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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧٢البند 
حاالت حقوق : اإلنسان ومحايتها حقوق تعزيز

ــررين     ــن املقــ ــة مــ ــارير املقدمــ ــسان والتقــ اإلنــ
   واملمثلني اخلاصني

 وريا الشعبية الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية ك  
 **تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة ٦١/١٧٤هــذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  

ألول مــرة إىل األمــني العــام أن يقــدم هلــا يف دورهتــا الثانيــة والــستني تقريــرا عــن حالــة حقــوق   
 .ةاإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي

 مكتـب املفـوض   ال سـيما ويتضمن التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبـا األمـم املتحـدة،      
الـــسامي حلقـــوق اإلنـــسان، يف تعزيـــز حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   

ويتضمن التقرر أيضا معلومات قدمتها إىل مفوض األمم املتحـدة الـسامي حلقـوق         . الدميقراطية
ــة حبقــوق اإلنــسان لالجــئني، واحلــق يف     اإلنــسان وكــاالت أخــرى   تابعــة لألمــم املتحــدة معني

الغــذاء، وحقــوق الطفــل، وحريــة الفكــر، وحريــة التعــبري، وحريــة الوصــول إىل املعلومــات يف   
 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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وقد أعربت كل من اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان عن عميق القلق ملا يرد مـن                  
ن اســتمرار انتــهاك حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، انتــهاكا أنبــاء عــ

 والية املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠٠٤/١٣وأنشأت اللجنة، مبوجب القرار     . منتظما واسع النطاق  
ــة    ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن ــا  . حبال ــة كوري ــل مجهوري ومل تقب

. ة إىل حد اآلن والية املقرر اخلاص ومل تبد أي تعاون معه يف الوفـاء بواليتـه              الشعبية الدميقراطي 
وخالل فترة الوالية تلك، مل يؤذن للمقرر اخلاص بزيـارة البلـد إلجـراء اتـصاالت مباشـرة مـع                    

ورغـم عـدم حـصوله علـى اإلذن         . احلكومة ومع سـكان مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة           
رر اخلاص أداء مهامه على أحسن وجه ممكن ومجـع وتلقـي املعلومـات              بزيارة البلد، واصل املق   

املوثوقــة وذات املــصداقية مــن جهــات فاعلــة ذات صــلة، مبــا فيــه احلكومــات، واملنظمــات غــري 
 .احلكومية، وغريها من األطراف املطلعة على احلالة هناك

 املفـوض وطلبت اجلمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق اإلنـسان وجملـس حقـوق اإلنـسان إىل                    
السامي حلقوق اإلنسان فـتح حـوار شـامل مـع سـلطات مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                     
بغيــة وضــع بــرامج تعــاون تقــين يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وتقــدمي اســتنتاجاته وتوصــياته إىل     

، أبلغ ممثـل مجهوريـة كوريـا الـشعبية          ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  . اللجنة، مث إىل اجمللس   
طية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف أن حكومتـه ال تعتـرف بـالقرار الـذي اختذتـه                   الدميقرا

جلنة حقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، وأنـه              
ومل تـرد أي    . ليس بوسعه، بالتايل، أن يقبل عرض املقـرر اخلـاص بالقيـام بأنـشطة تعـاون تقـين                 

وسيواصــل املفــوض الــسامي واملفوضــية    .  احلكومــة يف ذلــك الــشأن  مراســالت أخــرى مــن  
مع سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بغيـة تعزيـز حقـوق            بّناء  ر  اجهودمها للقيام حبو  

 .اإلنسان ومحايتها يف ذلك
وأحال الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي تـسع حـاالت            

ويأمـل الفريـق العامـل أن تتخـذ         . ريا الشعبية الدميقراطية ال تزال مجيعها قائمة      ىل مجهورية كو  إ
 .احلكومة خطوات لتوضيح تلك احلاالت القائمة

وحكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة طـــرف يف العهـــد الـــدويل اخلـــاص   
ملدنيـة والـسياسية،   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا 
وسبق للحكومـة   . واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل          

 .أن قدمت تقارير يف إطار هيئات املراقبة التابعة لتلك الصكوك
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 مقدمة - أوال 
 إىل الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة        ٦١/١٧٤هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامـة          - ١

األمني العام أن يقدم هلا يف دورهتا الثانية والستني تقريرا عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة                 
وقد عارض وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة لـدى الـدورة            . كوريا الشعبية الدميقراطية  

 .)١( ورفضه٦١/١٧٤احلادية والستني بشدة القرار 
 سـائر هيئـات األمـم املتحـدة،         )٢(٢٠٠٥/١١ جلنة حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا          وحثت - ٢
ــا الــشعبية     ســيما ال ــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوري  اجلمعيــة العامــة، علــى النظــر يف حال

ــسان يف        ــة حقــوق اإلن ــا مــع املقــرر اخلــاص املعــين حبال ــها تعاون ــد حكومت ــة إذا مل تب الدميقراطي
قراطيــة، وإذا مل يتــضح أن حالــة حقــوق اإلنــسان يف ذلــك البلــد مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدمي

ــة العامــة بعــد ذلــك القــرارين    . حتــسنت ــة  ٦١/١٧٤ و ٦٠/١٧٣واختــذت اجلمعي ــشأن حال  ب
 .حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

اليت  توايل التقارير    ، أعربت اجلمعية العامة عن بالغ قلقها إزاء       ٦١/١٧٤ويف القرار    - ٣
تفيد بأن االنتهاكات اخلطرية واملنهجيـة حلقـوق اإلنـسان جتـري بـشكل منـهجي وعلـى نطـاق                    

 :مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وتشملواسع يف 
ــة   )أ(  ــية  أوالتعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـ ــة القاسـ ــسانية  أوالعقوبـ  الالإنـ

ق القــضاء واالعتقــال التعــسفي،  املهينــة، وحــاالت اإلعــدام العلــين، واالعتقــال خــارج نطــا   أو
وعدم األخـذ بـاإلجراءات القانونيـة وانعـدام سـيادة القـانون، وفـرض عقوبـة اإلعـدام ألسـباب                     
سياســية، ووجــود عــدد كــبري مــن معــسكرات االعتقــال، واللجــوء إىل أعمــال الــسخرة علــى     

 واسع؛ نطاق
بية الدميقراطيـة   العائدين إىل مجهورية كوريا الـشع       أو حالة الالجئني املطرودين   )ب( 

ــذين      ــة ال ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــدوا واجلــزاءات املفروضــة علــى مــواطين مجهوري مــن أعي
 التعــذيب  أواخلــارج، علــى اعتبــار أن مغــادرهتم البلــد يعــد خيانــة تفــضي إىل عقوبــات احلــبس 

حتـث مجيـع   إىل عقوبـة اإلعـدام، و      أو املهينـة   أو الالإنـسانية   أو غري ذلك من املعاملـة القاسـية       أو
 ؛عدم اإلعادة القسريةالدول على كفالة احترام املبدأ األساسي املتمثل يف 

__________ 
 ملمثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بالنيابة لدى األمـم          ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩انظر البيان املؤرخ     )١( 

 ).٢٥-٢٣، الفقرات A/C.3/61/SR.43(تحدة يف اجللسة الثالثة والثالثني للجنة الثالثة للجمعية العامة امل
 E/2005/23 and Corr.1(، والتصويبات ٢٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم انظر  )٢( 

and 2(الفصل الثاين، الفرع ألف ،. 
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املشددة املفروضة على حرية الفكر والضمري والـدين والـرأي          الشاملة و القيود   )ج( 
ــساواة           ــدم امل ــى ق ــرص الوصــول عل ــى ف ــات وعل ــوين اجلمعي ــسلمي وتك ــع ال ــبري والتجم والتع

ة على كل شخص يرغب يف التنقـل حبريـة داخـل البلـد والـسفر             املعلومات والقيود املفروض   إىل
 إىل اخلارج؛

ســيما    والاســتمرار انتــهاك حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للمــرأة،       )د( 
الـزواج قـسرا، وحـاالت اإلجهـاض القـسري وقتـل األطفـال                أو االجتار باملرأة بغـرض الـدعارة     

حيــدث يف مراكــز ومعــسكرات االحتجــاز   مــاالــذين أعيــدت أمهــاهتم إىل الــوطن، مبــا يف ذلــك
 التابعة للشرطة؛

املسائل املعلقة اليت تشغل بال اجملتمع الدويل واليت تتصل باختطـاف األجانـب              )هـ( 
من خالل عمليـات االختفـاء القـسري، الـذي يـشكل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان ملـواطين بلـدان                  

 أخرى ذات سيادة؛
ــصادية واال   )و(  ــوق االقت ــهاكات احلق ــيت أدت إىل ســوء    انت ــة، ال ــة والثقافي جتماعي

ــا      ــة كوريـــ ــسكان يف مجهوريـــ ــها الـــ ــاين منـــ ــصعوبات الـــــيت يعـــ ــشديد وإىل الـــ ــة الـــ التغذيـــ
 الدميقراطية؛ الشعبية

ــات األساســية       )ز(  ــسان واحلري ــهاكات حقــوق اإلن ــارير عــن انت اســتمرار ورود تق
بري القـــسرية الـــيت لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وخباصـــة اســـتخدام املعـــسكرات اجلماعيـــة والتـــدا 

تستهدف حق الشخص ذوي اإلعاقة يف اختاذ قرار حـر ومـسؤول بـشأن عـدد أطفالـه واملباعـدة                    
 بني والدهتم؛

 إزاء عـدم اخنـراط حكومـة مجهوريـة          عـن قلقهـا الـشديد     وأعربت اجلمعية العامة أيـضا       - ٤
 حلقـوق  الـسامي  يف أي أنشطة تعاون تقين مع مفوض األمم املتحـدة  كوريا الشعبية الدميقراطية  

 من جهـود    بذله املفوض السامي    ما ، رغم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    اإلنسان ومع   
 .البلديف سبيل إقامة حوار مع سلطات 

 إزاء احلالـة اإلنـسانية اخلطـرة يف         وأعربت اجلمعية العامة أيضا عن قلقهـا الـشديد جـدا           - ٥
لـدى  سيما انتشار سوء التغذيـة       وال   ،ت لألمور  سوء إدارة السلطا   من خطورهتا يت زاد   البلد، ال 

زال يؤثر يف النمو البدين والعقلي لنسبة كبرية من األطفال رغم التقدم احملـرز                ما الرضع، الذي 
حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة علـى تيـسري اسـتمرار         حثت يف اآلونة األخرية، و   

دات اإلنسانية برتاهة إىل مجيع أحناء البلـد علـى          وجود املنظمات اإلنسانية لكفالة إيصال املساع     
 . ووفقا للمبادئ اإلنسانيةاتأساس االحتياج
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 حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة علــى أن  وحثــت اجلمعيــة العامــة بقــوة  - ٦
حتتـرم متامــا مجيـع حقــوق اإلنـسان واحلريــات األساسـية، وأن تنفــذ بالكامـل، يف هــذا الــصدد،      

جلنــة حقــوق اإلنــسان والتوصــيات الــيت القــرارات الــسابقة للجمعيــة العامــة وبينــة يف التــدابري امل
، وأن تتعاون تعاونا تاما مع املقـرر        اهليئات املنشأة مبعاهدات  وجهتها إليها اإلجراءات اخلاصة و    

مــن خــالل مجلــة مــن ،  املعــين حبقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــةاخلــاص
حبريـة ودون عوائـق إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية            ها فتح كل الـسبل أمامـه للوصـول          التدابري من 

 .آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةكذلك أمام سائر الدميقراطية، و
 

 التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان -ثانيا  
 

 اهليئات املنشأة مبعاهدات -ألف  
 طـرف يف أربـع مـن اهليئـات الدوليـة الرئيـسية              الدميقراطيـة مجهورية كوريا الـشعبية     إن   - ٧

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،   : الــسبع حلقــوق اإلنــسان 
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                

ل التـصديق علـى هـذه الـصكوك األربعـة أساسـا متينـا        وميثـ . ضد املرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل      
 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةلتعزيز حقوق اإلنسان يف 

 تقريرهـا الـدوري الثـاين عـن تنفيـذ العهـد       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   وقدمت   - ٨
ــة     ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــا ،)E/1990/6/Add.35(ال  وتقريره

) CEDAW/C/PRK/1(األويل عن تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    
، وقـدمت تقريرهـا   )٢٠٠٦مـارس  /ومل تقدم بعد تقريرها الـدوري الثـاين وكـان موعـده آذار            (

، وتقريرها الدوري الثـاين     )CRC/C/65/Add.24(الدوري الثاين عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل        
ــن ت ــسياسية    عـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــدويل اخلـــاص بـ ــد الـ ــذ العهـ ). CCPR/C/PRK/2000/2(نفيـ

والحظت اللجان املعنيـة عنـد      . ٢٠٠٤يناير  /وتقريرها الدوري الثالث متأخر منذ كانون الثاين      
النظر يف تلك التقارير ما يبعث على القلق يف عدد من جمـاالت واليـة كـل منـها، وقـد أعربـت         

اسـتنتاجات  (ىل احلكومة من استنتاجات وتوصـيات بإدخـال حتـسينات           عن ذلك فيما وجهته إ    
وتوصــــــيات اللجنــــــة املعنيــــــة بــــــاحلقوق االقتــــــصادية واالجتماعيــــــة والثقافيــــــة، الوثيقــــــة 

E/C.12/1/Add.95      ــرأة ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ ــة املعنيـ ــة للجنـ ــات اخلتاميـ ؛ والتعليقـ
)CEDAW/PRK/CO/1(  ــة ــة للجنــ ــات اخلتاميــ ــة   ؛ واملالحظــ ــل، الوثيقــ ــوق الطفــ ــة حبقــ املعنيــ

CRC/C/15/Add.239       ؛ واملالحظــــات اخلتاميــــة للجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنــــسان، الوثيقــــة
CCPR/CO/72/PRK. 
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 اللجنـة املعنيـة حبقـوق الطفـل إىل          مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة     ودعت حكومة    - ٩
أبريـل  / زيـارة البلـد يف نيـسان       ورافق عضوان مـن اللجنـة أمينـها يف        . ٢٠٠٤زيارة البلد يف عام     

ــة يف دورهتــا الــسادسة     ٢٠٠٤ ــة الطــرف لتقريرهــا الــدوري الثــاين إىل اللجن  قبيــل تقــدمي الدول
وكــان ذلــك فرصــة ناقــشت فيهــا اللجنــة حالــة حقــوق الطفــل مــع عــدد مــن كبــار  . والــثالثني

، مـن  طيـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقرا   مسؤويل احلكومة وعـدد مـن األجانـب العـاملني يف          
بينهم موظفون يف فريـق األمـم املتحـدة القطـري، وأعـضاء يف الـسلك الدبلوماسـي ومنظمـات                    

ومتكـن الوفـد مـن زيــارة عـدد كـبري مـن املؤسـسات املعنيـة باألطفــال يف         . دوليـة غـري حكوميـة   
 . ونيانغ ومقاطعة فيونغان اجلنوبيةيب

 
 اإلجراءات اخلاصة -باء  

ــا الــشعبية الدميقراطيــة مجهوريــة كومل توجــه حكومــة  - ١٠  دعــوة قائمــة إىل اإلجــراءات  ري
اخلاصة التابعة للجنة املعنية حبقوق الطفـل، وجملـس حقـوق اإلنـسان، ومل تلـب طلبـات لزيـارة                    
البلد تقّدم هبا كل من املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين واملعتقـد، واملقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز                     

ري، واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء، واملقـرر اخلـاص                ومحاية احلق يف حرية الفكر والتعـب      
 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةنسان يف إلاملعين حبالة حقوق ا

وقــد وجــه عــدد مــن اإلجــراءات اخلاصــة رســائل كتابيــة إىل حكومــة مجهوريــة كوريــا     - ١١
اكات حلقــوق اإلنــسان يف الــشعبية الدميقراطيــة الســترعاء انتباههــا إىل ورود معلومــات عــن انتــه 

بلدها، مبا يف ذلك مراسالت من املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية                
ــة القاســية       ــة أو العقوب ــة، واملقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل الدميقراطي

يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن  الالإنسانية أو املهينة، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان         أو
واملقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، واملقرر اخلاص          . الصحة البدنية والعقلية  

املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر اخلاص املعـين باسـتقاللية القـضاء واحملـامني، واملقـرر اخلـاص        
ــع األطفــال    ســيما النــس  املعــين باالجتــار باألشــخاص، ال  اء واألطفــال، واملقــرر اخلــاص املعــين ببي

واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة، واملقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج 
نطاق القـضاء واإلعـدام بـإجراءات مـوجزة واإلعـدام التعـسفي، واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف                    

وردت حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية . جــاز التعــسفيالغــذاء، والفريــق العامــل املعــين باالحت
الدميقراطية علـى معظـم املراسـالت الكتابيـة الـيت وجهتـها اإلجـراءات اخلاصـة منـذ اعتمـاد جلنـة                       

 .، رافضة مضمون الرسائل)٣(٢٠٠٣/١٠حقوق اإلنسان للقرار 

__________ 
 .الفصل الثاين، الفرع ألف) E/2005/23 (٢٣مللحق رقم ا، ٢٠٠٣املرجع نفسه،  )٣( 
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 ميقراطيةاملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الد - ١ 
مجهوريـة كوريـا الـشعبية      أُنشئت والية املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                - ١٢

وقــرر . ٢٠٠٥/١١، وُمــددت بــالقرار )٤(٢٠٤/١٣ بقــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان  الدميقراطيــة
أن ميدد مجيـع الواليـات واإلجـراءات الـيت أحيلـت             )٥(١/١٠٢جملس حقوق اإلنسان يف قراره      

، )٦(٥/١٠١ويف املقـرر  . ٦٠/٢٥١نة حقوق اإلنسان، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة     إليه من جل 
مجهوريـة  قرر جملس حقوق اإلنسان متديد والية املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف                  

ورفـض وفـد    .  حىت موعد نظر اجمللس يف الوالية وفقا لربنـامج عملـه           كوريا الشعبية الدميقراطية  
 “رفـضا قاطعـا وبـشدة   ” للمجلـس     لـدى الـدورة اخلامـسة      الشعبية الدميقراطيـة  مجهورية كوريا   

 ).A/HCR/5/G/11انظر (متديد والية املقرر اخلاص 
ــسان        - ١٣ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــرار جلنـ ــا ورد يف قـ ــسب مـ ــاص، حـ ــرر اخلـ ــة املقـ ــل واليـ وتتمثـ

، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       ، يف إقامة حوار مباشر مع حكومة وشعب         ٢٠٠٤/١٣
مبا يف ذلك عن طريق الزيـارات إىل البلـد، والتحقيـق يف التقـارير بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان                     

واملقـرر اخلـاص   . فيه، ويف امتثال احلكومة اللتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان          
 مكلف أيضا بإستيقاء املعلومات املوثوقة وذات املصداقية، مبا يف ذلك من خـالل زيـارة البلـد،                
من مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبـا فيهـا احلكومـات، واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر                    

 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاألطراف اليت هلا اطالع على حالة حقوق اإلنسان يف 
لقـرار   والية املقرر اخلاص متحججة بأن ا  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   ومل تقبل    - ١٤

ــه الـــذي  ــشأ واليتـ ــاهر التـــس ”أنـ ــد مظـ ــالني ميثـــل أشـ ــة والكيـــل مبكيـ ــر (“ييس واالنتقائيـ  انظـ
A/HCR/5/G/5()ــرر اخلــاص    )٧ ــع املق ــاون م ــد أي تع ــرر اخلــاص يف عــدة    .  ومل تب ــاول املق وح

مناسبات التعـاون مـع احلكومـة، بيـد أن سـلطاهتا تـرفض باسـتمرار طلباتـه بزيـارة البلـد رفـضا                        
مـم املتحـدة   لذي أنشأ والية املقـرر اخلـاص ومـذكرة مفوضـية األ    مطلقا وبشدة، رافضة القرار ا  

ويواصــل . “)٨(يــستحيل متامــا تلبيــة طلــب املقــرر اخلــاص بزيــارة البلــد ”حلقــوق اإلنــسان بأنــه 
__________ 

 .الفصل الثاين، الفرع ألف) E/2004/23 (٢٣، امللحق رقم ٢٠٠٤املرجع نفسه،  )٤( 
، الفــصل الثــاين، )A/61/53 (٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والــستون امللحــق رقــم  انظــر  )٥( 

 .باء الفرع
 .، الفصل األول، الفرع باءA/HRC/5/21انظر  )٦( 
 يف الـدورة احلاديـة والـستني للجنـة حقـوق      مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة    انظر أيضا بيانات املراقب عـن       )٧( 

 .)A/HRC/4/SR.20(ويف الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان ) E/CN.4/2005/SR.50(اإلنسان 
 مهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    املوجهة من البعثة الدائمة جل     ٢٠٠٥بر  أكتو/ تشرين األول  ٣الرسالة املؤرخة    )٨( 

 .لدى األمم املتحدة إىل مفوضية األمم املتحدة
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املقرر اخلاص الوفاء بواليته قدر اإلمكان على أساس املعلومات الواردة مـن حكومـات أخـرى                
 .ومن عدة مصادر متنوعة

مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية االســـتمرار يف منـــع املقـــرر اخلـــاص مـــن زيـــارة ونظــرا إىل   - ١٥
، أدى زيــارات إىل بلــدان جمــاورة حيــث تلقــى تأييــدا مــن احلكومــات ومــن اجملتمــع الدميقراطيــة

، ويف إطـــار متابعتـــه ٢٠٠٦ديـــسمرب /ففـــي كـــانون األول. املـــدين ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة
 كــانون ١٤-١٠( املقــرر اخلــاص بزيــارة اليابــان  ، قــام٢٠٠٥للزيــارات الــيت قــام هبــا يف عــام  

ومجهوريـــة  ) ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول ٢٣-١٨(ومنغوليـــا ) ٢٠٠٦ديـــسمرب  /األول
 اإلنـسان جلمـع معلومـات عـن حالـة حقـوق           ) ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨-١٤(كوريا  

. البلـدان اجملـاورة   ، ولدراسة نتائج وأثر تلك احلالة علـى         مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   يف  
ومــن أهــم املــسائل الــيت أثــريت خــالل زيارتــه ملختلــف تلــك البلــدان مــسألة مــصري األشــخاص 

 .، وحمنة اهلاربني من ذلك البلدمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةالذين خيتطفهم عمالء 
رين  تـش  ٢٠يف  ) A/61/349(وقدم املقرر اخلاص أحدث تقريرين له إىل اجلمعية العامـة            - ١٦

مــــارس / آذار٢٢يف ) A/HRC/4/15(، واىل جملــــس حقــــوق اإلنــــسان ٢٠٠٦أكتــــوبر /األول
وقد حلل يف هـذا التقريـر األخـري املعلومـات املتـصلة بعـدد مـن االنتـهاكات اجلـسيمة                 . ٢٠٠٧

ــسانية،      حلقــوق اإلنــسان، ال ــة اإلن ــها بالغــذاء، وأمــن األشــخاص، واملعامل ســيما مــا يتــصل من
ســيما النــساء واألطفــال، ومــسؤولية    وطــاليب اللجــوء، وفئــات معينــة ال والعدالــة، والالجــئني،

. سلطات الدولة يف محاية حقوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية، ومـا يتـصل بـذلك مـن مـساءلة                    
 .وسيقدم املقرر اخلاص تقريرا منفصال إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلالية

 
 لقسري أو غري الطوعيالفريق العامل املعين حباالت االختفاء ا - ٢ 

مثلما ذكـر الفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي يف آخـر                    - ١٧
ــسان    ــه إىل جملــس حقــوق اإلن ــر ل  حــاالت إىل حكومــة  ٩أحــال الفريــق  ) A/HRC/4/41(تقري

 حــاالت ٨وإضــافة إىل . مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يعتربهــا الفريــق حــاالت قائمــة  
ختفــاء ملــواطنني يابــانيني اخُتطفــوا يف الــسبعينيات والثمانينــات، أُبلــغ عــن اختفــاء مواطنــة مــن  ا

 .٢٠٠٤مجهورية كوريا على احلدود بني الصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عام 
ـــ  - ١٨ ــا الــــشعبية الدميقراطيـ ــة كوريــ ــالة إىل الفريــــق العامــــل يف  ووجهــــت مجهوريــ ة رســ
ومثلمـا ذكـر الفريـق    .  ضّمنتها ردها علـى مجيـع احلـاالت التـسع القائمـة     ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٤

ــرة   (العامــل  ــسه، الفق ــان     )١٥٣املرجــع نف ــة الياب ــدمت إىل حكوم ــا ق ــة أهنه ، ذكــرت احلكوم
أما بالنسبة للحالة القائمة األخرى، ذكـرت       . معلومات تفصيلة تتعلق بالرعايا اليابانيني الثمانية     
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ــالتح  ــه مل حتــدث يف امل احلكومــة أهنــا قامــت ب ــة وأن ــة  قيق يف احلال ــة ال تلــك احلال نطقــة احلدودي
 .أي حالة مشاهبة وال
 وموجهــة إىل الفريــق العامــل، ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٢ويف رســالة أخــرى مؤرخــة  - ١٩

ذكرت احلكومة أن زوج إحدى اليابانيات املختطفات أكد يف حديث صـحفي صـدر مـؤخرا                
 ).١٥٤الفقرة املرجع نفسه، (أن زوجته توفيت 

ومل يتمكن الفريق العامل، فيمـا يتعلـق باحلـاالت التـسع القائمـة، مـن التوصـل إىل أيـة                      - ٢٠
ويأمـل الفريـق العامـل أن تتخـذ مجهوريـة           . معلومات عن مصري األشخاص املفقودين أو مـآهلم       
 . كوريا الشعبية الدميقراطية خطوات لتوضيح املسألة

 
دور مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان يف مـــساعدة حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا   -ثالثا  

 الشعبية الدميقراطية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 

 التعاون التقين  
 مـــن املفـــوض ٢٠٠٣/١٣ و ٢٠٠٣/١٠طلبـــت جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان يف قراريهـــا  - ٢١

لـــشعبية الـــسامي حلقـــوق اإلنـــسان الـــدخول يف حـــوار بّنـــاء مـــع ســـلطات مجهوريـــة كوريـــا ا 
الدميقراطيــة بغيــة القيــام بــربامج للتعــاون الــتقين يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وتقــدمي اســتنتاجاته    

ــوايل      ــى التـ ــستني، علـ ــة والـ ــستني واحلاديـ ــا الـ ــة يف دورتيهـ ــياهتا إىل اللجنـ ــرار . وتوصـ ويف القـ
ــاء مــع       ٢٠٠٥/١١ ــسامي مواصــلة جهــوده إلجــراء حــوار بّن ــة مــن املفــوض ال ، طلبــت اللجن

وطلـب جملـس حقـوق اإلنـسان يف         . رية كوريا الشعبية الدميقراطية بشأن املـسألة      سلطات مجهو 
من املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن يواصل الوفاء مبهامه وفقـا للقـرارات              )٩(٢/١٠٢قرراه  

 .السابقة اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان، واستكمال التقارير والدراسات ذات الصلة
 بقـرار اجلمعيـة العامـة       مارسات املوحـدة الـيت ُوضـعت عمـال        واملومتشيا مع السياسات     - ٢٢
 املتحـدة  ، الـذي أنـشأ برنـامج األمـم    ١٩٥٥رب ديـسم / كانون الثاين١٤املؤرخ  ) ١٠-د (٩٢٦

للخــدمات االستــشارية والتعــاون الــتقين يف ميــدان حقــوق اإلنــسان، توجــد عــدة أشــكال مــن   
 .  من الدول األعضاءاملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان متاحة ملن يطلبها

، وبغيــة استكــشاف ســبل الــشروع يف تعــاون تقــين بــني  ٢٠٠٣أغــسطس / آب٨ويف  - ٢٣
مفوضـية حقــوق اإلنـسان ومجهوريــة كوريــا الـشعبية الدميقراطيــة، وجــه املقـرر اخلــاص بالنيابــة     

دة املتحـ  آنذاك رسالة إىل املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمـم     
__________ 

 .، الفصل األول، الفرع باءA/HCR/2/9نظر ا )٩( 
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أغــسطس /آب ٢٤ويف . وار بــشأن التعــاون الــتقينيف جنيــف، يــدعوه فيهــا إىل الــدخول يف حــ
 اجتمـع كـل     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦، و   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨، و   ٢٠٠٤

مــن املفــوض الــسامي بالنيابــة واملفــوض الــسامي باملمثــل الــدائم جلمهوريــة كوريــا الــشعبية          
 .املتحدة يف جنيف ممالدميقراطية لدى مكتب األ

وخالل تلـك االجتماعـات، أثـار املفـوض الـسامي بالنيابـة واملفـوض الـسامي إمكانيـة                    - ٢٤
استكـشاف ســبل القيــام بأنــشطة للتعــاون الــتقين، وتقــدم مبقترحــات للتعــاون الــتقين، مــن قبيــل  

 .أنشطة يف جمال إنفاذ معاهدات حقوق اإلنسان
، ذكــــر املمثــــل الــــدائم ٢٠٠٤أغــــسطس / آب٢٤ويف االجتمــــاع الــــذي عقــــد يف  - ٢٥

جلمهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف أنـه أحـاط علمـا                       
 تـشرين  ٢٨ويف االجتمـاعني املعقـودين يف   . باملقترح وأنه أحاله إىل بيونيانغ لتنظر فيه احلكومة     

ــه   ذكــر امل،٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون الثــاين٦ و ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين ــدائم أن حكومت مثــل ال
تعترف بالقرار الذي اختذته جلنة حقوق اإلنـسان بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة                    ال

. كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، وأنــه بالتــايل ال ميكنــه العــرض الــذي تقــدم بــه املفــوض الــسامي   
ــة كور   ــة مجهوري ــه   وأشــارت حكوم ــة إىل أن ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــيت  يف الظــروف احلال”ي ــة ال ي

ُيستخدم فيها التعاون التقين خارج أغراضـه األصـلية لتـسليط ضـغوط مـن أجـل تنفيـذ القـرار،                     
بيـد أن   . )١٠( مـن خيـار سـوى عـدم املوافقـة عليـه            “ليس جلمهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       

ومل تـرد  . املمثل الدائم أشار إىل أنه أحـاط علمـا برغبـة املفـوض الـسامي تقـدمي مـساعدة تقنيـة                    
 .عد ذلك أي مراسلة من احلكومة بذلك الشأنب

وقدمت أمانتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان مـذكرات عمـال بقـرارات               - ٢٦
 ٢٠٠٥/١١، و )E/CN.4/2005/32 (٢٠٠٤/١٣، و )E/CN.4/2004/31 (٢٠٠٣/١٠اللجنـــة 

)E/CN.4/2006/32( ــرر اجمللــــس ــتنتاج )A/HRC/4/60 (٢/١٠٢، ومقــ ــا اســ ــا فيهــ ات ، أحالتــ
 .وتوصيات املفوض السامي بالنيابة واملفوض السامي، على التوايل إىل اللجنة واىل اجمللس

ــسامي حلقــوق اإلنــسان إىل اإلجــراءات اخلاصــة،      - ٢٧  ال ســيماويقــدم مكتــب املفــوض ال
املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، والفريــق 

ــ ــاء القـــسري وغـــري الطـــوعي، املـــوظفني واملـــساعدة يف جمـــايل    العامـــل املعـ ين حبـــاالت االختفـ
 .اللوجستيات والبحث، ملساعدهتا على االضطالع مبهامها

__________ 
  موجهة مـن املمثـل الـدائم جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة لـدى                ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٨رسالة مؤرخة    )١٠( 

 .مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل املفوض السامي حلقوق اإلنسان
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املــساعدة الــيت تقــدمها منظومــة األمــم املتحــدة عمومــا يف تعزيــز ومحايــة     -رابعا  
 هورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحقوق اإلنسان يف مج

، دعا املفوض السامي حلقوق اإلنسان هيئـات        ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ؤرخة  يف رسالة م   - ٢٨
األمــم املتحــدة إىل تزويــد املفوضــية باملعلومــات ذات الــصلة عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف         

وتلقــت املفوضــية إثــر ذلــك معلومــات ذات صــلة مــن   . مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة 
مم املتحدة لـشؤون الالجـئني، منظمـة األمـم املتحـدة            مفوضية األ : كيانات األمم املتحدة التالية   

ــام  ــة والزراعــة، برن ــامج األمــم  لألغذي ــة العــاملي، برن  املتحــدة اإلمنــائي، منظمــة األمــم   ج األغذي
 ).اليونسكو(، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

 
 جئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون الال -ألف  

ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن أعدادا من رعايـا مجهوريـة كوريـا                - ٢٩
أو عــن مــوطن /الــشعبية الدميقراطيــة يغــادرون باســتمرار بلــدهم حبثــا عــن احلمايــة واملــساعدة و 

وتثري هذه التحركات القلق من عدة أوجه من بينها األنبـاء عـن التقلـيص الـشديد حلريـة                   . آخر
ــة مغــادرة البلــد؛ وتزايــد خمــاطر هتريــب األشــخاص واالجتــار هبــم،      احلركــة ، مبــا يف ذلــك حري

أو للـزواج القـسري؛ وانتـهاكات بلـدان العبـور ملبـدأ             /سيما النساء الستغالهلن يف الدعارة و      ال
عدم اإلعادة القسرية األساسي؛ واألنباء عن العقوبات الشديدة الـيت تلحـق مبـن يعـاد بـه قـسرا                    

كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة؛ والــسياسات التقييديــة الــيت متارســها بلــدان العبــور،   إىل مجهوريــة 
ــصادية األساســية،     ســيما ال ــة واالقت ــاحلقوق االجتماعي ــع ب  االعتقــال واالحتجــاز؛ وعــدم التمت

وعدم السماح هلم باإلقامة القانونية وما يصحبها من وثـائق ذات صـلة، حـىت يف حالـة اإلقامـة                    
جراءات اخلروج اليت تضر حبالة رعايا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة           مدة طويلة، وطول إ   

 أكثـر مـن     ويتـضرر النـساء واألطفـال غـري املـصحوبني         . الذين ينتظرون توطينهم يف بلدان ثالثـة      
ــة   ــذه احلال ــسبب ه ــة يف      . غريهــم ب ــدهور احلال ــن أن ت وحــذرت مفوضــية شــؤون الالجــئني م

ة وزيــادة تــدفق أوالئــك األشــخاص سيــضع بلــدان العبــور مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــ
 .ذات القدرات احملدودة أمام صعوبات ال قبل هلا هبا

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة -باء  
أن نــاتج احلبــوب اإلمجــايل لعــام  )١١(ذكــرت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة - ٣٠

 يف املائــة أقــل مـن نــاتج عــام  ٢,٦أي )  ذلـك األرز مبــا يف( ماليـني طــن  ٤ قُـّدر حبــوايل  ٢٠٠٦
ومـع التحـسن   .  يف املائـة متوسـط نـاتج الـسنوات اخلمـس املاضـية          ١٤، ولكنه يفوق بـ     ٢٠٠٥

__________ 
 .٢١، الصفحة ٢٠٠٧مايو /، أيار،٣توقعات احملاصيل وحالة األغذية، العدد  )١١( 
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املطرد يف اإلنتاج الزراعي خالل السنوات القليلـة املاضـية، اخنفـضت االحتياجـات إىل اسـترياد                 
لعـودة اإلنتـاج إىل مـستوى مرتفـع يف عـام            ونظـرا   . احلبوب إىل النصف تقريبا منذ بداية العقـد       

 -نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين (٢٠٠٧-٢٠٠٦، ُيقـــّدر أن العجـــز يف احلبـــوب للموســـم  ٢٠٠٦
سيبقى دون مستوى املليون طن بقليـل، وهـو ثـاين أقـل مـستوى خـالل                 ) أكتوبر/تشرين األول 

ــسبع املاضــية  ــسنوات ال ــع، فــإن نــصيب   . ال  الفــرد مــن  وإذا مــا حتقــق مــستوى االســترياد املتوق
.  كيلوغرامـا، أي قريبـا مـن املـستوى احلـايل           ١٦٠استهالك احلبوب يف البلد سيبقى يف حـدود         

 ٢٠٠٧أبريــل / إىل نيــسان٢٠٠٦نــوفمرب /واســتوردت احلكومــة يف الفتــرة مــن تــشرين الثــاين  
وتعهــدت مجهوريــة .  طــن أخــرى معونــة غذائيــة٩٠٠أربعــني ألــف طــن مــن احلبــوب وتلقــت 

 طــن مــن األرز يف إطــار اتفــاق مت التوصــل إليــه يف االجتمــاع ٤٠٠ ٠٠٠كوريــا أيــضا بتقــدمي 
وحـىت يف   . أبريل، تعزيـزا للتعـاون االقتـصادي      /الثالث عشر للجنة الشمال واجلنوب، يف نيسان      

ــاك عجــز قــدره      ــاء بتلــك االلتزامــات، ســيظل هن ــة الوف ــة  ٥١٠ ٠٠٠حال  طــن للــسنة التجاري
واالحتمــاالت . أو معونــة غذائيــة/اريــة إضــافية واجلاريــة، تتطلــب تغطيتــه اســترياد كميــات جت 

، ومعظـم إنتاجـه مـن القمـح والـشعري           ٢٠٠٧لعـام   ) الربيـع /الشتاء(جيدة ملوسم احلبوب الثاين     
ويتوقـف اإلنتـاج، كالعـادة، بدرجـة كـبرية علـى األحـوال              . يونيـه /وُيحصد بدايـة مـن حزيـران      

 املـدخالت األساسـية الـيت قـلّ         اجلوية خـالل موسـم األمطـار، وعلـى تـوافر الـسماد وغـريه مـن                
ومثلما حدث يف السنوات القليلة املاضية، تربعت مجهورية كوريـا          . توافرها يف املواسم املاضية   

 . طن من األمسدة للموسم الرئيسي القادم٣٠٠ ٠٠٠بـ 
 

 برنامج األغذية العاملي -جيم  
لدميقراطيـة، أشـار برنـامج      فيما يتعلق حبالة األمن الغذائي يف مجهورية كوريـا الـشعبية ا            - ٣١

 تأكيـدا بـأن العجـز الغـذائي     ٢٠٠٧مـارس  /األغذية العاملي إىل أنـه تلقـى مـن احلكومـة يف آذار          
ــغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦للموســم  ــاج الزراعــي نتيجــة     ١ يبل ــود إىل اخنفــاض اإلنت ــون طــن، ويع  ملي
اض، املعونـات الغذائيـة إىل االخنفـ      / اجتـاه الـواردات    ٢٠٠٧وتواصل يف عـام     . ٢٠٠٦فيضانات  
. )١٢( يف املائـة مـن ذلـك العجـز    ٥ مل تغط تلـك الـواردات سـوى    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٥واىل حد   

وزادت التطورات املتعلقة باملسألة النووية من حدة صعوبة استرياد األغذية من املصادر الثنائيـة              
ومنعـت حمدوديـة الوصـول يف امليـدان برنـامج األغذيـة العـاملي وغـريه مـن                   . واملتعددة األطـراف  

ملنظمات الدولية من القيـام بتقـدير جّيـد حلالـة األمـن الغـذائي واكتـشاف حـاالت حمـددة مـن                       ا
وإذا مل تتـوافر كميـات كافيـة مـن املعونـة الغذائيـة واملـستوردات الغذائيـة، فـإن                  . نقص األغذية 

__________ 
حالـة األمـن الغـذائي،    :  نظـرة عامـة  -عمليات برنامج األغذية العـاملي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة               )١٢( 

 .٢٠٠٧مايو /أيار ٣٠



A/62/318
 

14 07-49576 
 

املناطق اليت تفتقر لألمن الغذائي ستتضرر، ومن املتوقع أن ترتفـع معـدالت سـوء التغذيـة لـدى                   
ــ ــضعيفة الفئ ــدائل عــن     (ات ال ــيس هلــم ب احلوامــل واملرضــعات واألطفــال دون اخلامــسة ومــن ل

 ماليـني نـسمة،     ٧ و   ٦وقد مرت هذه الفئات اليت يبلغ عددها ما بـني           ). مصادر الغذاء العادية  
يـضاف إىل ذلـك أن      . للمرة الثانيـة علـى التـوايل، بـشتاء مل تتلـق خاللـه مـا يكفيهـا مـن الغـذاء                     

من حدة أثر سوء التغذية على الفئـات الـضعيفة يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية               فصل الشتاء يزيد    
ــة     ــة قليل ــة بــسبب صــعوبة الوصــول إىل الغــذاء واالعتمــاد علــى وجبــات غــري متوازن  الدميقراطي

 مؤشـرا   ٢٠٠٧فرباير  / وقد يكون سبب تفشي احلصبة يف شباط       .الفيتامينات والعناصر املعدنية  
تضمن العمليات املمتدة لإلغاثة واإلنعـاش الـيت يقـوم هبـا برنـامج      وت. على تردي احلالة التغذوية   

 طـن مـن األغذيـة موجهـة     ١٥٠ ٠٠٠األغذية العاملي وتتواصل سنتني عنصرا غذائيا يتمثـل يف       
ــسكان ١,٩إىل  ــة مل يتلــ   .  مــن ال ــة العملي ــد ســنة مــن بداي ــامج ســوى  وبع ــة ٢٢ق الربن  يف املائ

ــدة   ٢٣( ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ ــون مـ ــن   ) مليـ ــتمكن مـ ــه، ومل يـ ــوع احتياجاتـ ــن جممـ مـ
 بلـــدا ٥٠ مـــن بـــني  ٣٠ مـــن املـــستفيدين املـــستهدفني يف   ٧٠٠ ٠٠٠ســـوى إىل  الوصـــول
 .العمليات تشملهم

 
 منظمة األمم املتحدة للطفولة -دال  

أن األطفـال يف مجهوريـة كوريـا        ) اليونيـسيف (ذكرت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة          - ٣٢
ــة حب  ــشعبية الدميقراطي ــاقري       ال ــة والعق ــشديد يف األغذي ــنقص ال ــسبب ال ــساعدة ب ــة للم ــة ماس اج

األساسية، وتدهور نوعية املاء ومرافق الصرف الـصحي، وسـوء نوعيـة اخلـدمات الـيت تقـدمها                  
 . مؤسسات الطفولة

، طلبــت احلكومــة مــن اليونيــسيف ومنظمــة الــصحة      ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٥ويف  - ٣٣
ومشلت محلة التحصني الـيت تلـت ذلـك        . شي احلصبة يف البلد   العاملية املساعدة على التصدي لتف    

 ســنة وأثبتــت إمكانيــة التعــاون بفعاليــة مــع   ٤٥ شــهور و ٦ مليــون شــخص بــني ســن  ١٦,٢
 .سلطات البلد

 الــيت تتبعهــا معظــم الوكــاالت اإلمنائيــة  “ال مــساعدة بــدون وصــول”ووفقــا لــسياسة  - ٣٤
قاطعـــات اخلمـــس يف حمافظـــات شـــانغانع، املقيمـــة منـــذ قـــرار احلكومـــة مبنـــع الوصـــول إىل امل 

 أبلغـت اليونيـسيف احلكومـة أن    ٢٠٠٧مـايو  /ويف أوائـل أيـار  . وريانغانغ، وهامغيونغ الشمالية 
باســتثناء بــرامج التحــصني وتــوفري فيتامينــات (سـتتوقف عــن تقــدمي الــدعم إىل تلــك املقاطعـات   

ــه     ــد بأكمل ــى نطــاق البل ــيت جتــري عل ــا ســتتراجع يف قرا )ألــف ال ــا   ، وأهن ــسمح هل ــدما ُي ــا عن ره
وانـضمت اليونيـسيف إىل وكـاالت األمـم املتحـدة           . بالوصول إىل تلـك املقاطعـات مـن جديـد         
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ــة املــزمن لــدى      ــة بالوصــول إىل تلــك املقاطعــات ألن معــدالت ســوء التغذي األخــرى يف املطالب
 .األطفال هناك من أعلى املعدالت يف البلد

مة الصحة العاملية، بتقـدمي اللقاحـات، ولـوازم         وتقوم اليونيسيف، بتعاون وثيق مع منظ      - ٣٥
مني بربنــامج التحــصني الــوطين،   التحــصني، ومعــدات السلــسة البــاردة، والتــدريب إىل القــائ     

وقــدمت اليونيــسيف أدويــة أساســية تــستجيب . أســهم يف حتــسني أنــشطة التحــصني العاديــة ممــا
 املائـة مـن جممـوع        يف ٥٥أساسا الحتياجـات النـساء واألطفـال، إىل مؤسـسات صـحية تغطـي               

سـيما نتيجـة اإلسـهال واإلصـابات التنفـسية           سكان البلـد، هبـدف ختفـيض معـدل الوفيـات، ال           
وانصب التشديد على تعزيز صحة املرأة بوضع اإلستراتيجية الوطنية للـصحة اإلجنابيـة،             . احلادة

 .بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والوكاالت الشريكة املعنية
ن حالة األطفال التغذوية، مثلما يتضح من املسح التغذوي الذي أجرتـه            ويتواصل حتسّ  - ٣٦

وعلـى صـعيد    .  باالشتراك مع احلكومة ومع برنامج األغذيـة العـاملي         ٢٠٠٤اليونيسيف يف عام    
الــسياسية العامــة، ُوضــع بروتوكــول قــائم علــى معــايري منظمــة الــصحة العامليــة وُعّمــم يف البلــد  

ولعــالج ســوء تغذيــة النفــساوات، .  مــن ســوء التغذيــة الــشديدلعــالج األطفــال الــذين يعــانون
ــة تتــضمن مكّمــالت فــوالت احلديــد لفتــرة احلمــل ومكمــالت      ُوضــعت بروتوكــوالت تغذوي

 محلـة للتغذيـة بـاملكمالت علـى الـصعيد       ٢٠٠٥باملغذيات الدقيقة مدة احلمل، وبدأت يف عـام         
ة األوىل عـن طريـق التـدريب علـى     وُعززت رعاية األطفال ومناؤهم يف مراحـل الطفولـ   . الوطين

ــاءهم         ــال ومنـ ــو األطفـ ــة منـ ــري مراقبـ ــث جتـ ــة، حيـ ــسات الرعايـ ــات يف مؤسـ ــسني املمارسـ حتـ
 .مستمرة مراقبة
ــام  - ٣٧ ــاء الـــشرب املـــأمون  إىل، ازداد وصـــول بعـــض اجملتمعـــات احملليـــة  ٢٠٠٦ ويف عـ  مـ

ارس االبتدائية  وحتسنت مرافق الصرف الصحي لديها، وحتسنت مؤسسات رعاية األطفال، واملد         
ــشفيات ــصل عــدد ســكاهنا إىل حــوايل    واملست ــاطق ي ــسمة٤٠٠ ٠٠٠ يف من واســتفاد حــوايل  .  ن

 .عاملة ماليني نسمة يف مراكز حضرية كبرية من وجود املاء املعاجل النظيف وحمطات ضخ ٥
ويف عـام  . وطلبت وزارة التعليم أيـضا مـن اليونيـسيف دعمـا يف حتـسني نوعيـة التعلـيم          - ٣٨

 طفــل عــن طريــق تأهيــل املرافــق  ١٤ ٠٠٠حتــّسنت بيئــة التعلــيم والــتعلّم ألكثــر مــن  ، ٢٠٠٦
 . االستثمار يف ذلك امليدان٢٠٠٧الدراسية، وتواصل يف عام 

 
 املتحدة اإلمنائي برنامج األمم -هاء  

املتحدة اإلمنائي يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة منـذ            مسح وجود برنامج األمم    - ٣٩
ــام  ــد يف     ١٩٧٩عـ ــه البلـ ــة الـــذي واجهـ ــنقص يف األغذيـ ــاال للـ ــسيا فعـ  بتـــصديه تـــصديا مؤسـ
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وخالل العقد املاضـي مـّول الربنـامج اإلمنـائي أنـشطة إمنائيـة بلغـت قيمتـها حـوايل                    . التسعينيات
ماليني دوالر سنويا، وشدد على إنتـاج األغذيـة وإدارة قطـاعي الريـف والبيئـة، واإلدارة يف           ٣

 .االجتماعياجملالني االقتصادي و
، علّق الربنامج اإلمنائي عملياته يف مجهورية كوريا الـشعبية          ٢٠٠٧مارس  / آذار ١ويف   - ٤٠

 مـا تبقـى مـن       ٢٠٠٧مايو  /وبناء على طلب من احلكومة، سحب الربنامج يف أيار        . الدميقراطية
ــدوليني  ــه ال ــذ شــروط    . موظفي ــر ورود  وأعلــن تعليــق أنــشطته، بعــد الفــشل يف تنفي ُوضــعت إث

يد أن أمواال تابعـة لألمـم املتحـدة آلـت، بـدون وجـه حـق، إىل حكومـة مجهوريـة كوريـا                 يف ما
وخلــص تقريـر أعـده جملــس مـستقل ملراجعـي حــسابات أنـشطة الربنــامج      . الـشعبية الدميقراطيـة  

اإلمنائي يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أنـه مل حيـدث حتويـل واسـع النطـاق أو منـتظم                       
 .م املتحدة لدعم جهود اإلغاثة اإلنسانيةألموال قدمتها األم

 
 املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم  -واو  

مل تبلغ اليونسكو عن أية تغيريات ذات معىن يف التشريعات املتعلقـة بـالقيود املفروضـة                  - ٤١
ىل أن  وأشـارت اليونـسكو إ    . على حرية الفكر والتعبري، أو باملساواة يف الوصول إىل املعلومات         

منظمات غري حكومية أعربت عن القلق الشديد بشأن حالة حريـة التعـبري يف مجهوريـة كوريـا                  
 .الشعبية الدميقراطية

 
  والتوصياتاالستنتاجات - خامسا 

جيمل هذا التقرير التقدم احملدود الذي حتقـق يف تنفيـذ التـدابري الـيت وضـعتها القـرارات                    - ٤٢
معية العامة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا           السابقة للجنة حقوق اإلنسان واجل    

الشعبية الدميقراطية، والتوصيات الـيت وجهتـها إىل احلكومـة إجـراءات األمـم املتحـدة واهليئـات          
 .املنشأة مبعاهدات

حلقوق اإلنسان جهوده للقيام حبوار بنـاء مـع       السامي   وسيواصل مفوض األمم املتحدة    - ٤٣
الشعبية الدميقراطية بغية وضع بـرامج للتعـاون الـتقين يف جمـال حقـوق               سلطات مجهورية كوريا    

اإلنسان، وذلك بدعوة املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة لـدى مكتـب األمـم                
 املتحــدة ، والتعــاون مــع وكــاالت األمــم٢٠٠٧ املتحــدة يف جنيــف إىل عقــد اجتمــاع يف عــام 

 .ن جلميع رعايا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاألخرى لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا
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ويهيب األمني العام حبكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة أن تـسمح حبريـة                 - ٤٤
ــة يف اجملــال        احلركــة بــشكل كامــل لوكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعل

 يأمل أن تتمكن األمم املتحدة، عن واألمني العام. اإلنساين لكي تتمكن من الوفاء بوالياهتا
طريق حتسني التعاون واحلوار، من اإلسهام يف تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها يف مجهوريـة                

 .كوريا الشعبية الدميقراطية
 


