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 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٦٥/٢٢٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
تعزيــز حقــوقب  التزامــا الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة علــى أنتعيــد تأكيــدإذ 

 مبوجـب خمتلـف تعهـدت ـااألساسـية ومحايتـها والوفـاء بااللتزامـات الـيتاإلنـسان واحلريـات
 الصكوك الدولية،

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل  أنوإذ تضع يف اعتبارها 
  والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة)١(والسياسية اخلاص باحلقوق املدنية

 ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
بـشأن أجـراه جملـس حقـوق اإلنـساناالستعراض الدوري الـشامل الـذي وإذ تالحظ 

تأمـل يف أن يـشجعإذ، و٢٠٠٩ديسمرب/ األولكانونيف  كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية
 يف اجلهـود التعاونيـة املبذولـة علـى املـشاركةعبية الدميقراطيـةاالسـتعراض مجهوريـة كوريـا الـش

على الصعيد الـدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان لإلسـهام يف حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف
 البلد،

املالحظات اخلتامية اليت أبدا هيئات رصد املعاهـدات املنـشأة مبوجـب إىلتشريوإذ 
 ،ة كوريا الشعبية الدميقراطية طرفا فيها مجهوريتشكل اليتاملعاهدات األربع

_______________

.، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )١(
.٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
.٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩داملرجع نفسه، ال )٣(
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 التعـــاون القـــائم بـــني حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبيةوإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير 
للطفولـة ومنظمــة الــصحة العامليـة مــن أجـل حتــسني احلالــة املتحــدةاألمـمالدميقراطيـة ومنظمــة

ن أجـل حتـسني نوعيـةالصحية يف البلد، والتعاون القائم مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة مـ
 التعليم الذي يتلقاه األطفال،

 يف علـى نطـاق ضـيقاستئناف أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي قراروإذ تالحظ 
مجهوريـة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، وإذ تــشجع احلكومـة علــى مــشاركة اتمــع الــدويل يف

 مج،ضمان استفادة األشخاص احملتاجني إىل املساعدة من الربا
ــ إىل قراروإذ تـــــشري  ــؤرخ٦٠/١٧٣ااـــ ــانون األول١٦ املـــ ــسمرب/ كـــ  ٢٠٠٥ديـــ
ــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٦١/١٧٤ و  كـــانون١٨ املـــؤرخ٦٢/١٦٧  و٢٠٠٦ديـ

ــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٣/١٩٠  و٢٠٠٧ديــسمرب/األول  ٦٤/١٧٥  و٢٠٠٨دي
ــؤرخ ــسمرب/ األولكــانون ١٨امل ــة ٢٠٠٩دي ــرارات جلن ــسانوإىل ق  ٢٠٠٣/١٠ حقــوق اإلن
 )٥(٢٠٠٤ أبريـــل/ نيـــسان١٥ املـــؤرخ٢٠٠٤/١٣  و)٤(٢٠٠٣أبريـــل/نيـــسان ١٦املـــؤرخ

ــسان١٤ املــؤرخ٢٠٠٥/١١ و ــل/ ني  ١/١٠٢ ومقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان)٦(٢٠٠٥أبري
مــــارس/آذار ٢٧ املـــؤرخ٧/١٥لـــسا ات وقـــرار)٧(٢٠٠٦يونيـــه/ حزيـــران٣٠املـــؤرخ
مــارس/ آذار٢٥ املــؤرخ١٣/١٤  و)٩(٢٠٠٩مــارس/ آذار٢٦ املــؤرخ١٠/١٦  و)٨(٢٠٠٨
ضـرورة أن يعـزز اتمـع الـدويل جهـوده املتـضافرة الراميـةوإذ تضع يف اعتبارهـا،)١٠(٢٠١٠

 القرارات، تنفيذ تلكإىل
منظمــةأن جتــري أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة وافقــت علــىتالحــظ وإذ 

 ، للحالة الغذائية دراسة استقصائيةة وبرنامج األغذية العاملياألمم املتحدة لألغذية والزراع

_______________

، الفـصل)E/2003/23 (٣، امللحـق رقـم٢٠٠٣ الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )٤(
.الثاين، الفرع ألف

.، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2004/23 (٣، امللحق رقم٢٠٠٤املرجع نفسه، )٥(
.ألف الفصل الثاين، الفرع،)E/2005/23 (٣ ، امللحق رقم٢٠٠٥املرجع نفسه، )٦(
، الفصل الثاين،)A/61/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم:انظر )٧(

.الفرع باء
.، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣الدورة الثالثة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٨(
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/64/53 (٥٣ستون، امللحق رقمالدورة الرابعة والاملرجع نفسه، )٩(
.، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/65/53 (٥٣الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )١٠(
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 بتقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـاوإذ حتيط علما 
وإذ تأســف لعــدم الــسماح لــه حــىت اآلن بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون ،)١١(الــشعبية الدميقراطيــة

ــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــ بــالتقرير الــشامل ة معــه، وإذ حتــيط علمــا أيــضاســلطات مجهوري
العام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املقـدم عمـال لألمني
 ،)١٢(٦٤/١٧٥ بالقرار

 أمهيـة احلـوار بـني الكـوريتني الـذي مـن شـأنه أن يـسهم يف حتـسني حالـةوإذ تالحظ 
 ،حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد

 عــرب احلــدود الــذي جــرىاملتفرقــةاألســر  أفــراديتالقــب مــع التقــديروإذ حتــيط علمــا 
يف أنتعـرب عـن أملـهاإذمؤخرا والذي يعد شاغال إنـسانيا ملحـا للـشعب الكـوري كلـه، و

أبكـر  يفمنتظم أخرى على نطاق أوسع وعلى أساسإلتاحة لقاءات الترتيبات الالزمةوضعت
 ريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا،وقت ممكن بني مجهورية كو

 : إزاءعن بالغ قلقها تعرب - ١ 
تظمــةمنجــسيمة وانتــهاكاتعــن وقــوع  متواصــلةتقــاريراســتمرار ورود )أ( 

يف مجهوريــةاملدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةحقــوقل لوواســعة النطــاق
 :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

ــسانيةا ‘١’  ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــروب املعاملـــة أو العقوبـ ــريه مـــن ضـ لتعـــذيب وغـ
 خـارجحتجـازواإلعـدام العلـين واالمبا فيهـا ظـروف االحتجـاز الالإنـسانيةاملهينة، أو

 القانونيـة وانعـدام سـيادةمراعـاة األصـول وعـدم، التعـسفيحتجـازنطاق القـضاء واال
اء حماكمــة عادلــة وعــدم اســتقالل مبــا يف ذلــك عــدم وجــود ضــمانات إلجــرالقــانون،
ــضاء ــة وفــرض عقوبــة اإلعــدام ألســباب سياســية،الق  ، والعقوبــات اجلماعيــة، وديني

  السخرة على نطاق واسع؛ستخدامووجود عدد كبري من معسكرات االعتقال وا
القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية يف البلد والـسفر إىل ‘٢’ 

معاقبة األشخاص الذين يغـادرون البلـد أو حيـاولون مغادرتـه مـناخلارج، مبا يف ذلك
 معاقبة العائدين؛وغري إذن، هم أو أسرهم،

_______________

.A/65/364انظر )١١(
)١٢( A/65/391.
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املطـرودين أو العائـدين إىل مجهوريـة كوريـاوملتمسي اللجوءحالة الالجئني ‘٣’ 
الــشعبية الدميقراطيــة واجلــزاءات املفروضــة علــى مــواطين مجهوريــة كوريــا الـــشعبية

 عقوبات احلبس أو التعـذيب فرض تفضي إىليتالإىل الوطنلذين أعيدواالدميقراطية ا
 يف هـذا الـصددالالإنسانية أو املهينـة أو عقوبـة اإلعـدام، وحتـث أو املعاملة القاسية أو

 وعلى معاملـةمجيع الدول على احترام املبدأ األساسي املتمثل يف عدم اإلعادة القسرية
مفـوض األمـم املتحـدة الـساميعلـى كفالـة وصـولملتمسي اللجوء معاملة إنسانية و

 واملفوضية دون عـائق إىل ملتمـسي اللجـوء بغـرض حتـسني حالتـهم،لشؤون الالجئني
 )١٣( املتعلقـة مبركـز الالجـئني١٩٥١وحتث مرة أخرى الدول األطراف يف اتفاقية عام

الالجئني علـى التقيـد بالتزاماـا مبوجبـهما فيمـا يتعلـق بـ)١٤(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام
 ؛الصكان من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين يشملهم هذان

ــ ‘٤’  ــى حري ــشاملة واملــشددة املفروضــة عل ــود ال ــديناتالقي  الفكــر والــضمري وال
ــات ــسلمي وتكــوين اجلمعي ــبري والتجمــع ال ــرأي والتع ــى وال   احلــق يف اخلــصوصيةوعل

 سبيل املثـال اضـطهاد األفـرادبسبل منها على ، على املعلوماتصول فرص احلوتكافؤ
 الذين ميارسون حرية الـرأي والتعـبري واضـطهاد أسـرهم، وعلـى حـق كـل شـخص يف
املـــشاركة يف إدارة الـــشؤون العامـــة لبلـــده بـــشكل مباشـــر أو مـــن خـــالل ممـــثلني

 ؛حبرية خمتارين
 سوء تغذيـة انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل ‘٥’ 

الـيت يعـاين منـها الـسكاناملـشاق ومشاكل صحية واسعة النطاق وغري ذلك مـن دحا
 األشـخاص الـذين هــم مـن الفئــاتخباصــة، ويف مجهوريـة كوريـا الــشعبية الدميقراطيـة

 ؛املعرضة بشكل خاص هلذه االنتهاكات، مبن فيهم النساء واألطفال واملسنون
 االجتـارخباصـةاسـية للمـرأة، واستمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األس ‘٦’ 

وتعـرض املـرأة لعمليـات ريـب األشـخاص،بـاإلكراه أو الـزواجبغـاءباملرأة بغرض ال
يف ذلـك يف اـال والتمييز القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، مبـاواإلجهاض القسري
 ؛على أساس نوع اجلنس  القائماالقتصادي، والعنف

ت حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســيةاســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكا ‘٧’ 
وخـصوصا عـدم متكـن الكـثري مـن األطفـال حـىت اآلن مـن التمتـع بـاحلقوق لألطفال،

_______________

.٢٥٤٥، الرقم١٨٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
.٨٧٩١، الرقم٦٠٦، الداملرجع نفسه )١٤(
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االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة األساسـية، وتالحـظ يف هـذا الـصدد حالـة الـضعف
وطنـهم اليت تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها األطفال العائدون أو املعـادون إىل

ــون أبـــواهم رهـــنوأطفـــ ــال الـــذين يكـ ــال ذوو اإلعاقـــة واألطفـ ال الـــشوارع واألطفـ
االحتجــــاز واألطفــــال الــــذين يعيــــشون يف أمــــاكن االحتجــــاز أو يف املؤســــسات

 ؛اجلاحنون واألطفال
اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية ‘٨’ 

عـسكرات اجلماعيـة واختـاذ التـدابري استخدام امل عنلألشخاص ذوي اإلعاقة، وخباصة
القسرية اليت متس حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختـاذ القـرار احلـر واملـسؤول بـشأن

 عدد األطفال الذين يرغبون يف إجنام والفترة اليت تفصل بني إجناب طفل وآخر؛
ــات ‘٩’  ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ ــا احلـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ

والتفاوض اجلماعي واحلق يف اإلضراب على النحو احملدد يف االلتزامات الـيت تعهـدت
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوقــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــب

غالل األطفـــال اقتـــصاديا وعمـــل اســـتوحظـــر،)١(االقتــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة
على النحو احملدد يف االلتزامـات الـيت تعهـدتجبميع أشكالهاألطفال الضار أو اخلطر

 ؛)٢(ا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
اســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــراف )ب( 

ــة املقــرر ا ــةبوالي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن خلــاص املعــين حبال
 )٨(٧/١٥ جتديد جملس حقوق اإلنسان لواليته مبوجب قراراتـه منرغمعلى ال، معهونتعاال وأ
 ؛)١٠(١٣/١٤  و)٩(١٠/١٦ و
 رفــض حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة حتديــد التوصــيات الــيت )ج( 

هـي، ويف ختام االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقـوق اإلنـسانوافقت عليها
 حـىت)١٥(اخلتاميـة فيـذ التوصـيات الـواردة يف الوثيقـةتأسف لعـدم اختـاذ إجـراءات مـن أجـل تن

 ؛اآلن
  تــثري قلــقالــيت غــري احملــسومةاملــسائلإزاء تكــرر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا - ٢ 

الـذياألمـر االختفـاء القـسري،الذي يأخـذ شـكلألجانب باختطاف اتعلقاتمع الدويل وت
، ويب بقـوة يف هـذا الـصدديشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة

_______________

 .A/HRC/13/13انظر )١٥(
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حبكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية العمل على حنو عاجل حلسم هذه املـسائل، بـسبل
 ؛ف، مبا يف ذلك كفالة عودة املختطفني فورامنها االستعانة بالقنوات القائمة على حنو شفا

النامجـة ،يف البلـدالـسائدةإزاء احلالة اإلنسانية اخلطـرة اقلقهبالغعنتعرب - ٣ 
سوء ختصيص املوارد وحتويلها عـنزاد من خطورا جزئيا عن تواتر الكوارث الطبيعية، واليت

 ضها الدولة علـى زراعـة األغذيـة واالجتـارتلبية االحتياجات األساسية والقيود املتزايدة اليت تفر
واحلوامل والرضـع واملـسنني، ضعفاالفئاتأكثر خباصة عندو ،املزمنانتشار سوء التغذيةوا

 يف النمـو البـدين والعقلـي لنـسبة كـبرية بعض التقدم احملرز، منرغمعلى ال،زال يؤثر  ماالذي
علـى اختـاذلدميقراطيـة يف هـذا الـصددمن األطفال، وحتث حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية ا

إجراءات وقائية وعالجية والتعاون عند االقتضاء مع الوكاالت املاحنـة الدوليـة ووفقـا للمعـايري
 الدولية لرصد املساعدة اإلنسانية؛

ملا قام به من أنشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـوداملقرر اخلاصعلى تثين - ٤ 
  أن سبل احلصول على املعلومات حمدودة؛ منرغملى العحثيثة يف االضطالع بواليته

 علـى حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرمحتث بقوة - ٥ 
 : مبا يلييف هذا الصددقوم مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن تحنو تام

حلقـوق نتظمـة والواسـعة النطـاقاملاجلـسيمة والنتـهاكاتوضع حـد فـوري ل )أ( 
 اجلمعيـة العامـةاتلتـدابري املبينـة يف قـراراإلنسان املذكورة أعاله، بسبل منها التنفيـذ الكامـل ل

 جملـس أعاله والتوصـيات الـيت وجههـااملذكورة  وجملس حقوق اإلنسانوجلنة حقوق اإلنسان
اتباإلجراءات اخلاصـة واهليئـ حقوق اإلنسان يف سياق االستعراض الدوري الشامل واملعنيون

  التابعة لألمم املتحدة إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛معاهداتوجباملنشأة مب
سألة اإلفالت من العقاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولنيمل التصديمحاية سكاا و )ب( 

 عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛
 إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاصح الالجـئنيالتصدي لألسباب اجلذرية لرتو )ج( 

الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق ريــب األشــخاص واالجتــار ــم واالبتــزاز وعــدم جتــرمي
الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين طـردوا

ــسانية وأال يتعرضــوا أليأو أعيــدوا إليهــا العــودة بأمــان وكرامــة وأن يعــاملوا معاملــة نــوع إن
 العقاب؛ من
 للوصـولمـه أمافرص كل الإتاحة منها، بطرقتام مع املقرر اخلاص التعاونال )د( 

آليـات حقـوقب  املعنـينيغريه منو،حبرية ودون عوائق إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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ــم املتحــدة ــة لألم ــسان التابع ــلاإلن ــيم كام ــن أجــل إجــراء تقي ــةيف إطــارحتياجــاتالل م حال
 ؛اإلنسان حقوق

ــتعــاونالأنــشطةيف الشــتراكا )هـ(  مــع مفوضــة حقــوق اإلنــسانميــدانيفتقينال
املفوضـةسـعت إليـه  مـاعلـى حنــوة،ـفوضيـاملعـان ومــوق اإلنـسـة حلقــدة الـساميـاألمم املتحـ

إىل الـسعيلـد، ويف السنوات األخـرية، مـن أجـل حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف البالسامية
 تنفيذ التوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقوق اإلنسان؛

علــى حنــوالتعـاون مــع منظمـة العمــل الدوليــة بغـرض حتــسني حقــوق العمـال )و( 
 ؛ملموس

 مواصلة وتعزيز تعاوا مع الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة؛ )ز( 
ل املعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن ودون عائق، واختاذ التـدابريكفالة إيصا )ح( 

الالزمة لتمكني الوكـاالت اإلنـسانية مـن تـأمني إيـصال املـساعدات دون متييـز إىل مجيـع أحنـاء
تعهـدت بـه، وكفالـة تـوفري  مـاالبلد حسب االحتياجـات وفقـا للمبـادئ اإلنـسانية، علـى حنـو

وتنفيــذ الــسياسات الكفيلــة بتــأمني الغــذاء بــسبل منــهاســبل احلــصول علــى الغــذاء الكــايف
 املستدامة؛ الزراعة

 حتسني التعاون مع فريق األمم املتحدة القطري ووكاالت التنمية مبـا يتـيح هلـا )ط( 
يف حتسني الظروف املعيشية للسكان املدنيني، مبا يف ذلك التعجيـل يفعلى حنو مباشراملسامهة

 ؛ والتقييم الدولية للرصدلإلجراءاتاف اإلمنائية لأللفية، وفقا حتقيق األهد يفإحراز تقدم
ــشعبيةال مواصــلةتقــرر - ٦  ــة كوريــا ال ــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوري نظــر يف حال

  أن يقـدم هلذه الغاية، حتقيقا، إىل األمني العاموالستني، وتطلبالسادسة دورايفالدميقراطية
واصـلأن يإىل املقـرر اخلـاصوريا الشعبية الدميقراطيـة والة يف مجهورية كاحلتقريرا شامال عن

 .استنتاجاته وتوصياتهموافاا ب
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


