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حــاالت : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها
حقـــوق اإلنـــسان والتقـــارير املقدمـــة مـــن  

  املقررين واملمثلني اخلاصني
      

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
    

  مذكرة من األمني العام    
  
  

  موجز  
يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين                        

حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مرزوقي دارومسـان، بـشأن حالـة          
وق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة املقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   حقــ
٦٦/١٧٤.  
  

 
  

  *  A/67/150.  
  .يعزى التأخر يف تقدمي التقرير إىل مسائل تنفيذية تتعلق بتبديل املوظفني  **  
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  قدمةم  -أوال   
 املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف   ةأنــشأت جلنــة حقــوق اإلنــسان واليــ   - ١

ــا الــشعبية الدميقراطيــة يف عــام  مجهور ومنذئــذ، جيــري ). ٢٠٠٤/١٣القــرار  (٢٠٠٤يــة كوري
ومبوجـب القـرار    . متديدها سنوياً من قبل اللجنة، وبعـد ذلـك مـن قبـل جملـس حقـوق اإلنـسان                  

A/HRC/Res/16/8 ويقــدم املقــرر اخلــاص .مــدد اجمللــس واليــة املقــرر اخلــاص ملــدة ســنة أخــرى 
  . جملس حقوق اإلنسان واآلخر إىل اجلمعية العامةتقريرين كل سنة، أحدمها إىل

ويــستند هــذا التقريــر إىل الزيــارة الــيت قــام هبــا املقــرر اخلــاص إىل تايلنــد يف الفتــرة مــن     - ٢
ــران٢٩إىل  ٢٥ ــه / حزيـ ــورك   ٢٠١٢يونيـ ــدها يف جنيـــف ونيويـ ــيت عقـ ــات الـ  وإىل االجتماعـ

ــا منــذ آذار ــة يف  وباإلضــافة إىل تقــدمي عــرض عــ . ٢٠١٢مــارس /وجاكرت ــة الراهن ام عــن احلال
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، يقـدم املقـرر اخلـاص اسـتنتاجات وتوصـيات إىل حكومـة                  

  .ية الدميقراطية واجملتمع الدويلمجهورية كوريا الشعب
  

  املنهجية  -ثانياً   
وجـــه املقـــرر اخلـــاص، منـــذ تعيينـــه، عـــدة طلبـــات لزيـــارة مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   - ٣

اطية، لكـي يـتفهم احلالـة بـشكل أفـضل ويـتمكن مـن مـساعدة الدولـة يف اختـاذ التـدابري                        الدميقر
لكـن احلكومـة رفـضت إىل اآلن التعـاون مـع املقـرر              . املالئمة لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها       

وباإلضـافة إىل طلـب عقـد       . اخلاص، ومل متكنه من دخول مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة          
ثلني الدائمني جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة لـدى األمـم املتحـدة يف             اجتماعات مع املم  

 االجتمـاع مـع وفـد رفيـع     ٢٠١٢مـايو  /أياركل من نيويورك وجنيف، طلب املقرر اخلاص يف        
. املستوى من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كان يزور إندونيسيا، ولكنـه مل يتلـق أي رد               

مقرر اخلاص باالجتماع مـع املمـثلني الـدائمني جلمهوريـة كوريـا             ورفضت احلكومة السماح لل   
 متثــل تسييــسا لواليتــهالــشعبية الدميقراطيــة لــدى األمــم املتحــدة، بــدعوى أن القــرارات املُنــِشئة  

وكــررت البعثــة الدائمــة جلمهوريــة . وانتقائيــة وازدواجيــة يف املعــايري يف جمــال حقــوق اإلنــسان
ا املوقــف يف مــذكرة شــفوية موجهــة إىل رئــيس جملــس حقــوق كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة هــذ

وتعــد هــذه أول مــذكرة  ). A/HRC/19/G/1انظــر  (٢٠١٢فربايــر / شــباط١اإلنــسان مؤرخــة 
شــفوية متعلقــة مبوقــف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة بــشأن الواليــة منــذ تــويل القيــادة    

  .يدويعرب املقرر اخلاص عن أسفه لعدم طرح هنج جد. اجلديدة
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ــة يف عــام   ٢٠١٢مــارس /يف آذارو - ٤ ــشاء الوالي ــذ إن ، اتــصل ٢٠٠٤، وللمــرة األوىل من
ومل يتلـق املقـرر اخلـاص ردا حـىت اآلن علـى             . املقرر اخلـاص حبكومـة الـصني طالبـا زيـارة البلـد            
  .ذلك، ولكنه يأمل يف تلقي رد إجيايب من احلكومة

ة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،        مجهوريـ  وحيث أن املقرر اخلاص مل يتمكن مـن دخـول           - ٥
فقد استفاد املقرر اخلاص كثريا، مثل سلفه، من املعلومات الواردة من احلكومـات املعنيـة ومـن         

  .حواره معها خالل زياراته للبلدان اجملاورة
ــن    - ٦ ، قــام املقــرر اخلــاص مبهمــة زار    ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩ إىل ٢٥ويف الفتــرة م

 جهــات فاعلــة خمتلفــة، مــن بينــها مــسؤولون مــن حكومــة تايلنــد خالهلــا تايالنــد، حيــث التقــى
وبرنامج األغذية العاملي ومفوضـية األمـم املتحـدة         ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

لشؤون الالجئني وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة                   
  مجـع  يف الغـرض مـن زيارتـه   متثلو. يون ودبلوماسيون ومنظمات غري حكومية، وأكادمي   ) الفاو(

علومات عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة والتعـرف          امل أحدث
واسـتقبلت تايالنـد عـددا مـن املـواطنني      .  يف البلـد  اإلنسانية واإلمنائيةعلى أنشطة األمم املتحدة  

ستضيف عددا مـن املكاتـب اإلقليميـة لـربامج األمـم            من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وت     
  .املتحدة ووكاالهتا العاملة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ويف تايالنــد، اســتمع املقــرر اخلــاص إىل إفــادات حــول قــضايا هامــة، منــها التحــديات     - ٧
نتــهاكات الــيت املرتبطــة بأولئــك الــذين يفــرون مــن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، واال  

يتعرض هلا ملتمـسو اللجـوء مـن جانـب املتـاجرين باألشـخاص، واعتقـال ملتمـسي اللجـوء يف                     
وناقش أيضا انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة،            . بلدان العبور 

، مبــا يف ذلــك املــسائل تلــك املتعلقــة بالنــدرة الــشديدة لألغذيــة، وســوء التغذيــة بــني األطفــال     
وأخـريا،  . والظروف الصحية املتدهورة، والبنية التحتيـة املترديـة، والظـروف االقتـصادية الـسيئة            

استمع املقرر اخلاص أيضا إىل إفـادات عـن عمليـات األمـم املتحـدة الراميـة إىل ختفيـف العديـد                      
  .من مظاهر الظروف املعيشية القاسية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

لــى املقــرر اخلــاص أحــدث املعلومــات بــشأن مــسألة دخــول املــساعدات     وُعرضــت ع  - ٨
. اإلنسانية للمنظمات غـري احلكوميـة واألمـم املتحـدة إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                  

وعلى الرغم من أن التفاوض بـشأن دخـول املـساعدات إىل البلـد كـان عمليـة طويلـة وصـعبة،                      
، عنـدما وصـلت الطالئـع       ١٩٩٥ الوضـع منـذ عـام        فقد أُبلـغ حبـدوث حتـسن كـبري ومنـتظم يف           

  . البلدإىلاألوىل القليلة للعاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية 
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 الذي اختذتـه اللجنـة الـسابقة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، ومـن                ٢٠٠٤/١٣ للقرار   ووفقا  - ٩
ذا بعدها جملس حقوق اإلنـسان ولقـرارات اجلمعيـة العامـة، ضـم املقـرر اخلـاص عنـد إعـداد هـ                       

التقريــر مالحظاتــه واملعلومــات الــيت حــصل عليهــا أثنــاء زيارتــه إىل التقــارير وورقــات اإلحاطــة 
ن ومـصادر  واملقابالت اليت مجَّعتها املنظمات غري احلكومية وكيانات األمم املتحدة واألكـادمييو  

  .أخرى كثرية موثوق هبا
زيارتـه  ن جهـود لتيـسري   ملـا بذلتـه مـ      حلكومـة تايلنـد      تقـديره ويعرب املقرر اخلاص عـن        -١٠

 املنظمات غـري احلكوميـة ومكاتـب         ممثلي  إىل  أيضا الشكر يود املقرر اخلاص أن يوجه    و. لتايلند
ــة   ــدهاألمــم املتحــدة اإلقليمي ــا يف    إطالعــه باملعلومــات ولتزوي ــشأن عملياهت ــد ب ــى كــل جدي  عل

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  

  نةنظرة عامة عن احلالة الراه  -ثالثا   
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل املقــرر اخلــاص تلقــى تقــارير حــول جمموعــة      - ١١

وسـجل أيـضا عـددا مـن الـشهادات بـشأن انتـهاكات        . واسعة مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان       
ــة     ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــى حــدوث    . حقــوق اإلن ــل عل ــة دالئ ــيس مث ول

بـشأن حقـوق اإلنـسان بعـد أن خلـف كـيم يونـغ أون والـده                  حتسن يف سجل البلد البائس       أي
، أو يف هنجه يف التعامل مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف  

وعلى العكس من ذلك، تـرددت معلومـات تفيـد بـأن الـسلطات اعتقلـت مـسؤولني                  . اإلنسان
ــاروا اعتراضــات أو تــساؤالت بــشأن اال   ــادة، وســادت  لالشــتباه يف أهنــم أث نتقــال الــسلس للقي

 هــؤالء املعــتقلني إىل معــسكرات االعتقــال، وإهنــم ســيعانون مــن إرســالخمــاوف مــن انــه ســيتم 
 علنــا أو التعــذيب وغــري ذلــك مــن صــنوف ســوء املعاملــة يف العديــد مــن    اإلعــدامالــسخرة أو 

  .)١(معسكرات االعتقال السياسي يف البلد
وىل منــذ بــدء واليــة املقــرر اخلــاص، اختــذ جملــس  ، وللمــرة األ٢٠١٢مــارس /ويف آذار  - ١٢

حقوق اإلنسان قرارا بشأن مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة بـدون تـصويت، األمـر الـذي                  
. يعكس قلقا عاما بني الدول األعضاء إزاء حمنة الناس يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                 

علـى املـستوى احلـايل للـدعم هلـذا القـرار يف             ويرى املقـرر اخلـاص أن مـن املهـم للغايـة احملافظـة               
السنوات املقبلة، ومواصلة التمـاس سـبل ملـشاركة القيـادة اجلديـدة بـدعم مـن الـدول األعـضاء                     

  .ذات النفوذ
__________ 

لنــدن، (حالــة حقــوق اإلنــسان يف العــامل : ٢٠١٢انظــر علــى ســبيل املثــال تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة لعــام   )١(  
٢٠١٢.( 
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ــسان  - ١٣ ــل /ويف ني ــؤمتر عقــد يف      ٢٠١٢أبري ــسية إىل م ــالة رئي ــرر اخلــاص رس ــه املق ، وج
. هوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       واشنطن العاصمة عن معسكرات االعتقال السياسي يف مج       

وشـــدد علـــى ضـــرورة االســـتفادة مـــن املـــؤمتر للمـــساعدة يف العمـــل علـــى تقـــدمي مزيـــد مـــن   
اإليضاحات بشأن أعداد ومواقع وحاالت وبيان معسكرات االعتقال السياسي اليت ظل يـشار             

تـنم املقـرر    واغ. إليها لفترة طويلـة علـى أهنـا مـصدر قلـق رئيـسي يف مـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان                      
اخلاص الفرصة ليؤكد أن جهات فاعلة خمتلفة، منها مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة، قامـت                
ــا       ــة كوري بقــدر كــبري لعــدة عقــود بتوثيــق االنتــهاكات الــصارخة حلقــوق اإلنــسان يف مجهوري
الــشعبية الدميقراطيــة، ودعــا الــدول واجملتمــع الــدويل إىل إجــراء اســتعراض شــامل للوثــائق ذات  

 لتقيــيم األمنــاط واالجتاهــات األساســية والنظــر يف إنــشاء آليــة إلجــراء حتقيقــات تفــصيلية الــصلة
  .بقدر أكرب

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظــل شــعب مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة      - ١٤
ــصادية         ــه االقتـ ــهوض حبقوقـ ــة، للنـ ــسانية وإمنائيـ ــساعدة إنـ ــكل مـ ــدعم دويل، يف شـ ــا لـ حمتاجـ

. والثقافيــة، ورفــع مــستوى املعيــشة وضــمان احلــصول علــى اخلــدمات األساســية  واالجتماعيــة 
وهلذه الغاية، عكف عدد من هيئات األمم املتحـدة، مثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة وصـندوق                   
األمم املتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذيـة العـاملي وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            

وأثنـاء زيـارة املقـرر اخلـاص إىل         . حتياجـات األكثـر إحلاحـا للـسكان       على العمـل علـى تلبيـة اال       
تايلند، أُبلغ بأن حمور تركيز هذه اإلجراءات انصب على التخفيف من األزمة اليت طال أمـدها                
عن طريق توفري استجابة إنسانية متواصلة للتصدي لالحتياجات الفوريـة واملتوسـطة األجـل يف               

 وامليـاه والـصرف الـصحي، مـع الـسعي أيـضا إىل معاجلـة بعـض          جمال التغذية والصحة والزراعة   
األسباب اجلذريـة ملـواطن الـضعف مـن أجـل بنـاء قـدرة علـى اجملاهبـة وسـبل مـستدامة لكـسب               

ويف حني أن بعض هذه اإلجراءات هلا طابع إنساين، فإن هـذه املعونـة ميكـن أن تـسهم              . العيش
مـسؤوليتها، بـصفتها تتحمـل املـسؤولية        يف محاية حقوق اإلنـسان دون أن تعفـي احلكومـة مـن              

  .الرئيسية يف ضمان حقوق اإلنسان
وأشــار فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة إىل أنــه   - ١٥

رغــم أن املــساعدة اإلنــسانية الدوليــة ســامهت إىل حــد كــبري يف حتــسني تلبيــة االحتياجــات          
 يعانون من درجات متفاوتة مـن انعـدام األمـن الغـذائي              مليون شخص  ١٦األساسية، فال يزال    

وال تزال املشاكل االقتصادية العميقة اجلذور واملستويات العالية من سوء التغذية تـشل             . املزمن
ونظرا لعدم كفاية اإلمدادات واملعدات الطبية، فإن نظام الرعاية الصحية غري قـادر علـى        . البلد

 يــزال الــصرف الــصحي وإمــدادات امليــاه وأنظمــة التدفئــة يف وال. تلبيــة االحتياجــات األساســية
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ــضيض ــل      . احلـ ــصغار واحلوامـ ــال الـ ــإن األطفـ ــسابقة، فـ ــسنوات الـ ــال يف الـ ــان احلـ ــا كـ ومثلمـ
  .)٢(واملرضعات وكبار السن هم الفئات األكثر ضعفا على وجه اخلصوص

ملتحـدة  ، زار بيجني روبرت كنج املبعـوث اخلـاص للواليـات ا         ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   - ١٦
املعين حبقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية، وجون بـراوس نائـب املـدير املـساعد لوكالـة التنميـة                   
ــشعبية         ــا ال ــة كوري ــن مجهوري ــسؤولني م ــع م ــات املتحــدة، لالجتمــاع م ــة للوالي ــة التابع الدولي
 الدميقراطيــة ملناقــشة التفاصــيل اإلداريــة لربنــامج املــساعدة الغذائيــة الــيت تــستهدف أشــد فئــات  

 طــن مــن ٢٤٠٠٠٠وكــان مــن املقــرر أن تقــدم الواليــات املتحــدة   . الــسكان ضــعفا يف البلــد 
 عقـب قيـام حكومـة       ٢٠١٢أبريـل   /املساعدات الغذائية، إال أن هذه املساعدة أُلغيت يف نيسان        
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بإطالق أحد السواتل

 مليــون دوالر لالســتجابة  ١٩٨دة ، طلبــت األمــم املتحــ  ٢٠١٢يونيــه /ويف حزيــران  - ١٧
  .لالحتياجات اإلنسانية

ويتلقى حاليا مـا يقـرب مـن مليـوين شـخص يف أكثـر منـاطق البلـد معانـاة مـن انعـدام                           - ١٨
 ١٠ ٣٠٠ومــن املتوقــع أن جيــري عــالج حــوايل . األمــن الغــذائي مــساعدات غذائيــة وتغذويــة

. سـوء التغذيـة احلـاد املتوسـط        ألف طفل مـن      ٧٥ ٠٠٠طفل من سوء التغذية احلاد الشديد و        
 طــن، ممــا كــشف عــن ٧٣٩ ٠٠٠ مبــا مقــداره ٢٠١١/٢٠١٢وقــدر العجــز يف احلبــوب لعــام 

  . طن متري٤١٤ ٠٠٠وجود عجز يف احلبوب بــلغ 
ــه /ويف متــوز  - ١٩ ــرة قتلــت    ٢٠١٢يولي ، شــهدت األجــزاء الــشمالية مــن البلــد أمطــارا غزي
وأشــارت .  فـردا بــال مـأوى  ٦٢ ٨٨٩ أسـرة، وخلفــت  ١٨ ٨٥٦شخـصا، وأثـرت علــى    ٨٨

وأفادت احلكومة أيـضا    .  غري املؤكدة إىل أن أعداد الضحايا أعلى       اإلعالمبعض تقارير وسائط    
ــر مـــن        ــاري، وذكــرت أن أكث ــر علــى الطـــرق والكب ــة التحتيــة أث حبــدوث ضــرر كــبري يف البني

ووقـت  . ا هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة قـد أُضـريت، يف أربعـة أقـاليم أساسـ                ٣٠ ٦٠٠
صياغة هذا التقرير، كانت األمم املتحدة ختطط، بنـاء علـى طلـب مـن احلكومـة، إليفـاد فريـق                     

 طلـب املـساعدة مـن       إىل وباإلضـافة . تقييم مشترك بني الوكاالت لزيارة أشد مقاطعتني تضررا       
األمم املتحدة، اتصلت احلكومـة أيـضا بوكـاالت دوليـة أخـرى، منـها حركـة الـصليب األمحـر                     

 األمحر الدولية وعدد من املنظمات غـري احلكوميـة املقيمـة العاملـة هنـاك مثـل وحـدات                    واهلالل
ومـن املتوقـع أن تفـاقم الفيـضانات واألضـرار املترتبـة             . الدعم الربناجمي التابعة لالحتـاد األورويب     

  .عليها األزمة الغذائية احلادة بالفعل
__________ 

  متاح على املوقع االلكتروين“٢٠١٢شعبية الدميقراطية، لعام عرض عام لالحتياجات واملساعدة يف مجهورية كوريا ال ”  )٢(  
http://www.wfp.org/sites/default/files/DPRK%20Overview%20Of%20Needs%20And%20Assistance%202012.pdf. 
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ــه وآب/ويف شــهري متــوز  - ٢٠ ــة ، أجــرى دبلوم٢٠١١أغــسطس /يولي  اســيون مــن مجهوري
كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا حمادثات غري رمسية على هامش اجتماعـات رابطـة              

ومــع ذلــك، مل يتحقــق أي تقــدم أو اتفــاق رمســي علــى اســتئناف     . دول جنــوب شــرق آســيا 
ومــن الــضروري اســتئناف   . ٢٠٠٨احملادثــات الــسداسية األطــراف، الــيت علقــت منــذ عــام       

داسية، اليت تركز يف املقام األول على األمن، من أجـل تعزيـز احلـوار بـشأن عـدد             احملادثات الس 
  .من القضايا اهلامة األخرى يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومنها حقوق اإلنسان

ــران  - ٢١ ــه /ويف حزي ــة دســتورها   ٢٠١٢يوني ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ، عــدلت مجهوري
لكنــها مل جتــر أيــة تغــيريات أخــرى ملواءمــة الدســتور مــع الــصكوك  لــتعلن البلــد دولــة نوويــة، و

 .الدولية حلقوق اإلنسان أو األعراف الدميقراطية
  

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - رابعا  
تلقـــى املقـــرر اخلـــاص تقـــارير عـــن االنتـــشار الواســـع النطـــاق ملعـــسكرات االعتقـــال     - ٢٢

ــردي   ــسياسي، وت ــسجناء للــسخرة والتعــذيب والعقــاب    ال ــسجون، وتعــرض ال األوضــاع يف ال
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مجع ائـتالف مـن املنظمـات غـري احلكوميـة معلومـات                 . البدين

الدميقراطيـة مـن   ت ضد شعب مجهورية كوريـا الـشعبية         عن بعض أبشع االنتهاكات اليت ارتكب     
دد األشــخاص املــسجونني يف ســتة معــسكرات ويقــدر عــ. خــالل عمليــة معــسكرات االعتقــال

ــزعم ارتكــاب جــرائم سياســية  ٢٠٠ ٠٠٠ إىل ١٥٠ ٠٠٠مــابني حــوايل   ــزم .  شــخص ب ويعت
ويركــز هــذا التقريــر علــى حريــة الــرأي  . املقــرر اخلــاص حبــث هــذه املــسألة يف التقــارير املقبلــة 

 - لدوليـة، وحالـة أو كيـل      والتعبري، وأحكام قانون اإلجراءات اجلنائية اليت ال تتفق مع املعايري ا          
نام وأسرته، وحالة ملتمسي اللجوء واالجتار باألشخاص، واحلالة االقتصادية لـشعب مجهوريـة             

  .كوريا الشعبية الدميقراطية وأثرها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

  حرية الرأي والتعبري  -ألف   
ــارير الــ       - ٢٣ ــسبب التق ــق ب ــرر اخلــاص قل ــساور املق ــرددتيت ي ــؤخرا ت ــن  م أن ســلطات ع

ــة  ــا الــشعبية الدميقراطي ــة الــرأي والتعــبري    مجهوريــة كوري  تواصــل فــرض قيــود قاســية علــى حري
ويعتقـد أن القبـضة      .)٣(الرغم من الضمانات الدستورية اليت تكفل هذه احلقـوق        على   التجمعو
ــ ــع أي حتــديات لل      علــى ةصارمال ــزال قائمــة مــن أجــل من ــع وســائط اإلعــالم ال ت ــة مجي حكوم

ورغم أن اإلطالع على وسائط اإلعالم خيضع لقيود صـارمة ويواجـه مـن حيـوزون                . وسياساهتا

__________ 
  ).٢٠١٢لندن  (حالة حقوق اإلنسان يف العامل: ٢٠١١انظر التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية لعام   )٣(  
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مواد حمظورة عقابا قاسيا، فإن عددا كبريا من األفـراد يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        
وتـشري  . حيصلون على أقراص فيديو رقمية، ويتابعون البث اإلذاعي والتلفزيوين اخلـارجي سـرا            

ــصينية          ــشبكات ال ــصلة بال ــة املت ــف احملمول ــل اهلوات ــا مث ــتخدام التكنولوجي ــضا إىل اس ــارير أي تق
   .)٤(للحصول على املعلومات من خارج البلد

ويــدعي ملتمــسو اللجــوء الــذين أجريــت لقــاءات معهــم يف مناســبات خمتلفــة أن أكثــر    - ٢٤
ــة لل     ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة شــائعة بــني مــواطين مجهوري ــى معلومــات  طريق حــصول عل

وعلـى الـرغم مـن أن امـتالك         . خارجية هي أقراص الفيديو الرقمية األجنبية املهربة عرب احلـدود         
ميكـن ملـن ميتلكونـه       جهاز راديو انضباطي اجملال يلـتقط إذاعـات خارجيـة يعتـرب جرميـة، إال أنـه                

 لكوريــا  املفتوحــةواإلذاعــة تــشوسون احلــرة، إذاعــة تبــث مــن ســول مثــل إذاعــةمســاع حمطــات 
 كوريــا الــشمالية احلــرة، وإذاعــة صــوت  وإذاعــة كوريــا الــشمالية، إصــالحالــشمالية، وإذاعــة 

 يف املائــة مــن النــاس يف مجهوريــة  ٢٧وتــشري االســتبيانات إىل أن . أمريكــا وإذاعــة آســيا احلــرة 
 يف املائــة يــشاهدون بــرامج  ٢٤كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يــستمعون إىل إذاعــات أجنبيــة، و   

  .)٤(زيونية من الصني ومجهورية كوريا اليت ميكن استقباهلا بالقرب من احلدودتلف
ــا بــني      - ٢٥ ــراوح تقريب ــا يت  هــاتف حممــول يف  ٧٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠ورغــم وجــود م

وميكـن للنـاس   . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فال تتوافر للشبكة فـرص االتـصال الـدويل    
ن يــستخدموا بــشكل غــري مــشروع الــشبكات الــصينية  الــذين يعيــشون بــالقرب مــن احلــدود أ 

 كيلومترا داخل مجهورية كوريا الـشعبية       ٢٠للهواتف احملمولة، واليت ميكن أن يصل مداها إىل         
وتشري التقـديرات إىل أن هنـاك مليـوين جهـاز حاسـويب يف البلـد، غـري مربوطـة يف                     . الدميقراطية

يــة، فإهنــا مقــصورة علــى املكاتــب احلكوميــة  أمــا شــبكات اإلنترانــت الداخل. املعتــاد باإلنترنــت
وميكن تبـادل امللفـات مـن خـالل ذاكـرات التخـزين             . واملؤسسات األكادميية ومعاهد البحوث   

، ولكــن ذلــك يعــين أن نــشر املعلومــات ال يــزال قائمــا علــى   MP3اخلارجيــة احملمولــة وأجهــزة 
  .استخدام تكنولوجيات بسيطة بل وأحيانا تكنولوجيات عتيقة

بسبب غموض مصطلحات القـانون اجلنـائي جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،               و  - ٢٦
فعلـى سـبيل املثـال،      . تتمكن الدولة من فـرض قيـود شـديدة علـى التمتـع حبريـة الـرأي والتعـبري                  

 مــن القــانون علــى معاقبــة أي عامــل يف قطــاع خــدمات االتــصاالت والبــث  ١٦٦تــنص املــادة 
عواقــب ”، تــسفر عــن “بطريقــة عاديــة”ال يقــوم بالبــث أو ‘ غــري مــسؤولة’جيــري اتــصاالت 

غـري   ’ و ‘عواقـب وخيمـة    ’، و ‘بطريقة عاديـة  ’ومن شأن استخدام مصطلحات مثل      . “وخيمة
__________ 

تقريـر آسـيا رقـم       (“عدم االستقرار يف كوريا الـشمالية     اخلالفة وخماطر   ” الفريق الدويل املعين باألزمات      انظر  )٤(  
 .٢٠١٢يوليه / متوز٢٥، )٢٣٠
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وجتـدر اإلشـارة إىل أن احلـق يف    .  أن يفسح جماال للحكومة لقمع حرية الرأي والتعبري     ‘مسؤولة
 مـن   ١٩٥وتـنص املـادة     . لها لآلخرين حرية التعبري للجميع يشمل احلق يف تلقي املعلومات ونق        

قانون العقوبـات علـى عقوبـات منـها عقوبـة العمـل لفتـرة قـصرية للـشخص الـذي يـستمع إىل                        
إذاعات معادية للجمهورية، أو جيمع وحيتفظ أو يـوزع دعايـات للعـدو، وهـي أمـور ميكـن أن                    

لتعبري أو متكـني    تفسريها عموما من أجل تقييد حرية الناس يف ممارسة حقهم يف حرية الرأي وا             
واحتمــال حــدوث . احلكومــة مــن فــرض قيــود صــارمة علــى وســائل اإلعــالم املــستقلة يف البلــد

انتهاك من هذا القبيل يكون قائما على األرجح يف غياب وجود سلطة قضائية مـستقلة، مثلمـا                 
   ).A/HRC/19/65انظر (هو احلال يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

  
   اجلنائي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةالقانون  - باء  

تناول املقرر اخلاص يف تقريره الذي قدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسـعة             - ٢٧
مسألة عقوبة اإلعدام واملـواد يف القـانون اجلنـائي وإضـافته الـيت تتـيح                ،  )A/HRC/19/65(عشرة  

خلـاص قلقـه إزاء اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة      وباإلضافة إىل ذلك، أكـد املقـرر ا   . هذه العقوبة 
  .يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ويساور املقرر اخلاص قلق عميق إزاء عدة مواد أخرى يف القانون اجلنائي اليت إما أهنـا                  - ٢٨
ال تتفق مع املعايري الدولية أو تتـضمن مـصطلحات مل يـتم تعريفهـا أو غامـضة، ممـا يتـيح نطاقـا              

فعلــى ســبيل املثــال، يــنص القــانون . ا لــسوء التفــسري وســوء االســتخدام مــن قبــل الدولــة واســع
 “ينـهب ”اجلنائي على عقوبات، تأخذ أساسـا شـكل األشـغال الـشاقة، علـى الـشخص الـذي                   

، )٩٢انظـر املـادة    (“باخلـداع  ”، أو حيتـل ممتلكـات الدولـة         )٩٠انظر املـادة    (ممتلكات الدولة   
 اإلدارة  “يعرقـل ”أو   ،)٩٢أنظـر املـادة     (و منظمة تعاونيـة اجتماعيـة        على الدولة أ   “حيتال”أو  

ــة لالقتــصاد   ــة  ]...[العادي ــادة  ( ملمتلكــات الدول ــانون  ). ١٣٦انظــر امل ــه ال يوجــد يف الق إال أن
  .، أو االحتيال، أو العرقلةاخلداع أواجلنائي تعريف ملصطلحات مثل النهب، 

مـن األحكـام يـنص علـى فـرض عقوبـات علـى           واملقرر اخلاص قلق أيضا من أن عـددا           - ٢٩
 إىل فـرض  ١٤٣فعلى سبيل املثال، تـدعو املـادة        . أفعال ال تستوجب يف املعتاد مسؤولية جنائية      

عقوبة الشغل ملدة تصل إىل سنتني، علـى أي مفـتش ال يتفقـد املعـدات أو يـصلحها ممـا يـؤدي                        
ون على عقوبة الشغل ملدة تـصل       وباملثل، ينص القان  . أي سلعة  إىل تدمريها أو إىل توقف إنتاج     

إىل ســنتني علــى أي مــشرف زراعــي ال يعطــي توجيهــات للمــزارعني وفقــا ألســاليب جوتــشه   
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 من قانون العقوبـات انتحـال مؤلفـات         ٢٠٠وتعاقب املادة   . )٥()االعتماد على الذات  (للزراعة  
  .الغري باألشغال ملدة تصل إىل سنتني

تتوخى فـرض     من القانون اجلنائي واليت    ٢٣٣ملادة  ويساور القلق املقرر اخلاص بشأن ا       - ٣٠
 سـنوات ملـن يعـرب بـصورة غـري قانونيـة حـدود مجهوريـة كوريـا            ٥عقوبة الشغل ملدة تـصل إىل       

 احلكـم يـستهدف     ويبدو أن هـذا   . ق يف حرية التنقل   الشعبية الدميقراطية، وهو أمر يتناىف مع احل      
شري املقـرر اخلـاص إىل املالحظـات اخلتاميـة          ويـ . ملتمسي اللجوء لدى العودة القسرية إىل البلد      

للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تناولت ادعـاءات املـواطنني مـن مجهوريـة      
كوريا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين سـافروا للخـارج بـدون جـوازات سـفر، بـشأن إرسـاهلم إىل                      

  ).١٥، الفقرة E/C.12/1/Add.95انظر (معسكرات العمل عند عودهتم إىل البلد 
  

   نام- حالة أو كيل  -جيم   
 -  حبالـة أو كيــل ٢٠١١نــوفمرب /أُبلـغ املقـرر اخلــاص واألمـني العــام يف تـشرين الثـاين        - ٣١
 باالحتجـاز التعـسفي الـذي كـان علـى            ونقلت معلومات إضافية إىل الفريـق العامـل املعـين          .نام

، تكلـم الـسيد أو     ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٨ويف   .)٦(١٩٩٥ عـام    علم للمرة األوىل باحلالة يف    
  .أمام الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان

ووفقــا للــشكوى الــواردة، قــام الــسيد أو، وهــو مــواطن مــن مجهوريــة كوريــا، وشــني    - ٣٢
 .١٩٧٠ا للعمل يف مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة آنـذاك يف عـام               سوك جا، مبغادرة مجهورية كوري    

وخالل الثمانينات، عرض عمـالء مـن       .  مها أو هاي وون وأو كيو وون       ابنتانوكانت لديهما   
مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة علــى الــسيد أو االنتقــال إىل ذلــك البلــد، ووعــدوا مبنحــه 

ا الشعبية الدميقراطيـة، إىل جانـب تقـدمي مـساعدة       وظيفة مستقرة كاقتصادي يف مجهورية كوري     
ووافـق الـسيد أو علـى عـرض العمـل، ويف            . طبية لزوجته، اليت كانت تعاين من التـهاب الكبـد         

  . هاجرت األسرة إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية١٩٨٥عام 
يـة كوريـا   وقيل أن األسرة ُوضعت، خـالل األشـهر الثالثـة األوىل لوجودهـا يف مجهور       - ٣٣

االعتمــاد (الــشعبية الدميقراطيــة، يف منطقــة جبليــة نائيــة، حيــث مت تلقينــها أيديولوجيــة جوتــشه  
وبعـد هـذه الفتـرة، مت إرسـال الـسيد أو إىل      . والنظرية الـسياسية لكـيم ايـل سـونغ    ) على الذات 
__________ 

 ١٥١هنــاك عــدد مــن املــواد األخــرى يف القــانون اجلنــائي الــيت ال تــستوجب مــسؤولية جنائيــة تــشمل املــادة     )٥(  
 املتعلقـة   ١٥٦ اليت تتعلق بانتهاك املتطلبات العلمية والتكنولوجية، و         ١٥٢  و ،)االنتهاكات املتعلقة باإلنتاج  (

ــد املنتجــات، و    ــوائح توري ــة ل ــار      ٢٠٦مبخالف ــصل إىل عــامني الختي ــدة ت ــشغل مل ــة ال ــى عقوب ــنص عل ــيت ت  ال
 .الرياضيني على أسس غري عادلة للمشاركة يف املسابقات اهلامة، على حنو يؤدي إىل عواقب وخيمة

 . ميكن اإلفصاح عن مصدر املعلومات بسبب أساليب عمل الفريق العاملال  )٦(  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.12/1/Add.95�
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، “صـوت اإلنقـاذ الـوطين     ”مكتب االتـصال يف جبـل شـيلبو للعمـل يف برنـامج إذاعـي بعنـوان                  
وتلقى السيد أو بعـد ذلـك تعليمـات مـن احلكومـة جبلـب مزيـد مـن                   . ث إىل مجهورية كوريا   يب

وقيـل أن الـسيدة شـني اعترضـت     . الكوريني من مجهورية كوريا ممن كـانوا يدرسـون يف أملانيـا          
وبعـد  . على هذا النشاط وطلبت مـن زوجهـا الفـرار مـن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة             

 السيد أو من مغادرة البلد حبجة أنه ذاهب إىل أملانيا جللـب مزيـد مـن           ذلك بوقت قصري، متكن   
  .الطالب الذين حيملون جنسية مجهورية كوريا

ويف . وقيل أنـه جـرى احتجـاز الـسيدة شـني وابنتيهـا مـن أجـل ضـمان والء الـسيد أو                - ٣٤
. الـسياسي ، حيث طلب حق اللجوء      الدمنرك، فر السيد أو إىل      ١٩٨٦طريقه إىل أملانيا يف عام      

 يف معـسكر سـجن يـودوك، بـدعوى أن الـسيد      وابنتيهـا ويف العام التايل، أودعت الـسيدة شـني        
ويـستخدم هـذا االحتجـاز عـادة للتجـرمي          . مل يرجع إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة        أو

  .رتكبهاحبكم التبعية، ومعاقبة مجيع أفراد العائلة على أفعال ارتكبها أحد أقارهبم أو ُزعم أنه ا
وأرسل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي رسـالة إىل حكومـة مجهوريـة كوريـا                  - ٣٥

 طلب فيها معلومـات تفـصيلية عـن الوضـع احلـايل             ٢٠١٢مارس  /آذار١الشعبية الدميقراطية يف    
ويف . لـــيت تـــربر اســـتمرار احتجـــازهن، وتوضـــيح األحكـــام القانونيـــة اوابنتيهـــاللـــسيدة شـــني 

الكبـدي،  ة شني توفيت متأثرة بااللتـهاب       ، ردت احلكومة بأن السيد    ٢٠١٢بريل  أ/نيسان ٢٧
وزعمت أن ابنيت السيدة شني ال تعتربان السيد أو والدمها منذ أن ختلى عن أسـرته وتـسبب يف        

  . السيد أو ترفضان االتصال بهابنيتوادعت احلكومة أن . وفاة والدهتما
 برهانا آخر على وفاة السيدة شـني        ٢٠١٢ مايو/أيار ٢ يف   ٦وطلب صاحب الشكوى    - ٣٦

ووفقا للمصدر، فإن احلكومة إذا كانت تدعي أن السيدة شني ليست حمتجـزة             . وحالة االبنتني 
. بــشكل تعــسفي وأهنــا توفيــت، فيجــب أن تــوفر معلومــات دقيقــة عــن تــاريخ ومكــان وفاهتــا   

ــرب احتجــاز أوه هــاي وون       ــل أن يعت ــق العام ــصدر كــذلك إىل الفري ــو وون وطلــب امل وأو كي
  .احتجازا تعسفيا وانتهاكا للقانون الدويل

 أصدر الفريق العامل رأيا بأن استمرار احتجاز السيدة شـني،           ٢٠١٢مايو  /أيار ٢ويف    - ٣٧
 مــن ١١ و ١٠ و ٩ و ٨وأو هــاي وون وأو كيــو وون، هــو إجــراء تعــسفي، وخيــالف املــواد  

ن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        م ١٤ و   ٩اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادتني      
وعلــى هــذا األســاس، طلــب الفريــق العامــل إىل احلكومــة اختــاذ اخلطــوات الالزمــة . والــسياسية

لتصحيح الوضع، والذي يشمل، يف رأيه، اإلفراج الفوري من االحتجاز واحلق القابـل لإلنفـاذ       
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق  مــن العهــد ٩ مــن املــادة ٥يف احلــصول علــى تعــويض، وفقــا للفقــرة  

 ويوافـق املقـرر اخلـاص علـى قـرار الفريـق             ).A/HRC/WGAD/2012/4نظـر   ا(املدنية والـسياسية    
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إىل  ٢٠١٢مــارس /العامــل وجيــدد دعوتــه الــيت وجههــا إىل احلكومــة يف تقريــره املقــدم يف آذار 
  .سيد أو والسماح بلم مشلهم مع الوابنتيهاجملس حقوق اإلنسان إلطالق سراح السيدة شني 

وتقدم هذه احلالة مثاال عن مواطين مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة احملتجـزين يف                  - ٣٨
وأشار املقرر اخلـاص إىل تقـارير مـثرية للقلـق           . معسكرات االعتقال نتيجة التجرمي حبكم التبعية     

واردة من منظمات غـري حكوميـة ومـصادر أخـرى عـن انتـشار االحتجـاز التعـسفي والـسخرة                 
ى نطاق واسع، تشمل حاالت مماثلة للحالة املـذكورة أعـاله، مـع فتـرات طويلـة للغايـة مـن                     عل

ــه هتــم حمــددة أو مراعــاة األصــول القانونيــة، ومــع انتــهاكات       ــة، دون توجي احلرمــان مــن احلري
ويالحظ املقـرر اخلـاص أنـه يف إطـار ظـروف معينـة، ميكـن                . جسيمة حلقوق اإلنسان األساسية   

سع االنتشار أو املنهجي، أو غري ذلـك مـن احلرمـان الـشديد مـن احلريـة                  أن يشكل السجن الوا   
  .يف انتهاك للقانون الدويل، جرائم ضد اإلنسانية

  
  احلالة االقتصادية وتأثريها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -دال   

وبـشكل عـام،    . فاال يزال األداء االقتصادي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ضعي          - ٣٩
ــامي    ــني ع ــق ب ــسبة  ٢٠١٢ و ٢٠٠٥حتق ــو بن ــي اإلمجــايل    ٢ من ــاتج احملل ــا يف الن ــة تقريب  يف املائ

 يف املائــة تقريبــا يف الــدخل القــومي  ٠,٤احلقيقــي، ممــا يعــين حتقــق منــو ســنوي مركــب مبعــدل   
ب الفـرد   يف املائـة سـنويا، ممـا يـشري إىل أن نـصي        ٠,٦ويبلغ النمو السكاين احلايل حنو      . احلقيقي

ــاتج احمللــي اإلمجــايل احلقيقــي اخنفــض خــالل هــذه الفتــرة     وحــدث انتعــاش اقتــصادي  . مــن الن
، تاله منـو سـليب خـالل ثـالث مـن الـسنوات اخلمـس                ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٩٩متواضع من عام    

ويف حــني ال تــزال الزراعــة متثــل املــساهم األكــرب يف االقتــصاد الــوطين، فقــد اخنفــضت . املاضــية
ــاتج احمللــي اإلمجــايل بــني عــامي    ٢٠ىل  إ٣٠حــصتها مــن  ــة مــن الن . ٢٠١٢ و ٢٠٠٠ يف املائ

وباإلضافة إىل ذلك، فإن تقلب اإلنتاج الزراعي ميثل حتديا رئيسيا يواجه احملافظـة علـى اقتـصاد                 
  .)٧(مستقر وحتسني مستويات معيشة السكان

بعـد املبـادرة    وشكل التضخم مشكلة خطرية يف السنوات األخرية، وتدهور بال هوادة             - ٤٠
ــة يف    ــيم العمل ــة    . )٨(٢٠٠٩الفاشــلة إلعــادة تقي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري وجربــت مجهوري

جلـذب رؤوس أمـوال أجنبيـة، إال أهنـا كانـت تلغـي املبـادرة يف          يف الـسابق    االنفتاح االقتصادي   

__________ 
 ).٢انظر احلاشية (“ ...عرض عام لالحتياجات”  )٧(  
 ١٣٨ يف املائة بالنسبة لألرز و       ١٣١تفيد التقديرات إىل أن التضخم على أساس سنوي تراوح متوسطه بني              )٨(  

ــدل متوســط التــ     ــذرة، وإن كــان مع ــسبة لل ــة بالن ــام   يف املائ ــوترية أبطــأ يف ع ــع ب ــها يف ٢٠١١ضخم ارتف  عن
 .٢٠١٠ عام
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 وُيسمح مبشاركة أجنبية حمـدودة يف االقتـصاد يف منـاطق اقتـصادية خاصـة، حيـث               .)٩(كل مرة 
ــة علــى حــدة      ــتم املوافقــة علــى االســتثمار علــى أســاس كــل حال ــران . ت ــل حزي ــه /ويف أوائ يوني

، أعلنــت احلكومــة أهنــا ســتبدأ منطقــتني اقتــصاديتني خاصــتني جديــدتني، باإلضــافة إىل   ٢٠١١
وأصدرت احلكومة بيانـات أيـضا       .)١٠(منطقة كايسونج الصناعية اليت طورت يف العقد املاضي       

بــشأن اعتزامهــا تعزيـز الــصناعات اخلفيفــة والزراعـة، علــى نقــيض    ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عـامي  
  .السنوات السابقة عندما مل تكن احلكومة تشري إىل أولويات غري عسكرية

ومــع ذلــك، ال توجــد حاليــا أي مؤشــرات علــى أن احلكومــة ســتقوم بتنفيــذ أي مــن      - ٤١
  .ي الوطين بشكل ملحوظاإلصالحات اهليكلية الطويلة األجل الالزمة لتحفيز النمو االقتصاد

ويرى املقرر اخلاص أن احليوية االقتصادية هلا عالقة مباشرة بقدرة الدولـة علـى حتقيـق                  - ٤٢
ويالحــظ يف هــذا الــصدد أن الــسماح    . وتفعيــل احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة    

فلكـي يكـون   ومع ذلـك،  . مبشاركة أجنبية أكرب يف االقتصاد هو مبادرة هامة من قبل احلكومة      
هنــاك أثــر حقيقــي يف حالــة الــشعب يف البلــد ومعاجلــة الثغــرات الرئيــسية يف التمتــع بــاحلقوق     
االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، فيــتعني علــى احلكومــة أن تعتمــد علــى حنــو عاجــل سياســة  
 اقتصادية قوية تسترشد مببادئ حقوق اإلنسان وترمي إىل احلد من الفقر املـدقع وسـوء التغذيـة                

 وحيــث أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة. والوفيــات، وحتــسني احليــاة اليوميــة للــشعب
صدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                
ــة والثقافيــة، فإهنــا ملتزمــة باالمتثــال بأحكــام هــذين العهــدين، ويــتعني      االقتــصادية واالجتماعي

وتعـزى بعـض التحـديات الـيت        . ا عن السياسات واألعمـال الـيت تنتـهك هـذه القواعـد            مساءلته
ــة        ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــال احلق ــة يف إعم ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــا مجهوري تواجهه

  .والثقافية إىل ضعف االقتصاد والسياسات اخلاطئة اليت يرد وصف موجز هلا أدناه
 مليون شـخص يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية      ١٦دة إىل أن    وتشري تقديرات األمم املتح     - ٤٣

الدميقراطية مـا زالـوا يعـانون مـن درجـات متفاوتـة مـن انعـدام األمـن الغـذائي املـزمن وارتفـاع                         
زال نقص التغذية يقوض نوعية حيـاة الـسكان ولـه آثـار سـلبية       وما .)١١(معدالت سوء التغذية  

ومثـة معلومـات موثقـة تفيـد       . صـول والفقـر   على مستويات الصحة واإلنتاجية والدخل ومنـو األ       
بأن املشكلة الرئيسية املتعلقة بنقص التغذية هي نتيجـة مباشـرة لـنقص األغذيـة بـشكل مـستمر                   

__________ 
 ).٤انظر احلاشية  (“يف كوريا الشمالية.... اخلالفة ”  )٩(  
يتوقع إنشاء واحدة من املنطقتني الصناعيتني قرب مينـاء راسـيون علـى الـساحل الـشرقي، والثانيـة يف جزيـرة                       )١٠(  

 .طرة احملكمة للدولةوختضع هذه املناطق االقتصادية للسي. هواجنومبيونغ
 ).٢انظر احلاشية  (“....عرض عام لالحتياجات ”  )١١(  



A/67/370  
 

12-50818 15 
 

ويف السنوات األخرية، ساد أيضا اجتـاه مـثري        .)١٢(الذي يعاين منه البلد منذ منتصف التسعينات      
ــة لتعــويض العجــز يف نقــص ا    ــواردات الغذائي ــدا مــن   للقلــق خلفــض ال حلبــوب، ممــا يفــرض مزي

  .التحديات بالنسبة للفئات الضعيفة
وباإلضافة إىل الظروف اجلغرافية واملناخية، فإن اإلنتاج خالل املواسم الزراعية حمـدود              - ٤٤

تـوافر املعـدات امليكانيكيـة وإصـالحها، وتـوافر البـذور اجليـدة              : للغاية بسبب نقص املـدخالت    
ويـتعني التـصدي للـشواغل املتعلقـة بالغـذاء          . )١٢(ونقـص العمالـة   واألمسدة واملبيـدات والوقـود،      

والتغذية بطريقة استراتيجية بقدر أكـرب، مـع القيـام يف الوقـت نفـسه بتـدخالت قـصرية األجـل                     
وطويلة األجل يف جماالت اإلنتاج الزراعـي، ودعـم التغذيـة، واملـساعدة الغذائيـة، والوقايـة مـن                   

رر اخلاص أوجه القلق اليت أثارها فيمـا يتعلـق بقـدرة الدولـة              ويكرر املق . سوء التغذية وعالجها  
على الوفاء بالتزاماهتا فيما يتصل باحلق يف الغذاء يف تقاريره السابقة إىل جملس حقوق اإلنـسان                

  .واجلمعية العامة
وفيما يتعلق باحلق يف املياه وخدمات الصرف الصحي، باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن                   - ٤٥

ــصادفة حتــديات يف       احلــق يف مــستوى  ــد إىل م ــن البل ــواردة م ــارير ال ــشري التق ــق، ت ــشي الئ  معي
احلصول على املياه، نظرا ألن شبكات إمدادات املياه الواسعة عرب األنابيب الـيت مت تركيبـها يف                 
وقــت مبكــر مــن الثمانينــات مــن القــرن املاضــي أصــبحت اآلن يف حالــة ســيئة بــسبب اخنفــاض 

.  ونقــص الكهربــاء، والتلــف مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة  مــستويات االســتثمار واإلصــالح، 
وميكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة لنظام الصرف الصحي؛ وبينما يتوافر جلميع األسر تقريبـا               
شكل من أشكال مرافق الصرف الصحي، فـإن املالحظـات، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة، تـشري                   

زال اإلسـهال النـاجم عـن        نتيجـة لـذلك، مـا     و. إىل أهنا تكاد تكون يف حالة سـيئة علـى الـدوام           
عــدم كفايــة جــودة امليــاه وســوء الــصرف الــصحي وســلوك األشــخاص يف مــا يتعلــق بالنظافــة    

  .الصحية يشكل السبب الرئيسي لوفيات األطفال دون سن اخلامسة
ويف ما يتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنيـة والنفـسية، فعلـى الـرغم                   - ٤٦

ض التحـسينات يف الـسنوات األخـرية، فـإن املعـدالت احلاليـة لوفيـات الرضـع الـيت تبلـغ                      من بعـ  
 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل  ٧٧ مولود على قيد احلياة ووفيات األمهات الـيت تبلـغ    ١ ٠٠٠ يف كل  ١٩

 يف كـــل ١٤(عمــا كانــت عليــه يف التــسعينات  مولــود علــى قيــد احليــاة، ال تــزال أعلــى بكــثري 
ــا   ١ ٠٠٠ ــد احلي ــى قي ــود عل ــى     ١٠٠ ٠٠٠ يف كــل ٥٤ة، و مول ــاة عل ــد احلي ــى قي ــود عل  مول
وال يزال عـدم احلـصول علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة العاليـة اجلـودة، مبـا يف ذلـك                       ). التوايل

__________ 
ــدميقراطي،     ”انظــر   )١٢(   ــا الــشعبية ال ــة كوري اإلطــار االســتراتيجي للتعــاون بــني األمــم املتحــدة وحكومــة مجهوري

٢٠١٢-٢٠١١“. 
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وهنـاك  . خدمات تنظيم األسـرة واخلـدمات الـصحية للمواليـد واألطفـال ميثـل العـائق الرئيـسي                  
يع بــرامج اخلــدمات األساســية يف مجيــع حتــديات إضــافية تتمثــل يف نقــص املــوارد الالزمــة لتوســ

أحنــاء البلــد، وحمدوديــة املعلومــات املتعلقــة باملعــايري الدوليــة وأفــضل املمارســات، وعــدم كفايــة 
ويترتــب أيــضا علــى عــدم كفايــة احلالــة التغذويــة للنــساء يف فتــرة  . قــدرات الرصــد واإلشــراف

  .)١٢(مراض النفاسيةقبل احلمل وللحوامل أثر سليب أيضا على معدل الوفيات واأل ما
ومن العوامل اليت تؤدي إىل تفاقم الوضع الصحي للشعب تـدهور حالـة نظـام الرعايـة                   - ٤٧

فقد واجه النظام على مدى العقـدين املاضـيني قيـودا ماليـة، ممـا أدى إىل هتالـك البنيـة                    . الصحية
لرعايـة الـصحية    ونظرا لعدم كفاية اإلمـدادات واملعـدات الطبيـة، أصـبح نظـام ا             . التحتية عموما 

يؤثر بشكل خطري على احلالـة الـصحية        األمر الذي   غري قادر على تلبية االحتياجات األساسية،       
. والتغذوية للشعب، وخاصـة احلوامـل واملواليـد حـديثي الـوالدة واألطفـال دون سـن اخلامـسة                  

افـق  ويعرقل عدم وجود شبكات الكهرباء والتدفئة وعدم كفاية املياه والصرف الـصحي يف املر           
ــة الــيت توفرهــا عربــات اإلســعاف، قــدرة نظــام الرعايــة الــصحية علــى       الــصحية ونقــص الرعاي
االستجابة حلاالت الطوارئ الطبية، ويؤدي باإلضافة إىل ذلك إىل ارتفاع معـدل الوفيـات بـني                

  .)١٣(املواليد حديثي الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة والنساء يف حاالت الوضع
اخلــاص أوجــه القلــق الــيت أثارهتــا جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة ويــردد املقــرر   - ٤٨

والثقافية، ويؤيد توصيتها بأن تويل الدولة الطرف اهتماما متزايدا لتوفري تغذية كافيـة لألطفـال               
الــذين يعــانون مــن ســوء التغذيــة املــزمن، واحلــصول علــى الرعايــة الــصحية املناســبة للتــصدي     

  .)١٤(لة على صحتهمللعواقب الوخيمة احملتم
ــة         - ٤٩ ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــة احلق ــذي ســتجريه جلن ــل ال ومبناســبة االســتعراض املقب

حيــث املقــرر اخلــاص احلكومــة علــى اســتخدام املعلومــات الــيت مجعتــها اهليئــات      ،)١٥(والثقافيــة
ى احلكومية املختلفة، مبساعدة من منظمات األمم املتحدة، يف جتميع إحصاءات وبيانـات أخـر             

وهـذه املمارسـة مـن شـأهنا أن         . كأدوات ضرورية للمساعدة يف حتديـد الفجـوات واالجتاهـات         
 تساعد احلكومة على االمتثال اللتزاماهتا بتقدمي تقارير إىل هيئـة املعاهـدة دوليـة، وأن تـساعدها       

  .أيضا على تلبية الواجبات املهملة للوفاء باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب

__________ 
 ).٢انظر املالحظة  (“...عرض عام لالحتياجات ”  )١٣(  
 .الع على االستنتاجات والتوصيات الكاملة لالطE/C.121/Add.95انظر   )١٤(  
االقتـصادية واالجتماعيـة    كان من املقرر أن تقدم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تقريرا إىل جلنة احلقوق                )١٥(  

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ يف والثقافية
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ويف مواجهة هذه اخللفية، يعرب املقرر اخلاص عن قلقـه إزاء اإلعـالن األخـري الـصادر                   - ٥٠
ــز اجلــيش      ــة هــي تعزي ــة والثالث ــه األوىل والثاني ــأن أولويات ــبطء النمــو  . عــن كــيم جــونج أون ب ف

 سيكون ضارا برفاه شعب مجهورية كوريـا الـشعبية   “اجليش أوال”االقتصادي املقترن بسياسة  
وحيث املقرر اخلـاص احلكومـة علـى تـوفري مـوارد كافيـة لتلبيـة أكثـر االحتياجـات                    . الدميقراطية

  .أمهية مثل الغذاء والدواء واملياه والصرف الصحي
وفضال عن اعتماد سياسات اقتصادية غري صائبة وإعطاء األولويـة للجـيش علـى عامـة                 - ٥١

االجتماعيـة والثقافيـة للـشعب    السكان، تفاقم احلكومة فشلها يف الوفـاء بـاحلقوق االقتـصادية و           
فاحلكومـة تواصـل تـصنيف الـسكان وفقـا لنظـام            . من خالل شكل غريب مـن أشـكال التمييـز         

الوالء الذي يسفر عن عدم املساواة يف احلصول على الغـذاء والـسكن والرعايـة الطبيـة وفـرص                 
نني مـن هـذا     وتـصنف الفئتـان اللتـان تعانيـان أكثـر مـن غريمهـا مـن بـني املـواط                   . العمل والتعلـيم  
 تـشمل أحفـاد املـوظفني يف اإلدارة االسـتعمارية           “متهاونـة ” وأخـرى    “معادية”النظام إىل فئة    

اليابانية، والنشطاء املسيحيني، والنساء من الشامان، ورجال األعمال، وأفراد أسر اهلـاربني إىل             
نـهم العـيش يف    أكرب عدد من القيـود، وال ميك      “املعادية”ويواجه أعضاء الفئة    . مجهورية كوريا 

  .بيونغ يانغ أو يف غريها من املدن الرئيسية وال يسمح هلم بااللتحاق بالكليات أو اجلامعات
ويوصي املقرر اخلاص باعتماد هنج للتنمية والعمل اإلنساين قائم على حقـوق اإلنـسان          - ٥٢

ــة للفقــر       ــصاء ومهــا أحــد األســباب اجلذري ــز واإلق ــذا التميي ــرر ا . ملعاجلــة ه ــدعو املق خلــاص وي
ــى حقــوق        ــائم عل ــم املتحــدة، إىل اعتمــاد هنــج ق ــاق، مكاتــب األم ــة، وحــسب االنطب احلكوم
اإلنسان يف الربامج والسياسات اخلاصـة بـالتعليم والـصحة وامليـاه والـصرف الـصحي والغـذاء،                  

وينبغـي أن يـتم ذلـك مـن خـالل حتليـل أوجـه عـدم         . هبدف دعم نتـائج أفـضل وأكثـر اسـتدامة       
 التمييزيــة والعالقــات الــسلطوية اجلــائرة الــيت غالبــا مــا تكــون حمــور هــذه املــساواة واملمارســات
  .االنتهاكات للحقوق

  
  ملتمسو اللجوء من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واالجتار بالبشر  -هاء   

وفقا للمعلومات الواردة، فإن معظـم النـاس الـذين يغـادرون مجهوريـة كوريـا الـشعبية                    - ٥٣
ون إىل ذلك هربا من اجلوع واحلرمان من احلصول علـى قـدم املـساواة علـى                 الدميقراطية يضطر 

ــة األساســية     ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــة وال ــا  . احلقــوق املدني وال يوجــد حالي
مجع منهجي للبيانات أو املعلومات الشخصية عن األشخاص الفارين من مجهوريـة كوريـا               أي

لك إىل حد كبري إىل عدم قدرة اجملتمع الدويل على الوصـول إىل             الشعبية الدميقراطية، ويعزى ذ   
ولـذلك، مـن   . نقاط اخلروج من البلد، أو منـاطق العبـور يف مشـال شـرق وجنـوب شـرق آسـيا          

الــصعب وضــع تقــدير موثــوق بــه لعــدد األشــخاص الــذين يلتمــسون مغــادرة مجهوريــة كوريــا  
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انــا ســنوات، قبــل أن يــصل ملتمــسو  فــاألمر قــد يــستغرق شــهورا، وأحي . الــشعبية الدميقراطيــة
اللجــوء إىل بلــد تتــوافر فيــه إحــصاءات ســليمة أو إىل وجهتــهم النهائيــة، وهــي عــادة مجهوريــة  

وقد أبلغت املنظمـات غـري احلكوميـة وملتمـسو اللجـوء املقـرر اخلـاص أنـه منـذ انتقـال               . كوريا
، اخنفــضت ٢٠١١رب ديــسم/القيــادة يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف كــانون األول 

أعداد ملتمسي اللجوء الذين جنحوا يف عبور احلدود بني مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                 
  .والصني بشكل ملحوظ بسبب تشديد إجراءات األمن

وتشري شهادات وتقارير عديدة إىل وقوع حاالت وفاة واختفاء وسجن بني ملتمـسي               - ٥٤
 بلد آمن ثالث نتيجة اإلمساك هبـم أو ارتفـاع حـاالت     اللجوء قبل أن يتمكنوا من الوصول إىل      

ولذلك فإن اإلحـصاءات املـسجلة يف       . اإلعادة القسرية إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      
الوجهة النهائية ال تتطابق بالـضرورة مـع عـدد النـاس الـذين حيـاولون مغـادرة مجهوريـة كوريـا                      

ألشــخاص الــذين يــصلون مــن مجهوريــة كوريــا  ومــع ذلــك، فــإن عــدد ا . الــشعبية الدميقراطيــة
الشعبية الدميقراطية إىل مجهورية كوريا، وهي الوجهة النهائية ملعظم ملتمـسي اللجـوء، بلـغ يف                

وبـني  .  شخص سنويا يف السنوات الـسبع أو الثمـاين املاضـية   ٢٠٠٠املتوسط ما يزيد قليال عن   
مــن  ٩١٥  بوصــول مــا يقــرب مــن ، أفــادت التقــارير٢٠١٢يوليــه /ينــاير ومتــوز/كــانون الثــاين

  .)١٦(مجهورية كوريا  إىلامرأة ٦٥٦بينهم  ملتمسي اللجوء من
وعلى مر السنني، أصبحت تايلند بلد عبور معتاد قبل إعـادة تـوطني ملتمـسي اللجـوء                   - ٥٥

ــاير وحزيــران/وبــني كــانون الثــاين . يف مجهوريــة كوريــا ــه /ين ، أفــادت التقــارير أن ٢٠١٢يوني
 مـن اإلنـاث، يلتمـسون محايـة دوليـة، وصـلوا إىل              ٤٥٥ص من بينـهم      شخ ٦٠٠يقرب من    ما

والتزمــت تايالنــد باســتمرار باتبــاع مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية فيمــا يتعلــق مبلتمــسي   . تايلنــد
  .اللجوء من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ــوق          - ٥٦ ــدافعني عــن حق ــى عــون مــن امل ــان حيــصل ملتمــسو اللجــوء عل ويف بعــض األحي
ــور   ا ــدان العب ــة يف بل ــسان واملنظمــات غــري احلكومي وأعــرب املقــرر اخلــاص عــن انزعاجــه   . إلن

لالعتقـاالت األخـرية للمــدافعني عـن حقــوق اإلنـسان العــاملني مـع ملتمــسي اللجـوء يف بلــدان       
ــور ــسان، يتعــرض معظــم ملتمــسي اللجــوء،         .)١٧(العب ويف غيــاب املــدافعني عــن حقــوق اإلن
ويف الواقع، تفيد التقـارير أن      . لالستغالل من قبل املتاجرين بالبشر    سيما النساء واألطفال،     وال

__________ 
 .وزارة املختصة بالتوحيد، مجهورية كورياال  )١٦(  
 وكالـة  “تجاز ناشط من كوريـا اجلنوبيـة ملـساعدته منـشقني مـن كوريـا الـشمالية        اح”انظر على سبيل املثال       )١٧(  

 .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٥يوهنابر لألنباء، 
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ــا الــشعبية الدميقراطيــة     مــشكلة واســعة  االجتــار بالبــشر مــن طــاليب اللجــوء مــن مجهوريــة كوري
  .االنتشار ومنهجية تستلزم اهتماما عاجال

ادة القـسرية   وأكد املقـرر اخلـاص باسـتمرار أمهيـة املـسألة امللحـة املتمثلـة يف عـدم اإلعـ                     - ٥٧
، ألقــي ٢٠١٢فربايــر /ويف شــباط. مللتمــسي اللجــوء إىل مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة 

 شخصا فروا من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة وطلبـوا احلمايـة الدوليـة               ٣١القبض على   
وأثار قـضيتهم بـشكل مباشـر       . يف الصني وذلك بسبب وجودهم يف البلد بصورة غري مشروعة         

احلكومــة الــصينية رئــيس املقــررين يف الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعــسفي، واملقــرر   مــع 
اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق القـانون أو اإلعـدام بـإجراءات مـوجزة أو اإلعـدام           
التعسفي، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                 

ولقيـت القـضية    . ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٤الإنسانية أو املهينة، يف نـداء عاجـل موجـه يف            أو ال 
اهتماما كبريا من اجملتمع الدويل، ونوقشت على نطاق واسع يف جملس حقـوق اإلنـسان حيـث                 

القــسرية هلــؤالء  اإلعــادة دعــا العديــد مــن الــدول األعــضاء واملنظمــات غــري احلكوميــة إىل عــدم
، ناشد املقرر اخلاص أيـضا، خـالل مناقـشاته املختلفـة وحتـاوره              ٢٠١٢رس  ما/ويف آذار . الناس

. التفاعلي مع جملس حقوق اإلنسان، مجيع البلدان اجملاورة أن حتترم مبدأ عدم اإلعادة القـسرية              
إىل أنـه متـت إعـادة العديـد مـن ملتمـسي              وبالرغم من هذه النداءات، تشري العديد من التقـارير        

ـــ  ــة  إىل مج٣١اللجــوء الـ ــا الــشعبية الدميقراطي ــة كوري وتــثري هــذه التقــارير قلقــا عميقــا،   . هوري
ــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية       ــه الــسابقة للــدول اجملــاورة بــاحترام مب ويكــرر املقــرر اخلــاص دعوات

  .واالمتناع عن إعادة األشخاص الذين يلتمسون احلماية الدولية قسرا
 اإلنــسان املوجــود يف بيونــغ ذكــر معهــد حبــوث حقــوق ،٢٠١٢مــارس / آذار٢٨ويف   - ٥٨

يانغ يف أول مراسالته املوجهة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن األشخاص الـذين               
يفرون من مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة ليـسوا منـشقني أو ملتمـسي جلـوء أو الجـئني،                     

 مـن جـرائم ال تغتفـر      ولكن مهاجرين غري شرعيني يغادرون البلد ألسباب اقتصادية أو للـهرب            
  .ضد البلد

ويعترف املقرر اخلاص بأنه يف حني يفر بعض األشخاص من مجهورية كوريـا الـشعبية                 - ٥٩
ومهمـا كانـت دوافعهـم،      . الدميقراطية بـسبب االضـطهاد، يتركهـا آخـرون ألسـباب اقتـصادية            

، الـيت   ١٩٥١ لعـام    واالتفاقيـة املتعلقـة مبركـز الالجـئني       . فمن املهم توفري احلماية جلميع األفـراد      
تأســست علــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية لالجــئني، تعــرِّف الالجــئ بأنــه شــخص غــري قــادر  

غري راغب يف العودة إىل بلده األصلي بـسبب خـوف لـه مـا يـربره مـن التعـرض لالضـطهاد                       أو
 وقـد . على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو اجلنـسية أو االنتمـاء إىل فئـة اجتماعيـة                  
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حيــق لألشــخاص الــذين يغــادرون بلــدا بــسبب الــصعوبات االقتــصادية التمتــع مبركــز الالجــئ     
كــانوا قــد اضــطروا إىل مغــادرة البلــد بــسبب اتبــاع احلكومــة سياســات اقتــصادية وسياســية  إذا

ــة ــة حــول هيكــل       . متييزي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة يف مجهوري ــة االجتماعي وتتمحــور البني
ــذ ســونغنب ــات       الرمســي، ال ــادة بالفئ ــرف ع ــات، تع ــالث فئ ــه ث ــية”ي توجــد مبوجب  “األساس

 إىلوينتمــي كــل فــرد مــن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة . “املعاديــة”  و“املتهاونــة” و
  .واحدة من هذه الفئات

 أولئك الذين ساهم أسـالفهم الـذكور مـن العـصب            “األساسية”ويشمل أعضاء الفئة      - ٦٠
ــة مج  ــز حكوم ــربهم     يف تأســيس وتعزي ــذين تعت ــة، وأولئــك ال ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري هوري

وألغـراض عمليـة حبتـة، مل تـتم         .  احلرب الكورية أو من بريوقراطيـة احلـزب        “أبطال”احلكومة  
علــى مــدى نــصف القــرن املاضــي، ترقيــة إال مــن ينتمــون إىل هــذه الفئــة فقــط، ممــن يــشكلون   

  .شعبية الدميقراطية ويف بريوقراطية احلزبالنخبة، إىل مناصب رئيسية يف مجهورية كوريا ال
وينتمي معظم الناس الذين يفـرون مـن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة إىل الفئـة                     - ٦١
ــة” ــهم هــو       . “املعادي ــدافع وراء رحيل ــأن ال ــول ب ــة للق ــاك أســباب قوي ــذه احلــاالت، هن ويف ه

 ومهـا شـرطان مـن الـشروط     االضطهاد الـسياسي أو بـسبب انتمـائهم إىل فئـة اجتماعيـة معينـة،          
  .اخلمسة اليت حددهتا االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني

ــا    - ٦٢ ــة كوريـ ــة بـــسبب املـــصاعب   وميكـــن ملـــن يفـــرون مـــن مجهوريـ الـــشعبية الدميقراطيـ
وقــد ال ينطبــق . االقتــصادية أيــضا أن يتحولــوا إىل الجــئني يف عــني املكــان الــذي يقيمــون فيــه  

على من اعتربوا الجئني لدى مغادرهتم لبلـدهم، وإمنـا علـى مـن              تعريف الالجئ يف عني املكان      
أصــبحوا الجــئني الحقــا بــسبب خــشية مــربرة مــن التعــرض لالضــطهاد لــدى عــودهتم، وذلــك  

وبالتـايل ميكـن ملـن يغـادرون مجهوريـة كوريـا            . بسبب انتمائهم إىل واحدة مـن الفئـات احملـددة         
ــصبحوا    ــصادية أن ي ــة ألســباب اقت ــشعبية الدميقراطي ــرهتم    ال ــا اعت  الجــئني يف عــني املكــان إذا م
  .خماوف مربرة من التعرض لالضطهاد لدى عودهتم

ــة        - ٦٣ ــصريح جرمي ــد دون ت ــادرة البل ــرب مغ ــة، تعت ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ويف مجهوري
 من القانون اجلنائي على املواطنني السفر إىل بلد آخـر بـدون تـصريح               ٦٢وحتظر املادة   . جنائية

ــة،   ــة    يــشكل مــاوهــو مــن الدول ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــزام مجهوري ــهاكا واضــحا اللت  انت
وهنــاك عديــد مــن .  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية١٢مبوجــب املــادة 

التقارير والشهادات مـن أشـخاص عوقبـوا بالـسجن ملـدة تـصل إىل مخـس سـنوات يف معـسكر                      
وعالوة علـى ذلـك، ميكـن أن     . غادرة البلد دون تصريح    مل باإلعداماعتقال أو يف بعض األحيان      

ــادة   ــضا امل ــستخدم أي ــذين      ٢٤٥ت ــة األشــخاص ال ــائي الــيت تــنص علــى معاقب ــانون اجلن  مــن الق
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يلحقــون الــضرر هبيبــة الدولــة يف بلــدان أجنبيــة ضــد ملتمــسي اللجــوء، الــذين يتعرضــون حملنــة    
  .مشاهبة بصفة عامة، لرمسهم صورة قامتة لبلدهم األصلي

ويذكر املقرر اخلاص الدول بأنه ينبغي عليها، وهـي تتخـذ تـدابري ملنـع االسـتغالل مـن                     - ٦٤
قبــل املتــاجرين بالبــشر أو مهــريب البــشر، أن تكفــل أيــضا مللتمــسي اللجــوء إجــراءات للتقيــيم     

  .واحلماية، مبا يف ذلك إمكانية االتصال باملنظمات املعنية بقضايا الالجئني
 اخلاص دول املنطقة اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية املتعلقة مبركـز             ويدعو كذلك املقرر    - ٦٥

 .يف أقرب فرصة ممكنة  إىل التصديق عليها١٩٥١الالجئني لعام 
  

   والتوصياتتاالستنتاجا  - خامسا 
ــشعبية        - ٦٦ ــا ال ــة كوري ــشدد علــى ضــرورة أن تكفــل مجهوري ــود املقــرر اخلــاص أن ي ي

نـسان عمومـا يف البلـد علـى النحـو الـذي تـنص عليـه         الدميقراطية محايـة وتعزيـز حقـوق اإل       
الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان، مـع تركيـز خـاص ولـيس حـصريا علـى حريـة التنقـل،                    

  .وحرية التعبري والرأي، واحلقوق يف الغذاء ويف الصحة ويف املياه ويف املرافق الصحية
الغذائيـة والـصحية يف     املقرر اخلاص احلكومة إىل أن تعترف خبطـورة احلالـة           ويدعو    - ٦٧

ويــدعو احلكومــة إىل . “اجلــيش أوال”البلــد وأن تعيــد النظــر يف هنجهــا القــائم علــى سياســة 
 .إعادة ختصيص املوارد الكافية لتحسني مستوى معيشة الشعب يف البلد

يــدعو املقــرر اخلــاص حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة إىل إلغــاء         و  - ٦٨
ويلفـت انتبـاه احلكومـة،    . شريعاهتا الـيت تتعـارض مـع املعـايري الدوليـة      األحكام الواردة يف ت   

بوجه خاص، إىل أحكام القـانون اجلنـائي وإىل اإلضـافة الـيت أشـار إليهـا يف تقريريـه احلـايل                      
 .والسابق

ويـدعو املقـرر اخلـاص احلكومـة إىل اإلفـراج الفـوري عـن مجيـع األشـخاص الـذين             - ٦٩
وجيـدد املقـرر اخلـاص دعوتـه للحكومـة      . م حبكـم التبعيـة    حتتجزهم احلكومـة بـسبب جتـرميه      

  .إلطالق سراح السيدة شني سوك جا وابنتيها ومل مشلهن مع السيد أو كيل نام
 فإنـه يـدعو     بتايلند اللتزامها مببدأ عدم اإلبعاد القسري،     وفيما يشيد املقرر اخلاص       - ٧٠

ريـا الـشعبية الدميقراطيـة     مجيع البلدان األخرى اليت يطلب فيهـا أشـخاص مـن مجهوريـة كو             
إنسانية وحتترم مبـدأ    معاملة  إىل أن حتميهم وتعاملهم     عابرا  ا  رون هبا مرور  اللجوء أو اليت مي   

 عـام  ، وفق ما تنص عليه اتفاقيـة إعادهتم قسرا إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   عدم  
اص حكومة مجهوريـة     وعالوة على ذلك، يدعو املقرر اخل      . الالجئني ركز املتعلقة مب  ١٩٥١
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كوريا الشعبية الدميقراطية إىل تبـادل املعلومـات مـع اجملتمـع الـدويل بـشأن وضـع ومعاملـة                    
 .األشخاص الذين أعيدوا قسرا إىل البلد

يشدد املقرر اخلاص على ضرورة أن يقدم اجملتمع الدويل دعماً إنـسانياً متواصـالً              و  - ٧١
وينبغـي أالّ يكـون تقـدمي املعونـة اإلنـسانية،           . ةإىل شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي     

يف ذلك املعونة الرامية إىل تلبية االحتياجات الغذائية والطبيـة وغريهـا مـن االحتياجـات             مبا
  . مرهوناً بأي شروط سياسية،اإلنسانية امللحَّة

ــة إىل اإلقــرار    املقــرر اخلــاصيــدعوو  - ٧٢ ــا الــشعبية الدميقراطي ــة كوري  حكومــة مجهوري
 يف حقـوق اإلنـسان   تعزيز حلقوق اإلنسان بغية األمم املتحدةرة التعاون مع مفوضية   بضرو

  .السياسات والربامج
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	5 - وحيث أن المقرر الخاص لم يتمكن من دخول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فقد استفاد المقرر الخاص كثيرا، مثل سلفه، من المعلومات الواردة من الحكومات المعنية ومن حواره معها خلال زياراته للبلدان المجاورة.
	6 - وفي الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012، قام المقرر الخاص بمهمة زار خلالها تايلاند، حيث التقى جهات فاعلة مختلفة، من بينها مسؤولون من حكومة تايلند ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمات غير حكومية، وأكاديميون ودبلوماسيون. وتمثل الغرض من زيارته في جمع أحدث المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتعرف على أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية في البلد. واستقبلت تايلاند عددا من المواطنين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتستضيف عددا من المكاتب الإقليمية لبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	7 - وفي تايلاند، استمع المقرر الخاص إلى إفادات حول قضايا هامة، منها التحديات المرتبطة بأولئك الذين يفرون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والانتهاكات التي يتعرض لها ملتمسو اللجوء من جانب المتاجرين بالأشخاص، واعتقال ملتمسي اللجوء في بلدان العبور. وناقش أيضا انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك المسائل تلك المتعلقة بالندرة الشديدة للأغذية، وسوء التغذية بين الأطفال، والظروف الصحية المتدهورة، والبنية التحتية المتردية، والظروف الاقتصادية السيئة. وأخيرا، استمع المقرر الخاص أيضا إلى إفادات عن عمليات الأمم المتحدة الرامية إلى تخفيف العديد من مظاهر الظروف المعيشية القاسية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	8 - وعُرضت على المقرر الخاص أحدث المعلومات بشأن مسألة دخول المساعدات الإنسانية للمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعلى الرغم من أن التفاوض بشأن دخول المساعدات إلى البلد كان عملية طويلة وصعبة، فقد أُبلغ بحدوث تحسن كبير ومنتظم في الوضع منذ عام 1995، عندما وصلت الطلائع الأولى القليلة للعاملين في مجال الأنشطة الإنسانية إلى البلد.
	9 - ووفقا للقرار 2004/13 الذي اتخذته اللجنة السابقة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بعدها مجلس حقوق الإنسان ولقرارات الجمعية العامة، ضم المقرر الخاص عند إعداد هذا التقرير ملاحظاته والمعلومات التي حصل عليها أثناء زيارته إلى التقارير وورقات الإحاطة والمقابلات التي جمَّعتها المنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة والأكاديميون ومصادر أخرى كثيرة موثوق بها.
	10- ويعرب المقرر الخاص عن تقديره لحكومة تايلند لما بذلته من جهود لتيسير زيارته لتايلند. ويود المقرر الخاص أن يوجه الشكر أيضا إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية لتزويده بالمعلومات وإطلاعه على كل جديد بشأن عملياتها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	ثالثا - نظرة عامة عن الحالة الراهنة
	11 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المقرر الخاص تلقى تقارير حول مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وسجل أيضا عددا من الشهادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وليس ثمة دلائل على حدوث أي تحسن في سجل البلد البائس بشأن حقوق الإنسان بعد أن خلف كيم يونغ أون والده في 17 كانون الأول/ديسمبر 2011، أو في نهجه في التعامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، ترددت معلومات تفيد بأن السلطات اعتقلت مسؤولين للاشتباه في أنهم أثاروا اعتراضات أو تساؤلات بشأن الانتقال السلس للقيادة، وسادت مخاوف من انه سيتم إرسال هؤلاء المعتقلين إلى معسكرات الاعتقال، وإنهم سيعانون من السخرة أو الإعدام علنا أو التعذيب وغير ذلك من صنوف سوء المعاملة في العديد من معسكرات الاعتقال السياسي في البلد().
	12 - وفي آذار/مارس 2012، وللمرة الأولى منذ بدء ولاية المقرر الخاص، اتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدون تصويت، الأمر الذي يعكس قلقا عاما بين الدول الأعضاء إزاء محنة الناس في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويرى المقرر الخاص أن من المهم للغاية المحافظة على المستوى الحالي للدعم لهذا القرار في السنوات المقبلة، ومواصلة التماس سبل لمشاركة القيادة الجديدة بدعم من الدول الأعضاء ذات النفوذ.
	13 - وفي نيسان/أبريل 2012، وجه المقرر الخاص رسالة رئيسية إلى مؤتمر عقد في واشنطن العاصمة عن معسكرات الاعتقال السياسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وشدد على ضرورة الاستفادة من المؤتمر للمساعدة في العمل على تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن أعداد ومواقع وحالات وبيان معسكرات الاعتقال السياسي التي ظل يشار إليها لفترة طويلة على أنها مصدر قلق رئيسي في ما يتعلق بحقوق الإنسان. واغتنم المقرر الخاص الفرصة ليؤكد أن جهات فاعلة مختلفة، منها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، قامت بقدر كبير لعدة عقود بتوثيق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ودعا الدول والمجتمع الدولي إلى إجراء استعراض شامل للوثائق ذات الصلة لتقييم الأنماط والاتجاهات الأساسية والنظر في إنشاء آلية لإجراء تحقيقات تفصيلية بقدر أكبر.
	14 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية محتاجا لدعم دولي، في شكل مساعدة إنسانية وإنمائية، للنهوض بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورفع مستوى المعيشة وضمان الحصول على الخدمات الأساسية. ولهذه الغاية، عكف عدد من هيئات الأمم المتحدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على العمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان. وأثناء زيارة المقرر الخاص إلى تايلند، أُبلغ بأن محور تركيز هذه الإجراءات انصب على التخفيف من الأزمة التي طال أمدها عن طريق توفير استجابة إنسانية متواصلة للتصدي للاحتياجات الفورية والمتوسطة الأجل في مجال التغذية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي، مع السعي أيضا إلى معالجة بعض الأسباب الجذرية لمواطن الضعف من أجل بناء قدرة على المجابهة وسبل مستدامة لكسب العيش. وفي حين أن بعض هذه الإجراءات لها طابع إنساني، فإن هذه المعونة يمكن أن تسهم في حماية حقوق الإنسان دون أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها، بصفتها تتحمل المسؤولية الرئيسية في ضمان حقوق الإنسان.
	15 - وأشار فريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى أنه رغم أن المساعدة الإنسانية الدولية ساهمت إلى حد كبير في تحسين تلبية الاحتياجات الأساسية، فلا يزال 16 مليون شخص يعانون من درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي المزمن. ولا تزال المشاكل الاقتصادية العميقة الجذور والمستويات العالية من سوء التغذية تشل البلد. ونظرا لعدم كفاية الإمدادات والمعدات الطبية، فإن نظام الرعاية الصحية غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية. ولا يزال الصرف الصحي وإمدادات المياه وأنظمة التدفئة في الحضيض. ومثلما كان الحال في السنوات السابقة، فإن الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات وكبار السن هم الفئات الأكثر ضعفا على وجه الخصوص().
	16 - وفي آذار/مارس 2012، زار بيجين روبرت كنج المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وجون براوس نائب المدير المساعد لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، للاجتماع مع مسؤولين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمناقشة التفاصيل الإدارية لبرنامج المساعدة الغذائية التي تستهدف أشد فئات السكان ضعفا في البلد. وكان من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة 240000 طن من المساعدات الغذائية، إلا أن هذه المساعدة أُلغيت في نيسان/أبريل 2012 عقب قيام حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإطلاق أحد السواتل.
	17 - وفي حزيران/يونيه 2012، طلبت الأمم المتحدة 198 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
	18 - ويتلقى حاليا ما يقرب من مليوني شخص في أكثر مناطق البلد معاناة من انعدام الأمن الغذائي مساعدات غذائية وتغذوية. ومن المتوقع أن يجري علاج حوالي 300 10 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد و 000 75 ألف طفل من سوء التغذية الحاد المتوسط. وقدر العجز في الحبوب لعام 2011/2012 بما مقداره 000 739 طن، مما كشف عن وجود عجز في الحبوب بــلغ 000 414 طن متري.
	19 - وفي تموز/يوليه 2012، شهدت الأجزاء الشمالية من البلد أمطارا غزيرة قتلت 88 شخصا، وأثرت على 856 18 أسرة، وخلفت 889 62 فردا بلا مأوى. وأشارت بعض تقارير وسائط الإعلام غير المؤكدة إلى أن أعداد الضحايا أعلى. وأفادت الحكومة أيضا بحدوث ضرر كبير في البنية التحتية أثر على الطـرق والكباري، وذكرت أن أكثر مـن 600 30 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة قد أُضيرت، في أربعة أقاليم أساسا. ووقت صياغة هذا التقرير، كانت الأمم المتحدة تخطط، بناء على طلب من الحكومة، لإيفاد فريق تقييم مشترك بين الوكالات لزيارة أشد مقاطعتين تضررا. وبالإضافة إلى طلب المساعدة من الأمم المتحدة، اتصلت الحكومة أيضا بوكالات دولية أخرى، منها حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية المقيمة العاملة هناك مثل وحدات الدعم البرنامجي التابعة للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تفاقم الفيضانات والأضرار المترتبة عليها الأزمة الغذائية الحادة بالفعل.
	20 - وفي شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2011، أجرى دبلوماسيون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا محادثات غير رسمية على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم أو اتفاق رسمي على استئناف المحادثات السداسية الأطراف، التي علقت منذ عام 2008. ومن الضروري استئناف المحادثات السداسية، التي تركز في المقام الأول على الأمن، من أجل تعزيز الحوار بشأن عدد من القضايا الهامة الأخرى في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومنها حقوق الإنسان.
	21 - وفي حزيران/يونيه 2012، عدلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دستورها لتعلن البلد دولة نووية، ولكنها لم تجر أية تغييرات أخرى لمواءمة الدستور مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الأعراف الديمقراطية.
	رابعا - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	22 - تلقى المقرر الخاص تقارير عن الانتشار الواسع النطاق لمعسكرات الاعتقال السياسي، وتردي الأوضاع في السجون، وتعرض السجناء للسخرة والتعذيب والعقاب البدني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جمع ائتلاف من المنظمات غير الحكومية معلومات عن بعض أبشع الانتهاكات التي ارتكبت ضد شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من خلال عملية معسكرات الاعتقال. ويقدر عدد الأشخاص المسجونين في ستة معسكرات مابين حوالي 000 150 إلى 000 200 شخص بزعم ارتكاب جرائم سياسية. ويعتزم المقرر الخاص بحث هذه المسألة في التقارير المقبلة. ويركز هذا التقرير على حرية الرأي والتعبير، وأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي لا تتفق مع المعايير الدولية، وحالة أو كيل - نام وأسرته، وحالة ملتمسي اللجوء والاتجار بالأشخاص، والحالة الاقتصادية لشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	ألف - حرية الرأي والتعبير
	23 - يساور المقرر الخاص قلق بسبب التقارير التي ترددت مؤخرا عن أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل فرض قيود قاسية على حرية الرأي والتعبير والتجمع على الرغم من الضمانات الدستورية التي تكفل هذه الحقوق(). ويعتقد أن القبضة الصارمة على جميع وسائط الإعلام لا تزال قائمة من أجل منع أي تحديات للحكومة وسياساتها. ورغم أن الإطلاع على وسائط الإعلام يخضع لقيود صارمة ويواجه من يحوزون مواد محظورة عقابا قاسيا، فإن عددا كبيرا من الأفراد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يحصلون على أقراص فيديو رقمية، ويتابعون البث الإذاعي والتلفزيوني الخارجي سرا. وتشير تقارير أيضا إلى استخدام التكنولوجيا مثل الهواتف المحمولة المتصلة بالشبكات الصينية للحصول على المعلومات من خارج البلد(). 
	24 - ويدعي ملتمسو اللجوء الذين أجريت لقاءات معهم في مناسبات مختلفة أن أكثر طريقة شائعة بين مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للحصول على معلومات خارجية هي أقراص الفيديو الرقمية الأجنبية المهربة عبر الحدود. وعلى الرغم من أن امتلاك جهاز راديو انضباطي المجال يلتقط إذاعات خارجية يعتبر جريمة، إلا أنه يمكن لمن يمتلكونه سماع محطات إذاعة تبث من سول مثل إذاعة تشوسون الحرة، والإذاعة المفتوحة لكوريا الشمالية، وإذاعة إصلاح كوريا الشمالية، وإذاعة كوريا الشمالية الحرة، وإذاعة صوت أمريكا وإذاعة آسيا الحرة. وتشير الاستبيانات إلى أن 27 في المائة من الناس في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يستمعون إلى إذاعات أجنبية، و 24 في المائة يشاهدون برامج تلفزيونية من الصين وجمهورية كوريا التي يمكن استقبالها بالقرب من الحدود(4).
	25 - ورغم وجود ما يتراوح تقريبا بين 000 500 و 000 700 هاتف محمول في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فلا تتوافر للشبكة فرص الاتصال الدولي. ويمكن للناس الذين يعيشون بالقرب من الحدود أن يستخدموا بشكل غير مشروع الشبكات الصينية للهواتف المحمولة، والتي يمكن أن يصل مداها إلى 20 كيلومترا داخل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتشير التقديرات إلى أن هناك مليوني جهاز حاسوبي في البلد، غير مربوطة في المعتاد بالإنترنت. أما شبكات الإنترانت الداخلية، فإنها مقصورة على المكاتب الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث. ويمكن تبادل الملفات من خلال ذاكرات التخزين الخارجية المحمولة وأجهزة MP3، ولكن ذلك يعني أن نشر المعلومات لا يزال قائما على استخدام تكنولوجيات بسيطة بل وأحيانا تكنولوجيات عتيقة.
	26 - وبسبب غموض مصطلحات القانون الجنائي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تتمكن الدولة من فرض قيود شديدة على التمتع بحرية الرأي والتعبير. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 166 من القانون على معاقبة أي عامل في قطاع خدمات الاتصالات والبث يجري اتصالات ’غير مسؤولة‘ أو لا يقوم بالبث ”بطريقة عادية“، تسفر عن ”عواقب وخيمة“. ومن شأن استخدام مصطلحات مثل ’بطريقة عادية‘، و ’عواقب وخيمة‘ و ’غير مسؤولة‘ أن يفسح مجالا للحكومة لقمع حرية الرأي والتعبير. وتجدر الإشارة إلى أن الحق في حرية التعبير للجميع يشمل الحق في تلقي المعلومات ونقلها للآخرين. وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبات منها عقوبة العمل لفترة قصيرة للشخص الذي يستمع إلى إذاعات معادية للجمهورية، أو يجمع ويحتفظ أو يوزع دعايات للعدو، وهي أمور يمكن أن تفسريها عموما من أجل تقييد حرية الناس في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير أو تمكين الحكومة من فرض قيود صارمة على وسائل الإعلام المستقلة في البلد. واحتمال حدوث انتهاك من هذا القبيل يكون قائما على الأرجح في غياب وجود سلطة قضائية مستقلة، مثلما هو الحال في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر A/HRC/19/65). 
	باء - القانون الجنائي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	27 - تناول المقرر الخاص في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة (A/HRC/19/65)، مسألة عقوبة الإعدام والمواد في القانون الجنائي وإضافته التي تتيح هذه العقوبة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد المقرر الخاص قلقه إزاء الإجراءات القانونية الواجبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	28 - ويساور المقرر الخاص قلق عميق إزاء عدة مواد أخرى في القانون الجنائي التي إما أنها لا تتفق مع المعايير الدولية أو تتضمن مصطلحات لم يتم تعريفها أو غامضة، مما يتيح نطاقا واسعا لسوء التفسير وسوء الاستخدام من قبل الدولة. فعلى سبيل المثال، ينص القانون الجنائي على عقوبات، تأخذ أساسا شكل الأشغال الشاقة، على الشخص الذي ”ينهب“ ممتلكات الدولة (انظر المادة 90)، أو يحتل ممتلكات الدولة ”بالخداع “ (انظر المادة 92)، أو ”يحتال“ على الدولة أو منظمة تعاونية اجتماعية (أنظر المادة 92)، أو ”يعرقل“ الإدارة العادية للاقتصاد ]...[ لممتلكات الدولة (انظر المادة 136). إلا أنه لا يوجد في القانون الجنائي تعريف لمصطلحات مثل النهب، أو الخداع، أو الاحتيال، أو العرقلة.
	29 - والمقرر الخاص قلق أيضا من أن عددا من الأحكام ينص على فرض عقوبات على أفعال لا تستوجب في المعتاد مسؤولية جنائية. فعلى سبيل المثال، تدعو المادة 143 إلى فرض عقوبة الشغل لمدة تصل إلى سنتين، على أي مفتش لا يتفقد المعدات أو يصلحها مما يؤدي إلى تدميرها أو إلى توقف إنتاج أي سلعة. وبالمثل، ينص القانون على عقوبة الشغل لمدة تصل إلى سنتين على أي مشرف زراعي لا يعطي توجيهات للمزارعين وفقا لأساليب جوتشه للزراعة (الاعتماد على الذات)(). وتعاقب المادة 200 من قانون العقوبات انتحال مؤلفات الغير بالأشغال لمدة تصل إلى سنتين.
	30 - ويساور القلق المقرر الخاص بشأن المادة 233 من القانون الجنائي والتي تتوخى فرض عقوبة الشغل لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يعبر بصورة غير قانونية حدود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهو أمر يتنافى مع الحق في حرية التنقل. ويبدو أن هذا الحكم يستهدف ملتمسي اللجوء لدى العودة القسرية إلى البلد. ويشير المقرر الخاص إلى الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تناولت ادعاءات المواطنين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين سافروا للخارج بدون جوازات سفر، بشأن إرسالهم إلى معسكرات العمل عند عودتهم إلى البلد (انظر E/C.12/1/Add.95، الفقرة 15).
	جيم - حالة أو كيل - نام
	31 -  أُبلغ المقرر الخاص والأمين العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بحالة أو كيل - نام. ونقلت معلومات إضافية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي كان على علم للمرة الأولى بالحالة في عام 1995(). وفي 28 حزيران/يونيه 2012، تكلم السيد أو أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان.
	32 - ووفقا للشكوى الواردة، قام السيد أو، وهو مواطن من جمهورية كوريا، وشين سوك جا، بمغادرة جمهورية كوريا للعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية آنذاك في عام 1970. وكانت لديهما ابنتان هما أو هاي وون وأو كيو وون. وخلال الثمانينات، عرض عملاء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على السيد أو الانتقال إلى ذلك البلد، ووعدوا بمنحه وظيفة مستقرة كاقتصادي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى جانب تقديم مساعدة طبية لزوجته، التي كانت تعاني من التهاب الكبد. ووافق السيد أو على عرض العمل، وفي عام 1985 هاجرت الأسرة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	33 - وقيل أن الأسرة وُضعت، خلال الأشهر الثلاثة الأولى لوجودها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في منطقة جبلية نائية، حيث تم تلقينها أيديولوجية جوتشه (الاعتماد على الذات) والنظرية السياسية لكيم ايل سونغ. وبعد هذه الفترة، تم إرسال السيد أو إلى مكتب الاتصال في جبل شيلبو للعمل في برنامج إذاعي بعنوان ”صوت الإنقاذ الوطني“، يبث إلى جمهورية كوريا. وتلقى السيد أو بعد ذلك تعليمات من الحكومة بجلب مزيد من الكوريين من جمهورية كوريا ممن كانوا يدرسون في ألمانيا. وقيل أن السيدة شين اعترضت على هذا النشاط وطلبت من زوجها الفرار من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبعد ذلك بوقت قصير، تمكن السيد أو من مغادرة البلد بحجة أنه ذاهب إلى ألمانيا لجلب مزيد من الطلاب الذين يحملون جنسية جمهورية كوريا.
	34 - وقيل أنه جرى احتجاز السيدة شين وابنتيها من أجل ضمان ولاء السيد أو. وفي طريقه إلى ألمانيا في عام 1986، فر السيد أو إلى الدنمرك، حيث طلب حق اللجوء السياسي. وفي العام التالي، أودعت السيدة شين وابنتيها في معسكر سجن يودوك، بدعوى أن السيد أو لم يرجع إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويستخدم هذا الاحتجاز عادة للتجريم بحكم التبعية، ومعاقبة جميع أفراد العائلة على أفعال ارتكبها أحد أقاربهم أو زُعم أنه ارتكبها.
	35 - وأرسل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رسالة إلى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 1آذار/مارس 2012 طلب فيها معلومات تفصيلية عن الوضع الحالي للسيدة شين وابنتيها، وتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر استمرار احتجازهن. وفي 27 نيسان/أبريل 2012، ردت الحكومة بأن السيدة شين توفيت متأثرة بالالتهاب الكبدي، وزعمت أن ابنتي السيدة شين لا تعتبران السيد أو والدهما منذ أن تخلى عن أسرته وتسبب في وفاة والدتهما. وادعت الحكومة أن ابنتي السيد أو ترفضان الاتصال به.
	36 - وطلب صاحب الشكوى6 في 2 أيار/مايو 2012 برهانا آخر على وفاة السيدة شين وحالة الابنتين. ووفقا للمصدر، فإن الحكومة إذا كانت تدعي أن السيدة شين ليست محتجزة بشكل تعسفي وأنها توفيت، فيجب أن توفر معلومات دقيقة عن تاريخ ومكان وفاتها. وطلب المصدر كذلك إلى الفريق العامل أن يعتبر احتجاز أوه هاي وون وأو كيو وون احتجازا تعسفيا وانتهاكا للقانون الدولي.
	37 - وفي 2 أيار/مايو 2012 أصدر الفريق العامل رأيا بأن استمرار احتجاز السيدة شين، وأو هاي وون وأو كيو وون، هو إجراء تعسفي، ويخالف المواد 8 و 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى هذا الأساس، طلب الفريق العامل إلى الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع، والذي يشمل، في رأيه، الإفراج الفوري من الاحتجاز والحق القابل للإنفاذ في الحصول على تعويض، وفقا للفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر A/HRC/WGAD/2012/4). ويوافق المقرر الخاص على قرار الفريق العامل ويجدد دعوته التي وجهها إلى الحكومة في تقريره المقدم في آذار/مارس 2012 إلى مجلس حقوق الإنسان لإطلاق سراح السيدة شين وابنتيها والسماح بلم شملهم مع السيد أو.
	38 - وتقدم هذه الحالة مثالا عن مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المحتجزين في معسكرات الاعتقال نتيجة التجريم بحكم التبعية. وأشار المقرر الخاص إلى تقارير مثيرة للقلق واردة من منظمات غير حكومية ومصادر أخرى عن انتشار الاحتجاز التعسفي والسخرة على نطاق واسع، تشمل حالات مماثلة للحالة المذكورة أعلاه، مع فترات طويلة للغاية من الحرمان من الحرية، دون توجيه تهم محددة أو مراعاة الأصول القانونية، ومع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. ويلاحظ المقرر الخاص أنه في إطار ظروف معينة، يمكن أن يشكل السجن الواسع الانتشار أو المنهجي، أو غير ذلك من الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك للقانون الدولي، جرائم ضد الإنسانية.
	دال - الحالة الاقتصادية وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	39 - لا يزال الأداء الاقتصادي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضعيفا. وبشكل عام، تحقق بين عامي 2005 و 2012 نمو بنسبة 2 في المائة تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يعني تحقق نمو سنوي مركب بمعدل 0.4 في المائة تقريبا في الدخل القومي الحقيقي. ويبلغ النمو السكاني الحالي نحو 0.6 في المائة سنويا، مما يشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض خلال هذه الفترة. وحدث انتعاش اقتصادي متواضع من عام 1999 إلى عام 2005، تلاه نمو سلبي خلال ثلاث من السنوات الخمس الماضية. وفي حين لا تزال الزراعة تمثل المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني، فقد انخفضت حصتها من 30 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و 2012. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقلب الإنتاج الزراعي يمثل تحديا رئيسيا يواجه المحافظة على اقتصاد مستقر وتحسين مستويات معيشة السكان().
	40 - وشكل التضخم مشكلة خطيرة في السنوات الأخيرة، وتدهور بلا هوادة بعد المبادرة الفاشلة لإعادة تقييم العملة في 2009(). وجربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الانفتاح الاقتصادي في السابق لجذب رؤوس أموال أجنبية، إلا أنها كانت تلغي المبادرة في كل مرة(). ويُسمح بمشاركة أجنبية محدودة في الاقتصاد في مناطق اقتصادية خاصة، حيث تتم الموافقة على الاستثمار على أساس كل حالة على حدة. وفي أوائل حزيران/يونيه 2011، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ منطقتين اقتصاديتين خاصتين جديدتين، بالإضافة إلى منطقة كايسونج الصناعية التي طورت في العقد الماضي(). وأصدرت الحكومة بيانات أيضا في عامي 2010 و 2011 بشأن اعتزامها تعزيز الصناعات الخفيفة والزراعة، على نقيض السنوات السابقة عندما لم تكن الحكومة تشير إلى أولويات غير عسكرية.
	41 - ومع ذلك، لا توجد حاليا أي مؤشرات على أن الحكومة ستقوم بتنفيذ أي من الإصلاحات الهيكلية الطويلة الأجل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني بشكل ملحوظ.
	42 - ويرى المقرر الخاص أن الحيوية الاقتصادية لها علاقة مباشرة بقدرة الدولة على تحقيق وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويلاحظ في هذا الصدد أن السماح بمشاركة أجنبية أكبر في الاقتصاد هو مبادرة هامة من قبل الحكومة. ومع ذلك، فلكي يكون هناك أثر حقيقي في حالة الشعب في البلد ومعالجة الثغرات الرئيسية في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيتعين على الحكومة أن تعتمد على نحو عاجل سياسة اقتصادية قوية تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان وترمي إلى الحد من الفقر المدقع وسوء التغذية والوفيات، وتحسين الحياة اليومية للشعب. وحيث أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها ملتزمة بالامتثال بأحكام هذين العهدين، ويتعين مساءلتها عن السياسات والأعمال التي تنتهك هذه القواعد. وتعزى بعض التحديات التي تواجهها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ضعف الاقتصاد والسياسات الخاطئة التي يرد وصف موجز لها أدناه.
	43 - وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 16 مليون شخص في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ما زالوا يعانون من درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي المزمن وارتفاع معدلات سوء التغذية(). وما زال نقص التغذية يقوض نوعية حياة السكان وله آثار سلبية على مستويات الصحة والإنتاجية والدخل ونمو الأصول والفقر. وثمة معلومات موثقة تفيد بأن المشكلة الرئيسية المتعلقة بنقص التغذية هي نتيجة مباشرة لنقص الأغذية بشكل مستمر الذي يعاني منه البلد منذ منتصف التسعينات(). وفي السنوات الأخيرة، ساد أيضا اتجاه مثير للقلق لخفض الواردات الغذائية لتعويض العجز في نقص الحبوب، مما يفرض مزيدا من التحديات بالنسبة للفئات الضعيفة.
	44 - وبالإضافة إلى الظروف الجغرافية والمناخية، فإن الإنتاج خلال المواسم الزراعية محدود للغاية بسبب نقص المدخلات: توافر المعدات الميكانيكية وإصلاحها، وتوافر البذور الجيدة والأسمدة والمبيدات والوقود، ونقص العمالة(12). ويتعين التصدي للشواغل المتعلقة بالغذاء والتغذية بطريقة استراتيجية بقدر أكبر، مع القيام في الوقت نفسه بتدخلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في مجالات الإنتاج الزراعي، ودعم التغذية، والمساعدة الغذائية، والوقاية من سوء التغذية وعلاجها. ويكرر المقرر الخاص أوجه القلق التي أثارها فيما يتعلق بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتصل بالحق في الغذاء في تقاريره السابقة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
	45 - وفيما يتعلق بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحق في مستوى معيشي لائق، تشير التقارير الواردة من البلد إلى مصادفة تحديات في الحصول على المياه، نظرا لأن شبكات إمدادات المياه الواسعة عبر الأنابيب التي تم تركيبها في وقت مبكر من الثمانينات من القرن الماضي أصبحت الآن في حالة سيئة بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والإصلاح، ونقص الكهرباء، والتلف من جراء الكوارث الطبيعية. ويمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة لنظام الصرف الصحي؛ وبينما يتوافر لجميع الأسر تقريبا شكل من أشكال مرافق الصرف الصحي، فإن الملاحظات، خاصة في المناطق الريفية، تشير إلى أنها تكاد تكون في حالة سيئة على الدوام. ونتيجة لذلك، ما زال الإسهال الناجم عن عدم كفاية جودة المياه وسوء الصرف الصحي وسلوك الأشخاص في ما يتعلق بالنظافة الصحية يشكل السبب الرئيسي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة.
	46 - وفي ما يتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والنفسية، فعلى الرغم من بعض التحسينات في السنوات الأخيرة، فإن المعدلات الحالية لوفيات الرضع التي تبلغ 19 في كل 000 1 مولود على قيد الحياة ووفيات الأمهات التي تبلغ 77 لكل 000 100 مولود على قيد الحياة، لا تزال أعلى بكثير عما كانت عليه في التسعينات (14 في كـل 000 1 مولود على قيد الحياة، و54 في كل 000 100 مولود على قيد الحياة على التوالي). ولا يزال عدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية العالية الجودة، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية للمواليد والأطفال يمثل العائق الرئيسي. وهناك تحديات إضافية تتمثل في نقص الموارد اللازمة لتوسيع برامج الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلد، ومحدودية المعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات، وعدم كفاية قدرات الرصد والإشراف. ويترتب أيضا على عدم كفاية الحالة التغذوية للنساء في فترة ما قبل الحمل وللحوامل أثر سلبي أيضا على معدل الوفيات والأمراض النفاسية(12).
	47 - ومن العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للشعب تدهور حالة نظام الرعاية الصحية. فقد واجه النظام على مدى العقدين الماضيين قيودا مالية، مما أدى إلى تهالك البنية التحتية عموما. ونظرا لعدم كفاية الإمدادات والمعدات الطبية، أصبح نظام الرعاية الصحية غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يؤثر بشكل خطير على الحالة الصحية والتغذوية للشعب، وخاصة الحوامل والمواليد حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة. ويعرقل عدم وجود شبكات الكهرباء والتدفئة وعدم كفاية المياه والصرف الصحي في المرافق الصحية ونقص الرعاية التي توفرها عربات الإسعاف، قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية، ويؤدي بالإضافة إلى ذلك إلى ارتفاع معدل الوفيات بين المواليد حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة والنساء في حالات الوضع().
	48 - ويردد المقرر الخاص أوجه القلق التي أثارتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤيد توصيتها بأن تولي الدولة الطرف اهتماما متزايدا لتوفير تغذية كافية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة للتصدي للعواقب الوخيمة المحتملة على صحتهم().
	49 - وبمناسبة الاستعراض المقبل الذي ستجريه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، يحث المقرر الخاص الحكومة على استخدام المعلومات التي جمعتها الهيئات الحكومية المختلفة، بمساعدة من منظمات الأمم المتحدة، في تجميع إحصاءات وبيانات أخرى كأدوات ضرورية للمساعدة في تحديد الفجوات والاتجاهات. وهذه الممارسة من شأنها أن تساعد الحكومة على الامتثال لالتزاماتها بتقديم تقارير إلى هيئة المعاهدة دولية، وأن تساعدها أيضا على تلبية الواجبات المهملة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب.
	50 - وفي مواجهة هذه الخلفية، يعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء الإعلان الأخير الصادر عن كيم جونج أون بأن أولوياته الأولى والثانية والثالثة هي تعزيز الجيش. فبطء النمو الاقتصادي المقترن بسياسة ”الجيش أولا“ سيكون ضارا برفاه شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويحث المقرر الخاص الحكومة على توفير موارد كافية لتلبية أكثر الاحتياجات أهمية مثل الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي.
	51 - وفضلا عن اعتماد سياسات اقتصادية غير صائبة وإعطاء الأولوية للجيش على عامة السكان، تفاقم الحكومة فشلها في الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب من خلال شكل غريب من أشكال التمييز. فالحكومة تواصل تصنيف السكان وفقا لنظام الولاء الذي يسفر عن عدم المساواة في الحصول على الغذاء والسكن والرعاية الطبية وفرص العمل والتعليم. وتصنف الفئتان اللتان تعانيان أكثر من غيرهما من بين المواطنين من هذا النظام إلى فئة ”معادية“ وأخرى ”متهاونة“ تشمل أحفاد الموظفين في الإدارة الاستعمارية اليابانية، والنشطاء المسيحيين، والنساء من الشامان، ورجال الأعمال، وأفراد أسر الهاربين إلى جمهورية كوريا. ويواجه أعضاء الفئة ”المعادية“ أكبر عدد من القيود، ولا يمكنهم العيش في بيونغ يانغ أو في غيرها من المدن الرئيسية ولا يسمح لهم بالالتحاق بالكليات أو الجامعات.
	52 - ويوصي المقرر الخاص باعتماد نهج للتنمية والعمل الإنساني قائم على حقوق الإنسان لمعالجة هذا التمييز والإقصاء وهما أحد الأسباب الجذرية للفقر. ويدعو المقرر الخاص الحكومة، وحسب الانطباق، مكاتب الأمم المتحدة، إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في البرامج والسياسات الخاصة بالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء، بهدف دعم نتائج أفضل وأكثر استدامة. وينبغي أن يتم ذلك من خلال تحليل أوجه عدم المساواة والممارسات التمييزية والعلاقات السلطوية الجائرة التي غالبا ما تكون محور هذه الانتهاكات للحقوق.
	هاء - ملتمسو اللجوء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتجار بالبشر
	53 - وفقا للمعلومات الواردة، فإن معظم الناس الذين يغادرون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يضطرون إلى ذلك هربا من الجوع والحرمان من الحصول على قدم المساواة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية. ولا يوجد حاليا أي جمع منهجي للبيانات أو المعلومات الشخصية عن الأشخاص الفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على الوصول إلى نقاط الخروج من البلد، أو مناطق العبور في شمال شرق وجنوب شرق آسيا. ولذلك، من الصعب وضع تقدير موثوق به لعدد الأشخاص الذين يلتمسون مغادرة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. فالأمر قد يستغرق شهورا، وأحيانا سنوات، قبل أن يصل ملتمسو اللجوء إلى بلد تتوافر فيه إحصاءات سليمة أو إلى وجهتهم النهائية، وهي عادة جمهورية كوريا. وقد أبلغت المنظمات غير الحكومية وملتمسو اللجوء المقرر الخاص أنه منذ انتقال القيادة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر 2011، انخفضت أعداد ملتمسي اللجوء الذين نجحوا في عبور الحدود بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والصين بشكل ملحوظ بسبب تشديد إجراءات الأمن.
	54 - وتشير شهادات وتقارير عديدة إلى وقوع حالات وفاة واختفاء وسجن بين ملتمسي اللجوء قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى بلد آمن ثالث نتيجة الإمساك بهم أو ارتفاع حالات الإعادة القسرية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ولذلك فإن الإحصاءات المسجلة في الوجهة النهائية لا تتطابق بالضرورة مع عدد الناس الذين يحاولون مغادرة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين يصلون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى جمهورية كوريا، وهي الوجهة النهائية لمعظم ملتمسي اللجوء، بلغ في المتوسط ما يزيد قليلا عن 2000 شخص سنويا في السنوات السبع أو الثماني الماضية. وبين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه 2012، أفادت التقارير بوصول ما يقرب من 915 من ملتمسي اللجوء من بينهم 656 امرأة إلى جمهورية كوريا().
	55 - وعلى مر السنين، أصبحت تايلند بلد عبور معتاد قبل إعادة توطين ملتمسي اللجوء في جمهورية كوريا. وبين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2012، أفادت التقارير أن ما يقرب من 600 شخص من بينهم 455 من الإناث، يلتمسون حماية دولية، وصلوا إلى تايلند. والتزمت تايلاند باستمرار باتباع مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بملتمسي اللجوء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	56 - وفي بعض الأحيان يحصل ملتمسو اللجوء على عون من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في بلدان العبور. وأعرب المقرر الخاص عن انزعاجه للاعتقالات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين مع ملتمسي اللجوء في بلدان العبور(). وفي غياب المدافعين عن حقوق الإنسان، يتعرض معظم ملتمسي اللجوء، ولا سيما النساء والأطفال، للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر. وفي الواقع، تفيد التقارير أن الاتجار بالبشر من طالبي اللجوء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مشكلة واسعة الانتشار ومنهجية تستلزم اهتماما عاجلا.
	57 - وأكد المقرر الخاص باستمرار أهمية المسألة الملحة المتمثلة في عدم الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي شباط/فبراير 2012، ألقي القبض على 31 شخصا فروا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وطلبوا الحماية الدولية في الصين وذلك بسبب وجودهم في البلد بصورة غير مشروعة. وأثار قضيتهم بشكل مباشر مع الحكومة الصينية رئيس المقررين في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في نداء عاجل موجه في 24 شباط/فبراير 2012. ولقيت القضية اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي، ونوقشت على نطاق واسع في مجلس حقوق الإنسان حيث دعا العديد من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية إلى عدم الإعادة القسرية لهؤلاء الناس. وفي آذار/مارس 2012، ناشد المقرر الخاص أيضا، خلال مناقشاته المختلفة وتحاوره التفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان، جميع البلدان المجاورة أن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية. وبالرغم من هذه النداءات، تشير العديد من التقارير إلى أنه تمت إعادة العديد من ملتمسي اللجوء الــ 31 إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتثير هذه التقارير قلقا عميقا، ويكرر المقرر الخاص دعواته السابقة للدول المجاورة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والامتناع عن إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية قسرا.
	58 - وفي 28 آذار/مارس 2012، ذكر معهد بحوث حقوق الإنسان الموجود في بيونغ يانغ في أول مراسلاته الموجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأشخاص الذين يفرون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ليسوا منشقين أو ملتمسي لجوء أو لاجئين، ولكن مهاجرين غير شرعيين يغادرون البلد لأسباب اقتصادية أو للهرب من جرائم لا تغتفر ضد البلد.
	59 - ويعترف المقرر الخاص بأنه في حين يفر بعض الأشخاص من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب الاضطهاد، يتركها آخرون لأسباب اقتصادية. ومهما كانت دوافعهم، فمن المهم توفير الحماية لجميع الأفراد. والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951، التي تأسست على مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، تعرِّف اللاجئ بأنه شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية. وقد يحق للأشخاص الذين يغادرون بلدا بسبب الصعوبات الاقتصادية التمتع بمركز اللاجئ إذا كانوا قد اضطروا إلى مغادرة البلد بسبب اتباع الحكومة سياسات اقتصادية وسياسية تمييزية. وتتمحور البنية الاجتماعية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حول هيكل سونغبن الرسمي، الذي توجد بموجبه ثلاث فئات، تعرف عادة بالفئات ”الأساسية“ و ”المتهاونة“ و ”المعادية“. وينتمي كل فرد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى واحدة من هذه الفئات.
	60 - ويشمل أعضاء الفئة ”الأساسية“ أولئك الذين ساهم أسلافهم الذكور من العصب في تأسيس وتعزيز حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأولئك الذين تعتبرهم الحكومة ”أبطال“ الحرب الكورية أو من بيروقراطية الحزب. ولأغراض عملية بحتة، لم تتم على مدى نصف القرن الماضي، ترقية إلا من ينتمون إلى هذه الفئة فقط، ممن يشكلون النخبة، إلى مناصب رئيسية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفي بيروقراطية الحزب.
	61 - وينتمي معظم الناس الذين يفرون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الفئة ”المعادية“. وفي هذه الحالات، هناك أسباب قوية للقول بأن الدافع وراء رحيلهم هو الاضطهاد السياسي أو بسبب انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة، وهما شرطان من الشروط الخمسة التي حددتها الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين.
	62 - ويمكن لمن يفرون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب المصاعب الاقتصادية أيضا أن يتحولوا إلى لاجئين في عين المكان الذي يقيمون فيه. وقد لا ينطبق تعريف اللاجئ في عين المكان على من اعتبروا لاجئين لدى مغادرتهم لبلدهم، وإنما على من أصبحوا لاجئين لاحقا بسبب خشية مبررة من التعرض للاضطهاد لدى عودتهم، وذلك بسبب انتمائهم إلى واحدة من الفئات المحددة. وبالتالي يمكن لمن يغادرون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأسباب اقتصادية أن يصبحوا لاجئين في عين المكان إذا ما اعترتهم مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد لدى عودتهم.
	63 - وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تعتبر مغادرة البلد دون تصريح جريمة جنائية. وتحظر المادة 62 من القانون الجنائي على المواطنين السفر إلى بلد آخر بدون تصريح من الدولة، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لالتزام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهناك عديد من التقارير والشهادات من أشخاص عوقبوا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في معسكر اعتقال أو في بعض الأحيان بالإعدام لمغادرة البلد دون تصريح. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تستخدم أيضا المادة 245 من القانون الجنائي التي تنص على معاقبة الأشخاص الذين يلحقون الضرر بهيبة الدولة في بلدان أجنبية ضد ملتمسي اللجوء، الذين يتعرضون لمحنة مشابهة بصفة عامة، لرسمهم صورة قاتمة لبلدهم الأصلي.
	64 - ويذكر المقرر الخاص الدول بأنه ينبغي عليها، وهي تتخذ تدابير لمنع الاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر أو مهربي البشر، أن تكفل أيضا لملتمسي اللجوء إجراءات للتقييم والحماية، بما في ذلك إمكانية الاتصال بالمنظمات المعنية بقضايا اللاجئين.
	65 - ويدعو كذلك المقرر الخاص دول المنطقة التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 إلى التصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	66 - يود المقرر الخاص أن يشدد على ضرورة أن تكفل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حماية وتعزيز حقوق الإنسان عموما في البلد على النحو الذي تنص عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع تركيز خاص وليس حصريا على حرية التنقل، وحرية التعبير والرأي، والحقوق في الغذاء وفي الصحة وفي المياه وفي المرافق الصحية.
	67 - ويدعو المقرر الخاص الحكومة إلى أن تعترف بخطورة الحالة الغذائية والصحية في البلد وأن تعيد النظر في نهجها القائم على سياسة ”الجيش أولا“. ويدعو الحكومة إلى إعادة تخصيص الموارد الكافية لتحسين مستوى معيشة الشعب في البلد.
	68 - ويدعو المقرر الخاص حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى إلغاء الأحكام الواردة في تشريعاتها التي تتعارض مع المعايير الدولية. ويلفت انتباه الحكومة، بوجه خاص، إلى أحكام القانون الجنائي وإلى الإضافة التي أشار إليها في تقريريه الحالي والسابق.
	69 - ويدعو المقرر الخاص الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تحتجزهم الحكومة بسبب تجريمهم بحكم التبعية. ويجدد المقرر الخاص دعوته للحكومة لإطلاق سراح السيدة شين سوك جا وابنتيها ولم شملهن مع السيد أو كيل نام.
	70 - وفيما يشيد المقرر الخاص بتايلند لالتزامها بمبدأ عدم الإبعاد القسري، فإنه يدعو جميع البلدان الأخرى التي يطلب فيها أشخاص من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اللجوء أو التي يمرون بها مرورا عابرا إلى أن تحميهم وتعاملهم معاملة إنسانية وتحترم مبدأ عدم إعادتهم قسرا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفق ما تنص عليه اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. وعلاوة على ذلك، يدعو المقرر الخاص حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى تبادل المعلومات مع المجتمع الدولي بشأن وضع ومعاملة الأشخاص الذين أعيدوا قسرا إلى البلد.
	71 - ويشدد المقرر الخاص على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعماً إنسانياً متواصلاً إلى شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وينبغي ألاّ يكون تقديم المعونة الإنسانية، بما في ذلك المعونة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، مرهوناً بأي شروط سياسية.
	72 - ويدعو المقرر الخاص حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الإقرار بضرورة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية تعزيز حقوق الإنسان في السياسات والبرامج.

