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تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها :حاالت
حقــوق اإلنســان والتقــاريم املقدمــة مــن
املقمرين واملمثلني اخلاصني

حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية
تقميم األمني العام*
موجز
يقدم هذا التقميم عمال بقماري اجلمعية العامة  172/70و  188/69املـتعلقني حبالـة
حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية .ويعمض حملة عامـة عـن ايـايا حقـوق
اإلنسـان يف البلــد يف الةتـمة مــن يلــول/سـبتم  2015إىل آب /غسـ  ،2016ومشــاركة
احلكومــة مــم األمــم املتحــدة يف هــذا ال ــدد .ويف حــني ي ــعص احل ــول علــت معلومــات
مســـتكملة لـــاملة عـــن الت ـــورات يف ســـال حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية
الدميقماطيـــة ،تكشـــمل املعلومـــات انمعـــة عـــن تـــا مســـتمم لالنتـــهاكات اجلســـيمة حلقـــوق
اإلنسـان .ويقــدم التقميــم توصــيات موجهــة إىل حكومـة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة
وانتمــم الــدو هتــد إىل الت ــدي هــذس املســا املتةشــية يف البلــد وحتســني حالــة حقــوق
اإلنسان فيه.

* اُدم التقميم بعد املوعد النها ي من ج مماعاة وتبيان آخم الت ورات.
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وال  -مقدمة
 - 1يقدَّم هذا التقميـم عمـال بقـماري اجلمعيـة العامـة  172/70و  188/69بشـنن حالـة
حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقماطيـــة ،ويغ ـــي الةتـــمة مـــن يلـــول/
سـبتم  2015إىل آب /غسـ  .2016ويعـمض حملــة عامـة عــن حالـة حقــوق اإلنســان يف
البلــد ،اســتنادا إىل العم ـ الــذي اض ـ لم بــه اهيك ـ امليــداي ملةوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق
اإلنسان يف سول .ويقدم ييا حملـة عامـة عـن نشـ ة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـ حبالـة حقـوق
اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة ومشــاركة احلكومــة مــم األمــم املتحــدة يف
هذا ال دد.
 - 2ويقــدم التقميــم معلومــات مســتكملة عــن ايــايا حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا
الشعبية الدميقماطية منذ التقميم الساب لألمـني العـام الـذي ادمـه إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا
الســبعني ) ،(A/70/393وهــي حتديــدا حـ الةــمد يف احليــاة واحلميــة واألمــن؛ واحلـ يف حماكمــة
عادلــة؛ واحلـ يف حميــة التنقـ ؛ واحلـ يف حميــة التعــبر واحل ــول علــت املعلومــات؛ ومســنلة
االخت ــا الــدو واألســم املشــتتة الشــم ؛ واحلـ يف الغــذا ويف ال ــحة؛ وحقــوق األطةــال
واأللــصا ذوي اإلعااــة والنســا  .وال يــزال مــن ال ــعص احل ــول علــت معلومــات لــاملة
وعلت حـد مـا يكـون بشـنن تلـ القيـايا بسـبص اسـتممار تعـذر دخـول مجهوريـة كوريـا
الشــعبية الدميقماطيــة واســتممار القيــود ال ــارمة املةموضــة علــت التمــا وتلقــي معلومــات مــن
م ــادر مســتقلة .وبالتــا  ،مل يكــن مــن املمكــن ،يف معظــم احلــاالت ،التحقـ مــن املعلومــات
بشنن احلاالت الةمدية .بيـد ن املعلومـات انمعـة تؤكـد اسـتممار تـا االنتـهاكات اخل ـرة
حلقوق اإلنسان اليت تستلزم إجما ات عاجلة.
 - ٣ويتيمن التقميـم توصـيات موجهـة إىل حكومـة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة
وانتمـم الـدو هتـد إىل حتسـني حالـة حقـوق اإلنسـان يف البلـد ،ويؤكـد مـن جديـد دعـوة
األمني العام للحكومة إىل املشاركة البنا ة يف هذا ال دد.

ثانيا  -حملـــة عامـــة عـــن حالـــة حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية
الدميقماطية
لمل  -ح الةمد يف احلياة واحلمية واألمن ويف حماكمة عادلة
 - ٤ال تــزال الــدال املســتممة علــت واــو انتــهاكات جســيمة حلــ الةــمد يف احليــاة،
واحلمية ،واألمن ،ويف حماكمة عادلة ،تثر القل .
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 - 5وكشةت املعلومات اليت مجعتها مةوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان عـن وجـود
تا مسـتمم لواـو انتـهاكات خ ـرة حلقـوق اإلنسـان يف ممافـ االحتجـا ،،مبـا فيهـا مماكـز
االحتجـــا ،ابـ ـ احملاكمـــة ) ،(kuryujangومعســـكمات الســـجون ) ،(kyohwasoومعســـكمات
التـــدريص علـــت العمـ ـ ) ،(rodongdanryundaeومماكـــز احلـــب ) .(jipkyulsoبيـــد ن القيـــود
املةموضــة علــت احل ــول علــت املعلومــات ،وخاصــة فيمــا يتعل ـ باحلالــة يف الســجون ومماف ـ
االحتجا ،األخمى ،جتع من ال عص التحق من احلاالت الةمدية املزعومة.
 - 6و لـــار تقميـــم مقـــدم مـــن املعهـــد الكـــوري للتوحيـــد الـــوط  ،نشـــم يف نيســـان/
بمي  ،2016إىل حـاالت ُ،عـم فيهـا نـه جـمى إعـدام سـجنا حـالوا الةـمار مـن معسـكمات
االعتقال إثم حماولتهم اهمب .و لار التقميـم ييـا إىل حـاالت إعـدام ألفـماد دينـوا بارتكـاب
جما م ها صلة باملصدرات(.)1
 - 7وحيظم اانون اإلجـما ات اجلنا يـة جلمهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة لعـام 2012
التعذيص( )2ويتيـمن حكامـا تُصيـم املسـؤولني الـذين ثبـت ضـلوعهم يف التعـذيص للمسـا لة
جنا يــا( .)٣بيــد ن املعلومــات الــيت مجعــت خــالل الةتــمة املشــمولة بــالتقميم لــارت إىل ن
التعذيص وسو املعاملة ظال يشكالن روتينا يف سياق االحتجـا ،والتحقيـ والسـجن .ووثقـت
مةوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان حـاالت حملتجـزين فيـد بـنمم جـ وا علـت االعتـما
جبما مهم ممارا ،وتعمضـوا لليـمب و المكـ إذا خمجـت اـواهم عـن اـوال السـل ات .ويف
بعض مماكز االحتجا ،اب احملاكمة فيد بـنن حمتجـزين جـ وا علـت اجللـو بـال حـما متامـا
لعدة ساعات يف املـمة .وتةيـد التقـاريم بـنن األفـماد الـذين يتحمكـون يتعمضـون لليـمب .ويف
بعض مماكز االحتجـا ،ابـ احملاكمـة فيـد بـنن حمتجـزين جـ وا علـت القيـام بنعمـال تت لـص
سهودا بدنيا لةتمة ت إىل  10ساعات يف اليوم ،بدون جم.
 - 8وال يتيمن اانون اإلجما ات اجلنا ية ي حكم اانوي يتعلـ بـججما مماجعـة ايـا ية
مستقلة حلاالت االعتقال ،ووثقت مةوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اـواال عـن احلممـان
من احل يف حماكمة عادلـة .وتلقـت معلومـات تةيـد بـنن لصاصـا مشـتبه يف ارتكـامم جـما م

__________
( )1املعهــــد الكــــوري للتوحيــــد الــــوط  ،الكتــــاب األبــــيض بشــــنن حقــــوق اإلنســــان يف كوريــــا الشــــمالية،
نيسان /بمي  ،2016الة الثاي.

( )2اانون اإلجما ات اجلنا ية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقماطية لعام  ،2012املادة .166
( )٣املمجم نةسه ،املادة .2٤2
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احتجزوا يف بعض احلاالت يف ممافـ االحتجـا ،السـاب للمحاكمـة لةتـمات جتـاو،ت احلـدود
املن و عليها يف اانون اإلجما ات اجلنا ية(.)٤
 - 9ومل يُبلــغ احملتجــزون يف معظــم احلــاالت حبقهــم يف االســتعانة مبستشــار اــانوي ،ويف
الغالبيــة العظمــت مــن احلــاالت ،فيــد بننــه مل تــت هــم فــم االت ــال مبحــامني حــى موعــد
احملاكمة .ويف غياب حمام وبسـبص انعـدام اليـمانات القانونيـة الكافيـة ضـد احلممـان التعسـةي
من احلمية ،يبـدو ن إثبـات الـذنص يتقـمر يف كـثر مـن احلـاالت يف ممحلـة مبكـمة مـن عمليـة
التحقيـ  .وباإلضــافة إىل االســتجوابات الــيت جيميهــا املوظةــون املســؤولون عــن إنةــاذ القــانون،
فيــد ييــا بتقــدم حــاالت إىل جلنــة الســالمة الشــعبية التابعــة للةــم احمللــي حلــزب العمــال
الكوري .و فيد بنن جلنة السالمة الشعبية تتصذ امارا بشـنن إدانـة و ت ـة املشـتبه فيـه ،ونـو
العقوبة الـيت ينبغـي فمضـها ،مـم مماعـاة عوامـ خمتلةـة ،منـها اخللةيـة األسـمية للمشـتبه فـيهم.
وال يتيــمن اــانون اإلجــما ات اجلنا يــة ي حكــام بشــنن ايــام جلنــة الســالمة الشــعبية بــججما
استعماض ـات .وعقــص ذل ـ  ،تمس ـ احلــاالت لتوجيــه االهتــام واحملاكم ـة .ومت توثي ـ حــاالت
حملتجزين مشتبه يف ارتكامم جما م ال يعت ها املسؤولون احملليون خ رة ،منـها مشـاهدة فـالم
جنبية ،متكنوا من تنمني اإلفماج عن طمي رلوة موظةي إنةاذ القانون احملليني.
 - 10ولي مثة دال تشر إىل حدو تغرات يف استصدام معسكمات االعتقـال السياسـي
عمـا وثقتــه جلنــة التحقيـ الـيت نشــنها سلـ حقــوق اإلنسـان للتحقيـ يف انتــهاكات حقــوق
اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة .وتَعــذُر إمكانيــة الوصــول ،مبــا يف ذلــ
الوصــول إىل املنــاط الــيت توجــد فيهــا هــذس املعســكمات ،وحمدوديــة عــدد األلــصا الــذين
يتمكنـــون مـــن الةـــمار مـــن تلــ املعســـكمات ،وإنكـــار ســـل ات مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية
الدميقماطية املستمم لوجود هذس املعسكمات ،كلها مـور ال تـزال تؤكـد الشـواغ الـيت عـمب
عنها سابقا عن حالة األفماد احملتجزين يف هذس املماف .
 - 11وخـــالل الةتـــمة املشـــمولة بـــالتقميم ،لقـــت الســـل ات يف مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية
الدميقماطية القبض علت عدد من املـواطنني األجانـص و /و حكمـت علـيهم بعقوبـات صـارمة،
منها السجن مدى احلياة واأللغال الشااة .ويف  16كـانون األول/ديسـم  ،2015حكمـت
الســل ات علــت مــواطن كنــدي ،هــو الق ـ لــيم هيــون  -ســو( ،)5بالســجن مــدى احليــاة مــم
__________
( )٤ينص اانون اإلجما ات اجلنا ية علت ال تتجاو ،مدة احتجا ،األفماد املشتبه يف ضلوعهم يف جـما م عامـة ابـ
احملاكمة مـدة ا ـاها سـتة لـهم و  20يومـا ،منـها فتـمة احملاكمـة ،ومـدة ا ـاها  50يومـا لالحتجـا ،ابـ
احملاكمة لألفماد املتهمني بارتكاب جما م تن وي عقوبتها علت العم لةتمة ا رة.

( )5انظم  ،A/70/393الةقمة  ،6حيث كُتص امسه هيون سو ليم (رم هيون سو).
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األلغال الشااة ،بسبص تعليقاته السـلبية ضـد اا ـد مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة .ويف
 2كانون الثاي/ينايم  ،2016اعتقلت السل ات مواطنا مميكيا ،هو وتو فميدري وارمـبر،
ثنا مغادرته مجهورية كوريا الشـعبية الدميقماطيـة .واهتـم بارتكـاب ” عمـال عدا يـة“ مت ـلة
بســماة مل ـ مــن الةنــدق الــذي كــان يقــيم فيــه ،ويف  16آذار/مــار  ،2016حكــم عليــه
بالسجن ملدة  15سنة مم األلغال الشااة .ويف  29نيسان /بمي  ،2016حكم علت مـواطن
مميكــي لقــي القــبض عليــه يف  2تشــمين األول /كتــوبم  ،2015هــو كــيم دونــغ  -تشــول،
باأللــغال الشــااة ملــدة  10ســنوات بتهمــة ختميــص النظــام االجتمــاعي للبلــد والتجس ـ  .ويف
حزيمان/يونيه  ،2015حكم علت اثنني من مواط مجهوريـة كوريـا ،مهـا كـيم كـو  -جـي
وتشوا تشون  -جيـ  ،بالشُـغ لةتـمة غـر حمـددة بتهمـة التجسـ  .وال يـزال كـيم جيونـغ -
وو  ،وهو من بلدمها ييا ،الـذي حكـم عليـه بالسـجن مـدى احليـاة مـم األلـغال الشـااة يف
عـام  ،201٤حمتجــزا .ويف  6تشــمين األول /كتــوبم  ،2015فمجـت الســل ات عــن مــواطن
من مجهورية كوريا ،هو جو ون  -مون ،كان حمتجزا منذ  22نيسان /بميـ  2015لدخولـه
البلد ب ورة غر اانونية.

با  -احل يف حمية التنق
 - 12ال تزال القيود الشديدة املةموضة علت حمية التنق تؤثم علت مواط مجهورية كوريـا
الشعبية الدميقماطية .وال يسم هم بالسةم إىل اخلارج بدون إذن ،والسةم داخـ البلـد مُقيَّـد،
و فيد بننه صب متعذرا ب ورة خاصة علت األفماد الـذين يسـعون إىل الوصـول إىل مقاطعـات
علـت احلــدود مــم ال ـني .و فــادت التقــاريم بـنن بعــض انتمعــات الـيت تعــي يف هــذس املنــاط
تواجه ييا خ م اإلخال القسمي .ووثقت مةوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان معلومـات
تةيد بنن السل ات ج ت النا يف ثال امى وااعة يف مقاطعة ريانغغانغ ،امب احلدود مـم
ال ني ،علت إخال اماهم يف كانون الثاي/ينايم  ،2015و صدرت تعليمات باالنتقال مسـافة
كــ إىل داخــ البلــد .و فيــد بــنن الســل ات اختــذت هــذا القــمار ألمــا تشــ يف ن تلــ
انتمعــات مت ت ــويمها مــن ال ــني ،و ن بلــدانا خــمى ميكــن ن تســتصدم اللق ــات لكشــمل
الظمو املعيشية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية.
 - 1٣و ثمت ييا القيود املةموضة علـت حميـة التنقـ داخـ البلـد علـت المعايـا األجانـص،
الــذين ي لــص منــهم احل ــول علــت إذن مــن الســل ات للســةم خــارج العاصــمة .وفيمــا يتعلـ
بزيــارات إجــما رصــد لألوضــا اإلنســانية ،يســتغمق احل ــول علــت إذن يف املعتــاد ســبوعا،
وعندما مين هذا اإلذن ،فلي مثة ممونة تقميبا يف اخلموج عـن خـا السـر املقـمر .ويـتعني ن
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ي ـــحص املـــوظةني الـــدوليني مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة موظـــمل حملـــي منتـــدب .ومنـــذ
عام  ،2015اخنةيت بقدر ك فم الوصول إىل مقاطعيت جاغنغ وريانغغانغ الشماليتني.
 - 1٤وخُةةت جز يا التدابر الـيت اختـذهتا سـل ات مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة يف
تشـــمين األول /كتـــوبم  201٤ملنـــم تةشـــت مـــمض فـــرو إيبـــوال يف آذار/مـــار 2015
للمسافمين القادمني مـن بلـدان ال يتةشـت فيهـا الةـرو  ،و لغيـت متامـا بالنسـبة للقـادمني مـن
بلدان غمب فميقيا اليت تةشت فيها الةرو يف لبا /ف ايم .)6(2016

جيم  -احل يف حمية التعبر واحل ول علت املعلومات
 - 15ال يزال جيمي فـمض ايـود لـديدة علـت احلقـوق يف حميـة التعـبر وتكـوين اجلمعيـات
والتجمم السلمي .ويف حال تنظيم مظاهمات عامة ،فجما تُنظم لدعم سياسات احلكومة.
 - 16وكان من بم ،املظاهمات العامة اليت نُظمت خالل الةتمة ايد االستعماض التجمعـات
اجلماهرية اليت نظمت دعما للتجمبة النووية اليت جميت يف  6كانون الثاي/ينايم .2016
 - 17وال تــزال مجيــم وســا ا اإلعــالم خاضــعة للســي مة الكاملــة للحكومــة وحيظــم علــت
مواط مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطيـة الوصـول إىل وسـا ا اإلعـالم األجنبيـة وال ـحمل
الدولية .وال تزال اليوابا ال ارمة ،اليت تشم عمليات تةتي املنـا،ل وم ـادرة املمتلكـات
الشص ية ،تؤثم علت املقيمني يف املناط احلدودية الذين ميكنهم تلقـي إلـارات البـث اإلذاعـي
والتلةزيوي من اخلارج .ومن يتبني ح وهم علت تل املواد الـيت تعتـ غـر اانونيـة معمضـون
خل م إلقا القبض عليهم.
 - 18ويســتصدم مواطنــو مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة لــبكات هواتــمل حممولــة
ختتلمل عن الشبكات اليت يستصدمها املقيمون األجانـص يف البلـد ويُحظـم علـيهم الوصـول إىل
اإلنتمنت .وما ،الوا يعتمدون علت لبكة وسـ ا موجـودة يف ال ـني وعلـت خـدمات اهـاتمل
احملمول ال ينية لالت ال بالعامل اخلارجي ،مبا يف ذلـ مـم اـارمم يف مجهوريـة كوريـا .وهـذا
النظــام غــر الممســي لالت ــاالت يةــمض عبئــا ماليــا كــبرا علــت املســتعملني ألنــه يشــم عــادة
وسـ ـ ا ي لبـــون حتـــويالت نقديـــة وحي ـــلون علـــت عمـــوالت .وحيـــث ن هـــذس املمارســـة
__________
( )6ااتيت تل اإلجما ات احتجا ،املسافمين من البلدان ”اليت يتةشت فيها فـرو إيبـوال“ ،والـيت للـت وفقـا
للحكومة مجيـم البلـدان األفميقيـة باإلضـافة إىل إسـبانيا والواليـات املتحـدة األمميكيـة ،يف احلجـم ال ـحي يف
فندق حددته احلكومة ملدة  21يوما حتت اإللما ال يب (انظم  ،A/70/393الةقمة .)18
6/23

16-17375

A/71/439

غــر اانونيــة ،فجمــا تعــمض املت ــلني يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة خل ــم االحتجــا،
و لعقوبة خمى.
 - 19ومنذ متو/،يوليه  ،2015استهدفت إجـما ات مماابـة وفحـص مكثةـة عيـا السـل
الدبلوماســي ومــوظةي األمــم املتحــدة .ويف حزيــمان/يونيــه  ،2015خ ــمت الســل ات مجيــم
البعثــات الدبلوماســية مــذس اإلجــما ات ،وذكــمت مــا تتعلــ مبــواد جيــمي جلبــها إىل البلــد
”تتيمن حمتويات مغمضة لتشويه صورة مجهورية كوريا الشـعبية الدميقماطيـة واالفتـما عليهـا
و حمتويات تتناىف مم اوانني مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية لنشمها إمـا بجلقا هـا عمـدا يف
ماكن إاامتهم و يف األماكن اليت يقومون بزيارهتا ،و بتسـليمها إىل مـواط مجهوريـة كوريـا
الشعبية الدميقماطية“( .)7ويف بعض احلاالت ،فيد بججما تةتي مكثمل لألجهـزة اإللكتمونيـة
ألعيا السل الدبلوماسي وموظةي األمم املتحـدة لـدى دخـوهم إىل البلـد .وجـمى بانتظـام
رصــد إلــارات االت ــال الالســلكي ( )Wifiال ــادرة مــن البعثــات الدبلوماســية ومقــار إاامــة
الدبلوماسيني.

دال  -حاالت االخت ا

الدو واألسم اليت تةمق للها

 - 20يف تشــــمين األول /كتــــوبم  ،2015نظمــــت حكومتــــا مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية
الدميقماطية ومجهورية كوريا مناسبة جلمم ل األفماد الذين افتماوا عـن اـارمم علـت اجلانـص
اآلخــــم مــــن احلــــدود .وجــــا ذلــــ عقــــص التوصــ ـ إىل اتةــــاق بــــني البلــــدين يف آب/
غس  ،2015السـتئنا هـذس اللقـا ات وتشـجيم مزيـد مـن التبـادل االات ـادي .بيـد ن
التص يا ملزيد من اللقا ات توامل بعد استئنا حكومة مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة
التجارب النووية وإطالق القذا مل التسيارية يف وا عام .2016
 - 21ومنــذ احلــمب الكوريـــة ،ســج  1٣0 8٣8لص ــا نةســـهم يف مجهوريــة كوريـــا
حليور اللقـا ات مـم اـارمم يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة .ومنـذ بـد ت حكومتـا
مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة ومجهوريـــة كوريــا تنظــيم اللقــا ات يف عـــام ،2000
مل يتمكن سوى عدد ك بقلي من  2 000سمة من كـ جانـص مـن لقـا اـارمم .وتـويف
ن ــمل املســجلني تقميبــا دون ن يتمكنــوا مــن اســتعادة االت ــال .ويف الواــت الــماهن ،تزيــد
عمار معظم املسجلني عن  80عاما(.)8

__________
( )7مــذكمة لــةوية مــن إدارة املماســم يف و،ارة خارجيــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة يف  25حزيــمان/
يونيه .2015

( )8مجهوريــة كوريــا ،و،ارة التوحيــد” ،الكتــاب األبــيض بشــنن توحيــد الكــوريتني لعــام  ،“2016ســول ،يف
كوريا الشمالية ،يار/مايو  ،2016ال ةحتان  119و .120
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 - 22وال يــزال م ــر و مــاكن وجــود  516لص ــا مــن مجهوريــة كوريــا سهــوال ،وهــم
لصا تقـول حكومـة مجهوريـة كوريـا ن مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة اخت ةتـهم
بعــد احلــمب الكوريــة وحــى وا ـ القــمن احل ـا  .وبــني  15يــار/مــايو  2015و  18يــار/
مــايو  ،2016حــال فمي ـ األمــم املتحــدة العام ـ املع ـ حبــاالت االختةــا القســمي و غــر
ال ــــوعي  ٤1حالــــة إىل ســــل ات مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميقماطيــــة .ويف  ٤كــــانون
الثــاي/ينــايم  ،2016اــدمت حكومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة معلومــات بشــنن
 1٤حالة .وارتنى الةمي العامـ ن هـذس املعلومـات ال تكةـي لتقـدم توضـي  .وبلـغ سمـو
عدد احلاالت املعلقة احملالة إىل السل ات  9٤حالة.
 - 2٣ويف عـــام  ،2016وردا علـــت اجلـــزا ات االنةماديـــة املةموضـــة مـــن جانـــص حكومـــة
اليابان ،ذكمت سل ات مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية ما ستح هيئـة التحقيـ اخلاصـة
اليت نشئت يف عام  201٤إلجما حتقيـ لـام حـول مجيـم املـواطنني اليابـانيني يف مجهوريـة
كوريا الشعبية الدميقماطية ،ومنهم املصت ةون .وال يزال اثنا عشم مواطنـا يابانيـا ،اخت ةـوا يف
الســـبعينيات والثمانينيـــات مـــن القـــمن املاضـــي ،يف عـــداد املةقـــودين .ويف تشـــمين األول/
كتوبم  ،2015التقـت ممثـ ملةوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان اـارب املصـت ةني ،مبـن
فيهم والـدا ميغـومي يوكوتـا ،الـيت اخت ةـت يف سـن  1٣عامـا مـن مقاطعـة نيغاتـا باليابـان يف
عام  .1977وذكمت سل ات مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية ما اد توفيت.
 - 2٤ويف عــام  ،2015وصـ إىل مجهوريــة كوريــا  1 275مــن مــواط مجهوريــة كوريــا
الشعبية الدميقماطية 80،يف املا ـة منـهم مـن النسـا ( .)9وتشـر املعلومـات الـواردة إىل ن كـثرا
من النسا جيمي اسـتصدامهن يف لـبكات االجتـار بالبشـم ثنـا حماولتـهن الةـمار مـن مجهوريـة
كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة .و فيـد بـنن بعـض هــؤال النسـا رغمـن علـت الـزواج مـن رجــال
صــينيني و العمـ يف الق ــا غــر الممســي يف ال ــني .ومثــة تقــاريم تةيــد بــنن عــددا كــبرا مــن
اهاربات يمغمن علت تم طةاهن املولودين يف ال ني هنـا وذلـ عنـد مواصـلتهن رحلتـهن
إىل مجهورية كوريا .وحيث ن هؤال األطةال غـر مسـجلني ،فـال ميكنـهم يف حـاالت كـثرة
احل ــول علــت اخلــدمات األساســية ويعيشــون يف حالــة مــن اليــعمل الشــديد .ويقــدر عــدد
األطةـــال الـــذين يولـــدون يف ال ـــني للنســـا اهاربـــات بننـــه يتـــماو مـــا بـــني  20 000إىل
 ٣0 000طة (.)10
__________
( )9وفقا لو،ارة التوحيد.

( )10املعهــد الكــوري للتوحيــد الــوط  ،الكتــاب األبــيض بشــنن حقــوق اإلنســان يف كوريــا الشــمالية ،نيســان/
بمي .2015
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 - 25ويف  7نيســان /بمي ـ  ،2016وصــلت إىل مجهوريــة كوريــا مــن ال ــني سموعــة مــن
 1٣لص ا من مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة مـن بينـهم  12امـم ة .وتلقـت مةوضـية
األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان رســالة مــن ســم النســا مــن خــالل ســل ات مجهوريــة كوريــا
الشــعبية الدميقماطيــة تــدعي ن النســا احتجــزن يف مجهوريــة كوريــا ضــد إرادهتــن .ودحيــت
حكومــة مجهوريــة كوريــا هــذا االدعــا  ،مشــرة إىل ن النســا ســافمن إىل مجهوريــة كوريــا
طواعية .وتواص املةوضية رصد احلالة.
 - 26وحيث األمني العام مجيم اجلهات املعنية علت اختاذ مجيم اخل وات الال،مة حلـ مسـنلة
تشــتت ل ـ األســم ،وعلــت تعزيــز املســا لة عــن حــاالت االختةــا القســمي ،وضــمان وجــود
آليــات إلبقــا األاــارب يف البلــدين علــت ات ــالٍ ومل للــهم .ويــدعو األمــني العــام حكومــة
مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة إىل ن توض ـ بشــك اــاطم م ــر األلــصا الــذين
اخت ةــوا مــن اليابــان والبلــدان األخــمى يف املاضــي .وحيــث صــحاب امل ــلحة علــت اختــاذ
اخل وات الال،مة للتنكد من ن األطةال الـذين يولـدون يف ال ـني آلبـا مـن مجهوريـة كوريـا
الشعبية الدميقماطية حيظون باحلماية الكاملة ،وفقا مل لحة ال ة العليا.

ها  -احل يف الغذا
 - 27علت المغم من حدو حتسن طةيمل يف احلالة اإلنسـانية يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية
الدميقماطية يف السنوات األخرة ،فجن البلد ال يزال يعاي مـن انعـدام مـزمن يف األمـن الغـذا ي،
الذي تةاام بةع الكوار ال بيعية املتكمرة ،مما دى إىل فتمة م ولة لنقص التغذية(.)11
 - 28ووفقا ملا لـر إليـه يف تقميـم العـام املاضـي لألمـني العـام ) ،(A/70/393عـا البلـد مـن
فتمة ممتدة ل ق جا بشك غر عـادي يف عـامي  201٤و  ،2015ممـا دى إىل موجـات
جةا متكمرة .ويف يار/مايو  ،2015كان سمـو األم ـار الـيت سـج ه وهـا د بنسـبة
 57يف املا ــة عــن املتوســا .ونتيجــة اخنةــاض حجــم امليــاس يف الســدود واألمــار واخلزانــات
اجلوفية ،لوحظت ،يادة كبرة يف األمماض وغرهـا مـن الشـواغ ال ـحية املنقولـة عـن طميـ
املياس ،ان وت علـت ،يـادة بنسـبة  72يف املا ـة يف املتوسـا يف حـاالت اإلسـهال بسـبص نقـص
مياس الشمب املنمونة .ويف عـام  ،2015ات ـلت احلكومـة بـاألمم املتحـدة للمسـاعدة يف تلبيـة
__________
( )11بمنامـــج األغذيــة العاملــــي” ،العمليــــة املمتــدة لاغاثــة واإلنعــا  -مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة
 :200907الدعــــم التغــــذوي لألطةــال والنســـــا  ،وتعزيـــــز اـــــدرة انتمعــــات احملليـــــة علــــت احلـــــد مــن
خمـــــــــــاطم الكـــــــــــوار “ ) ،(WFP/EB.A/2016/8-A/1/Rev.1متـــــــــــا علـــــــــــت الـــــــــــمابا التـــــــــــا :
.http://executiveboard.wfp.org/board-documents
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االحتياجات امللحة للسكان يف املناط األكثم تيمرا من اجلةا  .وخ ت وكاالت األمـم
املتحــدة مبلــغ  6 276 700دوالر لتموي ـ االســتجابة الســميعة يف ا اعــات امليــاس وال ــم
ال حي والنظافة ال حية والتغذية.
 - 29وال تــزال الةئــات األكثــم ضــعةا ،مبــا يف ذلـ األطةــال والنســا احلوامـ واملمضــعات
وكبار السن ،هي األكثم تيمرا من سو التغذية .ويعـاي مـن فقـم الـدم طةـ واحـد مـن كـ
ثالثــة طةــال دون ســن اخلامســة ،وحنــو ن ــمل األطةــال الــذين تتــماو عمــارهم بــني 12
و  2٣لهما ،وتبلغ نسبة النسا احلوام الاليت يعانني مـن نقـص التغذيـة  28يف املا ـة .ويـبني
تقييم جلميم مواام بمنامج اإلدارة انتمعية لسو التغذية احلاد علت ال ـعيد الـوط  ،يف الةتـمة
بني كانون الثاي/ينايم وحزيمان/يونيه  ،2015ن  ٣0 158طةال دون سن اخلامسة عوجلـوا
من سو التغذية .وميث هذا العدد ،يادة كبرة عن عام  201٤عندما عوجل  26 ٤07طةـال
دون سن اخلامسة من سو التغذية علت مدى السنة بنكملها.
 - ٣0ويف عـــام  ،2015علقـــت احلكومـــة بعـــثيت تقيـــيم حالـــة احملاصـــي واألمـــن الغـــذا ي
املشــتمكتني بــني منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة وبمنــامج األغذيــة العــاملي املشــتمكة
للســنة الثانيــة علــت التــوا  ،واــمرت إجــما تقيــيم خــا مــا .ووفقــا لبيانــات احلكومــة ،بلــغ
سمــو إنتــاج احلبــوب يف عــام  2015بالنســبة لك ـ مــن احل ــاد املبكــم واحملاصــي الم يســية
 5.06ماليــني طــن متــمي ،ي ا ـ بنســبة  11.٤يف املا ــة عمــا كــان عليــه يف عــام .201٤
وعزت و،ارة الزراعة ادرا كبرا من هذس اخلسارة إىل اجلةا الذي حد يف عام .2015
 - ٣1وتةيد التقاريم بنن حوا  18مليون لصص ،و  70يف املا ة مـن السـكان ،مـا ،الـوا
يعتمدون علت نظام التو،يم العام للح ص الغذا ية العادية ،اليت تعـدل كـ لـهم ،اسـتنادا إىل
تقــديمات اإلنتــاج الــوط وتــوافم األغذيــة املتواــم .ووفقــا لبيانــات احلكومــة ،بلــغ يف األلــهم
الثالثــة األوىل مــن عــام  2016متوســا ح ــص اإلعالــة  ٣70غمامــا للشــصص يف اليــوم
(باخنةـــاض اــــدرس  10غمامـــات عــــن المبـــم األخــــر مـــن عــــام  .)12()2015ويف نيســــان/
بمي ـ  ،2016اخنةيــت إىل معــدل متوســا اــدرس  ٣60غمامــا للشــصص الواحــد يف اليــوم.
وبقيت ح ص اإلعالة باسـتممار اـ مـن املعـدل املتوسـا الـذي تسـتهدفه احلكومـة واـدرس
 57٣غمامــا للشــصص الواحــد يف اليــوم .ويواجــه البلــد ييــا حتــديات كــبرة يف تعزيــز األمــن
__________
( )12يــوفم متوســا ح ــة اإلعالــة مــن احلبــوب البالغــة  ٣60غمامــا للشــصص الواحــد يف اليــوم مــا يقــمب مــن
 6٣يف املا ــة مــن االحتياجــات اليوميــة مــن الســعمات احلماريــة ،باملقارنــة باحتياجــات البــالغني مــن الســعمات
احلمارية البالغة  2 100سعم حماري.
10/23

16-17375

A/71/439

الغذا ي ألن الوجبة الغذا ية تمكـز بشـدس علـت اسـتهال احلبـوب الغنيـة بالكمبوهيـدرات ،مـم
نقص يف األغذية الغنية بال وتني.
 - ٣2ويف تشمين األول /كتوبم  ،2015لارت نتا ج تقييم األمن الغـذا ي والتغذيـة الـذي
جماس بمنامج األغذية العاملي واحلكومة يف دور احليـانة الـيت يـدعمها بمنـامج األغذيـة العـاملي
يف  87مقاطعة إىل ن انتشـار التقـزم بـني األطةـال دون سـن اخلامسـة ال يـزال بـني مسـتويات
معتدلة إىل ممتةعة ،عند  25.٤يف املا ة بوجه عام.

واو  -احل يف ال حة
 - ٣٣خـــالل الةتـــمة ايـــد االســـتعماض ،نُشـــم تقميـــم الدراســـة االستق ـــا ية االجتماعيـــة
واالات ادية والدميغمافية وال حية لعام  ،201٤اليت جماها املكتص املمكـزي لاح ـا ات يف
مجهورية كوريا الشـعبية الدميقماطيـة بـدعم تقـ ومـا مـن صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان.
ووجــدت الدراســة ن مســتويات الوفيــات اخنةيــت بشــك طةيــمل منــذ عــام  ،2008بينمــا
اخنةــض معــدل الوفيــات األو مــن  9لك ـ  1 000لــصص يف عــام  2008إىل  8.٤لك ـ
 1 000لــصص يف عــام  .201٤ويبلــغ متوســا العمــم املتواــم عنــد الــوالدة  72عامــا -
 68.2عاما بالنسبة للذكور و  75.6عاما بالنسبة لانـا  .بيـد ن الةـمق بـني العمـم املتواـم
للذكور واإلنا عند الوالدة مل ينصةض .ووفقا للتقميم ،اخنةيت مستويات وفيات األطةـال
حديثي الوالدة ويف السنة الالحقة للـوالدة ومسـتويات وفيـات المضـم واألطةـال ،مجيعهـا ،يف
الســنوات الــــ  15املاضــية .ويبلــغ املعــدل احلــا لوفيــات المضــم  1٣.7لكـ  1 000مولــود
علــت ايــد احليــاة ،ومعــدل وفيــات األطةــال دون ســن اخلامســة  16.2لك ـ  1 000مولــود.
واخنةض ييـا معـدل الوفيـات النةاسـية مـن  85.1لكـ  1 000مولـود علـت ايـد احليـاة يف
عام  2008إىل  65.9لك  1 000مولود علت ايد احلياة يف عام .201٤
 - ٣٤وتظهــم الدراســة االستق ــا ية ن لص ــا مــن ك ـ مخســة ممــن تزيــد عمــارهم عــن
 80عاما حيتاج إىل مساعدة يف دا نشا معيشي يومي واحد علـت األاـ  ،و ن  12يف املا ـة
حيتـاجون إىل مســاعدة يف إدا ثالثــة نشـ ة ممــا يســتلزم رعايـة ودعمــا .ويعــاي مـا يقــمب مــن
خُم من يبلغون  70عاما و كثم من إعااة حمكية.
 - ٣5وفيما يتعل بال حة اإلجنابية واحلقـوق اإلجنابيـة ،ال يـزال اختيـار وسـا منـم احلمـ
مق ورا علت الوسا الممحية ،مم إفادة نسبة  7٤يف املا ـة مـن النسـا بـنمن يسـتصدمن هـذس
ال ميقة .وال توجد بمامج هتد إىل ،يادة احل ول علت معلومات وخدمات ال حة اجلنسـية
واإلجنابية للمماهقني.
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 - ٣6و حم ،اـدر مـن التقـدم خـالل الةتـمة املشـمولة بـالتقميم لتلبيـة التوصـيات الـيت ابلتـها
حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطيـة ثنـا االسـتعماض الـدوري الشـام  .وفيمـا يتعلـ
بالتوصية الداعية إىل تعزيـز اخلـدمات ال ـحية عـن طميـ حتسـني تـدريص العـاملني يف الق ـا
ال يب ،اُدمت بمامج للتدريص ثنا اخلدمة عن ولويات ال ـحة العامـة ،مثـ اإلدارة املتكاملـة
ألمماض ال ةولة ،وصحة األم ،والتشصيص والوااية من املالريـا والسـ  ،بـدعم مـن وكـاالت
األمم املتحدة.
 - ٣7وفيمــا يتعلــ بالتوصــية الداعيــة إىل تنةيــذ اســتماتيجية ال ــحة اإلجنابيــة للحــد مــن
معدالت الوفيات النةاسية وحديثي الوالدة مبا يتمالت مم األهدا اإلتا يـة لأللةيـة ،وضـعت
و،ارة ال حة العامة خ ة عم بشـنن ”كـ مولـود جديـد“ بـدعم تقـ مـن األمـم املتحـدة،
يُتوَام املوافقة عليها يف عام  .2016ويف عام  ،2015عقدت دورة تدريبية مبسـ ة مـن جـ
 600طبيص علت التوليد يف احلاالت ال ار ة ورعاية حديثي الوالدة علـت مسـتوى املقاطعـات
واحملافظــات ،بــدعم مــن األمــم املتحــدة ،مــم التمكيــز علــت ســباب الوفيــات النةاســية ووفيــات
حديثي الوالدة اليت ميكن اتقاؤها .ويعت بمنامج التح ني ،الذي ااتمب من التغ يـة الشـاملة،
بمنامج ال حة العامة الوحيد الـذي يـوفم التح ـني جلميـم األطةـال ضـد األمـماض الـيت ميكـن
اتقاؤها باللقاحات.
 - ٣8وتعكمل احلكومة حاليا علت وضم خ ـة اسـتماتيجية متوسـ ة األجـ جديـدة هتـد
إىل ن يتم ،يادة ختةيض معدل وفيات المضم و،يادة العمم املتوام عند الـوالدة والقيـا علـت
العديد من األمـماض املعديـة حبلـول عـام  .2020وهـذا يتمالـت مـم التـزام احلكومـة يف إطـار
االستعماض الدوري الشام بالتنةيذ الةعال الستماتيجية متوس ة األج يف سال ال حة.

،اي  -حقوق ال ة
 - ٣9يف نيسان /بمي  ،2016ادمت احلكومة تقميمها اجلامم للتقميمين الـدوريني اخلـام
والساد بشنن تنةيذ اتةااية حقوق ال ةـ  ،والوفـا بااللتزامـات املعلنـة يف إطـار االسـتعماض
الدوري الشام جلمهورية كوريا الشعبية الدميقماطية.
 - ٤0ويف التقميــم ،ذكــمت احلكومــة مــا اســتحدثت نظــام التعلــيم انــاي اإللزامــي الثــنيت
عشمة سنة يف عـام  .201٤وسـل ت اليـو ييـا علـت مـا اختـذت تـدابر ليـمان ن تتـا
جلميـــم األطةـــال إمكانيـــة تلقـــي تعلـــيم ”دون ي متييـــز بســـبص مهـــن اآلبـــا و مكانتـــهم
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االجتماعيــة“( ،)1٣و مــا لــيدت مئــات املــدار الةمعيــة يف منــاط نا يــة مــن البلــد يف حماولــة
لزيــادة فــم احل ــول علــت التعلــيم( .)1٤و كــدت نتــا ج الدراســة االستق ــا ية االجتماعيــة
واالات ادية والدميغمافية وال حية لعـام  ،201٤الـيت نشـمت خـالل الةتـمة املشـمولة بـالتقميم
ن الغالبية العظمت من السكان الذين تزيد عمـارهم عـن  5سـنوات كملـوا التعلـيم الثـانوي،
و ن  19يف املا ة من الذكور و  15يف املا ة من اإلنا كملوا التعليم العا .
 - ٤1وتمددت تقاريم تةيد بـنن سـما بنكملـها اـد احتجـزت ابـ الةتـمة ايـد االسـتعماض،
مبـــا يف ذلــ األطةـــال ،وااتيـــدت إىل معســـكمات االعتقـــال السياســـي .ونظـــما ل ـــابم هـــذس
االعتقاالت والسـمية الـيت تكتنـمل معسـكمات االعتقـال السياسـي ،فـجن مـاكن وجـود هـؤال
األطةال و سمهم غر معموفة.
 - ٤2ويشر األمني العام إىل ن حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية ملزمـة بـاحتمام
ومحايــة وإعمــال احلقــوق ومحايــة امل ــلحة الةيــلت لألطةــال مبوجــص اتةاايــة حقــوق ال ةـ .
وحيث احلكومة ييا علت ن توض وضم األطةال الذين اي مم احتجزوا مم سمهم.

حا  -حقوق األلصا

ذوي اإلعااة

 - ٤٣منــذ التوايــم علــت اتةاايــة حقــوق األلــصا ذوي اإلعااــة يف عــام  ،201٣اختــذت
حكومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة بعــض اخل ــوات صــوب تنةيــذها .ومت تعــدي
التشميعات ذات ال لة ،وال سـيما القـانون املتعلـ حبمايـة األلـصا ذوي اإلعااـة ()201٣
الذي يكة متتم األلصا ذوي اإلعااة ”بـنة احلقـوق االجتماعيـة  -السياسـية ،واحلميـة،
واالهتمــام“ ســوة بــاملواطنني اآلخــمين .ويــوفم ييــا القــانون املتعل ـ حبمايــة حقــوق ال ة ـ
( )2010ضمانات اانونية مهمـة لألطةـال ذوي اإلعااـة ،تشـم املسـاواة يف احلـ يف التعلـيم
والمعاية ال حية( .)15وتعذر التحق من صحة هذس املعلومات.
 - ٤٤و فــــادت التقــــاريم ن التعلــــيم لألطةــــال ذوي اإلعااــــة احلســــية مُــــدد مــــن  9إىل
 10ســنوات ،وإن كــان يــتعني بــذل مزيــد مــن اجلهــود مــن جــ حتســني فــم األطةــال
ذوي اإلعااــة يف احل ــول علــت التعلــيم .وهنــا ثــال مــدار لألطةــال املكةــوفني ،تيــم
مــا يقــمب مــن  115تلميــذا ،و  8مــدار لألطةــال ال ــم ،تيــم حــوا  1 200تلميــذ.
__________
( )1٣ي دُر التقميم حتت الممز

( )1٤املمجم نةسه.
( )15املمجم نةسه.
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و فادت التقاريم بنن االحتاد الكوري حلماية األلـصا ذوي اإلعااـة اضـ لم بـدور إجيـا يف
تعزيــز حقــوق األلــصا ذوي اإلعااــة علــت ال ــعيدين الــوط والــدو  ،بســب منــها اختــاذ
اخل ـــوات الال،مـــة لتنةيـــذ خ ـــة عمـــ احلكومـــة المباعيـــة الســـنوات بشـــنن األلـــصا
ذوي اإلعااة .ويف إطار هـذس اخل ـة ،نشـنت احلكومـة ول روضـة لألطةـال ال ـم ،والماب ـة
الوطنية الكورية لل م ،والماب ة الكورية ملتممجي لغة اإللارة.
 - ٤5ويمحص األمني العـام بـاخل وات املتصـذة لتحسـني حقـوق اإلنسـان لأللـصا ذوي
اإلعااــة ،ويشــجم احلكومــة علــت الت ــدي علــت اتةاايــة حقــوق األلــصا ذوي اإلعااــة،
مبا يتمالت مم التزاماهتا يف سياق االستعماض الدوري الشام  ،وضمان تنةيذها الكام .

طا  -حقوق املم ة
 - ٤6يف  2٣تشمين الثاي/نوفم  ،2015خ مت احلكومة األمـني العـام بقمارهـا سـحص
حتةظاهتا علت الةقمة الةمعية (و) من املادة  2والةقمة  2من املـادة  9مـن اتةاايـة القيـا علـت
مجيم لكال التمييـز ضـد املـم ة املت ـلتني بالتـدابر القانونيـة للقيـا علـت التمييـز ضـد املـم ة،
واملساواة يف احلقوق بني املم ة والمج فيما يتعل جبنسية طةاهم .ويف نيسـان /بميـ ،2016
اـــدمت احلكومـــة تقميمهـــا اجلـــامم للتقـــاريم الثـــاي والثالـــث والمابـــم عـــن تنةيـــذ االتةاايـــة
(.)CEDAW/C/PRK/2-4
 - ٤7ويف تقميمهــا ،ت ــمل احلكومــة العديــد مــن اخل ــوات التشــميعية الــيت اختــذهتا لتعزيــز
املساواة بني اجلنسني ومتكني املم ة .وتشم هذس التدابر اعتماد القانون املتعلـ حبمايـة وتعزيـز
حقوق املم ة ( )2010والقانون بشـنن العمـ االلـتماكي ( .)2010ومت تعـدي القـانونني يف
 ٣0حزيمان/يونيه  ،2015ومددت إجا،ة األمومة من 150يوما إىل  2٤0يومـا( .)16ويـوجز
التقميم ييا اخل وات الـيت اختـذهتا احلكومـة للقيـا علـت القوالـص النم يـة للجنسـني ،بسـب
منها التوعية واحلمالت اإلعالمية.
 - ٤8وتةيــد احلكومــة حبــدو ،يــادة هامشــية يف نســبة النســا الــاليت ح ــلن علــت تعلــيم
جامعي ودراسات عليـا ،بلغـت  7.٣يف املا ـة يف عـام  201٤مقارنـة بنسـبة  6.7يف املا ـة يف
عـــام  .2008ويف الةتـــمة نةســـها ،اخنةيـــت نســـبة المجـــال املنـــتظمني يف التعلـــيم اجلـــامعي
والدراسات العليا من  11.2يف املا ة إىل  10.9يف املا ة(.)17
__________
( )16الةقمتان  ٣7و  161من الوثيقة

.CEDAW/C/PRK/2-4
( )17معلومات مستمدة من الدراسة االستق ا ية االجتماعية واالات ادية والدميغمافية وال حية لعام .201٤
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 - ٤9وعلت المغم من ن متتم املم ة حبقوق متكافئـة للمشـاركة يف احليـاة السياسـية هـو مـم
مكةــول اانونــا ،فــجن املــم ة ال تــزال ممثلــة متثــيال ناا ــا إىل حــد كــبر يف اهيئــات السياســية
الم يسية .ومن بـني  ٣ ٤67منـدوبا هـم حـ الت ـويت يف املـؤمتم السـابم للحـزب املعقـود يف
 6يـــار/مـــايو  ،2016كانـــت  ٣15منـــهم مـــن النســـا ( 9يف املا ـــة) .ووفقـــا لاح ـــا ات
الوطنية ،مثلت النسا نسبة  20.2يف املا ة من النواب املنتصبني للجمعية الشـعبية العليـا الثالثـة
عشــمة يف عــام  ،201٤و  27يف املا ــة مــن النــواب املنتصــبني للجمعيــات الشــعبية احملليــة يف
عام .)18(2015
 - 50وعلت الـمغم مـن اخل ـوات اإلجيابيـة الـيت وصـةتها حكومـة مجهوريـة كوريـا الشـعبية
الدميقماطيــة يف تقميمهــا ،فثمــة مؤلــمات تشــر إىل ن املــم ة ال تــزال تواجــه عقبــات كــبرة يف
حتقي املساواة .ووردت تقاريم ييا عن العنمل األسمي وانعدام اإلن ـا املؤسسـي يف هـذس
احلاالت .ويف دراسة استق ـا ية جماهـا املعهـد الكـوري للتوحيـد الـوط بـني عـامي 2011
و  ،2015رد  75.70يف املا ــة مــن انيــبني ،ومجــيعهم مــن الةــارين مــن مجهوريــة كوريــا
الشــعبية الدميقماطيــة بــنن وضــم املــم ة يف البلــد ”غــر متكــاف “ ،و لــار  82يف املا ــة إىل ن
العنمل املنـز ”ظاهمة لا عة“( .)19وعالوة علت ذل  ،ال يزال القل يساور األمني العـام مـن
ن النســا الال ــي يســعني ملغــادرة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة ،و غادرمــا ،يتعمضــن
لالجتــار واالعتــدا اجلنســي .وكــثرا مــا يتعمضــن خل ــم اإلعــادة القســمية واالحتجــا ،الحقــا،
حيث يواجهن انتهاكات خ رة حلقوق اإلنسان ،تشم التعذيص وسو املعاملة.

ثالثا  -التعاون بني األمم املتحدة واحلكومة فيما يتعل حبالـة حقـوق اإلنسـان يف
مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية
 - 51اختذت حكومة مجهورية كوريا الشـعبية الدميقماطيـة بعـض اخل ـوات اإلجيابيـة للعمـ
مم النظام الدو حلقوق اإلنسان خالل الةتمة املشمولة بـالتقميم .ومـم ذلـ  ،واصـلت رفـض
التعاون مم مكتص مةوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان يف سـول ومـم املقـمر اخلـا املعـ
حبالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة .وكــان لزيــادة التــوتمات يف
عقاب ايام احلكومة بججما جتارب نوويـة وإطـالق اـذا مل يف وا ـ عـام  ،2016ثـم سـليب
علت إمكانية احلوار وتوسيم ن اق التعاون مم انتمم الدو .
__________
( ،CEDAW/C/PRK/2-4 )18الةقمة .77

( )19املعهد الكوري للتوحيد الوط  ،الكتاب األبيض بشنن حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية لعام .2015
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لمل  -اهيئات احلكومية الدولية
 - 52يف  21يلول/سبتم  ،2015عقد سلـ حقـوق اإلنسـان حلقـة نقـا بشـنن حالـة
حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقماطيـة ،للــت مسـنلة عمليـات االخت ــا
الدو واالختةا القسمي واملسا ذات ال لة .ويف اليوم نةسـه ،اـدم مةـوض األمـم املتحـدة
الســامي حلقــوق اإلنســان بيانــا لــةويا إىل انلــ عــن آخــم املســتجدات يف دور املةوضــية
وإجنا،اهتا ،مبا يف ذل عن اهيك امليداي وذل وفقا لقمار سل حقوق اإلنسان .22/28
 - 5٣ويف  10كانون األول/ديسم  ،2015ناا سل األمـن حالـة حقـوق اإلنسـان يف
مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة للمـمة الثانيـة منـذ كـانون األول/ديسـم  .201٤واـدم
وكي األمني العام للشؤون السياسـية واملةـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان إحـاطتني إىل انلـ
يف تل املنااشة .و صدرت حكومة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة بيانـا يشـجص بقـوة
عقد املنااشة يف سل األمن.
 - 5٤واختــذت اجلمعيــة العامــة ،يف  17كــانون األول/ديســم  ،2015القــمار .172/70
ومثلمـــا هـــو احلـــال يف القـــمار  ،188/69لـــجعت سلـ ـ األمـــن علـــت مواصـــلة نظـــمس يف
اســتنتاجات جلنــة التحقيــ وتوصــياهتا بشــنن حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية
الدميقماطية واختـاذ اإلجـما ات املناسـبة لكةالـة املسـا لة ،بسـب منـها النظـم يف إحالـة احلالـة يف
مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة إىل احملكمــة اجلنا يــة الدوليــة ،والنظــم يف ن ــاق لت بي ـ
جزا ات فعالة حمددة اهد تُةمض علت من يبدو مم املسؤولون األساسيون عـن فعـال تـمى
اللجنة إما رمبا تشك جما م ضد اإلنسانية.
 - 55ويف  1آذار/مار  ،2016لقت و،يم الشؤون اخلارجية يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية
الدميقماطية كلمة مام سلـ حقـوق اإلنسـان ،كـمر فيهـا مـن جديـد اعتـماض حكومتـه علـت
”تسيي حقوق اإلنسـان“ ،و علـن ن مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة ”سـتتوامل عـن
املشاركة يف الدورات الدوليـة الـيت تتنـاول حالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية
الدميقماطية دون غرهـا لشـن هجـوم سياسـي حمـض“ ،ولـن تلتـزم بـالقمارات املتصـذة يف هـذس
الــدورات .و ضــا الــو،يم ن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة ستواص ـ املشــاركة يف
”حــوار وتعــاون حقيقــيني يف ســال حقــوق اإلنســان مــم ي مــن البلــدان واأللــصا الــذين
حيتممون سيادة البلد علت سا االعتما بتنو النظم االجتماعية والسياسية“.
 - 56ويف  2٣آذار/مار  ،2016اختذ سل حقوق اإلنسـان القـمار 18/٣1بشـنن حالـة
حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقماطيـــة ،الـــذي دان ”بنلـــد العبـــارات
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انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنهجية اليت تُمتكـص منـذ مـد بعيـد وعلـت ن ـاق واسـم
يف البلــد“ .وطلــص انل ـ إىل املةــوض الســامي حلقــوق اإلنســان ن يعــني ،ملــدة ســتة لــهم،
خبرين علت األكثم من اخل ا املستقلني احلاليني لدعم عم املقمر اخلا املعـ حبالـة حقـوق
اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية ،للتمكيز علـت مسـا املسـا لة عـن انتـهاكات
حقــوق اإلنســان ،وخاصــة حيثمــا ختلــص جلنــة التحقي ـ إىل مــا ت ـ إىل مســتوى جــما م
ضد اإلنسانية.

با  -مةوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 - 57وفقـا لواليتــه املن ــو عليهــا يف اــمار سلـ حقــوق اإلنســان  ،25/25اــام مكتــص
مةوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف ســول بننش ـ ة للمصــد والتوثي ـ وبنــا القــدرات
والتوعية .وعم مم احلكومات وانتمـم املـدي ،ومـم األفـماد الـذين غـادروا مجهوريـة كوريـا
الشــعبية الدميقماطيــة ،وكــذل مــم كيانــات األمــم املتحــدة والعــاملني يف انــال اإلنســاي يف
مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية ومم غرها من اجلهات صاحبة امل لحة املعنية.
 - 58وخــالل الةتــمة املشــمولة بــالتقميم ،مجــم مكتــص مةوضــية حقــوق اإلنســان يف ســول
لهادات من فماد داعمة للمعلومات املتعلقة بادعـا ات انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت كـان
اد سب تسجيلها .وحى آب /غس  ،2016جمى مقابالت مم كثم من  100فـمد ممـن
غادروا مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة .و وفـد املكتـص ثـال بعثـات إىل اليابـان حيـث
التقت ممثلي احلكومة وانتمم املدي ،ومنهم بـاحثون ،وضـحايا انتـهاكات حقـوق اإلنسـان يف
مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية الذين فموا إىل اليابان ،و اارب املصت ةني.
 - 59وعم ـ مكتــص املةوضــية يف ســول بشــك وثي ـ مــم احلكومــات املعنيــة واألوســا
الدبلوماســية يف ســول ،وجهــات فاعلــة مــن انتمــم املــدي واجلهــات األخــمى للتوعيــة حبالــة
حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة .واــدم عموضــا يف حلقــات دراســية
كــثرة للمجتمــم املــدي يف ســول .وخاطــص ييــا املنتــدى المابــم حلقــوق اإلنســان يف كوريــا
الشمالية املعقود يف وروبا ،الذي نظمه املعهد الكوري للتوحيد الـوط (مدريـد 19 ،تشـمين
األول /كتوبم  ،)2015والندوة الدولية بشنن التعاون الدو صوب حـ مسـنلة االخت ـا ،
الــيت نظمتــها حكومــة اليابــان (طوكيــو 12 ،كــانون األول/ديســم  ،)2015ومــؤمتم بشــنن
’’كوريــا الشــمالية :ال ــلة بــني حقــوق اإلنســان واألمــن‘‘ (والــن ن العاصــمة 20 ،لــبا /
ف ايــم  ،)2016الــذي عقدتــه منظمــات عاملــة يف ســال حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا
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الشعبية الدميقماطية( .)20ونظم مكتص املةوضية يف سول إحاطات ربم سـنوية ألعيـا السـل
الدبلوماسي يف سول.
 - 60ويف  10كــانون األول/ديســم  ،2015نظمــت املةوضــية مناســبة يف ســول بشــنن
حقوق اإلنسان واألسم اليت تشـتت للـها ،مجَّعـت فـمادا مـن هـذس األسـم الـذين تكلمـوا عـن
التجمبة املؤملة لالفتـماق عـن سـمهم ،حيـث تتـدهور صـحة املسـنني مـن فـماد األسـمة وتتـدي
فــم مل للــهم مــم ذويهــم .ووصــمل اــارب األفــماد الــذين اخت ةــوا إىل مجهوريــة كوريــا
الشــعبية الدميقماطيــة التحــديات الــيت واجهوهــا بعــد االخت ــا  .وكــان مــن بــني املــتكلمني
اآلخـــمين ممثلـــون مـــن و،ارة التوحيـــد يف مجهوريـــة كوريـــا ،وبـــاحثون جـــامعيون ،و عيـــا
منظمات غر حكومية عاملة مم األسم اليت تشتت للـها ،وكـذل سـةما حـاليون وسـابقون
حلقوق اإلنسان من مجهورية كوريا .ودعا املتيمرون من هـذس املسـنلة إىل ،يـادة العمـ علـت
املستويني الوط واملتعدد األطما للمساعدة يف ح املشكلة.
 - 61ويف  1٤كانون األول/ديسم  ،2015التم معهـد حبـو السياسـات القيـا ية يف
مجهورية كوريا ومكتص مةوضية حقوق اإلنسـان يف سـول يف استيـافة حلقـة دراسـية بشـنن
حقوق اإلنسان وتقـدم املسـاعدة القانونيـة لألفـماد مـن مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة.
وحبثت احللقة إمكانيات امليي ادما باتبا مُج اانونية للت ـدي النتـهاكات حقـوق اإلنسـان
يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية .ويف  19يار/مـايو  ،2016الـتمكت اللجنـة الوطنيـة
حلقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا ومكتـص مةوضـية حقـوق اإلنسـان يف سـول يف استيـافة
ندوة دولية بشنن ”حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية :محاية وتعزيـز حقـوق املـم ة يف كوريـا
الشمالية“ ،مم التمكيز علت آليات األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان.
 - 62وكــان مكتــص مةوضــية حقــوق اإلنســان يف ســول نشــ ا علــت وســا ا التواصــ
االجتمـــاعي .ومواعـــه الشـــبكي متـــا باإلنكليزيـــة والكوريـــة علـــت ،http://seoul.ohchr.org
وجيــمي حتديثــه بانتظــام .و نشــن املكتــص ييــا عــدة منــابم إلكتمونيــة للتواص ـ االجتمــاعي.
واجتذب حسابه علـت مواـم تـويتم ( )@UNrightsSeoulوفيسـبو  ٣ 000مشـتم  .وغ ـت
نش ة املكتص بانتظام وسا ا اإلعالم يف مجهورية كوريا وعلت ال عيد الدو .
 - 6٣وسـعت مةوضــية األمــم املتحـدة حلقــوق اإلنســان إىل التواصـ مــم حكومــة مجهوريــة
كوريا الشعبية الدميقماطية .ويف واخـم عـام  ،2015ع ـت احلكومـة إلـارات تشـر إىل مـا
__________
( )20ممكـز الدراســات االســتماتيجية والدوليــة ،وجلنــة حقــوق اإلنســان يف كوريــا اجلنوبيــة ،ومعهــد جــورج دبليــو
بو  ،وصندوق املن الوطنية من ج الدميقماطية ،وممكز يونسي للحمية اإلنسانية.
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تبذل جهودا يف هذا ال دد .ويمحص األمني العام ،علت وجه اخل و  ،بالـدعوة الـيت اـدمها
و،يم الشؤون اخلارجية يف يلول/سبتم  2015إىل املةوض السامي لزيارة البلد.
 - 6٤ويمحص األمني العام بالعم الذي تقوم بـه مةوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،
ومنـه مــا يقـوم بــه مكتـص املةوضــية يف ســول ،ويـمى نــه يـؤدي دورا هامــا ،يشـم مــا يتعلـ
بيمان املسا لة ،اليت تعد ساسية لتحقي السالم واالستقمار يف لبه اجلزيـمة الكوريـة .وحيـث
األمني العام السل ات يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية علت التعاون مم انتمم الدو مـن
ج حتسني حقوق اإلنسان واألحوال املعيشية للسـكان .وبشـك خـا  ،يشـجم األمـني العـام
احلكومة علت النظم بشك إجيا يف عمض مةوضية حقوق اإلنسان املتعل بالتعاون التق .

جيم  -آليات حقوق اإلنسان
 - 65يف تشــمين الثــاي/نــوفم  ،2015بلغــت احلكومــة األمــم املتحــدة بقمارهــا ســحص
حتةظاهتا علت الةقمة الةمعية (و) من املادة  ،2والةقمة  2من املادة  9من اتةاايـة القيـا علـت
مجيم لكال التمييز ضد املم ة .ويف يلول/سبتم  ،201٤وافقـت احلكومـة علـت التوصـيات
الواردة يف االسـتعماض الـدوري الشـام بالتعجيـ بالت ـدي علـت اتةاايـة حقـوق األلـصا
ذوي اإلعااة ،اليت واعت عليها يف متو/،يوليه .201٣
 - 66ومتشيا مم ابول التوصيات املنبثقة عن االستعماض الـدوري الشـام  ،اـدمت حكومـة
مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية تقميمها اجلامم للتقاريم الدورية الثاي والثالـث والمابـم إىل
اللجنــة املعنيــة بالقيــا علــت مجيــم لــكال التمييــز ضــد املــم ة يف  11نيســان /بمي ـ 2016
( .)CEDAW/C/PRK/2-4وادمت ييـا ،يف نيسـان /بميـ  ،2016تقميمهـا اجلـامم للتقميـمين
اخلام والساد إىل جلنة حقوق ال ة .
 - 67وابلـــت حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقماطيـــة  19٤توصـــية تلقتـــها ثنـــا
االستعماضني الـدوريني الشـام األول والثـاي ،يف عـامي  2010و  201٤علـت التـوا  .ويف
حزيـمان/يونيـه  ،2016وافقـت إدارة املنظمــات الدوليـة يف و،ارة الشـؤون اخلارجيـة واملنسـ
املقيم علت عقد اجتماعات دورية بشنن خ ا احلكومة من ج تنةيذ توصـيات االسـتعماض
الدوري الشام .

دال  -كيانات األمم املتحدة العاملة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية
 - 68عم فمي األمم املتحـدة الق ـمي ،حتـت ايـادة املنسـ املقـيم ،مـم حكومـة مجهوريـة
كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة السـتكمال اإلطـار االسـتماتيجي للةتـمة  .2021-2017ويؤكـد
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اإلطــار الــدور الــذي يي ـ لم بــه فمي ـ األمــم املتحــدة الق ــمي يف دعــم األولويــات الوطنيــة
والــدفا عنــها ،مبــا يف ذلـ التزامــات احلكومــة باألهــدا اإلتا يــة لأللةيــة ،و هــدا التنميــة
املستدامة ،والقواعد واملعاير األخمى املتة عليها دوليا .وجيمي إدماج مبادئ ال سـة اخلمسـة
التبــا مــج اــا م علــت حقــوق اإلنســان واملســاواة بــني اجلنســني واالســتدامة البيئيــة واإلدارة
القا مــة علــت النتــا ج وتنميــة القــدرات ،يف اإلطــار وتكييةهــا لــتال م الســياق الق ــمي .ووُاــم
اإلطار االستماتيجي يف  1يلول/سبتم .2016
 - 69وحتق ـ اــدر مــن املشــاركة اإلجيابيــة مــم اللجنــة احلكوميــة لشــؤون ال ــوارئ وإدارة
الكــوار بشــنن إجــما تقييمــات .ويســمت اللجنــة احلكوميــة إيةــاد بعثــتني مشــتمكتني بــني
الوكـــاالت للتقيـــيم يف عـــام  ،2015واحـــدة ُوفـــدت اســـتجابة لظـــمو اجلةـــا الشـــديد،
واألخمى يف عقاب الةييانات الـيت واعـت يف مدينـة راسـون .وتعـد هـذس التقييمـات وتـوفر
البيانات ذات ال لة من األمـور الال،مـة لتقميـم االسـتجابة اإلنسـانية املناسـبة .ويوصـي لـذل
األمني العام مبواصلة هذس العملية وتعزيز البنا عليها ضمن االسـتماتيجية الوطنيـة إلدارة خمـاطم
الكوار اليت سيجمي وضعها.
 - 70غر ن منظومة األمم املتحـدة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة ال تـزال تعمـ
يف إطار ايود كبرة فمضتها احلكومة ،بقلي من التحسن امللمو  .والحظت وكـاالت األمـم
املتحدة العاملة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية مـم القلـ االخنةـاض يف ن ـاق الوصـول
اجلغــمايف .و ثنــا االســتعماض الــدوري الشــام لعــام  ،201٤ابلــت احلكومــة ربــم توصــيات
متعلقة بتعاوما مم املنظمات الدولية ،والتزمت بالعم علت حنو وثي مـم الوكـاالت اإلنسـانية
لكةالة وصوها حبمية وبدون عوا إىل مجيم السكان احملتاجني ولتهيئة ظمو المصد املال مـة
هــا .ومــن اليــموري للحكومــة ن تســتعمض سياســاهتا يف هــذا ال ــدد لكــي تــتمكن األمــم
املتحدة من تقدم مساعدة فعالة وسدية إىل السكان.
 - 71ويظ ـ انعــدام التواص ـ بشــك مســتق مــم الســكان احمللــيني وإدمــاج املســتةيدين يف
عملية ال سة ميثـ عقبـة كـبرة مـام وكـاالت األمـم املتحـدة يف وضـم وتنةيـذ مـج اـا م علـت
حقوق اإلنسان يف ال امج اإلنسـانية واإلتا يـة .وتقلـ القيـود املةموضـة علـت ،يـارات المصـد
مــن اســتقاللية وموضــوعية ولــول هــذس الزيــارات ،وتــؤثم بالتــا علــت الكةــا ة وامل ــدااية
واملسا لة لألمم املتحدة.
 - 72وباملث ـ  ،ينســمل األمــني العــام ألن احلكومــة ال تتــي لوكــاالت األمــم املتحــدة فمصــا
للوصول إال إىل معلومات حمدودة تت حتديدا بالعمليات اليت تدعمها كـ وكالـة .وال تـزال
احلكومة متار سي مة كبرة علت احل ول علت بيانات موثواـة ودايقـة .وحيـث األمـني العـام
20/23

16-17375

A/71/439

احلكومــة علــت ن متــن كيانــات األمــم املتحــدة إمكانيــة وصــول دون لــمو إىل البيانــات
امل ــنةة ذات ال ــلة ليــمان ن تــتمكن بماسهــا مــن ن تســتهد بةعاليــة وت ـ إىل لــد
الةئات ضعةا .وينبغي رفم القيود املةموضة علت حمية حمكة وكاالت األمم املتحدة.
 - 7٣وكان العتمـاد اـمار سلـ األمـن  ،)2016( 2270والعقوبـات األحاديـة اإلضـافية
اليت فُمضت علت مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطيـة يف عـام  ،2016ثـم سـليب غـر مق ـود
علت العمليات اإلنسانية لألمم املتحدة واجلهات الةاعلة األخمى .فعلت وجـه اخل ـو  ،دى
وامل حتويـ األمـوال إىل البلـد إىل تـنخر إي ـال املسـاعدة اإلنسـانية ،و جـ وكـاالت األمـم
املتحدة علت تعلي بعـض األنشـ ة ال ناسيـة وتمتيـص ولويـات األنشـ ة املنقـذة للحيـاة ،مثـ
توفر األدوية األساسية واللقاحات واألغذية واملكمالت الغذا ية.

رابعا  -االستنتاجات
 - 7٤يمحص األمني العام باجلهود املبذولة داخ األمم املتحدة ملتابعـة النتـا ج الـيت توصـلت
إليها جلنة التحقي بشنن حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة ،والـيت
كشــةت عــن ضــمورة إجــما إصــالحات هيكليــة عميقــة لتعزيــز حقــوق الســكان ومحايتــها.
ويمحــص األمــني العــام بــاخل وات الــيت اختــذهتا احلكومــة للتعــاون مــم آليــات حقــوق اإلنســان
الدوليـة ،وخاصــة تقــدم تقـاريم عــن تنةيــذ اتةاايـة حقــوق ال ةـ واتةاايـة القيــا علــت مجيــم
لكال التمييز ضد املم ة .ويمحص األمني العـام ييـا باسـتممار احلكومـة يف العمـ مـم فميـ
األمــــم املتحــــدة الق ــــمي ،مبــــا يف ذلــــ التوايــــم مــــؤخما علــــت اإلطــــار االســــتماتيجي
( ،)2021-2017واجلهود المامية إىل متابعة توصيات االستعماض الدوري الشام .
 - 75وعلــت الــمغم مــن هــذس البــوادر للتعــاون ،فــجن األمــني العــام يشــعم بقلـ بــالغ مــن نــه
مل حيد حتسن ملمو يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقماطيـة منـذ
نشــم تقميـــم جلنـــة التحقيــ يف  .)A/HRC/25/63( 201٤ويشـــدد علـــت ن حقـــوق اإلنســـان
واحلالــة اإلنســانية جيــص ن تظــ يف صــدارة جــدول األعمــال الــدو و ن تُنــاا بانتظــام،
مبــا يف ذلـ يف جهــزة األمــم املتحــدة الم يســية الثالثــة حلقــوق اإلنســان ،وهــي سلـ حقــوق
اإلنسان واجلمعية العامة وسل األمن.

خامسا  -التوصيات
 - 76يوصي األمني العام حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية مبا يلي:
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( ) تممجة التزاماهتا مبوجص االستعماض الـدوري الشـام إىل إجـما ات متابعـة
ملموسة من ج حتسني حالة حقوق اإلنسان علت حنو فعال يف حنا البلد؛
(ب) التقيد بالتزاماهتا النالئة عن القانون الدو حلقـوق اإلنسـان ،مبـا يف ذلـ
املعاهدات األساسية األربعة حلقوق اإلنسان اليت صدات عليها الدولة؛
(ج) ابول وتنةيذ مجيم التوصيات اليت ادمتها اآلليات الدولية اإلنسان الدوليـة
حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذل هيئات املعاهدات؛
(د) دعوة املقمر اخلا املع حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الشـعبية
الدميقماطية واآلليات املستقلة األخمى حلقوق اإلنسان إىل ،يارة البلد؛
(هـ) التعاون مم انتمم الدو فيما يتعلـ بتنةيـذ اـمار سلـ حقـوق اإلنسـان
 18 /٣1بشنن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية؛
(و) املشــاركة البنــا ة مــم منظومــة األمــم املتحــدة ،مبــا يف ذلــ مــم مكتــص
مةوضــية حقــوق اإلنســان يف ســول ،والتمــا مســاعدة تقنيــة مــن مةوضــية األمــم املتحــدة
حلقوق اإلنسان؛
( )،النظم يف النتا ج والتوصيات املنبثقة عن جلنة التحقي والتعاون مم انتمـم
الدو من ج تنةيذها ،مبا يف ذل اجلهود المامية إىل معاجلة الشواغ الـيت ُعـ مبب عنـها
بشنن االنتهاكات املنهجية وواسعة االنتشار واجلسيمة حلقوق اإلنسان؛
( ) املشاركة ب ورة سديـة مـم مجيـم الـدول األعيـا املعنيـة لتسـوية حـاالت
االخت ا واالختةا القسمي علت ال عيد الدو ؛
( ) إتاحة فم لألمم املتحدة والوكـاالت اإلنسـانية للوصـول ،حبميـة وبـدون
عوا ـ  ،إىل مجيــم حنــا إالــيم مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقماطيــة ،وكــذل إىل البيانــات
احليوية ،لتمكينها من الوفا بوالياهتا ،ومن االستجابة بقدر وا ٍ الحتياجات السكان؛
(ي)

التنةيذ الكام لاطار االستماتيجي املوام مؤخما ( .)2021 - 2017

 - 77ويوصي األمني العام انتمم الدو مبا يلي:
النظــم يف اإلجــما ات املناســبة ملتابعــة تقميــم جلنــة التحقي ـ  ،علــت النحــو
()
امل لوب يف امارات سلـ حقـوق اإلنسـان  25 /25و  22 /28و  18 /٣1ويف اـماري
اجلمعية العامة  188 /69و 172 /70؛
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(ب) بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة تةشي القيود املةموضة علـت احلميـات العامـة
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت بلغت عنها جلنة التحقي ؛
(ج) ،يــادة تــوفر متويـ كــا ٍ ومســتدام للمســاعدة اإلنســانية ،وخاصــة تــوفر
األغذية واألدوية ،من ج حتسني األوضا اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان؛
(د) اختاذ إجـما ات عاجلـة للتقليـ إىل د حـد مـن اآلثـار اإلنسـانية اليـارة
للجزا ات املةموضة علت مجهورية كوريا الشعبية الدميقماطية من خالل تقـدم دعـم كامـ
لوكاالت األمم املتحدة اليت تعم علت األرض.
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