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حاالت حقوق : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ــررين     ــن املقــ ــة مــ ــارير املقدمــ ــسان والتقــ اإلنــ

        واملمثلني اخلاصني
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

    
  **تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان         ٦٦/١٧٤هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامـة           

ويتـضمن عرضـا عامـا حلالـة حقـوق اإلنـسان واحلالـة              . يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة     
. ٢٠١٢أغـسطس   / إىل آب  ٢٠١١سـبتمرب   / البلد خالل الفترة املمتـدة مـن أيلـول         اإلنسانية يف 

ويتضمن التقرير أيضا معلومات عن مـستوى تعـاون مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مـع           
  .آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خالل الفترة املشمولة بالتقرير

ة الـيت تـضطلع هبـا كيانـات األمـم املتحـدة،             ويشري التقرير إىل برامج املساعدة اإلنساني       
مــن قبيــل برنــامج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة الــصحة العامليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة 

  .ـدة اإلمنائـيج األمم املتحـ، وبرنام)فـاليونيسي(ولة ـدة للطفــم املتحـة األمـة، ومنظمــوالزراع
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مـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني يف جمـــال رصـــد  ويتنـــاول التقريـــر بإجيـــاز عمـــل مفوضـــية األ 
ــشواغل ــشعبية      الـ ــا الـ ــة كوريـ ــن مجهوريـ ــارين مـ ـــاص الفـ ـــة لألشخــ ـــري احلمايـ ـــة بتوفــ املتعلقــ
  . الدميقراطيـة

وختاما، يتضمن التقرير توصيات موجهة إىل كل من حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية                
  .حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية ترمي إىل حتسني حالة ،اجملتمع الدويلراطية والدميق
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  مقدمة  -أوال   
 بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان         ٦٦/١٧٤هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعيـة العامـة            - ١

دير التعـاون  يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الذي الحظت فيه الدول األعضاء مع التقـ            
القائم بني حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وبعـض كيانـات األمـم املتحـدة، لكنـها                 
أعربت عن بالغ قلقها الستمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جـسيمة ومنتظمـة               

هــا واســعة النطــاق للحقــوق املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وعــن قلق  
ــة اإلنــسانية اخلطــرة الــسائدة يف البلــد   وحثــت الــدول األعــضاء أيــضا بقــوة   . العميــق إزاء احلال

حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على االشتراك يف أنشطة التعـاون الـتقين يف ميـدان                
حقوق اإلنسان مع مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان والتعـاون التـام مـع املقـرر اخلـاص                 

عين حبالة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، بطـرق منـها إتاحـة كـل                       امل
الفرص أمامـه للوصـول حبريـة ودون عوائـق إىل البلـد، ومـع غـريه مـن آليـات حقـوق اإلنـسان                         

. التابعة لألمم املتحدة من أجل إجراء تقييم كامل لالحتياجات يف إطار حالـة حقـوق اإلنـسان    
 األعضاء مبـشاركة هـذا البلـد يف االسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي يـضطلع                   واعترفت الدول 

به جملس حقوق اإلنسان، مع اإلعراب عن قلقها الشديد إزاء رفض احلكومة تبيان التوصـيات               
  .اليت حتظى مبوافقتها من مجلة التوصيات الواردة يف التقرير اخلتامي لالستعراض

ونـغ  ي كـيم    خلفـه ،  إيـل  يونـغ  وفاة كـيم     لى إثر وع،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول يف  و  - ٢
، ومنـذ حـدوث هـذا التعاقـب       . مهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة     جل ليصبح القائد اجلديد  أون  

واملنظمات غـري احلكوميـة     اإلنسان  حقوق  لعامل واملشرعني واملدافعني عن     دعا العديد من قادة ا    
 بيــد أنــه. خنــراط مــع اجملتمــع الــدويل وااليإصــالح سياســقيــادة اجلديــدة للــشروع يف عمليــة ال
ووفقــا لتقريــر . ات املتبعــةتغــيريات يف الــسياسأي  علــى إجــراءمؤشــرات  توجــد حــىت اآلن ال

ــون      ــل املعن ــتعراض التموي ــن اس ــم املتحــدة ع ــساعدة   ’’األم ــام لالحتياجــات وامل ــتعراض ع : اس
 مواصـلة   اعتزامـه ن  ونـغ أو  يكـيم   فقد أعلـن     ،)١(‘‘٢٠١٢مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،     

  .إيلونغ ي والده، كيم اليت كان ينتهجهاالسياسات 
ــرانيف و  - ٣ ــه/حزي ــشعبية   ٢٠١٢ يوني ــا ال ــة كوري ــة، مت تعــديل دســتور مجهوري  الدميقراطي

 إدخـال مل يـتم    لكـن    .‘‘دولة مسلحة نوويا  ’’ البلدديباجة تعلن أن    ال يف   بغرض إدخال تغيريات  

__________ 
  :متـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشبكي التـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل      )١(

 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OFD%202012%20(final%20version)%20-

%2029%20May%202012.pdf. 
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قواعـــد صكوك الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان أو مـــع الـــ الدســـتور بغـــرض مواءمـــةأيـــة تغـــيريات 
  .الدميقراطية

ــد    و  - ٤ ــضا مزي ــالتقرير أي ــشمولة ب ــرة امل ــدهور اخلطــري   اشــهدت الفت ــن الت وضــاع يف األ م
تعترف هبا علنا وفقا لتقرير اسـتعراض التمويـل الـسالف    احلكومة  وهي أوضاع بدأت    الغذائية،  
 الغذائيـة يف لقـاءات ثنائيـة مـع          ةملـساعد  ا سـعيا حثيثـا للحـصول علـى       تـسعى   حيث أهنـا    ،  الذكر

 شــديد وهــم يــسعون جاهــدين، ضــغط يعملــون حتــت ن و املزارعــومــا فتــئ. الــدول األعــضاء
وخلُـصت  . اليت وضعتها الدولـة    يةهداف اإلنتاج األللحفاظ على   ،  زراعية غري كافية  دخالت  مب
ــامج األ      ال ــة وبرن ــة والزراع ــة األغذي ــا منظم ــيت اضــطلعت هب ــشتركة ال ــة امل ــاملي إىل  بعث ــة الع غذي

مــن أجــل تقيــيم حالــة  ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األوليف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة 
سـيظلون حباجـة إىل املـساعدة     شـخص  ماليـني  ٣ حـوايل  أن هنـاك  إىل احملاصيل واألمـن الغـائي    

احملافظــات اخلمــس األكثــر معانــاة مــن انعــدام األمــن        يف ٢٠١٢ يف عــام الغذائيــة اخلارجيــة 
  .لغذائي، وهي ريانغانغ وشاغانغ ومشال هامغيونغ وجنوب هامغيونغ وكانغوونا
د مجيـع أحنـاء البلـ     اليت اجتاحـت     الطوفانية، تسببت األمطار    ٢٠١٢ يونيه/ويف حزيران   - ٥

مما أسفر عن أضـرار جـسيمة يف املـساكن اخلاصـة واملبـاين العامـة والـبىن                يف حدوث فيضانات،    
 فقـد تـسببت هـذه األمطـار يف تـشريد          حلكومـة،   تقـديرات ا  وفقـا ل  و .التحتية واحلقـول الزراعيـة    

هــي كانــت املقاطعــات الــثالث األكثــر تــضررا و.  شخــصا١٦٩ ووفــاة أشــخاص ٢١٢ ٢٠٤
ووفقــا .  يف حمافظــة كــانغوونوشــوناي، بيونغــانحمافظــة جنــوب  يف وسونغــشون ســييتأجنــو 

املقاطعـات األكثـر تـضررا مـن         تلـك    لسكان  فورية غذائيةساعدات  م للتقارير، فقد تعني تقدمي   
لفيـضانات،  هـذه ا   وسـعيا ملواجهـة آثـار     . امليـاه ب اإلمداد  واليت تعطلت فيها شبكات    الفيضانات

 ٢٠١٢ أغــسطس / آب دوالر يف مليــوينمبلــغ الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ    قــدم
  . والنظافة الصحيةالصرف الصحيو الغذاء والصحة واملياه تللمساعدة يف جماال

 مليـون دوالر مـن      ١١صت األمـم املتحـدة      ، خصّـ  ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاين  ٢٥يف  و  - ٥
ألزمـات اإلنـسانية   ا املعونة املقدمة ملواجهةالصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ لدعم عمليات     

ــة  ــا الــشعبية الدميقراطي ــه/حزيــرانيف و. يف مجهوريــة كوري قُــدم تقريــر اســتعراض  ، ٢٠١٢ يوني
حملــة عامــة عــن احتياجــات التمويــل الالزمــة لألنــشطة اإلنــسانية الــيت    التمويــل، الــذي يتــضمن

 مليـون   ١٩٨مشفوعا بطلب مبلغ    إىل جمتمع املاحنني الدويل     تضطلع هبا األمم املتحدة يف البلد،       
وتتضمن هذه الوثيقة، يف مجلـة مـا تتـضمنه وصـفا            .  لتلبية االحتياجات اإلنسانية احلرجة    دوالر

ــسائدة   ــة ال ــة لتحــسني  واجلهــودللحال ــة،   املبذول ــة والتغذوي ــساعدة الغذائي ــدعم الزراعــي  امل  وال
  . املياه والصرف الصحي والنظافة والصحةاتيف قطاعالالزمة التدخالت و
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املقــرر  الــسيد مرزوقــي دارومســان، تعــذر علــى، املــشمولة هبــذا التقريــروخــالل الفتــرة   - ٧
  إىل زيـارة ب القيـام  ،شعبية الدميقراطيـة  هوريـة كوريـا الـ     اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف مج       

قـدم  ،  ٢٠١٢مـارس   /يف آذار و. نـد واليابـان   وتايلبعثـات إىل مجهوريـة كوريـا        ب لكنه قـام  البلد،  
 الــضوء علــى عــدد مــن ســلط فيــه حيــث) A/HRC/19/65(تقريــره إىل جملــس حقــوق اإلنــسان 

  .طيةقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقرااملتعلقة حب الشواغل
    

  عرض عام حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -ثانيا   
  قضايا حقوق اإلنسان  -ألف   

ات جوهريــة تغــريأي ) A/66/343(الــسابق لألمــني العــام تقريــر صــدور المنــذ مل تطــرأ   - ٨
نــسان حقــوق اإلحالــة  وتــسجيل رصــدالعقبــات الــيت تواجههــا األمــم املتحــدة يف ب يتعلــق فيمــا

ــسانية يف   ــة اإلن ــة   واحلال ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة  مجهوري ــصورة منهجي ــر  . ب ــا لتقري ووفق
عمليـة   الوكـاالت اإلنـسانية      بشأن إتاحـة سـبل الوصـول إىل       التفاوض  استعراض التمويل، يظل    

 تنفيـذ  تعـوق  قيود غري مقبولة    بفرض احلكومة يف كثري من األحيان       حيث تقوم ،  طويلة ومضنية 
ال توجد معلومات تفيـد     الة حقوق اإلنسان،    وفيما يتعلق حب  . هانشطة وتقييم األرصد  ج و ربامال

نظمـات غـري   ميـة   ألد، وال يسمح    ل مستقلة حلقوق اإلنسان يف الب     وجود منظمات غري حكومية   
التقـارير  تـشري   ومـع ذلـك،     .  سـنوات عديـدة    منـذ زيـارة البلـد     بدولية حلقوق اإلنـسان     حكومية  

 يف حــال مــنتلفــة داخــل البلــد إىل أن احلالــة العامــة حلقــوق اإلنــسان  الــصادرة عــن مــصادر خم
  . املتواصلالتدهور

ــسنوات اخلمــس   و  - ٩ ــى مــدى ال ــصادي جل عل ــة املاضــية، كــان األداء االقت ــا مهوري كوري
دية  إعمـــال احلقـــوق االقتـــصايف ا مباشـــروهـــو أداء يـــؤثر تـــأثريا،  ضـــعيفاالدميقراطيـــةالـــشعبية 

 منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل  معــدل مل يتجــاوز، وبــصفة عامــة. لــشعبواالجتماعيــة والثقافيــة ل
 يف الــدخل  تقريبــا يف املائـة ٠,٤  مبعــدلمنـو ســنوي حتقيــق  ممـا يعــين   يف املائــة،٢نــسبة احلقيقـي  

لكـن حـصتها اخنفـضت       يف االقتـصاد الـوطين،       األكـرب  الزراعـة املـساهم       ومتثل .القومي احلقيقي 
 ومــا فتــئ. ٢٠١٢ و ٢٠٠٠نــاتج احمللــي اإلمجــايل بــني عــامي  يف املائــة مــن ال٢٠ إىل ٣٠مــن 

فـشل   بـشكل مطـرد منـذ        حيـث تفـاقم   مـشكلة خطـرية يف الـسنوات األخـرية،          يطـرح   التضخم  
وتظـل  . األسـعار ، وما تال ذلك مـن ارتفـاع كـبري يف        ٢٠٠٩إعادة تقييم العملة يف عام      مبادرة  

  .ة األساسيماحتياجاهتن وحقوق السكا ضمان يعوق حتديا كبريا تشكلهذه التقلبات 
 مليــون ١٦ هنــاك يفيــد تقريــر اســتعراض التمويــل أن وفيمــا يتعلــق بــاحلق يف الغــذاء،    - ١٠

وارتفـاع معـدالت سـوء       ، بدرجات متفاوتة، من انعـدام األمـن الغـذائي املـزمن           شخص يعانون 
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قوبـات   الع مـن قبيـل    إىل عوامل خارجيـة،       ُيعزى فيما سبق   نقص الغذاء ويف حني كان    . التغذية
  .يف الغذاء  حاداعترافا علنيا بوجود نقص مؤخرا اعترفت احلكومة األحوال اجلوية، ورداءة
اعتبـاره جـزءا ال يتجـزأ مـن         بالـصرف الـصحي،     خدمات  وفيما يتعلق باحلق يف املياه و       - ١١

يـشري تقريـر اسـتعراض التمويـل إىل مـشاكل حرجـة مـن قبيـل                 ،  احلق يف مستوى معيـشي الئـق      
 نقص املـستمر  ال البنية التحتية للمياه، ونقص املوارد الستبدال املرافق املتهالكة و         يتداع استمرار

خـدمات  رداءة   املياه الـصاحلة للـشرب و      ويشكل نقص سبل احلصول على    . إمدادات الطاقة يف  
ارتفـــاع معـــدل اإلصـــابة وراء  وانعـــدام النظافــة الـــصحية عوامـــل رئيــسية  الــصرف الـــصحي،  

  يف املائــة ٢٢وتفيــد التقــارير بــأن جممــوع . اخلامــسة دون ســن  األطفــاليف صــفوفباإلســهال 
، وكثريا ما يكـون      املياه يضطلعون مبهمة جلب   عاما   ١٥ الذين تزيد أعمارهم عن   من السكان   

، واملنـاطق الريفيـة    يةاحلـضر املنـاطق    بـني سـكان      تفاوتـات أيـضا   مثـة   و. ذلك مـن مـصادر ملوثـة      
 يف ١٨األريـاف مبهمـة جلـب امليـاه، مقابـل           كان   يف املائـة تقريبـا مـن سـ         ٣٠ نـسبة    حيث تقوم 

  .املائة فقط يف املناطق احلضرية
، بلوغه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة        وفيما يتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكن           - ١٢

الـذي  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية البلد الوحيد يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ    ال تزال   
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة،          ٦ و   ٥ و   ٤الغايات    لتحقيق سار الصحيح  امل حييد عن 

على التوايل، خبفـض معـدالت وفيـات األطفـال، وحتـسني صـحة األمهـات، ومكافحـة فـريوس                
 وال يــزال .اإليــدز واملالريــا وغريمهــا مــن األمــراض األخــرى /نقــص املناعــة البــشرية املكتــسب 

الرعايـة الـصحية    ويـشهد نظـام      .لـوالدة يـشكل حتـديا كـبريا       خفض وفيات األمهات وحديثي ا    
 أدت الـيت    ترديـا متزايـدا نتيجـة الـصعوبات االقتـصادية         يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة        

ومل يعــد بإمكــان هــذا النظــام أيــضا تــوفري االحتياجــات       . بنيــة التحتيــة ال تــدهور عــام يف إىل 
مـن األدويـة   االحتياجـات  ال تتجـاوز نـسبة تغطيـة    حيث ( الطبية اللوازم األساسية بسبب نقص  

ــة٣٠ األساســية ــه انعكاســات خطــرية علــى     املعــدات الالزمــة،  ونقــص يف)  يف املائ ــا ل وهــو م
لنــساء احلوامــل وحــديثي الــوالدة واألطفــال دون ســن   با فيمــا يتعلــقاصــة وخب الــصحة العامــة،

  .اخلامسة
 مـن وكـاالت األمـم املتحـدة جهـودا            عـدد   يبـذل  ،املـثرية للقلـق    اخللفية ويف ضوء هذه    - ١٣

 بـسبب نقـص     تعليقها الربامج أو    يف ظل هتديد مستمر بإغالق     لكنها تعمل . لتحسني األوضاع 
 اجلهـة الفاعلـة   األمـم املتحـدة هـي    بـأن ر الـدول األعـضاء      ذكّيـ  أن   ويـود األمـني العـام     . التمويل
إىل لدميقراطيـة لتقـدمي املـساعدة     اكوريـا الـشعبية      يف مجهورية    املتبقية األطراف   ة املتعدد ةالوحيد

 وأن هنـاك الكـثري   حتسني ظروف إيصال املساعدات  هناك حاجة إىل شك أنوما من . لشعبا
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واحلـوار مـع احلكومـة لــضمان    الـدعوة  جهـود  وبالتـايل، ينبغـي أن تــستمر   . بـه  يـتعني القيـام  ممـا  
كـون هلـا القـدرة    حبيث ت ،  داخل البلد احلفاظ على وجود األمم املتحدة      ف.  مرضية عملظروف  
يــاد قاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة وعلــى أســاس مبــادئ اإلنــسانية واحل مب النــهوض علــى الكاملــة

ــة،  ــشها   أساســي لتحــسني شــرطوالرتاه ــيت يعي ــشعبية     األوضــاع ال ــا ال ــة كوري شــعب مجهوري
  .الدميقراطية

ــة   ونظــرا لغيــاب   - ١٤ ــة وطني  احلكومــة مــع  وعــدم تعــاون مــستقلة،  منظمــات غــري حكومي
  يف قائمـة  هنـاك حتـديات  ال تـزال ظمات غري احلكوميـة الدوليـة ومفوضـية حقـوق اإلنـسان،        املن

 اتـساق يف     وجـود  مـع ذلـك   يالَحـظ   و.  األمـم املتحـدة    إىل تـرد  التحقق من املعلومات اليت      جمال
تـشري عـدة تقـارير    و.  منط انتـهاكات حقـوق اإلنـسان املبلـغ عنـها     ويفطبيعة املعلومات الواردة    

 الـرأي والتعـبري   اتمة ومنهجيـة للحـق يف احليـاة، وحريـ     انتـهاكات جـسي  تكـاب ارحتمـال  إىل ا
 اعتقـال وجـود معـسكرات     إىل  بعـض التقـارير أيـضا       وتشري  .  والفكر والوجدان والدين   والتنقل

  . على نطاق واسعالتعذيب واإلعداممياَرس فيها 
ــك،     - ١٥ ــى ذل ــالوة عل ــالقلق إزاء    وع ــام ب ــني الع ــشعر األم ــود املفروضــة ي ــىالقي ــد عل   عق

حريـــة  تـــنظم القـــوانني الـــيت يف ذلـــك احتمـــال خـــرق واملظـــاهرات، مبـــا االجتماعـــات العامـــة
وباإلضـافة إىل ذلـك،    .)٢( الـشعب  مـن أجـل أمـن     راقبـة املعادة لقـانون    خيضع  ي  ذ، ال االجتماع

 يعــد خمالفــا إنــشاء وتــسجيل األحــزاب الــسياسية  تــنظم وجــود لــوائح أو تــشريعات عــدمفــإن 
ويــؤثر ســلبا علــى ، اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية مــن العهــد الــدويل ٢٥ألحكــام املــادة 

  .حبريةختارون ممثلني ُيبواسطة حقوق املواطنني يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة 
 إزاء حالــة ســيادة القــانون نظــرا لعــدم وجــود ســلطة  ويــساور األمــني العــام قلقــا بالغــا  - ١٦

 قــانون إلشــارة بــصفة خاصــة إىل أن العديــد مــن أحكــام     وجتــدر ا. قــضائية مــستقلة ونزيهــة  
 إمكانيـة تفـسري     ، مبـا يف ذلـك     ملعـايري الدوليـة   اتتعارض مع   اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات     

ويف هـذا   . ‘‘جـرائم بالتبعيـة   ’’مـن قبيـل      عناصـر    تفسريا واسعا ووجود  ‘‘ السياسيةاجلرمية  ’’فئة  
يتنــاول هــذه  حيــث املــشار إليــه أعــاله،املقــرر اخلــاص  إىل تقريــر يــشري األمــني العــام الــصدد، 

  .إصالحيةعملية  ويدعو إىل إجراء املسائل باستفاضة
 اإلنـسان، يف كلمتـها       املفوضة السامية حلقوق    أعربت ،٢٠١٢ يونيه/حزيران ١٨يف  و  - ١٧

ق عن قلقهـا البـالغ إزاء حالـة حقـو          ،)٣(لدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان     لاالفتتاحية  
__________ 

 ).٢٤ (٨٦، الفقرة A/56/40 (Vol. I)انظر أيضا   )٢(  
: متاحـــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــشبكي التـــــــــــــــــــــــــــــــايل   )٣(  

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12245&LangID=E. 
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الـواردة عـن وجـود      تقـارير   ال سـيما بـشأن ال     ، و هورية كوريا الشعبية الدميقراطية   اإلنسان يف مج  
ويف هــذا .  ونقــص الغــذاء املــستمر وحــاالت اإلعــدام العلــين  ،معــسكرات االعتقــال الــسياسي 

. املـستقلة بـدخول البلـد     لخـرباء املـستقلني واملنظمـات       لالسياق، دعـت الـسلطات إىل الـسماح         
 مجهوريـة كوريـا الـشعبية       مـواطين  عدد من     قيام بلدان جماورة بإجبار    تقارير عن  ويف ظل ورود  

 احتــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة  املفوضــة الــسامية علــى، حثــتالعــودة إىل بلــدهمالدميقراطيــة علــى 
  . يفرون من االضطهادملناحلماية الدولية توفري القسرية و

  
  خرى ذات الصلة الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك األالصكوك  -باء   

مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة طـرف يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                     - ١٨
واتفاقيـة   ،)٥(والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ،)٤(والسياسية

  .)٧(واتفاقية حقوق الطفل ،)٦(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ومجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة ليـست طرفـا يف االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى                     - ١٩

مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة           
العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال    أو

د أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة              املهاجرين وأفرا 
 ة االختياريـ  ت ليـست طرفـا يف الربوتوكـوال       مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري، كمـا أهنـا          

وقــد ُوجهــت نــداءات إىل مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف . امللحقــة بتلــك االتفاقيــات
ى تلك الصكوك؛ مبا يف ذلك خالل عمليـة االسـتعراض الـدوري             مناسبات عديدة للتصديق عل   

الـــشامل ومـــن جانـــب خمتلـــف هيئـــات األمـــم املتحـــدة املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق    
  .)٨(اإلنسان

__________ 
؛ بيـد أن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة ليـست طرفـا يف                 ١٩٨١سـبتمرب   / أيلـول  ١٤: تاريخ االنضمام   )٤(  

 . االختياريني األول والثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالربوتوكولني
؛ بيــد أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ليــست طرفــا يف   ١٩٨١ســبتمرب / أيلــول١٤: تــاريخ االنــضمام  )٥(  

 .الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .٢٠٠١فرباير / شباط٢٧: تاريخ االنضمام  )٦(  
 .١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢١: تاريخ التصديق  )٧(  
) و (٤٣و ) و (٣٢، الفقــرات CRC/C/PRK/CO/4؛ و ٣١، الفقــرة E/C.12/1/Add.95؛ و A/HRC/13/13انظــر   )٨(  

 .٧٤ و ٧١، الفقرتان A/60/38؛ و ٧٧ و ٧٥و ) ز (٦٧ و ٥٩ و
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وقد أوصت اهليئات املنشاة مبوجب معاهدات، وال سيما جلنة حقوق الطفـل واللجنـة                - ٢٠
ــة والثق    ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــة ب ــةاملعني ــشعبية     ،)٩(افي ــا ال ــة كوري ــأن تنظــر مجهوري ب

بغرض التـصديق علـى االتفاقيـة املتعلقـة          ،)١٠(الدميقراطية يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية      
) ١٨٢االتفاقيـة رقـم   (حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختـاذ إجـراءات فوريـة للقـضاء عليـه         

، وأن تنظـر يف التـصديق       )١١()١٣٨اقيـة رقـم     االتف(واتفاقية احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمـل        
، علــى بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقبــة عليــه 

  .)١٢(حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيةتتفاقية األمم املاملكمل ال
    

  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  - ثالثا  
  جراءات اخلاصة اإل  -ألف   

   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -  ١  
أنشئت والية املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية                      - ٢١

وجـرى  . ٢٠٠٤/١٣ مبوجب قرارهـا   من قبل جلنة حقوق اإلنسان       ٢٠٠٤الدميقراطية يف عام    
 وقــت الحــق متديــد واليــة املقــرر اخلــاص بــشكل ســنوي مــن خــالل خمتلــف قــرارات جملــس يف

  .١٦/٨حقوق اإلنسان، وآخرها القرار 
مـن   لزيـارة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         بعدة طلبات قدم املقرر اخلاص    قد ت و  - ٢٢
لــة يف اختــاذ فهــم أفــضل للحالــة الــسائدة يف البلــد، والــسماح لــه مبــساعدة الدو ل اكتــساب أجــ

يف مناسـبات عديـدة   وقد طلب املقرر اخلـاص     . التدابري املالئمة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
مـم املتحـدة   جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لـدى األ تماعات مع املمثلني الدائمني   اجعقد  

ملـستوى   ا اتصل بوفد رفيع  ،  ٢٠١٢مايو  / أيار يفو. دون جدوى ، لكن   يف نيويورك ويف جنيف   
 وطلــب إليــه عقــدندونيــسيا إ كــان يقــوم بزيــارة إىلمــن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  

ن التعاون مـع املقـرر اخلـاص،     احلكومة حىت اآل   وترفض   .، لكنه مل يتلق أي رد      مشترك اجتماع
القــرار الــذي ُينــشئ  أن مدعيــة، الدميقراطيــةدخــول مجهوريــة كوريــا الــشعبية حيــث متنعــه مــن 

__________ 
 .٣٢، الفقرة E/C.12/1/Add.95؛ و )د (٦١الفقرة ، CRC/C/PRK/CO/4انظر   )٩(  
ال تــزال مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة دولــة غــري عــضو يف منظمــة العمــل الدوليــة عــاى الــرغم مــن       )١٠(  

القرارات املتعاقبة اليت اختذهتا اجلمعية العامة بشأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليت تدعوها فيهـا إىل                
 .ط يف هذه املنظمةاالخنرا

 ).د (٦١، الفقرة CRC/C/PRK/CO/4انظر   )١١(  
 .٦٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  
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يف جمــال ‘‘ ميثـل مظهـرا صــارخا مـن مظـاهر التـسييس واالنتقائيــة وازدواجيـة املعـايري        ’’ واليتـه 
  ).A/HRC/16/G/2انظر (حقوق اإلنسان 

 السنوات الـسابقة،    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اضطلع املقرر اخلاص، كعهده يف          - ٢٣
واليابـان  ) ٢٠١١ نـوفمرب /ين تشرين الثـا   ٢٥ إىل   ٢١يف الفترة من    ( مجهورية كوريا    تني إىل بعثب
. ة املعنيـ  اجلهـات جلمـع معلومـات مـن       ) ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٠ إىل   ١٦يف الفترة من    (
قـضايا   يربز فيـه إىل جملس حقوق اإلنسان السالف الذكر ، قدم تقريره  ٢٠١٢مارس  /آذاريف  و

اع  واتبـــ،لـــى الغـــذاءوفـــرص احلـــصول ع مل مشـــل األســـرة، والوضـــع االقتـــصادي، مـــن قبيـــل
 مــن  ويف الفتــرة. األجانــبالرعايــااإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، وعقوبــة اإلعــدام واختطــاف 

 تقـصي آخـر مـستجدات    نـد هبـدف     ، زار املقـرر اخلـاص تايل      ٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠إىل   ٢٥
 / تشرين الثـاين   احلالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة يف           

  .٢٠١٢توبر أك
  

   املواضيعية اإلجراءات اخلاصةاملكلفون بواليات يف إطار  -  ٢  
 إىل أي مـن املكلفـني   دعوةالـ   الـشعبية الدميقراطيـة حـىت اآلن       مجهوريـة كوريـا    مل توجه   - ٢٤

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،    و.  املواضيعية لزيارة البلدبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
احلـق يف حريـة الـرأي       تعزيـز ومحايـة       مـن املقـرر اخلـاص املعـين ب        البلد كـل    يارة  طلبات لز تقدم ب 

  .والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء
 مل توجـه أيـة رسـائل إىل   إىل اجلمعيـة العامـة،     صدور التقرير السابق لألمني العـام       منذ  و  - ٢٥

ــة مج ــة  حكوم ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــن   . هوري ــا رســالتان م  املكلفــني لكــن ُوجهــت إليه
. مواطنني من مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          بشأن   بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    

التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة          سألة  مبـ وجه املقرر اخلاص املعـين      على وجه اخلصوص،    و
 واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء         لالإنسانية أو املهينة  العقوبة القاسية أو ا    أو

نداء عـاجال مـشتركا   والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  أو بإجراءات موجزة أو تعسفا      
 إلقــاء القــبض علــى جمموعــة مكونــة مــن     خمــاوف بــشأن   يــثري ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٤يف 
 خمــاوف بــشأن، ويف بلــد جمــاورريــا الــشعبية الدميقراطيــة مجهوريــة كو مــواطينمواطنــا مــن  ٣١

وادُّعي أنه يف حـال إعـادهتم إىل      .  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    إعادهتم قسرا إىل   احتمال
  .وطنهم، فإهنم سيتعرضون لالحتجاز والتعذيب واإلعدام لعبورهم احلدود بصورة غري قانونية

 يف تقريـره إىل   االت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي           الفريـق العامـل املعـين حبـ       وأفاد    - ٢٦
 حالـة  ١٢  مثـة بـأن ) A/HRC/19/58/Rev.1(لتاسعة عـشرة   اتهدور خالل لس حقوق اإلنسان  جم

مـن هـذه احلـاالت       مثانيـة     وتتعلـق  .الـشعبية الدميقراطيـة     مجهوريـة كوريـا    بـشأن  معلقـة    ما زالت 
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ات القرن املاضي، فيمـا تـرتبط حالـة أخـرى           سبعينات ومثانين  خالليابانيني  اختطاف مواطنني   ب
 يف عــام الدميقراطيــةبــني الــصني ومجهوريــة كوريــا الــشعبية املمتــدة  علــى احلــدود فتــاةاختفــاء ب

  .رعايا مجهورية كوريابتتصل ف املبلغ عنها حديثا أما احلاالت الثالث، ٢٠٠٤
ــالث رســائل         - ٢٧ ــة ث ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة مجهوري ــق وأرســلت حكوم إىل الفري

، ردت فيهــا ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٢مــايو، و / أيــار٩فربايــر، و / شــباط٩العامــل، مؤرخــة 
إال أن الفريق العامل ارتأى أن املعلومات املقدمة غـري          . على ما يتعلق بتسع من احلاالت املعلقة      

ــة لتوضــيح احلــاالت  ــع      . كافي ــق جلمي ــام عــن أســفه الســتمرار الوضــع املعل ويعــرب األمــني الع
. حلــاالت اإلثــنيت عــشرة، دون إحــراز تقــدم جــوهري منــذ تقريــره الــسابق إىل اجلمعيــة العامــة ا

شفافية يف التحقيـق  الـ  أن تتوخي املزيد مـن كومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    حب ويهيب
 االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء وأن توقــع،  وحلــهايف هــذه احلــاالت

 اختـــصاص اللجنـــة املعنيـــة حبـــاالت االختفـــاء ، بـــذلك،أن تقبـــلو، يهـــا علصدقوتـــ القـــسري
  .القسري

 يف دورتـه  ، اعتمد الفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي             ٢٠١٢مايو  /أيار ٢يف  و  - ٢٨
ــة والــستني  ــه رقــم  الثالث ــام   ) A/HRC/WGAD/2012/4 (٤/٢٠١٢ رأي بــشأن قــضية أوه كيــل ن

قام عمـالء مـن مجهوريـة كوريـا         ،  ١٩٨٥ ديسمرب/ولكانون األ   وتفيد التقارير أنه يف   . وأسرته
الشعبية الدميقراطية بإقناع الـسيد أوه وزوجتـه، شـني سـوك جـا، وابنتيـه أوه هـاي وون، وأوه                     
كوو وون، وهم من رعايا مجهورية كوريا، باالنتقال إىل ذلك البلد والرحيل ممـا كـان يعـرف                  

، ١٩٨٦ويف عــام . كــانوا يقيمـون حــىت ذلـك الوقــت  آنـذاك جبمهوريــة أملانيـا االحتاديــة حيـث    
 حبجـة جلـب املزيـد مـن مـواطين مجهوريـة       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة     غادر السيد أوه  

يف  بيـد أنـه مل يعـد أبـدا تاركـا وراءه           . مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة     كوريا الذين كانوا يقيمون يف      
الالئـي تفيـد التقـارير أهنـن ُنقلـن يف الـسنة       ابنتيـه  زوجتـه و   كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة      مجهورية

. التالية إىل معسكر يودوك للسجناء السياسيني بدعوى أن السيد أوه مل يُعد كمـا كـان مقـررا                 
يرمـي مـن خالهلـا    محلة أطلق من هناك مجهورية كوريا، و  أوه إىل    السيد، عاد   ١٩٩٢ويف عام   
تتـوافر أيـة    ، مل   مطلـع تـسعينات القـرن املاضـي       ذ  منو.  األصلي بلدهنأسرته إىل   أفراد   إىل إعادة 

حكومـة  ، ردت   ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ٢٧ ويف. وابنتيهـا  مكان وجود السيدة شني      أنباء بشأن 
ــة  ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــالة مجهوريـ ــا مـــن  علـــى رسـ ــة إليهـ  الفريـــق العامـــل يف موجهـ

ــسيدة شــني  وأشــارت يف ذلــك اجلــواب إىل أن  . ٢٠١٢مــارس /آذار ١  بــسبب توفيــتقــد ال
.  اتــصال معــهترفــضان إجــراء أي أوه الــسيد ابــنيت التــهاب الكبــد وأن  بــداءمــضاعفات تتعلــق

 معلومــات مفــصلة عــن تــوفري  الــذي يــدعوها إىلطلــب الفريــق العامــل تــرد احلكومــة علــى ومل
 األحكـام   بـشأن ، وتقـدمي توضـيحات      لكـل مـن أوه هـاي وون، وأوه كـوو وون           احلالة الراهنة   
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اسـتمرار احتجـاز   رأيـا اعتـرب فيـه        الفريق العامل    وأصدر. ايت تربر استمرار احتجازمه   القانونية ال 
 مـن اإلعـالن العـاملي    ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ للمـواد   وانتـهاكا  ا تعسفي إجراء وابنتيهاالسيدة شني   

ــوق اإلنــسان  ــذلك ،حلق ــدويل   ١٤ و ٩مــادتني لل وك ــن العهــد ال ــاحلقوق املدنيــة    م اخلــاص ب
وأن  أوه   الـسيد   أسـرة  لفريـق العامـل إىل احلكومـة أن تفـرج فـورا عـن             طلـب ا  و .)١٣(والسياسية

  .من العهد الدويل) ٥ (٩قا للمادة  وف للضحايا التعويضتقدم
  

  هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات  -باء   
ــوق           - ٢٩ ــدات حق ــشأة مبوجــب معاه ــم املتحــدة املن ــات األم ــع هيئ ــق بالعمــل م ــا يتعل فيم

 قــد ٢٠١٢يوليــه /كومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة حــىت متــوزاإلنــسان، مل تكــن ح
قدمت بعد إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تقريرها الدوري الثالـث عـن تنفيـذ العهـد الـدويل                   

؛ ٢٠٠٤ينـاير   /اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي حـل موعـد تقدميـه منـذ كـانون الثـاين                
ة طرفـا إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، الـذي                    وتقريرها الثاين بوصفها دول   

ــذ آذار    ــه من ــد تقدمي ــارس /حــل موع ــة     ٢٠٠٦م ــة املعني ــث إىل اللجن ــدوري الثال ــا ال ؛ وتقريره
ــران         ــذ حزيـ ــه منـ ــد تقدميـ ــل موعـ ــذي حـ ــة، الـ ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــاحلقوق االقتـ / بـ

  .٢٠٠٨ يونيه
ريــا الــشعبية الدميقراطيــة تقريرهــا الــدوري اخلــامس إىل  وُينتظــر أن تقــدم مجهوريــة كو  - ٣٠

وحيــث األمــني العــام مجهوريــة . ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٠جلنــة حقــوق الطفــل حبلــول 
كوريا الشعبية الدميقراطية على العمـل مـع اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات وفقـا اللتزاماهتـا               

يـع التقـارير املعلقـة بـشكل فـوري ويف           مبوجب املعاهدات الـيت هـي طـرف فيهـا، وأن تقـدم مج             
  .الوقت املناسب، وأن تنفذ التوصيات الصادرة عن تلك اهليئات التعاهدية

    

__________ 
يتعذر فيها بشكل واضـح     ) أ(يرى الفريق العامل أن احلرمان من احلرية يكون إجراء تعسفيا يف احلاالت اليت                )١٣(  

لـشخص رهـن االحتجـاز بعـد قـضاء      االستظهار بأي أساس قانوين لتربير احلرمان من احلرية، كأن ُيحـتفظ با    
يكـون فيهـا احلرمـان    ) ب( ؛ و )الفئـة األول  (عقوبته أو على الرغم من انطباق أحد قـوانني عفـو علـى حالتـه                

 ٢٠  و ١٩  و ١٨  و ١٤  و ١٣  و ٧من احلرية نامجا عن ممارسة حقوق أو حريـات مكفولـة مبوجـب املـواد                
 ١٩  و١٨  و١٢لق بالدول األطـراف، مبوجـب املـواد       من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وفيما يتع       ٢١ و
ــسياسية      ٢٧  و٢٦  و٢٥  و٢٢  و٢١ و ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــن العه ــة ( م ــة الثاني ؛ )الفئ
يكون فيها اخلرق الكلي أو اجلزئي لألحكـام الدوليـة املتعلقـة بـاحلق يف حماكمـة عادلـة، وفـق مـا هـو                          )ج( و

املي حلقوق اإلنـسان والـصكوك الدوليـة ذات الـصلة الـيت قبلتـها الـدول املعنيـة،         منصوص عليه يف اإلعالن الع 
 ).الفئة الثالثة(من اخلطورة حبيث تضفي على إجراء احلرمان من احلرية طابعا تعسفيا 
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  التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان  -رابعا   
 حلقـوق اإلنـسان مـع املمثـل الـدائم      ة الـسامي املفوضـة  ت، التق٢٠١٢مايو  /أيار ٢٩يف    - ٣١

 أثـارت خمـاوف جديـة     و. يـة لـدى األمـم املتحـدة يف جنيـف          جلمهورية كوريا الـشعبية الدميقراط    
، والـنقص   لسياسي، وعمليات اإلعدام العلنيـة    استخدام معسكرات االعتقال ا   تتعلق بأمور منها    

قـــدمي املـــساعدة التقنيـــة، عرضــها الـــسابق بت  كـــررتباإلضـــافة إىل ذلـــك، و. اد يف الغـــذاءاحلــ 
 وقـانون اإلجـراءات     قـانون العقوبـات   ة   مقترحات حمـددة للمـساعدة يف مراجعـ        يشمل تقدمي  مبا

جلمهوريــة  االلتزامــات الدوليــة مــع مواءمتــهما مــن أجــل كفالــة  املعمــول هبمــا يف البلــداجلنائيــة
املـساعدة التقنيـة،   تزويدها برفضت احلكومة عروض   ومرة أخرى،   . الدميقراطيةكوريا الشعبية   

ــة حقــ    لنــتوأع ــة يفوق اإلنــسان  رفــضها الــسماح بــدخول املقــرر اخلــاص املعــين حبال  مجهوري
،  املواضـيعية  اصـة اخل اإلجـراءات    ومجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار        كوريا الشعبية الدميقراطيـة     

ــد ــرب   توأكـ ــة تعتـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــسألة أن  أن مجهوريـ ــاف  مـ ــات االختطـ عمليـ
  .ُحلّت قد
    

وضـاع اإلنـسانية    املساعدة اليت تقدمها منظومة األمـم املتحـدة لتعزيـز األ            - خامسا 
  ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

دعت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان كيانات األمـم املتحـدة إىل تقـدمي       - ٣٢
معلومات ذات صلة حبقوق اإلنسان واحلالة اإلنـسانية إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان إلدراجهـا                

كيانـات األمـم   تلقت مفوضية حقوق اإلنسان معلومات من   قت الحق،   ويف و . يف هذا التقرير  
، وبرنـامج  )اليونيـسيف (برنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة   : املتحدة التالية 

األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني، ومكتـب تنـسيق                     
واســـتنادا إىل هـــذه . ألمانـــة العامـــة، ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة الـــشؤون اإلنـــسانية التـــابع ل

املعطيات، يورد الفرع التايل موجزا لبعض األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحـدة يف مجهوريـة         
  .كوريا الشعبية الدميقراطية

هوريـة كوريـا الـشعبية      أنشطة وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف مج           تعّد    - ٣٣
ــةالدمي ــسانية   قراطي ــوفري املــساعدة اإلن ــا يف ذلــك ت ــل املــساعد ، مب ــربامج ات مــن قبي ــة وال الغذائي

ساعدة احلكومــة يف ملــ أنــشطة حامســة الطارئــة لتحــسني الرعايــة الــصحية والــنظم التعليميــة،      
ويــشجع األمــني .  البلــدق االقتــصادية واالجتماعيــة لــسكان احلقــو الراميــة إىل إعمــالجهودهــا

ــالعــام ــذ املعــايري      بقــوة كيان ــة تنفي ــز هــذه األنــشطة بغي ات األمــم املتحــدة علــى مواصــلة وتعزي
  .واملبادئ املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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   وبرامج املساعدة احلامسة املهيمنةالشواغل  - ألف  
معظم كيانات األمـم     على مر السنني  يتمثل أحد الشواغل املهيمنة اليت ظلت تواجهها          - ٣٤

 القيود املفروضـة علـى       يف تقدمي املساعدة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      ملعنية ب ااملتحدة  
 ة شـامل  اتإلجـراء تقييمـ    املتاحـة    فـرص ال و مـا يتعلـق بإيـصال املـساعدات       املنظمات اإلنسانية في  

مقـدار  وغالبا ما تتفاوت القدرة على إيصال املـساعدات حـسب      . لالحتياجات ورصد الربامج  
ويف هــذا الــسياق، أبــرزت الوكــاالت اإلنــسانية العاملــة يف مجهوريــة  . راد إيــصاهلااملــاملــساعدة 

مــن ، املعــايري املمكنــة، باســتخدام أعلــى العمــل ظــروفكوريــا الــشعبية الدميقراطيــة أن مواءمــة 
منظومــة ستواصــل و. البلــد يف واإلمنائيــة تيــسري تــوفري املــساعدة اإلنــسانية  شــأهنا أن تــساهم يف

إىل ، والـسعي    ‘‘معونـة بـدون دخـول البلـد       ال  ” التمسك مببـدأ  تطبيق استراتيجية   األمم املتحدة   
ــذ املتاحــة ل   ــسانية توســيع املناف ــشطة اإلن ــذ   و. ألن ــن ه ــرغم م ــى ال ــصعوباتعل ــه  ، ُيه ال ــد أن عتق

 إتاحـة  الكثري من االحتياجات األكثـر أمهيـة، شـريطة           تليبفعالة  مساعدة  تنفيذ برامج    باإلمكان
  .األموال الالزمة لذلك

  
  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  - باء  

 األمــني العــام للــشؤون اإلنــسانية  ة وكيلــســافرت، ٢٠١١ أكتــوبر / تــشرين األوليف  - ٣٥
الــشعبية كوريــا الــسيدة فــالريي أمــوس، إىل مجهوريــة   اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، ةومنــسق

تقـت الـسيدة أمـوس مـع     الو. الالزمـة الدميقراطية من أجـل تقيـيم الوضـع اإلنـساين واالسـتجابة        
كوميني وكيانات األمم املتحدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات      احلسؤولني  امل العديد من 

ــانغ      علــى خلفيــة ورود  زيارهتــا وُنظمــت . املاحنــة، وأعــضاء الــسلك الدبلوماســي يف بيونــغ ي
  هنـاك أنبـ  وتفيـد  تبعث على القلق املتزايـد  املوجودة داخل البلدمعلومات من وكاالت املعونة   

حمنــة  )١٤(وأكــدت يف بيــان اختتــام مهمتــها .  غذائيــةمعونــة إىل ممــن هــم حباجــة  أعــدادا كــبرية
عاين من جمموعة معقـدة مـن التحـديات، مبـا يف ذلـك              ي وأشارت إىل أنه  د،  البلذلك  الشعب يف   

ــة الفقــر املــزمن  ــاجم ونقــص التنمي ــةن أســباب عــ الن ــرديوأشــارت إىل أن . هيكلي بطــيء ال الت
.  منتــصف تــسعينات القــرن املاضــي قــد أدى إىل تفــاقم مظــاهر الــضعف ملعيــشة منــذظــروف ال

أي كيف مـع الوضـع هـي الـيت ُيـرجح أن تتـأثر بـ        على التقدرة األقل الشرحيةوشددت على أن   
ونظـام الرعايـة الـصحية     نظـام التوزيـع العـام    مـن قبيـل  شة للغايـة،  اهلـ نظم الدعم  صدمة تزعزع   

  .ةاملتقادم ذي املوارد الضعيف
__________ 

: متـــــــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــشبكي التـــــــــــــــــــــــــــــــايل      )١٤(  
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/USG%20Amos%20Press%20Statement%20on%20DPRK,%2021

%20October%202011%20FINAL.pdf. 
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  العاملي برنامج األغذية  - جيم  
ــستند  - ٣٦ ، الــذي يعمــل يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية      أنــشطة برنــامج األغذيــة العــاملي   ت

 العمــل التفــاهم مــع احلكومــة الــيت حتــدد ظــروف  إىل خطابــات، ١٩٩٥الدميقراطيــة منــذ عــام 
م عمليـة   وتـضمن خطـاب تفـاهم يـنظ       .  والرصـد  فيمـا يتعلـق بالـدخول     ، وال سـيما     تفق عليها امل

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١ أبريـل / نيـسان  ١طوارئ ُنفذت علـى مـدى الفتـرة املمتـدة مـن             
ومرضـــعات وامــل  ح ونـــساء  ماليــني شـــخص، مــن بينـــهم أطفــال   ٣,٥ واســتهدفت  ٢٠١٢
 برنــامج حيــصل عليهــا عمــليف مثــاين حمافظــات، أفــضل شــروط  ات  مقاطعــ١٠٧ يف ومــسنني
مقارنـة  ( ملـوظفي الرصـد       سـاعة  ٢٤ إشـعار بالـسفر قبـل     لك  ، مبا يف ذ   لعاملي حىت اآلن  األغذية ا 

مـوظفني دولـيني    تـوفري ، و ألول مرة  األسواق احمللية    وإمكانية ولوج ،  )كامل فيما سبق  أسبوع  ب
  .تقيدا تاما بالشروط الواردة يف ذلك اخلطاباحلكومة  وقد تقيدت .ناطقني باللغة الكورية

ــوبر /تـــشرين األوليف و  - ٣٧ ــة   باضـــطُلع، ٢٠١١أكتـ ــة األغذيـ ــة مـــشتركة بـــني منظمـ بعثـ
، وذلـك هبـدف تقيـيم حالـة         والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي لتقيـيم احملاصـيل واألمـن الغـائي             

 األطفـال    فئـة  صت البعثة إىل أن   وخلُ. ٢٠١١/٢٠١٢األمن الغذائي وآفاقه يف السنة التسويقية       
 بعثـة الأوصـت  و.  األمـن الغـذائي  انعـدام ب تـأثرا األكثـر  الفئـة  والنـساء احلوامـل واملرضـعات هـي     

 األغذيـة    مـن  )من معادل اسـتهالك احلبـوب     ( طن   ١٢٠ ٠٠٠تتمثل يف   إنسانية   استجابة   بتوفري
عاليــة مــن النــسبة ال  ذات مــن املــواد الغذائيــة ذلــك وغــرياملقــّوىاة والبــسكويت املخلوطــة املقــّو

 ن يف احملافظـات اخلمـس     الذين يعيـشو  الضعفاء  من األشخاص    ماليني   ٣الربوتني لتوزيعها على    
ريانغانغ وشاغانغ ومشال هامغيونغ وجنوب هـامغيونغ        ( انعدام األمن الغذائي    تضررا من  األشد

مشـال بيونغـان     ( يف أربـع حمافظـات     اليت تعاين من نقـص يف األغذيـة       يف املقاطعات   و) وكانغوون
  .)وجنوب بيونغان ومشال هوانغاي وجنوب هوانغي

 وقـع الطرفـان خطـاب تفـاهم ليكـون أسـاس العمليـة املطولــة        ،٢٠١٢يوليـه  /ويف متـوز   - ٣٨
الـدعم التغـذوي   ’’لإلغاثة واإلنعاش اليت يضطلع هبا حاليا برنامج األغذية العـاملي حتـت عنـوان             

 األطفــال ني مــن األشــخاص، مبــا يف ذلــك حــوايل مليــون، والــيت تــستهدف ‘‘للنــساء واألطفــال
 مـن عمليـة الطـوارئ       نطاقـا  أصـغر    وهي عمليـة   - مقاطعة ٨٥والنساء احلوامل واملرضعات يف     

ــسابقة ــها حتــتفظ  ،ال ــام   لكن ــشروط احملــسنة لترتيــب ع ــة  ، ٢٠١١ بال ــع االستعاضــة عــن مهل  م
  .‘‘السماح بالدخول الفوري’’بشرط ينص على  إلشعار السفرساعة  ٢٤
يــة مــن   يواجــه حتــديات يف تــوفري كميــات كاف   برنــامج األغذيــة العــاملي   ولــئن كــان   - ٣٩

 /يـار أمـن  ،  انعدام األمن الغذائي   موسم القحط اليت يشتد فيها     أشهرت الغذائية خالل    املساعدا
نظـام التوزيـع      اإلعاشـة املوزعـة مـن خـالل         حـصص  بلـغ متوسـط     فقـد  ،سبتمرب/ إىل أيلول  مايو
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للــشخص رام غــ ٣٠٠ مــا قــدره ٢٠١٢أبريــل /نيــسان إىل ٢٠١١مــايو /أيــارللفتــرة مــن العــام 
غرامــا  ٥٧٣ وهــو احلكومــة  الــذي تتوخــاهدف يــزال دون اهلــالواحــد يوميــا، وهــو مقــدار ال 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠متوسط حصة اإلعاشة املوزعـة يف الفتـرة         ، وأيضا دون    للشخص الواحد يوميا  
  .غراما للشخص الواحد يوميا ٣٨٦ وقدرها

ــة العــاملي  وقــد ظــل   - ٤٠ ــامج األغذي ــة املــوارد  ي لــسنواتبرن  لتمويــل املتاحــةواجــه حمدودي
 علـى   ن حتـسّ  وقـد حتقـق   . نسانية العاجلة يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         املساعدات اإل 

الـذي يقـدم تطمينـات للجهـات املاحنـة بـشأن             والعمل املتاحة للربنـامج    الرصد   مستوى ظروف 
احلكومـة  الـذي تقدمـه     دعم املـايل    ال  وجدير باملالحظة يف هذا السياق     .تنفيذ عمليات املساعدة  

  .غذية املخلوطةاليت تنتج األية نتاج احمللاإلرافق مل
  

  األمم املتحدة للطفولةمنظمة   - دال  
ــايل ملنظمـــة       - ٤١ ــسعى الربنـــامج القطـــري احلـ ــدة للطفولـــة  يـ   )اليونيـــسيف (األمـــم املتحـ

إىل تعزيز إجيـاد بيئـة مـن الـسياسات الوطنيـة الـيت تفـضي إىل تـوفري احلمايـة               ) ٢٠١٥-٢٠١١(
ســتراتيجية مــع االتحالفــات  الــدعم الــتقين وبنــاء الوتــوفري الــدعوة أنــشطةمــن خــالل لألطفــال 
 والـصندوق العـاملي ملكافحـة       والتحصنيقاحات  للّا التحالف العاملي من أجل      من قبيل منظمات  
ــ ــااإليــدز وال  واســتخدام املعــارف عمليــة إنتــاج وإدارة أيــضا اليونيــسيفويــدعم . سل واملالري

 علـى األدلـة، مبـا يف ذلـك          طـيط الـوطين القـائم     لتخألغراض االسـتعانة هبـا يف ا      األطفال  ب املتعلقة
  . األهداف اإلمنائية لأللفيةبلوغرصد التقدم احملرز حنو غراض أل

وصـندوق األمـم املتحـدة      ل وثيـق مـع منظمـة الـصحة العامليـة            ف بـشك  يوتعمل اليونيس   - ٤٢
 ، مبــا يف ذلــك التحــصني، وتــوفري األدويــة األساســية، والطفــل صــحة األم تللــسكان يف جمــاال

ويقـــوم كـــل مـــن .  اإلدارة املتكاملـــة ألمـــراض الطفولـــة والـــوالدة اآلمنـــة جمـــالوالتـــدريب يف
لبــدء مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة جهــود دعم العامليــة بــاليونيــسيف ومنظمــة الــصحة 

املنحة املقدمـة مـن الـصندوق العـاملي      من ١ املرحلة جنزتأُوقد  .)١٥(اللقاح اخلماسي  استخدام
 فيما يتعلـق    ١وباء  املالريا   فيما يتعلق ب   ١ألف    بعالمة  جيد جدا  بتقديرالريا والسل   اململكافحة  
  .٢ املرحلة  بشأن التفاوض مع الصندوق العامليوجيري حاليا. بالسل

__________ 
 الكبـد بـاء والرتلـة الرتفيـة         تركيبة مكونة من اللقاحات املضادة للخنـاق والكـزاز والـسعال الـديكي والتـهاب                )١٥(  

، ٢٠١٢يوليـه   /وبدءا من متـوز   ). وهي البكترييا اليت تسبب التهاب السحايا والسل والتهاب األذن        (نوع باء   
 .يقدم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتحصني هذا اللقاح إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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 انعـدام األمـن الغـذائي مـصدر قلـق كـبري يف مجهوريـة كوريـا          يظـل   ف،  يووفقا لليونيس   - ٤٣
عاجلـة  وسـعيا مل .  عـدد كـبري مـن األطفـال والنـساء     يفغذية نقص التإذ يؤثر الشعبية الدميقراطية،   

 مـع برنـامج األغذيـة العـاملي لتقـدمي الـدعم       راكتهاف شـ يبعض هذه الـشواغل، تواصـل اليونيـس       
 املغـذيات  وُتقـدم املكّمـالت الغذائيـة مـن    .  املصابني بسوء التغذية احلـاد الغذائي لعالج األطفال 

عمـل  وت. محض الفوليك للمراهقـات   واحلديد  كما يقدم    ،للحوامل واملرضعات  الدقيقة املتعددة 
  . إضافة اليود إىل امللحبرامجعلى دعم ف أيضا ياليونيس
 ١٨٠ ٠٠٠وايل  حلـ  قياس حميط الذراع العلوي       عملية في اليونيس دعمت،  وألول مرة   - ٤٤

ــني     ــارهم ب ــراوح أعم ــل تت ــة ٢٥ شــهرا يف ٥٩ أشــهر و ٦طف ــشمالية  مقاطع  يف احملافظــات ال
.  الـشديد   طفـل يعـانون مـن سـوء التغذيـة احلـاد            ٥ ٠٠٠ أن حـوايل     وبّينت القياسات  .الشرقية
وستواصـل  .  يف املائـة   ٨٥نسبة جناح قدرها    بلعالج هؤالء األطفال    دعمها  ف  ي اليونيس وقدمت
، مقاطعـة  ٢٥ يف   الـشديد ف دعم عالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذيـة احلـاد             ياليونيس

  .حيث يعيش األطفال األكثر ضعفا  األطفاليف دوروكذلك 
ــضا دعــم حتــسني  يوتواصــل اليونيــس   - ٤٥ ــداد شــبكاتف أي ــاه ب اإلم ــز املي ممارســات وتعزي

ــصحية   ــة الـ ــصحي والنظافـ ــصرف الـ ــة  الـ ــات احملليـ ــسات واجملتمعـ ــة يف املؤسـ ــشارك .  اآلمنـ وتـ
 ومنـاء  ،إنشاء مدارس تراعي احتياجات الطفل    اليونيسيف يف جتديد املناهج الدراسية، وتشجيع       

بــدأت اليونيــسيف و.  املــدارس ومراكــز التــدريبوإصــالح يف مرحلــة الطفولــة املبكــرةالطفــل 
 الطفولـة املبكـرة لـضمان حـصول األطفـال علـى             الطفل يف مرحلة    مناء شروعالتنفيذ املنهجي مل  

  .التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
  

   األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفوضية  - هاء  
تـدفق  ب فيما يتعلق    ملموس املفوضية خالل الفترة املشمولة بالتقرير أي تغيري         حظ تال مل  - ٤٦

لحمايــة واملــساعدة يف ل الــذين يغادروهنــا التماســا الدميقراطيــة كوريــا الــشعبية  مجهوريــة رعايــا
 هبذه احلالة ال تـزال قائمـة،        املتعلقة  نواحي القلق  املفوضية أن عددا من   وتؤكد  . البلدان اجملاورة 

لـزواج القـسري، ويف بعـض احلـاالت،         ل و هبـن تعرض النساء لالجتار      تفيد  التقارير اليت  يلمن قب 
عـن  ووردت بالغـات    .  األطفـال الـذين يولـدون يف هـذه الظـروف مـن رعايـة أمهـاهتم                 حرمان

الـذي  د، مغـادرة البلـ  حظـر   ال سيما   ، مبا يف ذلك     احلق يف التنقل  على  املفروضة  القيود الشديدة   
مبـدأ األساسـي لعـدم اإلعـادة القـسرية،          للانتـهاكات   ون العقوبـات؛ ووقـوع      يعد جرميـة يف قـان     

ــورال بلــد  جانــب مــنرد الالجــئنيعــدم  أو عقوبــات فــرض  ورود تقــارير عــن ؛ واســتمرارعب
  . القسرية إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاإلعادةشديدة يف حاالت 
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  ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة   - واو  
قامــت البعثــة املــشتركة بــني  ، ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ١٧ إىل ٣مــن يف الفتــرة   - ٤٧

بنـاء علـى    منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي لتقيـيم احملاصـيل واألمـن الغـذائي،                 
 للوقــوف علــىمقاطعــة ومدينــة يف مجيــع احملافظــات الزراعيــة  ٢٩بزيــارة طلــب مــن احلكومــة، 

فرصـة غـري     البعثة   وُمنحت.  انتشار نقص التغذية   دىلصدمات وم با ابلية التأثر  وق إنتاج األغذية 
هوريــة كوريــا الــشعبية ثالثــة أنــواع رئيــسية مــن األســواق الرمسيــة يف مج مــسبوقة للوصــول إىل 

 واسـُتمدت .  واألسـواق اليوميـة وأسـواق املـزارعني        املتـاجر احلكوميـة    ، وهي حتديدا  الدميقراطية
 مـع كبـار املـسؤولني        الـيت عقـدهتا     املناقـشات  من البعثة   حصلت عليها اليت  املعلومات والبيانات   

اجملتمــع دوائــر  مــع ومناقــشاهتا مــع األســر  الشخــصية الــيت أجرهتــاقــابالتمــن املاحلكــوميني، و
  .الدويل يف بيونغ يانغ

مركــزي التخطــيط لتوزيــع   مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة علــى نظــام  وتعتمــد  - ٤٨
. للـشعب  اللجنـة الوطنيـة   حسبما حتـدده  ختصيص احلبوب ملعظم السكان     م يف إطاره  األغذية يت 
لعامــة اإلدارة اومــوظفي ؛ تعاونيــات املــزارعني: يفاجملموعــات االســتهالكية الرئيــسية  وتتمثــل 

وتتلقـى  . نظـام التوزيـع العـام     األشخاص الذين يعتمدون على      و ؛والدفاع والضمان االجتماعي  
ــزارعني  ــات املـ ــصات خم تعاونيـ ــنوية صـ ــدارهاسـ ــا ك٢١٦ مقـ ــل شـــخص   يلوغرامـ ــنويا لكـ سـ

للـــسنة مت ختصيـــصها  طنـــا ١ ٥٧٧ ٨٢١غـــرام يوميـــا لكـــل شـــخص، أي مـــا يبلـــغ  ٦٠٠ أو
 مت أنـــهزارة أيـــضا إىل أشـــارت الـــوو. األغذيـــةإدارة  وفقـــا لـــوزارة ٢٠١١/٢٠١٢التـــسويقية 
 وبعـد اقتطـاع   . مـاعي إلدارة العامة والدفاع والضمان االجت    ملوظفي ا  طنا   ١٧٩ ٩٤٧ ختصيص

أسـر العمـال واملؤسـسات      بـاقي    احلبوب وفول الصويا ل    ما تبقى من   خيصصهذه املخصصات،   
  .من خالل نظام التوزيع العام

 مـن  أطنـان  ٢ ٢٩١ ٠٠٤  التقديرات تشري إىل أن مـا قـدره     أنب وزارة البعثةَ الأبلغت  و  - ٤٩
ــون علــى نظــام الت    ســتكون متاحــة احلبــوب ــذين يعّول ــع العــام لألشــخاص ال ــسنة  وزي  خــالل ال

غرامــا يوميــا لكــل  ٣٨٠ متوســطها حــصص إعاشــةتوزيــع ب ا، ممــا يــسمح هلــاملقبلــةالتــسويقية 
.  أقـل بكـثري ممـا كـان خمططـا لـه            تكـون هـذه احلـصص      نـدرة الغـذاء،      لكن يف أوقـات   . شخص

و مـاي /حصص اإلعاشة املوزعة وفق نظام التوزيع العام بـني أيـار           متوسط   يلغعلى سبيل املثال،    ف
 غرام يوميا لكل شخص، ومل يتجـاوز هـذا          ٢٠٠ ما يعادل أو يقل عن     ٢٠١١سبتمرب  /أيلولو

وســعيا لــسد جــزء مــن . ٢٠١١ هنيــيو/حزيــران يف غرامــا يوميــا لكــل شــخص ١٥٠ املتوســط
الفجوة النامجة عن تدين حصص اإلعاشة املوزعـة يف إطـار نظـام التوزيـع العـام، أفـادت بعـض                     
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 معها مقـابالت بأهنـا متلـك مـشاتل فرديـة أو تبحـث عـن الغـذاء يف                    األسر املعيشية اليت أجريت   
  .الرباري
ويرّجح أن تكون حصص اإلعاشـة املوزعـة يف إطـار نظـام التوزيـع العـام أدىن ممـا هـو                        - ٥٠

 بسبب حالة اجلفـاف احلـاد الـيت تـؤثر يف عـدد كـبري       ٢٠١٢مقدر طوال الفترة املتبقية من عام    
  تقـدمي املزيـد مـن      وقـد سـاعد   .  يف الوقـت الـراهن     حتـت الـسيطرة   وإن بدا الوضع    ،  من احملاصيل 

ــة   ــات الغذائي ــسانالتربع ــدار /يف ني ــل مبق ــوب    ٣٣٠ ٠٠٠ أبري ــن احلب ــى  يف اطــن م ــاظ عل حلف
ممـا كانـت عليـه يف        مـستوى أعلـى      عنـد  اإلعاشة املوزعـة يف إطـار نظـام التوزيـع العـام           حصص  

 حتـت   ٢٠١٢ يونيـه /حزيـران  ١٨ يفرا  أصدرت منظمة األغذيـة والزراعـة تقريـ       و.  املاضي العام
 مطّولـة جفـاف   موجـة   : مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة    موجة اجلفاف اليت جتتاح     ’’عنوان  

ومنـذ أول دورة    . ‘‘٢٠١٢احلـصاد لعـام     دد مواسـم    هت اجلنوبية الغربية والوسطى  افظات  احمليف  
اجتاحـت  مـايو،   /هر أيـار  شـ مـن    )الـدورة العـشرية   (من دورات احملصول احملددة يف عـشرة أيـام          

وأثـرت يف مطلـع موسـم احملاصـيل الـيت بلغـت              جفاف دامت أربـع دورات عـشرية      موجة  البلد  
احملاصـيل  الـيت أبلغـت عـن تعـرض     احملافظات وكانت . دها حصاكان من املقرر مرحلة النضج و  

 بيونغــانوهوانغهــاي اجلنوبيــة، و هوانغهــاي الــشمالية،  حمافظــاتهــيألكثــر األضــرار انتــشارا 
ــاطق املزروعــة  والــشمالية،  ــة واملن ــانغ مببيونغــان اجلنوبي ــة بيونــغ ي وتقــدر احلكومــة إمجــايل  . دين

املزروعـة   يف املائة من جمموع املـساحة الوطنيـة          ١٧وايل  حباملساحة املتضررة من موجة اجلفاف      
  .ايالبطاطس وفول الصوو، مبا يف ذلك احلبوب املوسم الرئيسي مبحاصيل غذائية خالل

ــ  - ٥١   دد إطـــار الربجمـــة القطريـــة الـــذي وضـــعته منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة للفتـــرة       وحيـ
يـــة كوريـــا الـــشعبية حكومـــة مجهورمـــع  أولويـــات املنظمـــة للتعـــاون الـــتقين  ٢٠١٥-٢٠١٢

 ملـساعدة  منظمة األغذية والزراعـة      بشأن السبل اليت ميكن أن تنتهجها     إطارا  ويتيح  ،  الدميقراطية
األولويـات املتوسـطة    دد اإلطـار    حيـ إىل ذلـك،    باإلضـافة   و. منائيـة ا اإل هتـ  أولويا حتقيقاحلكومة يف   

ومنظمـة األغذيـة    مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة       األجل املتفق عليها بصورة مشتركة بني       
 الزراعـة واألمـن الغـذائي وإدارة املـوارد الطبيعيـة وسـبل املعيـشة يف                 والزراعة، يف جمـاالت منـها     

  . األنشطة القائمة على الزراعة من خاللسيما وال، املناطق الريفية
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -زاي   
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       يعكف مكتب    - ٥٢

 وثــائق منــشأة مبوجــبالتغذيــة والزراعــة ثالثــة بــرامج تتعلــق ب منــها ، عــدة مــشاريععلــى تنفيــذ
 مـن أجـل   إنتـاج البـذور     ، حيث يتعلق أحـدها بتحـسني        ٢٠١١مارس  /آذاريف  املشاريع املوقعة   
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 الثالـث ألمـن الغـذائي و  كفالـة ا احلـد مـن خـسائر مـا بعـد احلـصاد ل       والثـاين ب  لزراعة املـستدامة،    ا
 .تعزيز نظام معلومات األغذية والزراعةب

  
  منظمة الصحة العاملية  -حاء   

جممـوع  هوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة      منظمة الصحة العاملية يف مج    تغطي عمليات     - ٥٣
ــر      ٢٠٨ ــشمل أكث ــا ي ــشر، مب ــد الع ــع حمافظــات البل ــات يف مجي ــن  مقاطع ــشفى ٧ ٠٠٠م  مست

ومــستوصف يف فــروع املقاطعــات ومجيــع املستــشفيات علــى مــستوى املقاطعــات واحملافظــات   
  .وعلى املستوى املركزي

 منظمة الصحة العامليـة يف مجهوريـة        هجهااليت تنت القطرية   االستراتيجية التعاونية وتركز    - ٥٤
مخــسة جمــاالت اســتراتيجية علــى  ٢٠١٣  حــىت٢٠٠٩للفتــرة مــن كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة 

علــى وضــع تطــوير القــدرة زيــادة تعزيــز نظــام الــصحة العامــة ل ) أ: ( هــي ذات أولويــةرئيــسية
ــسياسات ــساء  صــحةمعاجلــة) ب( ؛ وتقــدمي اخلــدمات  نيالتخطــيط وحتــس و ال ــال الن ؛ واألطف

معاجلة عوامـل   ) د( ؛ و ألمراض املعدية مكافحة ا  يف   اليت حتققت جنازات  احلفاظ على اإل  ) ج( و
الـيت تـؤثر يف تأهـب        البيئيـة    العوامـل معاجلـة   ) ـهـ ( و؛  ليل انتشار األمراض غري املعديـة     اخلطر لتق 

  .نظم الصحة واستجابتها
تنتـشر اإلصـابة بـه أساسـا      لدميقراطيـة    مومسي يف مجهورية كوريا الـشعبية ا       داءاملالريا  و  - ٥٥

 ملكافحـة املالريـا،   ربنـامج الـوطين  وبفـضل ال  . نـوفمرب /تـشرين الثـاين   مايو و /يف الفترة ما بني أيار    
  مـن  ٣٣٢ ٠٠٠ أسرة ما عـدده      ٢٦٣ ٠٥٣تلقى حنو    وثيقة مع املنظمات اجملتمعية،      وبشراكة

 أسـرة   ٥٩٤ ٨٠٠سـتفاد جممـوع     وا املفعـول،    الطويلـة الناموسيات املعاجلـة مببيـدات احلـشرات        
 وارتفـع . ٢٠١٢ يونيـه /وحزيـران مـايو   /من محلة رش أماكن اإلقامة باملبيـدات يف شـهري أيـار           

والـيت اسـتفادت    ذات نسبة االنتـشار العاليـة واملتوسـطة      يف املناطق   املقيمة  ألسر  لالعدد اإلمجايل   
 يف املائــة يف ٦٩  إىل٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ٩,٦مــن مــن تلــك الناموســيات ومحــالت الــرش 

ــار. ٢٠١٢عــام  ــايو /ويف أي املنفــذ يف حمافظــة كــانغوون حتــت   شروع املــيف إطــار ، و٢٠١٢م
، قامـت   ‘‘بقـاء الطفـل   الـيت حتققـت يف جمـال         على املكاسب    احلفاظالشراكة من أجل    ’’عنوان  

تركيــز األكــسجني وأجهــزة  أربــع ســيارات إســعاف جديــدة،  منظمــة الــصحة العامليــة بتوزيــع 
علـى مـستوى   وون وثالثـة مستـشفيات   غ كـان مبحافظةستشفى العام  امل علىاملختربات  ومعدات  
ات باملستـشفى العـام     قاطعـ امل  علـى مـستوى    أربعـة مستـشفيات   بـني   ربط  كمـا مت الـ    . املقاطعات
 خالل مرافق التطبيب عـن       من ، وذلك بيونغ يانغ  ومستشفى الوالدة مبحافظة  وون  غ كان حملافظة
، ومنــهم  مليــون مــن ســكان حمافظــة كــانغوون ١,٤حــوايل روع مــن هــذا املــشاســتفاد و. بعــد
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طفـال دون سـن      ١٠٨ ٦٦٢ وحـديثي الـوالدة     من   ٢٢ ٥٠٠ ونساء احلوامل   من ال ٢٨ ٠٠٠
  .اخلامسة

وتشكل بكترييا الرتلـة الرتفيـة مـن النـوع بـاء سـببا رئيـسيا لإلصـابة بالتـهاب الـسحايا                        - ٥٦
يعمـل  و. ت الوفاة واإلعاقة يف صـفوف األطفـال   وُيعزى إليها عدد من حاال    ،  وذات الرئة احلاد  

 لقـاح جديـد يف إطـار برنـامج          التحالف العاملي لّلقاحات والتحـصني علـى دعـم بـدء اسـتخدام            
املكتـب القطـري ملنظمـة الـصحة        وخيطـط   .  احلكومة لـضمان االسـتدامة املاليـة       تشترك يف متويله  

 بـدء اسـتخدام   املوسـع أثنـاء     التحـصني   برنامج    األنشطة املضطلع هبا يف إطار     رصدأيضا ل العاملية  
  .وبعدهماسي اخلاللقاح 

    
  االستنتاجات والتوصيات  - سادسا 

 علـى أن حتـيط علمـا    حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حيث األمني العام   - ٥٧
. قـوق اإلنـسان   فيمـا يتعلـق حب     التقريـر     هـذا   الـيت أثـريت يف     شواغلالواسعة من   الموعة  باجمل

احلق  بشأن محاية احلق يف احلياة والسالمة البدنية، مبا يف ذلك  عن قلقه املستمروهو يعرب
ــذيب أو يف  ــرض للتعـ ــدم التعـ ــن  عـ ــك مـ ــري ذلـ ــروب غـ ــية   ضـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ املعاملـ
دعو ويـ .  املهينة، وال سـيما يف سـياق االحتجـاز، وتطبيـق عقوبـة اإلعـدام               الالإنسانية أو  أو

احتـرام احلـق يف حريـة الفكـر والوجـدان والـدين؛             كفالـة   ة ل احلكومة إىل اختاذ تدابري حامسـ     
  .الرأي والتعبريواحلق يف حرية ؛ واحلق يف حرية االجتماع

 علـى اختـاذ     أيـضا  حكومة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة           وحيث األمني العام    - ٥٨
ــك احلــق يف امليــ        ــا يف ذل ــصحة، مب ــذاء وال ــرام احلــق يف الغ ــضمان احت ــة ل اه خطــوات فوري

  . امليزانية هلذه األغراضمن وختصيص موارد أكرب ،والصرف الصحي
 حىت اآلن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق ويرحب األمني العام بالعمل الذي أجنزه  - ٥٩

ث احلكومـة علـى التعـاون مـع املقـرر           وحيـ اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،       
، وال سيما مع الفريق اإلجراءات اخلاصة املواضيعيةطار واليات يف إومع املكلفني باخلاص 

العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغـري الطـوعي، والفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز                 
  .ألمم املتحدةل  حقوق اإلنسان التابعة مع آلياتتعاملهاالتعسفي، كجزء من 

يـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         مجهور إزاء قيـام   ويعرب األمني العام عن بالغ أسفه       - ٦٠
.  املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان      املقدم إليها من  لتعاون التقين   عرض ا برفض  مرة أخرى   

مفوضـية األمـم املتحـدة      لتعـاون مـع     علـى ا   مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         وهو حيث 
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اإلنـسان   لتحسني سجلها يف جمال حقوق       املفوضية خربات   واالستفادة من  اإلنسان   حلقوق
  . مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانتوافقها لضمان قوانينهاوتعديل العديد من 

تعزيـز  علـى   بقوة حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       األمني العام   شجع  يو  - ٦١
 مـع اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات كـأداة لتعزيـز محايـة حقـوق اإلنـسان مـن                      تواصلها

 احلكومـة إىل تقـدمي      يـدعو ويف هـذا الـصدد،      . ض واإلبـالغ املنـتظمني    لالستعراخالل نظام   
التقــارير املتــأخرة عــن التــدابري املتخــذة لتنفيــذ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة           
والــسياسية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة 

 توصياتال  متابعة  كذلك إىل   احلكومة ويدعو. رأةاملالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
حتظـى   االستعراض الدوري الشامل من خالل توضيح التوصيات الـيت       عمليةالصادرة عن   

  . احلكومة وتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصياتبتأييد
ج  برنامعمل ظروف  بشأن تفاهمخطاب أحدث  األمني العام أن يالحظ أنويسر  - ٦٢

 وأن، هسابقب شكل خطوة إىل األمام مقارنةي، ٢٠١٢ يوليه/متوز يف املوقعاألغذية العاملي، 
هـذا النـوع مـن       احلكومـة علـى مواصـلة        وهـو يـشجع   .  تتقيد بأحكامه تقيـدا تامـا      احلكومة

ــاون ا ــات  إتاحــة وصــول بلتع ــع الكيان ــشؤون   مجي ــة بال ــسانية املعني ــا  إىلاإلن ــة كوري  مجهوري
  .يةالشعبية الدميقراط

 اإلنـسانية،   املعونـة  اجملتمع الدويل على مواصلة جهـوده وتقـدمي          وحيث األمني العام    - ٦٣
يف و.  املساعدات الغذائية والطبية، إىل شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         سيما وال

 اجملتمع الدويل مواصلة جهوده الرامية إىل تشجيع إدخال حتـسينات يف        يناشدهذا الصدد،   
  . اإلنسانية لشعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةواألوضاعوق اإلنسان جمال حق

مهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        جلالـدول اجملـاورة     ، حيث األمـني العـام       وأخريا  - ٦٤
ــة عــام     علــى  ــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية مبوجــب اتفاقي ــرام مب  املتعلقــة بوضــع  ١٩٥١احت

ــاع عــن اإلعــادة ال   ــسرية الالجــئني، واالمتن ــذين غــادروا ألشــخاص لق ــا  ال ــة كوري  مجهوري
  .األشخاص احلماية الدولية هلؤالء مي، وتقدهربا من االضطهادالشعبية الدميقراطية 

يود األمـني العـام أن يؤكـد     التوصيات املذكورة أعاله،    للمضي قدما بتنفيذ   وسعيا  - ٦٥
 مجهورية كوريـا الـشعبية       احلميدة لتعزيز احلوار مع حكومة     ه مساعي استعداده لتوفري  جمددا

ــا والنــهوض هبــا  ســبل تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان   بــشأنالدميقراطيــة  ــة كوري يف مجهوري
  .الشعبية الدميقراطية

  


	الدورة السابعة والستون
	* A/67/150.
	 ** قدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لأسباب تشغيلية مرتبطة بدوران الموظفين.
	البند 70 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
	حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	تقرير الأمين العام**
	موجز
	هذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة 66/174 بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتضمن عرضا عاما لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد خلال الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى آب/أغسطس 2012. ويتضمن التقرير أيضا معلومات عن مستوى تعاون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	ويشير التقرير إلى برامج المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها كيانات الأمم المتحدة، من قبيل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعــة، ومنظمـة الأمـم المتحــدة للطفـولة (اليونيسيـف)، وبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي.
	ويتناول التقرير بإيجاز عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال رصد الشواغل المتعلقــة بتوفــير الحمايـة للأشخــاص الفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة. 
	وختاما، يتضمن التقرير توصيات موجهة إلى كل من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمجتمع الدولي، ترمي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	4
	ثانيا - عرض عام لحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	6
	ألف - قضايا حقوق الإنسان 
	6
	بــــاء - الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة 
	9
	ثالثا - التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان 
	10
	ألف - الإجراءات الخاصة 
	10
	1 - المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	10
	2 - المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية 
	11
	بـاء - هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات 
	13
	رابعا - التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان 
	14
	خامسا - المساعدة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة لتعزيز الأوضاع الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	14
	ألف - الشواغل المهيمنة وبرامج المساعدة الحاسمة 
	15
	بـاء - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
	15
	جيم - برنامج الأغذية العالمي 
	16
	دال - منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
	17
	هاء - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
	18
	واو - منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
	19
	زاي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
	20
	حاء - منظمة الصحة العالمية 
	21
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات 
	22
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة 66/174 بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي لاحظت فيه الدول الأعضاء مع التقدير التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبعض كيانات الأمم المتحدة، لكنها أعربت عن بالغ قلقها لاستمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة واسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن قلقها العميق إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد. وحثت الدول الأعضاء أيضا بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتعاون التام مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بطرق منها إتاحة كل الفرص أمامه للوصول بحرية ودون عوائق إلى البلد، ومع غيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إجراء تقييم كامل للاحتياجات في إطار حالة حقوق الإنسان. واعترفت الدول الأعضاء بمشاركة هذا البلد في الاستعراض الدوري الشامل الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، مع الإعراب عن قلقها الشديد إزاء رفض الحكومة تبيان التوصيات التي تحظى بموافقتها من جملة التوصيات الواردة في التقرير الختامي للاستعراض.
	2 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، وعلى إثر وفاة كيم يونغ إيل، خلفه كيم يونغ أون ليصبح القائد الجديد لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ومنذ حدوث هذا التعاقب، دعا العديد من قادة العالم والمشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية القيادة الجديدة للشروع في عملية إصلاح سياسي والانخراط مع المجتمع الدولي. بيد أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على إجراء أي تغييرات في السياسات المتبعة. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة عن استعراض التمويل المعنون ’’استعراض عام للاحتياجات والمساعدة: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 2012‘‘()، فقد أعلن كيم يونغ أون اعتزامه مواصلة السياسات التي كان ينتهجها والده، كيم يونغ إيل.
	3 - وفي حزيران/يونيه 2012، تم تعديل دستور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بغرض إدخال تغييرات في الديباجة تعلن أن البلد ’’دولة مسلحة نوويا‘‘. لكن لم يتم إدخال أية تغييرات بغرض مواءمة الدستور مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو قواعد الديمقراطية.
	4 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضا مزيدا من التدهور الخطير في الأوضاع الغذائية، وهي أوضاع بدأت الحكومة تعترف بها علنا وفقا لتقرير استعراض التمويل السالف الذكر، حيث أنها تسعى سعيا حثيثا للحصول على المساعدة الغذائية في لقاءات ثنائية مع الدول الأعضاء. وما فتئ المزارعون يعملون تحت ضغط شديد وهم يسعون جاهدين، بمدخلات زراعية غير كافية، للحفاظ على الأهداف الإنتاجية التي وضعتها الدولة. وخلُصت البعثة المشتركة التي اضطلعت بها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 من أجل تقييم حالة المحاصيل والأمن الغائي إلى أن هناك حوالي 3 ملايين شخص سيظلون بحاجة إلى المساعدة الغذائية الخارجية في عام 2012 في المحافظات الخمس الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي، وهي ريانغانغ وشاغانغ وشمال هامغيونغ وجنوب هامغيونغ وكانغوون.
	5 - وفي حزيران/يونيه 2012، تسببت الأمطار الطوفانية التي اجتاحت جميع أنحاء البلد في حدوث فيضانات، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المساكن الخاصة والمباني العامة والبنى التحتية والحقول الزراعية. ووفقا لتقديرات الحكومة، فقد تسببت هذه الأمطار في تشريد 204 212 أشخاص ووفاة 169 شخصا. وكانت المقاطعات الثلاث الأكثر تضررا هي أنجو سيتي وسونغشون في محافظة جنوب بيونغان، وشوناي في محافظة كانغوون. ووفقا للتقارير، فقد تعين تقديم مساعدات غذائية فورية لسكان تلك المقاطعات الأكثر تضررا من الفيضانات والتي تعطلت فيها شبكات الإمداد بالمياه. وسعيا لمواجهة آثار هذه الفيضانات، قدم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغ مليوني دولار في آب/ أغسطس 2012 للمساعدة في مجالات الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
	5 - وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، خصّصت الأمم المتحدة 11 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم عمليات المعونة المقدمة لمواجهة الأزمات الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي حزيران/يونيه 2012، قُدم تقرير استعراض التمويل، الذي يتضمن لمحة عامة عن احتياجات التمويل اللازمة للأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في البلد، إلى مجتمع المانحين الدولي مشفوعا بطلب مبلغ 198 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة. وتتضمن هذه الوثيقة، في جملة ما تتضمنه وصفا للحالة السائدة والجهود المبذولة لتحسين المساعدة الغذائية والتغذوية، والدعم الزراعي والتدخلات اللازمة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تعذر على السيد مرزوقي داروسمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، القيام بزيارة إلى البلد، لكنه قام ببعثات إلى جمهورية كوريا وتايلند واليابان. وفي آذار/مارس 2012، قدم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/19/65) حيث سلط فيه الضوء على عدد من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	ثانيا - عرض عام لحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	ألف - قضايا حقوق الإنسان
	8 - لم تطرأ منذ صدور التقرير السابق للأمين العام (A/66/343) أي تغيرات جوهرية فيما يتعلق بالعقبات التي تواجهها الأمم المتحدة في رصد وتسجيل حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بصورة منهجية. ووفقا لتقرير استعراض التمويل، يظل التفاوض بشأن إتاحة سبل الوصول إلى الوكالات الإنسانية عملية طويلة ومضنية، حيث تقوم الحكومة في كثير من الأحيان بفرض قيود غير مقبولة تعوق تنفيذ البرامج ورصد الأنشطة وتقييمها. وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، لا توجد معلومات تفيد وجود منظمات غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان في البلد، ولا يسمح لأية منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان بزيارة البلد منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، تشير التقارير الصادرة عن مصادر مختلفة داخل البلد إلى أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في حال من التدهور المتواصل.
	9 - وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان الأداء الاقتصادي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضعيفا، وهو أداء يؤثر تأثيرا مباشرا في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب. وبصفة عامة، لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 2 في المائة، مما يعني تحقيق نمو سنوي بمعدل 0.4 في المائة تقريبا في الدخل القومي الحقيقي. وتمثل الزراعة المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني، لكن حصتها انخفضت من 30 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و 2012. وما فتئ التضخم يطرح مشكلة خطيرة في السنوات الأخيرة، حيث تفاقم بشكل مطرد منذ فشل مبادرة إعادة تقييم العملة في عام 2009، وما تلا ذلك من ارتفاع كبير في الأسعار. وتظل هذه التقلبات تشكل تحديا كبيرا يعوق ضمان حقوق السكان واحتياجاتهم الأساسية.
	10 - وفيما يتعلق بالحق في الغذاء، يفيد تقرير استعراض التمويل أن هناك 16 مليون شخص يعانون، بدرجات متفاوتة، من انعدام الأمن الغذائي المزمن وارتفاع معدلات سوء التغذية. وفي حين كان نقص الغذاء يُعزى فيما سبق إلى عوامل خارجية، من قبيل العقوبات ورداءة الأحوال الجوية، اعترفت الحكومة مؤخرا اعترافا علنيا بوجود نقص حاد في الغذاء.
	11 - وفيما يتعلق بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحق في مستوى معيشي لائق، يشير تقرير استعراض التمويل إلى مشاكل حرجة من قبيل استمرار تداعي البنية التحتية للمياه، ونقص الموارد لاستبدال المرافق المتهالكة والنقص المستمر في إمدادات الطاقة. ويشكل نقص سبل الحصول على المياه الصالحة للشرب ورداءة خدمات الصرف الصحي، وانعدام النظافة الصحية عوامل رئيسية وراء ارتفاع معدل الإصابة بالإسهال في صفوف الأطفال دون سن الخامسة. وتفيد التقارير بأن مجموع 22 في المائة  من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما يضطلعون بمهمة جلب المياه، وكثيرا ما يكون ذلك من مصادر ملوثة. وثمة أيضا تفاوتات بين سكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية، حيث تقوم نسبة 30 في المائة تقريبا من سكان الأرياف بمهمة جلب المياه، مقابل 18 في المائة فقط في المناطق الحضرية.
	12 - وفيما يتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، لا تزال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية البلد الوحيد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يحيد عن المسار الصحيح لتحقيق الغايات 4 و 5 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة، على التوالي، بخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض الأخرى. ولا يزال خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة يشكل تحديا كبيرا. ويشهد نظام الرعاية الصحية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ترديا متزايدا نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي أدت إلى تدهور عام في البنية التحتية. ولم يعد بإمكان هذا النظام أيضا توفير الاحتياجات الأساسية بسبب نقص اللوازم الطبية (حيث لا تتجاوز نسبة تغطية الاحتياجات من الأدوية الأساسية 30 في المائة) ونقص في المعدات اللازمة، وهو ما له انعكاسات خطيرة على الصحة العامة، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء الحوامل وحديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة.
	13 - وفي ضوء هذه الخلفية المثيرة للقلق، يبذل عدد من وكالات الأمم المتحدة جهودا لتحسين الأوضاع. لكنها تعمل في ظل تهديد مستمر بإغلاق البرامج أو تعليقها بسبب نقص التمويل. ويود الأمين العام أن يذكّر الدول الأعضاء بأن الأمم المتحدة هي الجهة الفاعلة الوحيدة المتعددة الأطراف المتبقية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتقديم المساعدة إلى الشعب. وما من شك أن هناك حاجة إلى تحسين ظروف إيصال المساعدات وأن هناك الكثير مما يتعين القيام به. وبالتالي، ينبغي أن تستمر جهود الدعوة والحوار مع الحكومة لضمان ظروف عمل مرضية. فالحفاظ على وجود الأمم المتحدة داخل البلد، بحيث تكون لها القدرة الكاملة على النهوض بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة، شرط أساسي لتحسين الأوضاع التي يعيشها شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	14 - ونظرا لغياب منظمات غير حكومية وطنية مستقلة، وعدم تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومفوضية حقوق الإنسان، لا تزال هناك تحديات قائمة في مجال التحقق من المعلومات التي ترد إلى الأمم المتحدة. ويلاحَظ مع ذلك وجود اتساق في طبيعة المعلومات الواردة وفي نمط انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها. وتشير عدة تقارير إلى احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للحق في الحياة، وحريات الرأي والتعبير والتنقل والفكر والوجدان والدين. وتشير بعض التقارير أيضا إلى وجود معسكرات اعتقال يمارَس فيها التعذيب والإعدام على نطاق واسع.
	15 - وعلاوة على ذلك، يشعر الأمين العام بالقلق إزاء القيود المفروضة على عقد الاجتماعات العامة والمظاهرات، بما في ذلك احتمال خرق القوانين التي تنظم حرية الاجتماع، الذي يخضع عادة لقانون المراقبة من أجل أمن الشعب(). وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود لوائح أو تشريعات تنظم إنشاء وتسجيل الأحزاب السياسية يعد مخالفا لأحكام المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤثر سلبا على حقوق المواطنين في المشاركة في تسيير الشؤون العامة بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.
	16 - ويساور الأمين العام قلقا بالغا إزاء حالة سيادة القانون نظرا لعدم وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة. وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أن العديد من أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات تتعارض مع المعايير الدولية، بما في ذلك إمكانية تفسير فئة ’’الجريمة السياسية‘‘ تفسيرا واسعا ووجود عناصر من قبيل ’’جرائم بالتبعية‘‘. وفي هذا الصدد،  يشير الأمين العام إلى تقرير المقرر الخاص المشار إليه أعلاه، حيث يتناول هذه المسائل باستفاضة ويدعو إلى إجراء عملية إصلاحية.
	17 - وفي 18 حزيران/يونيه 2012، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان()، عن قلقها البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا سيما بشأن التقارير الواردة عن وجود معسكرات الاعتقال السياسي، وحالات الإعدام العلني ونقص الغذاء المستمر. وفي هذا السياق، دعت السلطات إلى السماح للخبراء المستقلين والمنظمات المستقلة بدخول البلد. وفي ظل ورود تقارير عن قيام بلدان مجاورة بإجبار عدد من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العودة إلى بلدهم، حثت المفوضة السامية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وتوفير الحماية الدولية لمن يفرون من الاضطهاد.
	باء - الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة
	18 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل().
	19 - وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ليست طرفا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أنها ليست طرفا في البروتوكولات الاختيارية الملحقة بتلك الاتفاقيات. وقد وُجهت نداءات إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مناسبات عديدة للتصديق على تلك الصكوك؛ بما في ذلك خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل ومن جانب مختلف هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان().
	20 - وقد أوصت الهيئات المنشاة بموجب معاهدات، ولا سيما لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، بأن تنظر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية()، بغرض التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه (الاتفاقية رقم 182) واتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138)()، وأن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية().
	ثالثا - التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
	ألف - الإجراءات الخاصة 
	1 - المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

	21 - أنشئت ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 2004 من قبل لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 2004/13. وجرى في وقت لاحق تمديد ولاية المقرر الخاص بشكل سنوي من خلال مختلف قرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 16/8.
	22 - وقد تقدم المقرر الخاص بعدة طلبات لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أجل اكتساب فهم أفضل للحالة السائدة في البلد، والسماح له بمساعدة الدولة في اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد طلب المقرر الخاص في مناسبات عديدة عقد اجتماعات مع الممثلين الدائمين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف، لكن دون جدوى. وفي أيار/مايو 2012، اتصل بوفد رفيع المستوى من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كان يقوم بزيارة إلى إندونيسيا وطلب إليه عقد اجتماع مشترك، لكنه لم يتلق أي رد. وترفض الحكومة حتى الآن التعاون مع المقرر الخاص، حيث تمنعه من دخول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مدعية أن القرار الذي يُنشئ ولايته ’’ يمثل مظهرا صارخا من مظاهر التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير‘‘ في مجال حقوق الإنسان (انظر A/HRC/16/G/2).
	23 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اضطلع المقرر الخاص، كعهده في السنوات السابقة، ببعثتين إلى جمهورية كوريا (في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011) واليابان (في الفترة من 16 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2012) لجمع معلومات من الجهات المعنية. وفي آذار/مارس 2012، قدم تقريره السالف الذكر إلى مجلس حقوق الإنسان يبرز فيه قضايا من قبيل لم شمل الأسرة، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على الغذاء، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وعقوبة الإعدام واختطاف الرعايا الأجانب. وفي الفترة من 25 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، زار المقرر الخاص تايلند بهدف تقصي آخر مستجدات الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2012.
	2 - المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية

	24 - لم توجه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن الدعوة إلى أي من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية لزيارة البلد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تقدم بطلبات لزيارة البلد كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية  الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
	25 - ومنذ صدور التقرير السابق للأمين العام إلى الجمعية العامة، لم توجه أية رسائل إلى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. لكن وُجهت إليها رسالتان من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بشأن مواطنين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعلى وجه الخصوص، وجه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نداء عاجلا مشتركا في 24 شباط/فبراير 2012 يثير مخاوف بشأن إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 31 مواطنا من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في بلد مجاور، ومخاوف بشأن احتمال إعادتهم قسرا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وادُّعي أنه في حال إعادتهم إلى وطنهم، فإنهم سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب والإعدام لعبورهم الحدود بصورة غير قانونية.
	26 - وأفاد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته التاسعة عشرة (A/HRC/19/58/Rev.1) بأن ثمة 12 حالة ما زالت معلقة بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتتعلق ثمانية من هذه الحالات باختطاف مواطنين يابانيين خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، فيما ترتبط حالة أخرى باختفاء فتاة على الحدود الممتدة بين الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 2004، أما الحالات الثلاث المبلغ عنها حديثا فتتصل برعايا جمهورية كوريا.
	27 - وأرسلت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ثلاث رسائل إلى الفريق العامل، مؤرخة 9 شباط/فبراير، و 9 أيار/مايو، و 12 أيلول/سبتمبر 2011، ردت فيها على ما يتعلق بتسع من الحالات المعلقة. إلا أن الفريق العامل ارتأى أن المعلومات المقدمة غير كافية لتوضيح الحالات. ويعرب الأمين العام عن أسفه لاستمرار الوضع المعلق لجميع الحالات الإثنتي عشرة، دون إحراز تقدم جوهري منذ تقريره السابق إلى الجمعية العامة. ويهيب بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تتوخي المزيد من الشفافية في التحقيق في هذه الحالات وحلها، وأن توقع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتصدق عليها، وأن تقبل، بذلك، اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
	28 - وفي 2 أيار/مايو 2012، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثالثة والستين رأيه رقم 4/2012 (A/HRC/WGAD/2012/4) بشأن قضية أوه كيل نام وأسرته. وتفيد التقارير أنه في كانون الأول/ديسمبر 1985، قام عملاء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإقناع السيد أوه وزوجته، شين سوك جا، وابنتيه أوه هاي وون، وأوه كوو وون، وهم من رعايا جمهورية كوريا، بالانتقال إلى ذلك البلد والرحيل مما كان يعرف آنذاك بجمهورية ألمانيا الاتحادية حيث كانوا يقيمون حتى ذلك الوقت. وفي عام 1986، غادر السيد أوه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحجة جلب المزيد من مواطني جمهورية كوريا الذين كانوا يقيمون في جمهورية ألمانيا الاتحادية. بيد أنه لم يعد أبدا تاركا وراءه في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية زوجته وابنتيه اللائي تفيد التقارير أنهن نُقلن في السنة التالية إلى معسكر يودوك للسجناء السياسيين بدعوى أن السيد أوه لم يعُد كما كان مقررا. وفي عام 1992، عاد السيد أوه إلى جمهورية كوريا، وأطلق من هناك حملة يرمي من خلالها إلى إعادة أفراد أسرته إلى بلدهن الأصلي. ومنذ مطلع تسعينات القرن الماضي، لم تتوافر أية أنباء بشأن مكان وجود السيدة شين وابنتيها. وفي 27 نيسان/أبريل 2012، ردت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على رسالة موجهة إليها من الفريق العامل في 1 آذار/مارس 2012. وأشارت في ذلك الجواب إلى أن السيدة شين قد توفيت بسبب مضاعفات تتعلق بداء التهاب الكبد وأن ابنتي السيد أوه ترفضان إجراء أي اتصال معه. ولم ترد الحكومة على طلب الفريق العامل الذي يدعوها إلى توفير معلومات مفصلة عن الحالة الراهنة لكل من أوه هاي وون، وأوه كوو وون، وتقديم توضيحات بشأن الأحكام القانونية التي تبرر استمرار احتجازهما. وأصدر الفريق العامل رأيا اعتبر فيه استمرار احتجاز السيدة شين وابنتيها إجراء تعسفيا وانتهاكا للمواد 8 و 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك للمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(). وطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تفرج فورا عن أسرة السيد أوه وأن تقدم التعويض للضحايا وفقا للمادة 9 (5) من العهد الدولي.
	باء - هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات
	29 - فيما يتعلق بالعمل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لم تكن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى تموز/يوليه 2012 قد قدمت بعد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريرها الدوري الثالث عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي حل موعد تقديمه منذ كانون الثاني/يناير 2004؛ وتقريرها الثاني بوصفها دولة طرفا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي حل موعد تقديمه منذ آذار/مارس 2006؛ وتقريرها الدوري الثالث إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي حل موعد تقديمه منذ حزيران/ يونيه 2008.
	30 - ويُنتظر أن تقدم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريرها الدوري الخامس إلى لجنة حقوق الطفل بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ويحث الأمين العام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العمل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدات التي هي طرف فيها، وأن تقدم جميع التقارير المعلقة بشكل فوري وفي الوقت المناسب، وأن تنفذ التوصيات الصادرة عن تلك الهيئات التعاهدية.
	رابعا - التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
	31 - في 29 أيار/مايو 2012، التقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان مع الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأثارت مخاوف جدية تتعلق بأمور منها استخدام معسكرات الاعتقال السياسي، وعمليات الإعدام العلنية، والنقص الحاد في الغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، كررت عرضها السابق بتقديم المساعدة التقنية، بما يشمل تقديم مقترحات محددة للمساعدة في مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المعمول بهما في البلد من أجل كفالة مواءمتهما مع الالتزامات الدولية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ومرة أخرى، رفضت الحكومة عروض تزويدها بالمساعدة التقنية، وأعلنت رفضها السماح بدخول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية، وأكدت أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تعتبر أن مسألة عمليات الاختطاف قد حُلّت.
	خامسا - المساعدة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة لتعزيز الأوضاع الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	32 - دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كيانات الأمم المتحدة إلى تقديم معلومات ذات صلة بحقوق الإنسان والحالة الإنسانية إلى مفوضية حقوق الإنسان لإدراجها في هذا التقرير. وفي وقت لاحق، تلقت مفوضية حقوق الإنسان معلومات من كيانات الأمم المتحدة التالية: برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، ومنظمة الأغذية والزراعة. واستنادا إلى هذه المعطيات، يورد الفرع التالي موجزا لبعض الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	33 - تعدّ أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك توفير المساعدة الإنسانية من قبيل المساعدات والبرامج الغذائية الطارئة لتحسين الرعاية الصحية والنظم التعليمية، أنشطة حاسمة لمساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان البلد. ويشجع الأمين العام بقوة كيانات الأمم المتحدة على مواصلة وتعزيز هذه الأنشطة بغية تنفيذ المعايير والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	ألف - الشواغل المهيمنة وبرامج المساعدة الحاسمة
	34 - يتمثل أحد الشواغل المهيمنة التي ظلت تواجهها على مر السنين معظم كيانات الأمم المتحدة المعنية بتقديم المساعدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية فيما يتعلق بإيصال المساعدات والفرص المتاحة لإجراء تقييمات شاملة للاحتياجات ورصد البرامج. وغالبا ما تتفاوت القدرة على إيصال المساعدات حسب مقدار المساعدة المراد إيصالها. وفي هذا السياق، أبرزت الوكالات الإنسانية العاملة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن مواءمة ظروف العمل، باستخدام أعلى المعايير الممكنة، من شأنها أن تساهم في تيسير توفير المساعدة الإنسانية والإنمائية في البلد. وستواصل منظومة الأمم المتحدة تطبيق استراتيجية التمسك بمبدأ ”لا معونة بدون دخول البلد‘‘، والسعي إلى توسيع المنافذ المتاحة للأنشطة الإنسانية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يُعتقد أنه بالإمكان تنفيذ برامج مساعدة فعالة تلبي الكثير من الاحتياجات الأكثر أهمية، شريطة إتاحة الأموال اللازمة لذلك.
	باء - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
	35 - في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، سافرت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، السيدة فاليري أموس، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أجل تقييم الوضع الإنساني والاستجابة اللازمة. والتقت السيدة أموس مع العديد من المسؤولين الحكوميين وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، وأعضاء السلك الدبلوماسي في بيونغ يانغ. ونُظمت زيارتها على خلفية ورود معلومات من وكالات المعونة الموجودة داخل البلد تبعث على القلق المتزايد وتفيد بأن هناك أعدادا كبيرة ممن هم بحاجة إلى معونة غذائية. وأكدت في بيان اختتام مهمتها() محنة الشعب في ذلك البلد، وأشارت إلى أنه يعاني من مجموعة معقدة من التحديات، بما في ذلك الفقر المزمن ونقص التنمية الناجم عن أسباب هيكلية. وأشارت إلى أن التردي البطيء لظروف المعيشة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي قد أدى إلى تفاقم مظاهر الضعف. وشددت على أن الشريحة الأقل قدرة على التكيف مع الوضع هي التي يُرجح أن تتأثر بأي صدمة تزعزع نظم الدعم الهشة للغاية، من قبيل نظام التوزيع العام ونظام الرعاية الصحية المتقادم ذي الموارد الضعيفة.
	جيم - برنامج الأغذية العالمي
	36 - تستند أنشطة برنامج الأغذية العالمي، الذي يعمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ عام 1995، إلى خطابات التفاهم مع الحكومة التي تحدد ظروف العمل المتفق عليها، ولا سيما فيما يتعلق بالدخول والرصد. وتضمن خطاب تفاهم ينظم عملية طوارئ نُفذت على مدى الفترة الممتدة من 1 نيسان/أبريل 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 واستهدفت 3.5 ملايين شخص، من بينهم أطفال ونساء حوامل ومرضعات ومسنين في 107 مقاطعات في ثماني محافظات، أفضل شروط عمل يحصل عليها برنامج الأغذية العالمي حتى الآن، بما في ذلك إشعار بالسفر قبل 24 ساعة لموظفي الرصد (مقارنة بأسبوع كامل فيما سبق)، وإمكانية ولوج الأسواق المحلية لأول مرة، وتوفير موظفين دوليين ناطقين باللغة الكورية. وقد تقيدت الحكومة تقيدا تاما بالشروط الواردة في ذلك الخطاب.
	37 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، اضطُلع ببعثة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لتقييم المحاصيل والأمن الغائي، وذلك بهدف تقييم حالة الأمن الغذائي وآفاقه في السنة التسويقية 2011/2012. وخلُصت البعثة إلى أن فئة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات هي الفئة الأكثر تأثرا بانعدام الأمن الغذائي. وأوصت البعثة بتوفير استجابة إنسانية تتمثل في 000 120 طن (من معادل استهلاك الحبوب) من الأغذية المخلوطة المقوّاة والبسكويت المقوّى وغير ذلك من المواد الغذائية ذات النسبة العالية من البروتين لتوزيعها على 3 ملايين من الأشخاص الضعفاء الذين يعيشون في المحافظات الخمس الأشد تضررا من انعدام الأمن الغذائي (ريانغانغ وشاغانغ وشمال هامغيونغ وجنوب هامغيونغ وكانغوون) وفي المقاطعات التي تعاني من نقص في الأغذية في أربع محافظات (شمال بيونغان وجنوب بيونغان وشمال هوانغاي وجنوب هوانغي).
	38 - وفي تموز/يوليه 2012، وقع الطرفان خطاب تفاهم ليكون أساس العملية المطولة للإغاثة والإنعاش التي يضطلع بها حاليا برنامج الأغذية العالمي تحت عنوان ’’الدعم التغذوي للنساء والأطفال‘‘، والتي تستهدف حوالي مليونين من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في 85 مقاطعة - وهي عملية أصغر نطاقا من عملية الطوارئ السابقة، لكنها تحتفظ بالشروط المحسنة لترتيب عام 2011، مع الاستعاضة عن مهلة 24 ساعة لإشعار السفر بشرط ينص على ’’السماح بالدخول الفوري‘‘.
	39 - ولئن كان برنامج الأغذية العالمي يواجه تحديات في توفير كميات كافية من المساعدات الغذائية خلال أشهر موسم القحط التي يشتد فيها انعدام الأمن الغذائي، من أيار/ مايو إلى أيلول/سبتمبر، فقد بلغ متوسط حصص الإعاشة الموزعة من خلال نظام التوزيع العام للفترة من أيار/مايو 2011 إلى نيسان/أبريل 2012 ما قدره 300 غرام للشخص الواحد يوميا، وهو مقدار لا يزال دون الهدف الذي تتوخاه الحكومة وهو 573 غراما للشخص الواحد يوميا، وأيضا دون متوسط حصة الإعاشة الموزعة في الفترة 2009/2010 وقدرها 386 غراما للشخص الواحد يوميا.
	40 - وقد ظل برنامج الأغذية العالمي لسنوات يواجه محدودية الموارد المتاحة لتمويل المساعدات الإنسانية العاجلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وقد تحقق تحسّن على مستوى ظروف الرصد والعمل المتاحة للبرنامج الذي يقدم تطمينات للجهات المانحة بشأن تنفيذ عمليات المساعدة. وجدير بالملاحظة في هذا السياق الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لمرافق الإنتاج المحلية التي تنتج الأغذية المخلوطة.
	دال - منظمة الأمم المتحدة للطفولة
	41 - يسعى البرنامج القطري الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)(2011-2015) إلى تعزيز إيجاد بيئة من السياسات الوطنية التي تفضي إلى توفير الحماية للأطفال من خلال أنشطة الدعوة وتوفير الدعم التقني وبناء التحالفات الاستراتيجية مع منظمات من قبيل التحالف العالمي من أجل اللّقاحات والتحصين والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ويدعم اليونيسيف أيضا عملية إنتاج وإدارة واستخدام المعارف المتعلقة بالأطفال لأغراض الاستعانة بها في التخطيط الوطني القائم على الأدلة، بما في ذلك لأغراض رصد التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
	42 - وتعمل اليونيسيف بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجالات صحة الأم والطفل، بما في ذلك التحصين، وتوفير الأدوية الأساسية، والتدريب في مجال الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والولادة الآمنة. ويقوم كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بدعم جهود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لبدء استخدام اللقاح الخماسي(). وقد أُنجزت المرحلة 1 من المنحة المقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل بتقدير جيد جدا بعلامة ألف 1 فيما يتعلق بالملاريا وباء 1 فيما يتعلق بالسل. ويجري حاليا التفاوض مع الصندوق العالمي بشأن المرحلة 2.
	43 - ووفقا لليونيسيف، يظل انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذ يؤثر نقص التغذية في عدد كبير من الأطفال والنساء. وسعيا لمعالجة بعض هذه الشواغل، تواصل اليونيسيف شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم الدعم الغذائي لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد. وتُقدم المكمّلات الغذائية من المغذيات الدقيقة المتعددة للحوامل والمرضعات، كما يقدم الحديد وحمض الفوليك للمراهقات. وتعمل اليونيسيف أيضا على دعم برامج إضافة اليود إلى الملح.
	44 - ولأول مرة، دعمت اليونيسيف عملية قياس محيط الذراع العلوي لحوالي 000 180 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهرا في 25 مقاطعة في المحافظات الشمالية الشرقية. وبيّنت القياسات أن حوالي 000 5 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وقدمت اليونيسيف دعمها لعلاج هؤلاء الأطفال بنسبة نجاح قدرها 85 في المائة. وستواصل اليونيسيف دعم علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في 25 مقاطعة، وكذلك في دور الأطفال حيث يعيش الأطفال الأكثر ضعفا.
	45 - وتواصل اليونيسيف أيضا دعم تحسين شبكات الإمداد بالمياه وتعزيز ممارسات الصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة في المؤسسات والمجتمعات المحلية. وتشارك اليونيسيف في تجديد المناهج الدراسية، وتشجيع إنشاء مدارس تراعي احتياجات الطفل، ونماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وإصلاح المدارس ومراكز التدريب. وبدأت اليونيسيف التنفيذ المنهجي لمشروع نماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة لضمان حصول الأطفال على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
	هاء - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
	46 - لم تلاحظ المفوضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي تغيير ملموس فيما يتعلق بتدفق رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يغادرونها التماسا للحماية والمساعدة في البلدان المجاورة. وتؤكد المفوضية أن عددا من نواحي القلق المتعلقة بهذه الحالة لا تزال قائمة، من قبيل التقارير التي تفيد تعرض النساء للاتجار بهن وللزواج القسري، وفي بعض الحالات، حرمان الأطفال الذين يولدون في هذه الظروف من رعاية أمهاتهم. ووردت بلاغات عن القيود الشديدة المفروضة على الحق في التنقل، بما في ذلك لا سيما حظر مغادرة البلد، الذي يعد جريمة في قانون العقوبات؛ ووقوع انتهاكات للمبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية، أو عدم رد اللاجئين من جانب بلد العبور؛ واستمرار ورود تقارير عن فرض عقوبات شديدة في حالات الإعادة القسرية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	واو - منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
	47 - في الفترة من 3 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قامت البعثة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لتقييم المحاصيل والأمن الغذائي، بناء على طلب من الحكومة، بزيارة 29 مقاطعة ومدينة في جميع المحافظات الزراعية للوقوف على إنتاج الأغذية وقابلية التأثر بالصدمات ومدى انتشار نقص التغذية. ومُنحت البعثة فرصة غير مسبوقة للوصول إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الأسواق الرسمية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي تحديدا المتاجر الحكومية والأسواق اليومية وأسواق المزارعين. واستُمدت المعلومات والبيانات التي حصلت عليها البعثة من المناقشات التي عقدتها مع كبار المسؤولين الحكوميين، ومن المقابلات الشخصية التي أجرتها مع الأسر ومناقشاتها مع دوائر المجتمع الدولي في بيونغ يانغ.
	48 - وتعتمد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على نظام مركزي التخطيط لتوزيع الأغذية يتم في إطاره تخصيص الحبوب لمعظم السكان حسبما تحدده اللجنة الوطنية للشعب. وتتمثل المجموعات الاستهلاكية الرئيسية في: تعاونيات المزارعين؛ وموظفي الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي؛ والأشخاص الذين يعتمدون على نظام التوزيع العام. وتتلقى تعاونيات المزارعين مخصصات سنوية مقدارها 216 كيلوغراما سنويا لكل شخص أو 600 غرام يوميا لكل شخص، أي ما يبلغ 821 577 1 طنا تم تخصيصها للسنة التسويقية 2011/2012 وفقا لوزارة إدارة الأغذية. وأشارت الوزارة أيضا إلى أنه تم تخصيص 947 179 طنا لموظفي الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي. وبعد اقتطاع هذه المخصصات، يخصص ما تبقى من الحبوب وفول الصويا لباقي أسر العمال والمؤسسات من خلال نظام التوزيع العام.
	49 - وأبلغت الوزارة البعثةَ بأن التقديرات تشير إلى أن ما قدره 004 291 2 أطنان من الحبوب ستكون متاحة للأشخاص الذين يعوّلون على نظام التوزيع العام خلال السنة التسويقية المقبلة، مما يسمح لها بتوزيع حصص إعاشة متوسطها 380 غراما يوميا لكل شخص. لكن في أوقات ندرة الغذاء، تكون هذه الحصص أقل بكثير مما كان مخططا له. فعلى سبيل المثال، يلغ متوسط حصص الإعاشة الموزعة وفق نظام التوزيع العام بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2011 ما يعادل أو يقل عن 200 غرام يوميا لكل شخص، ولم يتجاوز هذا المتوسط 150 غراما يوميا لكل شخص في حزيران/يونيه 2011. وسعيا لسد جزء من الفجوة الناجمة عن تدني حصص الإعاشة الموزعة في إطار نظام التوزيع العام، أفادت بعض الأسر المعيشية التي أجريت معها مقابلات بأنها تملك مشاتل فردية أو تبحث عن الغذاء في البراري.
	50 - ويرجّح أن تكون حصص الإعاشة الموزعة في إطار نظام التوزيع العام أدنى مما هو مقدر طوال الفترة المتبقية من عام 2012 بسبب حالة الجفاف الحاد التي تؤثر في عدد كبير من المحاصيل، وإن بدا الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن. وقد ساعد تقديم المزيد من التبرعات الغذائية في نيسان/أبريل بمقدار 000 330 طن من الحبوب في الحفاظ على حصص الإعاشة الموزعة في إطار نظام التوزيع العام عند مستوى أعلى مما كانت عليه في العام الماضي. وأصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرا في 18 حزيران/يونيه 2012 تحت عنوان ’’موجة الجفاف التي تجتاح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: موجة جفاف مطوّلة في المحافظات الجنوبية الغربية والوسطى تهدد مواسم الحصاد لعام 2012‘‘. ومنذ أول دورة من دورات المحصول المحددة في عشرة أيام (الدورة العشرية) من شهر أيار/مايو، اجتاحت البلد موجة جفاف دامت أربع دورات عشرية وأثرت في مطلع موسم المحاصيل التي بلغت مرحلة النضج وكان من المقرر حصادها. وكانت المحافظات التي أبلغت عن تعرض المحاصيل لأكثر الأضرار انتشارا هي محافظات هوانغهاي الشمالية، وهوانغهاي الجنوبية، وبيونغان الشمالية، وبيونغان الجنوبية والمناطق المزروعة بمدينة بيونغ يانغ. وتقدر الحكومة إجمالي المساحة المتضررة من موجة الجفاف بحوالي 17 في المائة من مجموع المساحة الوطنية المزروعة بمحاصيل غذائية خلال الموسم الرئيسي، بما في ذلك الحبوب والبطاطس وفول الصويا.
	51 - ويحدد إطار البرمجة القطرية الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة للفترة2012-2015 أولويات المنظمة للتعاون التقني مع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويتيح إطارا بشأن السبل التي يمكن أن تنتهجها منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الحكومة في تحقيق أولوياتها الإنمائية. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار الأولويات المتوسطة الأجل المتفق عليها بصورة مشتركة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأغذية والزراعة، في مجالات منها الزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية وسبل المعيشة في المناطق الريفية، ولا سيما من خلال الأنشطة القائمة على الزراعة.
	زاي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	52 - يعكف مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ عدة مشاريع، منها ثلاثة برامج تتعلق بالتغذية والزراعة منشأة بموجب وثائق المشاريع الموقعة في آذار/مارس 2011، حيث يتعلق أحدها بتحسين إنتاج البذور من أجل الزراعة المستدامة، والثاني بالحد من خسائر ما بعد الحصاد لكفالة الأمن الغذائي والثالث بتعزيز نظام معلومات الأغذية والزراعة.
	حاء - منظمة الصحة العالمية
	53 - تغطي عمليات منظمة الصحة العالمية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مجموع 208 مقاطعات في جميع محافظات البلد العشر، بما يشمل أكثر من 000 7 مستشفى ومستوصف في فروع المقاطعات وجميع المستشفيات على مستوى المقاطعات والمحافظات وعلى المستوى المركزي.
	54 - وتركز الاستراتيجية التعاونية القطرية التي تنتهجها منظمة الصحة العالمية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للفترة من 2009 حتى 2013 على خمسة مجالات استراتيجية رئيسية ذات أولوية هي: (أ) تعزيز نظام الصحة العامة لزيادة تطوير القدرة على وضع السياسات والتخطيط وتحسين تقديم الخدمات؛ و (ب) معالجة صحة النساء والأطفال؛ و (ج) الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مكافحة الأمراض المعدية؛ و (د) معالجة عوامل الخطر لتقليل انتشار الأمراض غير المعدية؛ و (هـ) معالجة العوامل البيئية التي تؤثر في تأهب نظم الصحة واستجابتها.
	55 - والملاريا داء موسمي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تنتشر الإصابة به أساسا في الفترة ما بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر. وبفضل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، وبشراكة وثيقة مع المنظمات المجتمعية، تلقى نحو 053 263 أسرة ما عدده 000 332 من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات الطويلة المفعول، واستفاد مجموع 800 594 أسرة من حملة رش أماكن الإقامة بالمبيدات في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012. وارتفع العدد الإجمالي للأسر المقيمة في المناطق ذات نسبة الانتشار العالية والمتوسطة والتي استفادت من تلك الناموسيات وحملات الرش من 9.6 في المائة في عام 2009 إلى 69 في المائة في عام 2012. وفي أيار/مايو 2012، وفي إطار المشروع المنفذ في محافظة كانغوون تحت عنوان ’’الشراكة من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال بقاء الطفل‘‘، قامت منظمة الصحة العالمية بتوزيع أربع سيارات إسعاف جديدة، وأجهزة تركيز الأكسجين ومعدات المختبرات على المستشفى العام بمحافظة كانغوون وثلاثة مستشفيات على مستوى المقاطعات. كما تم الربط بين أربعة مستشفيات على مستوى المقاطعات بالمستشفى العام لمحافظة كانغوون ومستشفى الولادة بمحافظة بيونغ يانغ، وذلك من خلال مرافق التطبيب عن بعد. واستفاد من هذا المشروع حوالي 1.4 مليون من سكان محافظة كانغوون، ومنهم 000 28من النساء الحوامل و 500 22 من حديثي الولادة و 662 108 طفلا دون سن الخامسة.
	56 - وتشكل بكتيريا النزلة النزفية من النوع باء سببا رئيسيا للإصابة بالتهاب السحايا وذات الرئة الحاد، ويُعزى إليها عدد من حالات الوفاة والإعاقة في صفوف الأطفال. ويعمل التحالف العالمي لّلقاحات والتحصين على دعم بدء استخدام لقاح جديد في إطار برنامج تشترك في تمويله الحكومة لضمان الاستدامة المالية. ويخطط المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية أيضا لرصد الأنشطة المضطلع بها في إطار برنامج التحصين الموسع أثناء بدء استخدام اللقاح الخماسي وبعده.
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات
	57 - يحث الأمين العام حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحيط علما بالمجموعة الواسعة من الشواغل التي أثيرت في هذا التقرير فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهو يعرب عن قلقه المستمر بشأن حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما في سياق الاحتجاز، وتطبيق عقوبة الإعدام. ويدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير حاسمة لكفالة احترام الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ والحق في حرية الاجتماع؛ والحق في حرية الرأي والتعبير.
	58 - ويحث الأمين العام حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أيضا على اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام الحق في الغذاء والصحة، بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي، وتخصيص موارد أكبر من الميزانية لهذه الأغراض.
	59 - ويرحب الأمين العام بالعمل الذي أنجزه حتى الآن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويحث الحكومة على التعاون مع المقرر الخاص ومع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية، ولا سيما مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، كجزء من تعاملها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
	60 - ويعرب الأمين العام عن بالغ أسفه إزاء قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرة أخرى برفض عرض التعاون التقني المقدم إليها من المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وهو يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاستفادة من خبرات المفوضية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وتعديل العديد من قوانينها لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	61 - ويشجع الأمين العام بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تعزيز تواصلها مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كأداة لتعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال نظام للاستعراض والإبلاغ المنتظمين. وفي هذا الصدد، يدعو الحكومة إلى تقديم التقارير المتأخرة عن التدابير المتخذة لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويدعو الحكومة كذلك إلى متابعة التوصيات الصادرة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال توضيح التوصيات التي تحظى بتأييد الحكومة وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات.
	62 - ويسر الأمين العام أن يلاحظ أن أحدث خطاب تفاهم بشأن ظروف عمل برنامج الأغذية العالمي، الموقع في تموز/يوليه 2012، يشكل خطوة إلى الأمام مقارنة بسابقه، وأن الحكومة تتقيد بأحكامه تقيدا تاما. وهو يشجع الحكومة على مواصلة هذا النوع من التعاون بإتاحة وصول جميع الكيانات المعنية بالشؤون الإنسانية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	63 - ويحث الأمين العام المجتمع الدولي على مواصلة جهوده وتقديم المعونة الإنسانية، ولا سيما المساعدات الغذائية والطبية، إلى شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي هذا الصدد، يناشد المجتمع الدولي مواصلة جهوده الرامية إلى تشجيع إدخال تحسينات في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	64 - وأخيرا، يحث الأمين العام الدول المجاورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والامتناع عن الإعادة القسرية للأشخاص الذين غادروا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هربا من الاضطهاد، وتقديم الحماية الدولية لهؤلاء الأشخاص.
	65 - وسعيا للمضي قدما بتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، يود الأمين العام أن يؤكد مجددا استعداده لتوفير مساعيه الحميدة لتعزيز الحوار مع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن سبل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

