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 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 4و 2البندان 
 التقرير السنوي لمفّوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 

 وتقارير المفّوضية السامية واألمين العام
    تتطلب اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق اإلنسان التي 

            دور وإنجاااااااوات مفوضااااااية األماااااام المتحاااااادة السااااااامية لحقااااااوق اإلنسااااااان  
 فيما يتعلق بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  
 *نتقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسا  

  

 موجز 
معسومـا  ددةـع عـن  28/22لقـرا  لسـح وقـوإل اان ـان  يتضمن هذا التقرير املقـد  وققـا   

والـــع وقـــوإل اان ـــان ك ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع وعـــن  نةـــ ع م و ـــأع األمـــم املتحـــدة 
  31نأ ـــان/  ري  و 1ال ــامأع وقـــوإل اان ـــان حم و ــأع وقـــوإل اان ـــان  ك  ــأول ك ال ـــ ة  ـــ  

   .2015ةانون األول/دي مرب 

  

 
 

 تأخر تقدمي هذا التقرير إىل ما  عد املوعد املقر  له لتضمأنه  ودث الت و ا  امل تجدة. * 
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 مقدمة -أوالا  
الـــذل يســـ   25/25، اعتمـــد لســـح وقـــوإل اان ـــان القـــرا  2014آذا /مـــا    28ك  -1

ملتا عــع تن أــذ التو ــأا  املقدمــع ك تقريــر  مأــدانأا   قأــه إىل م و ــأع وقــوإل اان ــان  ن تنةــ  هــأ    
ــــــع التحقأــــــق املعنأــــــع يقــــــوإل اان ــــــان ك ريو يــــــع ةو يــــــا الةــــــعبأع الدمقرايأــــــع حان ــــــر الوةأقــــــع  جلن

A/HRC/25/63 و ن متــــدق املقــــر  ا ــــاح املعــــا يالــــع وقــــوإل اان ــــان ك ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع ، 
 هأ ــ  مأـــداأ مـــن  جــ  تعزيـــز   ـــدالدمقرايأــع  ـــدعم متزايــد. و مـــر ااســـح ك هــذا القـــرا    نةـــا  

والـــع وقـــوإل اان ـــان ك ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع وتوةأقيـــا،  ـــا ي  ـــ  امل ـــا لع، وتعزيـــز 
املةــا ةع و نــا  القــد ا  مــ  و ومــا  رأــ  الــدول املعنأــع وااتمــ  املــدأ واجليــا  املعنأــع األخــر ، 

 ـــا ك ، مقرايأـــعوالـــع وقـــوإل اان ـــان ك ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الداأل ـــوا  م ـــسق ع عســـ  وإ قـــا  
 .  ذلك من خ ل موا سع  نة ع االتصال والدعوة ومباد ا  التوعأع واا شاد

الــذل يســ  قأــه ااســح إىل  28/22لقــرا  لســح وقــوإل اان ــان  ويقــد   هــذا التقريــر وققــا   -2
 ــا ك ذلــك ك دو تــه اواديــع وال  ةــ  عــن دو  امل و ــأع وإ ا ا ــا،  شــام    امل و ــأع  ن تقــد  تقريــرا  

عــــن ا أ ــــ  املأــــداأ، قأمــــا يتعســــق يالــــع وقــــوإل اان ــــان ك ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع. 
 .  2015ةانون األول/دي مرب   31نأ ان/  ري  إىل  1ويغ ي التقرير ال  ة من 

لسبســد املضــأ  مــ   مؤقتــا   ، وققعــح و ومــع ريو يــع ةو يــا ات اقــا  2015 يا /مــايو  22وك  -3
 ـــأع وقـــوإل اان ـــان  غـــر  إنةـــا  هأ ـــ  مأـــداأ ك  ـــأول. واقتـــت  امل ـــو  ال ـــامي م تـــ  م و 

 .2015وزيران/يونأه  23ك  امل و أع ك  أول  مسأا  
وخــــ ل ال ــــ ة املةــــمولع  ــــالتقرير، ب ي ــــم  لسم و ــــأع  ــــدخول ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع  -4

ريــر رعقعــح مـن مصــاد  موةوقــع  تس ــع،  ــا ك الدمقرايأـع. ومــن ف، قــ ن املعسومــا  الـا يتضــمنيا التق
 ــــــاد وا ريو يــــــع ةو يــــــا الةــــــعبأع  و ومأــــــع و ةـــــادمأ  و قــــــراد ذلـــــك او ومــــــا  ومن مــــــا   ــــــر

دخــول  الدمقرايأــع. وقــد جــر  التحققــق قــد  اام ــان ك املعسومــا  الــوا دة ك التقريــر.  ــر  ن عــد 
ـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــعمعنأـــع  ر ـــد وقـــوإل اان ـــان إىل ريو  آلأـــا  م ـــتقسع جعـــ  م ـــألع   يـــع ةو ي
 م تقسع  مر  ع  لسغايع.  هذه املعسوما  من ِقب  جيع التحقق من

  
 السياق اإلقليمي والسياسي -ثانياا  

 
 ــأما    ـم  ن التقــا ير تةــر إىل ال ــن االقتصــاد ك ريو يـع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع، وال -5
. ويت ـــاقم خ ـــر تزايـــد وـــدة ال أا ـــي واالقتصـــادل ك البســـد هةـــا  يـــزال الو ـــ   ، ال أونـــا يـــانا ك

    التـــوترا  ااقسأمأـــع   ـــب  عـــد  إوـــرا   ل تقـــد  قأمـــا يتعســـق  امل ـــا   الـــا تـــؤةر ك ااقســـأم ة ـــ ، 
    ا ك ذلك االخت اف املزعو  ملواين  يا انأ  من قب  و ومع ريو يع ةو يا الةعبأع الدمقرايأع.

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/25/63
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/25/63
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ــز عســ  ال ــ  قــد ا ا الع ــ ريع، وال تــزال ا -6 لقأــادة ك ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع ترةق
إذ شــ   هـــذا األمـــر اجلانـــ  الر أ ـــي ك توا ـــسيا مـــ  الةـــع  ومـــ  العـــاب ا ـــا جي. وم قـــ  إع ـــا  
األولويـــع لان ــــاإل الع ــــ رل  و ــــ  غسأــــا  اال ــــت دا   ـــر امل  ــــم لسمــــوا د ك  ســــد يعتمــــد عســــ  

 اان انأع. امل اعدة 
، الــدةح التقــا ير عــن توا ــ  تا  ــع الت يــر والعقــاة  ــد  عــ  القــادة 2015وك عــا   -7

عســ  ذلــك هــو عبــا ة لإعــادة التأديــ ل املزعومــع الــا  ال أا ــأ  داخــ  املؤ  ــا . و وــدث م ــال
 .2015تسقاها  م  وزة العمال، شو  يونا هال، أل باة ليولع ك تةرين ال اأ/نوقمرب 

، تزايــد  وــدة التــوترا   ــ  ريو يــع ةو يــا الدمقرايأــع الةــعبأع 2015وك آة/   ــ ح  -8
 4وريو يع ةو يا  عد إ ا ع جنـدي  مـن ريو يـع ةو يـا  ـروة خ ـرة جـرا  ان جـا   لغـا     ـأع ك 

آة/   ـــــ ح، تو ــــسح و ومـــــع ريو يـــــع   25املنزوعــــع ال ـــــ ة. وك  آة/   ــــ ح ك املن قـــــع
ــــه األوىل عــــن   ــــ يا إ ا  الةــــعبأع ةو يــــا  ــــع ةو يــــا إىل ات ــــاإل تعــــرة قأ ــــع وو ومــــع ريو ي الدمقرايأ

واققـــح  وـــادث ان جـــا  األلغـــا  األ  ـــأع وتعيـــد   رقـــ  والـــع لشـــبه اوـــرةل الـــا  عسنتيـــا ك وـــ 
املنزوعــع ال ــ ة. وات قــح  األخــرة عســ  وقــ  استيــا الدعا أــع   ــرب الصــو  عســ  امتــداد املن قــع

 مشــ  األ ــر لتح ــ  الــروا س وا ــتمناف عمسأــا  بق  عســ  إجــرا  دادةــا  إ ــاقأعا   يضــ او ومتــان
مشـــ   وتةـــجأ  التبـــادل قأمـــا  ـــ  املن مـــا   ـــر او ومأـــع ك شـــل ااـــاال . ونع قمـــح عمسأـــا  بق 

  دناه . 38حان ر ال قرة  2015تةرين األول/ ةتو ر  26إىل  20ك ال  ة من  األ ر
،  عسنــــــح وةالــــــع األنبــــــا  املرةزيــــــع ال و يــــــع، الــــــذ ا  2015األول/ ةتــــــو ر تةــــــرين  30وك  -9

ااع مـــي الرمســــي جلميو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع،  ن السجنــــع املرةزيــــع وــــزة العمــــال ال ــــو ل 
، وهـــو املـــؤمتر األول لسحـــزة منـــذ تةـــرين 2016قـــرق   تن ـــأم املـــؤمتر ال ـــا   لسحـــزة ك  يا /مـــايو 

الديــد التوجــه امل ــتقبسي لس أا ــا  العامــع وقــد ي ضــي  . و أ ــاعد املــؤمتر ك1980األول/ ةتــو ر 
 إىل اعتماد لوا   تن أمأع جديدة  و تعأ  م ؤول  جدد. 

  
         ماااأل األمااام المتحااادة الديمقراطياااة تعااااون حةوماااة جمهورياااة كورياااا الشاااعبية  -ثالثاا  

زياز وحماياة حقاوق بما في ذلك اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان  بشانن تع
   اإلنسان

 
تعــــاون  ، ا ــــتؤن ح املناقةــــا   ةــــأن ا  ــــوا  املم نــــع ا  ــــا 2015ك  يسول/ ــــبتمرب  -10

ــــــع وم و ــــــأع وقــــــوإل اان ــــــان. وك ةــــــانون األول/ ــــــع ةو يــــــا الةــــــعبأع الدمقرايأ ــــــ  ريو ي             تقــــــا  
             قـــــــــرا  اجلمعأـــــــــع ، قـــــــــرق   او ومـــــــــع تعسأـــــــــق هـــــــــذه ا ادةـــــــــا    ـــــــــب  اعتمـــــــــاد2014دي ـــــــــمرب 
ةـــــانون األول/دي ـــــمرب لتنـــــاول م ـــــألع وقـــــوإل   22واجتمـــــا  لســـــح األمـــــن ك  69/188العامـــــع 

 اان ان ك ريو يع ةو يا الةعبأع الدمقرايأع.
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، ن قمـــح م و ـــأع وقـــوإل اان ـــان، خـــ ل الـــدو ة ال  ةـــ  2015 يسول/ ـــبتمرب  21وك  -11
، وسقــــع نقـــاح  ةــــأن والــــع 28/22قــــرق ه ااســـح ك قــــرا ه اســـح وقــــوإل اان ـــان وعســــ   ــــو مـــا 

ــــك م ــــألع االخت ــــاف الــــدو   وقــــوإل اان ــــان ك ــــع،  ــــا ك ذل ــــا الةــــعبأع الدمقرايأ ــــع ةو ي ريو ي
ـــــدة عـــــن دعميـــــا  ـــــح دول  عضـــــا  عدي ووـــــاال  االخت ـــــا  الق ـــــرل وامل ـــــا   ذا  الصـــــسع. و عر 

التحقأــق املعنأــع يقــوإل اان ــان ك ريو يـــع   لس  ــوا  الــا اتبعتيــا امل و ــأع لتن أــذ تو ــأا  جلنــع
ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع،  ــــا ك ذلــــك إنةــــا  م تــــ  لسم و ــــأع ك  ــــأول. و عر ــــح و ومــــع 

قا ســـع  إتـــا تةـــ    املواققـــع عســـ  عقـــد وسقـــع النقـــاح، ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع عـــن عـــد 
لبســـدها. و عر ـــح  عـــ  الـــدول األعضـــا  عـــن داولـــع ذا  دواقـــ   أا ـــأع لتغأـــر الن ـــا  ال أا ـــي 

  اعتبـــا ه اع ا ـــيا عســـ  ال بأعـــع الق ريـــع وسقـــع النقـــاح و شـــا   إىل اال ـــتعرا  الـــدو ل الةـــام 
 املنتد  املنا   اجرا  مناقةا  ق ريع.

ــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع  -12 ومــــا قتمــــح امل و ــــأع ت ــــع  إىل العمــــ  مــــ  و ومــــع ريو ي
،    ـسح او ومـع إشـا ا  ت أـد  أتـا تبـذل 2015وإل اان ـان. وك  واخـر عـا  ملناقةع م ألع وقـ

ك هــذا ال ــأاإل. وعســ  وجــه ا صــوح، يروــ  امل ــو  ال ــامي  الــدعوة املوجيــع إلأــه مــن  جيــودا  
 لزيا ة البسد. 2015و ير الةؤون ا ا جأع ك  يسول/ بتمرب 

ن جس ــــع مناقةــــع  ةــــأن والــــع عقــــد لســــح األمــــ ،2015ةــــانون األول/دي ــــمرب   10وك  -13
ريو يـع ةو يـا الةـعبأع الدمقرايأـع. ودععـي امل ـو  ال ـامي إىل تقـدمي إوايـع إىل  وقوإل اان ان ك

ـر  ا ـتمرا  االنتياةـا  ا  ـرة وقـوإل اان ـان ك البسـد. وشـدقد امل ـو  ال ــامي  ااسـح عسمـا   وذةق
و ومــع عســ  إجــرا  إ ــ وا . و  ــد   مــ  اوــوا  البنــا  لتةــجأ  ا تــ    امل ــا لع عســ   ــرو ة

لــدعوة إىل عقــد جس ــع املناقةــع نــدقد  قأــه  قــوة  ا و ومــع ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع  أانــا  
 .   1حهذه
حوهـــو  70/172، اعتمـــد  اجلمعأـــع العامـــع القـــرا  2015ةـــانون األول/دي ـــمرب   17وك  -14

عــــن  دولـــع عضــــوا   48وامتنعــــح  دولــــع 19وعا  ـــته  دولــــع عضــــوا   119الــــذل واققــــح عسأـــه  القـــرا 
 ، شــجقعح اجلمعأــع العامــع لســح األمــن عســ  موا ــسع الن ــر ك69/188لسقــرا   التصــويح . ووققــا  

وعســ  اذــاذ ااجــرا ا  املنا ــبع لضــمان امل ــا لع،  ا ــتنتاجا  جلنــع التحقأــق وتو ــأا ا ذا  الصــسع
ـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع إىل  ـــا ك ذلـــك مـــن خـــ ل الن ـــر ك إوالـــع الو ـــ  ا ل ـــا د ك ريو يـــع ةو ي

ت ـــــتيدف الـــــذين يبـــــدو  تـــــم  ول  إم انأـــــع قـــــر  عقو ـــــا  ا  مـــــع اجلنا أـــــع الدولأـــــع، والن ـــــر ك
 .جرا م  د اان انأعقالح السجنع إتا قد تة   امل ؤول  عن األقعال الا 

__________ 

 Democratic People’s Republic of Korea, DPRK will counter US anti-DPRK “human rights” racket with  1ح 
tough stand ان ر .www.uriminzokkiri.com/index.php?ptype=gisa3&no=216959&pagenum=29  حمتاة  السغع
 ال و يع ققس .

http://www.uriminzokkiri.com/index.php?ptype=gisa3&no=216959&pagenum=29
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ا  دولأــع وقــوإل اان ــان، هــي  يــرف ك    ــ  معاهــدريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع و  -15
العيــــد الــــدو  ا ــــاح  ــــاوقوإل املدنأــــع وال أا ــــأع، والعيــــد الــــدو  ا ــــاح  ــــاوقوإل االقتصــــاديع 
واالجتماعأــــع وال قاقأــــع، وات اقأــــع القضــــا  عســــ  رأــــ   شــــ ال التمأأــــز  ــــد املــــر ة، وات اقأــــع وقــــوإل 

لربوتوةـــول االختأـــا ل الت اقأـــع ا،  ـــدققح او ومـــع عســـ  2014ال  ـــ . وك تةـــرين ال ـــاأ/نوقمرب 
. وك وقـــــــوإل ال  ـــــــ   ةـــــــأن  أـــــــ  األي ـــــــال وا ـــــــتغ ل األي ـــــــال ك البغـــــــا  وك املـــــــواد اا اوأـــــــع

ــــأن 2014 يسول/ ــــبتمرب  ، قبســــح التو ــــأا  املقدمــــع إلأيــــا خــــ ل اال ــــتعرا  الــــدو ل الةــــام   
 .2013متو /يولأه ت ر   التصديق عس  ات اقأع وقوإل األش اح ذول ااعاقع الا وققعتيا ك 

تو ـــأع قـــدمح إلأيـــا ك  268تو ـــأع مـــن   ـــ   113، قبســـح او ومـــع 2014وك عـــا   -16
تو ــأع قــدقمح إلأيــا ك اجلولــع األوىل  81إ ــاقع إىل  اجلولــع ال انأــع مــن اال ــتعرا  الــدو ل الةــام ،

ا جلنـــع  ــأم منــه. ومشســح هــذه التو ــأا  تقــدمي تقــا ير إىل هأمــا  معاهــدا  وقــوإل اان ــان، وال
وقــوإل ال  ــ  والسجنــع املعنأــع  القضــا  عســ  التمأأــز  ــد املــر ة. وعر ــح امل و ــأع تقــدمي امل ــاعدة 
التقنأــع لتأ ــر تن أــذ التو ــأا  املقبولــع. وتتعســق تو ــأا   خــر  مقبولــع   عمــال اوقــوإل االقتصــاديع 

واعتمــاد تـا قــا م  واالجتماعأـع، وإعمـال وقــوإل املـر ة وال  ــ ، والت قأـ  ك لـال وقــوإل اان ـان،
 مش  األ ر. عس  اوقوإل إ ا  التنمأع، وبق 

واليــع املقــر  ا ــاح املعــا يالــع وقــوإل اان ــان ك ريو يــع   جلنــع وقــوإل اان ــان أ  نةــو  -17
. وامل سقـــ  اوـــا   الواليـــع هـــو مر وةـــي دا ومســـان الـــذل 2004ك عـــا  ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع 
ريو يــع  . وب ي ــم  ألل مــن املقــر ين ا ا ــ  املتعــاقب   زيــا ة 2016أــه تنتيــي واليتــه ك متو /يول
ك تايــع  ،ريو يــع ةو يــا الةـعبأع الدمقرايأــع. وعـ وة عســ  ذلــك، ب ت ـن ةو يـا الةــعبأع الدمقرايأــع

 . 2حعســ  يسبـــا   يــا ة البســد املقدمــع مـــن ا ــع م س ــ   ــ جرا ا  خا ـــع ، قــد  دق 2015عــا  
 يــا ت  إىل ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع و جــر  املقــر  ا ــاح املعــا يالــع وقــوإل اان ــان ك 

وال ـــ ة  2015 يسول/ ـــبتمرب  10إىل  7 ـــأول خـــ ل اجلولـــع املةـــمولع  ـــذا التقريـــر، ك ال ـــ ة مـــن 
 تةرين ال اأ/نوقمرب.  27إىل  23من 
  

 اإلنساننظرة شاملة عن حالة حقوق  -رابعاا  
 

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -ألف 
 
خــــ ل ال ــــ ة املةــــمولع  اال ــــتعرا ، تسقــــح م و ــــأع وقــــوإل اان ــــان تقــــا ير عــــن تن أــــذ  -18

ميو يـــع  عمسأـــا  إعـــدا  و ـــسح قأمـــا يبـــدو إىل وـــد ااعـــدا  التع ـــ ي. ويـــن  القـــانون اجلنـــا ي جل
__________ 

؛ 1999املعا يريع الدين  و املعتقد، ك عـا  ااجرا ا  ا ا ع التالأع  املقر  ا اح من  مح يسبا  لزيا ة البسددق قع   2ح 
؛ واملقـــر  ا ـــاح املعـــا  ـــاوق ك 2002واملقـــر  ا ـــاح املعـــا  تعزيـــز واايـــع اوـــق ك وريـــع الـــر ل والتعبـــر، ك عـــا  

؛ وال ريــق العامــ  املعــا يــاال  2015؛ وال ريــق العامــ  املعــا  االوتجــا  التع ــ ي، ك عــا  2009الغــذا ، ك عــا  
 .2015ي، ك عا  عالخت ا  الق رل  و  ر ال و ا
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ع ااعـدا  قأمـا يتعسـق  جموعـع وا ـعع مـن اجلـرا م، وت أـد عسـ  تن أـذ عقو ـ ةو يا الةعبأع الدمقرايأع
ك العديـد مـن القـوان  واألوامـر الصـاد ة عـن القأـادة  يضـا   التقا ير  أن هـذه العقو ـع منصـوح عسأيـا

 ال أا أع.
 ،  قـــاد  التقـــا ير  ـــأن هأـــون يونـــا شـــوا، و يـــر الـــدقا  آنـــذا ،  ععـــد 2015وك  يا /مـــايو  -19

آة/   ــ ح،  قــاد  التقــا ير  ــأن شـو يونــا  ــون، نا ــ    ــأح الــو  ا ،  ععــد   ـدعو  خأانــع. وك 
 الغا ـا . ون ــرا   لـر ل القا ـد األعسـ  قأمـا يتعسـق   أا ـع  ال ـا   ألنـه   ـد    يـا   2015ك  يا /مـايو 

 عــن تن أــذ عمسأــا  ااعــدا  هــذه، وتن أــذ عقو ــع ااعــدا  عســ  وجــه العمــو ، لعــد  وجــود معسومــا 
 التحققق من هذه التقا ير. جدا  قمن الصع  

والتقــا ير الــا تةــر إىل ا ــت دا    ــالأ  قا ــأع لسغايــع،  ــا قأيــا مــداق  مضــادة لس ــا را ،  -20
، نةــر  جلنــع وقــوإل اان ــان 2015 وجــه قســق وقأقأــع. وك نأ ــان/  ري   لتن أــذ ااعــداما  ت ــر

قضـا أع قأـ   العا ـمع واشـن ن،  ـو ا  ك ةو يا الةمالأع، وهي من مـع  ـر و ومأـع يوجـد مقرهـا ك 
ـــــــــد مـــــــــن الضـــــــــبا   ـــــــــداق  مضـــــــــادة لس ـــــــــا را  ك تةـــــــــرين األول/                   إتـــــــــا ت ةـــــــــ  إعـــــــــدا  العدي

 .   3ح2014 ةتو ر 
خــ ل ال ــنوا  القسأســع املا ــأع  ةبــرا    لتووأــد شــ رل ةو يــا ا ت اعــا   والوــا املعيــد ال ــو ل -21

 ــــد األشــــ اح الــــذين ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع قأمــــا يتعســــق  تن أــــذ عقو ــــع ااعــــدا  ك 
يةــاهدون  و يو عــون شــرا س قأــديو قادمــع مــن ريو يــع ةو يــا والــذين يير ــون امل ــد ا   و يتجــرون 

ك مدينـــــع  2015ة/   ـــــ ح وتسقـــــح امل و ـــــأع تقـــــا ير عـــــن إعـــــدا  ةـــــ ث ن ـــــا  ك آ . 4حقأيـــــا
ا مولـع ملةـاهدة وتو يـ  م س ـ   قادمـع  هـوات ين هأن ان، إقسأم  يانغانا، قأـ  إنـه ال ـت دامين

 د  مةــاهدة اعــداما  هــو جعسيــن عــربة لغــرهن و هــذه ا الغــر  مــن مــن ريو يــع ةو يــا. وقأــ  إن
إعـدا  هـؤال  الن ـا  يةـ   والـع  لسقـانون. وعسـ  الـر م مـن  ن املواد األجنبأع، إذ يعترب ذلـك  ال ـا  

قصــو ، قيــو ينــد ذ ةمــا ذةــر  التقــا ير  ــمن اغــاه  ــو قــر  عقو ــا   ق ــ  عســ  األشــ اح 
ين ــــذون  صــــو ة  ــــر قانونأــــع إىل مصــــاد  إع مأــــع جديــــدة وي سعــــون عســــ   رهــــا مــــن املــــواد  الــــذين

   األجنبأع.
    عــــع جــــودة عســـ  األقـــ  كويبـــدو  ن مع ـــ را  االعتقـــال ال أا ــــي الوا ـــعع ال تـــزال مو  -22
ومثع تقا ير موةوإل  ـا تتحـدث عـن ال ـروف ال ـأمع لس ـجون ال أا ـأع و رهـا مـن  مـاةن  . 5حمواق 

االوتجـــا  واوـــبح. و قـــاد  التقـــا ير  ـــأن ال ـــروف قا ـــأع لسغايـــع ك مراةـــز االوتجـــا  االوتأـــايي 
و  ســـا  عـــ  الضـــحايا امل و ـــأع وأـــو يـــود  املةـــتبه قـــأيم عســـ  مـــا يبـــدو ك  وىل مراوـــ  تـــوقأ يم. 

__________ 

 .www.hrnkinsider.org/2015/04/unusual-activity-at-kanggon-military.htmlان ر   3ح 
 Korea Institute for National Unification, White Paper on Human Rights in North Korea 2015, p. 16. Available  4ح 

at www.kinu.or.kr/eng/pub/pub_04_01.jsp. 
 .www.hrnk.org/uploads/pdfs/Hawk_HiddenGulag4_FINAL.pdfان ر   5ح 



A/HRC/31/38 
 

 

GE.16-01315 7/17 

 

دـــدد ل ـــاعا  وهـــددوا  العقو ـــع البدنأـــع إذا هـــم الرةـــوا مـــن   ـــأتم  جـــربوا عســـ  اجلســـو  ك و ـــ 
قـا س  إن العديـد مـن ا تجـزين   إلـأيم، الغـذا  املقـد  عـن الـنق  الصـا   ك يضـا    ماةنيم. والدةوا

والـــدث دتجـــزون  بقـــا  عســـ  قأـــد اوأـــاة. قـــا  م لس يـــزودوتم  ـــه الـــذلالغـــذا   ةـــانوا يعوقلـــون عســـ 
 السجو  إىل دام  م تقس . عن عد  إم انأع يضا    ا قون
وعـــ وة عســـ  ذلـــك، ت أـــد التقـــا ير  ـــأن  ـــو  املعامســـع والتعـــذي  ما  ـــان  صـــو ة اعتأاديـــع  -23

خــ ل مروســـع اال ـــتجواة األوىل، وذلـــك عســ  مـــا يبـــدو لسحصـــول عســ  اعـــ اف يت ـــا ق مـــ   وايـــع 
س ا  لألوـــداث. و شـــا   املعسومـــا  الـــا رقعتيـــا امل و ـــأع مـــن مصـــاد   تس ـــع إىل وـــاال  ال ـــ

الضـــرة والرةـــ  واورمـــان مـــن النـــو  واالعتــــدا  الس  ـــي. ةمـــا  شـــا   التقـــا ير إىل وـــاال  اوــــبح 
   االن رادل املمتد لعدة  يا  ك  نزانع  غرة إىل ودق  تا ال ت م  لسمحتجز  اجلسو .

 الــــذةر  ال ــــبع  لستحــــر  مــــن نــــر الن ــــا   2015و نا ــــبع االوت ــــا  ك آة/   ــــ ح  -24
 ـــذةر  تأ ـــأح وـــزة العمـــال،  2015اال ـــتعما ل الأا ـــاأ، واالوت ـــا  ك تةـــرين األول/ ةتـــو ر 

 قــاد  التقــا ير  ــأن او ومــع  يسقــح  ــراة عــدد ةبــر مــن ال ــجنا .  ــر  ن ذلــك ب يةــم ، ةمــا 
ســــح او ومــــع عســــ  األقــــ     عــــع مــــواين  مــــن 2015أ . وك عــــا  ال ــــجنا  ال أا ــــ قأــــ ، ،  وق

ـــــع ةو يـــــا الةـــــعبأع الدمقرايأـــــعريو يـــــع ةو يـــــا ةـــــانوا دتجـــــزين ك  . و شـــــا   التقـــــا ير إىل  ن ريو ي
 اال  ، مــا2015مــواين  اةنــ  مــن ريو يــع ةو يــا، ةانــا قــد  دينــا  تيمــع التج ــح ك وزيران/يونأــه 

عسـ   ـرا  مـواين ةالـو مـن ريو يـع ةو يـا وع ـم عسأـه  ـاوبح  مـد  اوأـاة، يقضأان عقو ـع اوـبح
 ن األقــــراد   تيمــــع التج ــــح وإنةــــا  ةنأ ــــع  ــــريع. و قــــاد  التقــــا ير 2014مــــد  اوأــــاة ك عــــا  

ــا  2015يعمســون ك لــال التبةــر. وك ةــانون األول/دي ــمرب  ال  ةــع   ،  شــا   املعسومــا  إىل  ن ق ق
ن  ـــو لـــأم  ديــن  تيمـــع ا ت ا ــه جـــرا م  ـــد الدولــع وو ـــم عسأــه  ـــاوبح مـــد  يعـــدع  هويــو  ةنــديا  
 م  األشغال الةاقع. اوأاة
  

 الحق في حرية التعبير والتجمأل السلمي وتةوين الجمعيات -باء 
 
ما الح قأود  ـا مع ت ـر  عسـ  اوـق ك وريـع التعبـر،  ـا ك ذلـك اوـق ك اوصـول عسـ   -25

مــــن د ــــتو   67املعسومــــا ، وك التجمــــ  ال ــــسمي ووريــــع ت ــــوين اجلمعأــــا . وك وــــ   ن املــــادة 
ت  ـــ  لسمـــواين  لوريـــع التعبـــر والصـــحاقع والتجمـــ  والت ـــاهر  ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع

قــ ن هــذه اوقــوإل ال ال ــ   اومايـــع ك الواقــ  العمســي. وقــد  ــنق  ةــ  مـــن  اجلمعأــا ل،وت ــوين 
االالــاد الـــدو  ل تصــاال  ومن مـــع األمــم املتحـــدة لس  أــع والعســـم وال قاقــع حالأون ـــ و ، ك تقرير ـــا 
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ريو يـــــع ةو يـــــا الةـــــعبأع عـــــن ا ـــــت دا  اان نـــــح عســـــ  امل ـــــتو  العـــــاملي،  2014ال ـــــنول لعـــــا  
 .   6حمن ا ت دا  األقراد لان نح ،  ن بع   ر ك املا ع سدا   191ترتأ   ك     رايأع الدمق
و اذــــذ   عــــ  ا أمــــا  ا ا جأــــع خ ــــوا  لتح ــــ  اوصــــول عســــ  املعسومــــا  داخــــ   -26

. ومــن ذلــك عســ   ــبأ  امل ــال،  عسنــح هأمــع ااذاعــع الربي انأــع ك ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع
 الـــح  لتو ـــأ  تغ أتيـــا ااذاعأـــع لتةـــم    يـــا هـــذا البســـد. ومـــا خ  ـــا   2015ل ـــاأ/نوقمرب تةـــرين ا

ريو يـع ةو يـا الةـعبأع  شـ اح  ـاد وا   عضـيا ك  ـأول، ويعمـ  ك موجـدة د ا  إذاعأـع عديـدة
ا . وت أــد التقــا ير  ــأن هــذه الـــربامريو يــع ةو يــا الةـــعبأع الدمقرايأــع، تبــو  راليــا  ــو الدمقرايأــع

 ــأما ك املنــايق اودوديــع، ل ــن ال م ــن اوصــول عســ   ل  أانــا   مسأــع  ال ــ   تا عــع ةبــرة، وال
ريو يـــع ةو يـــا إىل  ـــعو ع إجـــرا  ا تقصـــا ا  داخـــ    ةـــأن عـــدد امل ـــتمع . ويعـــز  ذلـــك جز أـــا  

 ا .وخ ر امل وقع الذل يتيدد امل تمع  ك وال اةتةاقيم من قب  ال س الةعبأع الدمقرايأع 
الــذين  عســ   اد  مــن تةــديد ا نــاإل وخــ ل ال ــ ة املةــمولع  ــالتقرير، يبــدو  ن ال ــس ا  -27

ةــان  يــول اوــدود مــ  الصــ . وك األمــاةن الــا ي ــت دمون ا واتــ  ا مولــع الصــأنأع خ أــع عســ 
 ا مولــع،االتصــال  العــاب ا ــا جي  وا ــ ع تســك ا واتــ   ةمــا يعةــا   ك ال ــا ق مــن ال ــي  ن ــبأا  

يعقال إن التةويش عس  إشا ا  ا وات  ا مولـع  ـا   ة ـر قعالأـع. ومثـع تقـا ير موةـوإل  ـا ت أـد  ـأن 
       عمسأـــا  م املـــع املوجـــودين داخـــ  البســـد  وا ـــ ع ا واتـــ  ا مولـــع  اتـــح  ة ـــر نـــد ة وـــل مقا نـــع 

ألن امل ـــت دم       ـــرععتتوقـــ مـــا . ويعقـــال إن هـــذه امل املـــا ، عنـــدما تقـــ ،  البـــا  2014 عـــا  
 خيةون اةتةاقيم من قب  ال س ا . 

  
 حرية التنقل والحق في التماس اللجوء -جيم 

 
مسزمــون  اوصـــول عســ  تــرخأ  مـــن ال ــس ا  ا سأــع لأت ـــ   ــم ال ــ ر داخـــ   املواينــون -28

وــدة و ــ  . ويقــال  ن هــذه ال اخــأ  ال تصــس   ــو  لروســع واريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع
هــذه الروســع ووجيتيــا  دقــع. ويعةــا   ن  عــ  األقــراد ي ــت أعون التحايــ  عســ  هــذا  هــدف تو ــأ 

 الةر   دق   شاو .
نـــ  مواينـــو  -29 ـــعو مع مـــن مغـــاد ة البســـد دون تـــرخأ .  يضـــا   ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأ

ديد عمسأـا  املراقبـع عسـ  يـول وتةر املعسوما  امل تقاة من األشـ اح الـذين  ـاد وا البسـد إىل تةـ
. وهــذه املعسومــا  يــدعميا 2011والصــ  منــذ عــا  ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع اوــدود  ــ  
            الــــذين يصــــسونريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع ال اجــــ  املسمو ــــع ك عــــدد مــــوايا  قأمــــا يبــــدو

          و ــــسوا إىل ريو يــــع ةو يــــا  ش صــــا   1 276 ــــو يعقــــال إن  ،2015إىل ريو يــــع ةو يــــا. وك عــــا  
__________ 

ــــــــــــدو  ل تصــــــــــــاال  والأون ــــــــــــ و،   6ح   The State of Broadband 2015: Broadband as a Foundation forاالالــــــــــــاد ال
Sustainable Development  ،متــاة عســ  الــرا س 5 ، املرقــق 2015حجنأـ ، االالــاد الــدو  ل تصــاال  والأون ـ و .

 .www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2015.pdf اال  وأ التا  

http://www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2015.pdf


A/HRC/31/38 
 

 

GE.16-01315 9/17 

 

عوامـــ   . ومثـــع2014و ـــسوا إلأيــا ك عـــا   ش صـــا   1 397  ــــ ك املا ــع مـــنيم ن ـــا  ، مقا نــع 80ح
املزعومــع ك ت س ــع اال ــتعانع  يــرة لتــأم   يــول اوــدود، والزيــادة  خــر ، م ــ  تنــاوة اوــرا  عســ 
ال ـــــرح االقتصـــــاديع ا سأـــــع ك  عـــــ  املنـــــايق،   ـــــا  ـــــا ح ك هـــــذا العبـــــو ، والزيـــــادة ا تمســـــع ك 

إىل تزايـد  ـعو ع التوا ـ   وا ـ ع ا واتـ   يضـا    ع  األش اح هـذا الو ـ  جز أـا   ويعزو ال اج .
ويعةـــا   ن  ،2014تقـــا يعقـــد التوا ـــ  مـــ  امليـــرق   ل تأـــ  عمسأـــع عبـــو  اوـــدود. وك عـــا   ا مولـــع

تعر ـــيم و  ــرهم لعقو ـــا   ــا مع ك وـــال  املنــايق اودوديـــع مــن مغبــع وــذق    ـــ ان ال ــس ا 
عـــن هـــذه  خي  ـــون لعبـــو  اوـــدود  و كـــاولون ذلـــك،  و ك وـــال عـــد  اا ـــ   م ـــاعد م  قـــرادا  

 اواال .
وك ال ــنوا  املا ــأع،  ــاعد عــدد ةبــر مــن امليــر  ، الــذل يعمــ  ال  ــر مــنيم  األ ــا   -30

عسـ  عبـو  اوـدود. ريو يـع ةو يـا الةـعبأع الدمقرايأـع أـع، مـواين  مـن من  ج  القأـق م ا ـ  مال
ويعةــا   ن الر ـــو  الـــا ي سبيــا املير ـــون قـــد ا ت عــح ألن عبـــو  اوـــدود  ــا   ة ـــر  ـــعو ع. وعـــ وة 

  ــــاعدة ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع ت ــــون الن ــــا  الســــواد يــــر   ك مغــــاد ة  عســــ  ذلــــك،
وهــو مــا ين ــول عســ  يــا   ق ــرل  ــ ف العبــو    البةــر ك  يــدل املتــاجرين عر ــع لسوقــو  ميــرة

  ــــاعدة ميــــرة عــــادل. ويعقــــال إن  عــــ  الن ــــا  تعر ــــن  ال عــــ  ل غــــا   ــــن ك  ــــأاإل داولــــع 
   العبو .
مــــن الصــــ  و رهــــا مــــن ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع ويواجــــه األقــــراد املروســــون إىل  -31

تجــا  امل ــول و ــر املةــرو  و ــو  املعامســع والتعــذي . ويتعــر  الــذين تبــ   تــم البســدان خ ــر االو
  ــــعوا إىل ال ـــــرا  إىل ريو يــــع ةو يـــــا،  و توا ــــسوا مـــــ  من مــــا  م ـــــأحأع، لعقو ــــا  قا ـــــأع جـــــدا  

 تــم ا ت بــوا جــرا م  أا ــأع  ويواجيــون خ ــر اوــبح ك مع ــ را  االعتقــال ال أا ــي، إذ يعتــربوا
  الغع ا  و ة.

الـذين يعـادوا إىل البسـد مـن خ ـر التعـذي  و ـره مـن االنتياةـا ،   عـد   ما يواجيه و  م -32
ــــــــ  إىل  ــــــــدان ااــــــــاو ة ال جم ــــــــع عــــــــ  البس ــــــــا الةــــــــعبأع الدمقرايأ تةــــــــرين  22. وك ريو يــــــــع ةو ي

              ، اعتعقســــــح لموعــــــع تضــــــم ت ــــــعع الجمــــــ ، مــــــن  أــــــنيم ي ــــــ  ومراهــــــق، ك2015األول/ ةتــــــو ر 
ريو يـع ةو يـا إىل الصـ . ويـعدع   تـم نعقسـوا إىل مدينـع قريبـع مـن اوـدود مـ   تنا  ونعقسوا رأعـا  أح قأ

            و  ـــد   و ومـــع الصـــ   أانـــا   . 7حو ـــأتم يواجيـــون خ ـــر تـــروأسيم الق ـــرل الةـــعبأع الدمقرايأـــع
ريو يــع  ال ــا ين مــن تعتــرب األشــ اح   تــا  ــرقوح قأــه لــددا   2015ةــانون األول/دي ــمرب   3ك 

 مياجرين  ر قانونأ  ولأ وا الجم .  ةو يا الةعبأع الدمقرايأع
و عر ـــح جلنــــع مناهضــــع التعـــذي ، ك م و ا ــــا ا تامأــــع  ةـــأن التقريــــر الــــدو ل ا ــــامح  -33

لسصـــ ، عـــن قسقيـــا إ ا  اتبـــا  الصـــ   أا ـــع  ـــا مع قأمـــا يتعســـق  ال وأـــ  الق ـــرل جلمأـــ  مـــوايا 
 ــدعو   تــم عــربوا اوــدود  صــو ة  ــر قانونأــع أل ــباة اقتصــاديع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع ريو يــع  

__________ 

 .http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16784&LangID=Eان ر   7ح 
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شـــيادة تسقتيـــا مصـــاد  األمـــم املتحـــدة تةـــر إىل  ن  100 ـــأة ر مـــن  يتــع. و وايـــح السجنـــع عسمـــا  
ـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع إىل  األشـــ اح املـــروس  ق ـــرا   ع تعر ـــوا لستعـــذي  و ـــو  املعامســـريو يـــع ةو ي

امليــــاجرين  ــــر  تروأــــ   صــــو ة منت مــــع. و و ــــح السجنــــع و ومــــع الصــــ   ضــــرو ة  ن توقــــ  قــــو ا  
، و ن ت ـم  ملـوي ي م و ـأع ريو يـع ةو يـا الةـعبأع الدمقرايأـعإىل  الةرعأ  و ـحايا االغـا  ق ـرا  

ع ريو يـــــع ةو يــــــا الةــــــعبأ قا ســـــع مــــــوايا  دون عوا ــــــق األمـــــم املتحــــــدة ال ـــــامأع لةــــــؤون ال جمـــــ 
السجـــو  حان ـــر  ل ـــي تقـــر  إن ةــانوا مـــؤهس  لسحصـــول عســـ  و ـــ  الـــذين عـــربوا اوـــدود،الدمقرايأــع 
  .CAT/C/CHN/CO/5من الوةأقع  47و 46 ال قرت 
ـــــــو  اوـــــــدود -34 ـــــــاير إىل  القـــــــانوأ ـــــــر  وك وـــــــ  تراجـــــــ  عب ك ال ـــــــ ة مـــــــن ةـــــــانون ال اأ/ين

ريو يــع  مــن  ذةــو ، 117 900 مــواين، مــنيم 139 700يعةــا   ن  ــو  ،2015 يسول/ ــبتمرب 
عــربوا إىل الصــ   صــو ة قانونأــع. ول ــي تــتم م ــ  هــذه الــرو   الدولأــع  ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع

عةـــرا   ويعةـــا   ن . 8حالةـــعبأع الدمقرايأـــعريو يـــع ةو يـــا يت ســـ  األمـــر وجـــود إذن مـــن و ومـــع 
لسعمـــ  ك شـــرةا  ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــع اآلالف مـــن العمـــال تعاقـــد  معيـــم و ومـــع 

لسعمــــ  ك ق ــــاعي البنــــا  وامليــــن   جنبأــــع ك الصــــ  واالالــــاد الرو ــــي و ر ــــا مــــن البســــدان، و البــــا  
روف  ــأمع ويعمســون ل ــاعا  عمــ  يويســع وخيضــ  الأدويــع. ويعقــال إن هــؤال  العمــال يعأةــون ك يــ

إتــم ال كصــسون  ــو  عســ  جــز  مــن  جــرهم، ألن الةــرةا   يضــا   تــنقسيم لسمراقبــع والقأــود. ويعقــال
   مباشرة.ريو يع ةو يا الةعبأع الدمقرايأع امل ت ِدمع تدق  األجر و ومع 

  
 التمييز ضد المرأة -دال 

 
كـــدق مـــن مةـــا ةتيا ال امســـع ك اوأـــاة االقتصـــاديع واالجتماعأـــع.  ال التمأأـــز  ـــد املـــر ة  ال -35

تع ت   الن ـا  املتزوجـا  مـن شـغ  ويـا    مسأـع. وك  عقـاة ي ـرة األنةـ ع االقتصـاديع  وعادة ما
ا ا ع ك  واخر الت ـعأنا ، ا ـ سعح الن ـا  املتزوجـا   ع ـم هـذه األنةـ ع. قالن ـا    م ـاتن 

وإل  ــر املن مــع والتجــا ة  ــر املن مــع ألتــن، عســ  خــ ف الرجــال، ل ــن االخنــرا    ــيولع ك ال ــ
قالن ـا  السـواد يضـ سعن  أنةـ ع غا يـع  لربا  عس  اوصـول عسـ  ويأ ـع و ومأـع  مسأـع. وه ـذا،

عــــا رة لسحـــــدود مــــ  الصـــــ  تـــــأةرن، قأمــــا يعةـــــا ،  صــــو ة م ريـــــع مـــــن القأــــود امل رو ـــــع ك املن قـــــع 
 اودوديع.

 ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــعتتحــدث عــن االغــا   الن ــا  مــن  ير موةــوإل  ــاومثــع تقــا   -36
وك  عـ  اوـاال ،   ـ ر ذلـك و ـبما قأـ  عـن  واذ ق ـرل  صـأنأ  و ـر ذلـك مـن   و الص .

 لسغايـع ك الصـ ؛ ألتـن يـواجين دومـا   هةـا    ش ال اال تغ ل اجلن ي. وتعأش تسـك الن ـا  و ـعا  
. واألي ــــال الــــذين تنجــــبيم هــــؤال  ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــعلق ــــرل إىل خ ــــر ال وأــــ  ا

ي ــون  مــا الن ــا  مــن آ ــا   ــأنأ  هــم عــدمو اجلن ــأع ألن و ــوما البســدين ال تع قــان  ــم. ونــاد ا  
__________ 

 .http://en.cnta.gov.cn/Statistics/TourismStatistics/201511/t20151104_750749.shtmlان ر   8ح 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CAT/C/CHN/CO/5
http://en.cnta.gov.cn/Statistics/TourismStatistics/201511/t20151104_750749.shtml
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عــن  ن و ــعين  ــر القــانوأ وخــوقين مــن  دعــم األ ــرة م ــنين السجــو  إلأــه، قضــ     ــؤال  الن ــا 
يقســــ  مــــن اوتمــــال اتصــــا ن  ال ــــس ا  ك وــــال ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع إىل  إعــــاد ن

 تعر ن،  و تعر   والدهن، ل عتدا . 
 ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــعجــــر  إعــــاد ن إىل  ويعةــــا   ن الن ــــا  اووامــــ  الســــواد -37

وــاال  ااجيــا  و ــبما  اوتجــزن و جــربن عســ  ااجيــا . وك مع ــم اوــاال ، نـع قــذ  مع ــم
 . 9حذعةر ملن  الن ا  من والدة  ي ال نص يم  أا

  
 األسر المفّرقة -هاء 

 
ريو يـــع ةو يـــا ، ن قمـــح و ومتـــا 2015تةـــرين األول/ ةتـــو ر  26إىل  20ك ال ـــ ة مـــن  -38

 25 ات اقيمـــــا املـــــرب  ك  وريو يـــــع ةو يـــــا عمسأـــــا  لســـــم مشـــــ  األ ـــــر عمـــــ    الةـــــعبأع الدمقرايأـــــع
 96مـــن ريو يـــع ةو يـــا و قـــردا   90. وخـــ ل هـــذه العمسأـــا ، التقـــ  وـــوا  2015آة/   ـــ ح 

 م   قا  م املوجودين ك البسد اآلخر. ريو يع ةو يا الةعبأع الدمقرايأعمن  قردا  
 الدمقرايأـــعريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع و و ـــ  املقـــر  ا ـــاح املعـــا يالـــع وقـــوإل اان ـــان ك  -39

او ومـع  ـأن ت ــم  دون تـأخر لأل ـر امل رقــع  ـأن تسـم مشسيــا وت ـت د  و ـا   اتصــال  ـر مراقبــع، 
. وت ــــتدعي  A/70/362حو  مــــن الوةأقــــع 81م ــــ  ا ــــات  والربيــــد والربيــــد اال ــــ وأ حان ــــر ال قــــرة 

اوــدود  شــ اح  قــأقراد األ ــر املتبقــ  ك ةــ  جانــ  مــن م ــألع األ ــر امل رقــع إ ــاد وــ  عاجــ .
شــ   دون  ن تتــاة  ــم قر ــع  60 000م ــنون، وقــد تــوك ك ريو يــع ةو يــا ووــدها  ة ــر مــن 

لقـــا   قـــا  م  و   يـــتيم. والةـــ   اوـــا  لســـمق الةـــم ، الـــذل ي ـــم   سقـــا ا  ال تتجـــاو   ـــاعا  
أع. و ــ   ن لسمعانــاة الن  ــ ، إمنــا هــو مصــد لــددا   السقــا  قسأســع دون  مــ  ك  ن ي ــتمر التوا ــ   و

جلوانــ  متعــددة مــن  يضــا    ــ  انتيــا  ين ــر إىل ت رقــع األ ــر ال عســ   تــا مةــ سع إن ــانأع قح ــ ،
 وقوإل اان ان،  ا ك ذلك اوق ك اوأاة األ ريع وك وريع التنق  وك معرقع اوقأقع.

  
 عمليات االختطاف الدولي -واو 

 
مــــدأ اخت  ـــوا مـــن املن قــــع املمتـــدة مـــن جنــــوة  100 000و 80 000يعقـــد    ن مـــا  ـــ   -40

ريو يــع  شــبه اجلزيــرة ال و يــع إىل مشا ــا خــ ل اوــرة ال و يــع. وعــ وة عســ  ذلــك، ن ــذ  و ومــع 
 ـأما ك ريو يـع ةو يـا  ،  عـد إعـ ن ا دنـع، عمسأـا  اخت ـاف دو ، والةو يا الةـعبأع الدمقرايأـع
وا و ـبما ذعةـر مـن  سـدان  خـر . وتقـد  و ومـع ريو يـع من األقراد اخت  ـ والأا ان،   م  ن عددا  

__________ 

. وةأقــــــــــع Korea Institute for National Unification, White Paper on Human Rights in North Korea 2015, p. 108  9ح 
 .www.kinu.or.kr/eng/pub/pub_04_01.jspمتاوع عس  املوق  التا   
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 الــوا موجــودين ك  شــ  ، ةــانوا قــد اخت  ــوا  عــد تايــع اوــرة ال و يــع، مــا 500 ن وــوا   ةو يــا
   .ريو يع ةو يا الةعبأع الدمقرايأع

مــــن مواينأيــــا  ت  ــــ ،  عأــــد ا ــــع مــــنيم إىل  17 ــــأن  واع قـــح و ومــــع الأا ــــان  مسأــــا   -41
، التحقأقــا  2015. وك الأا ــان، توا ــسح، إىل  ايــع تةــرين ال ــاأ/نوقمرب 2002ان ك عــا  الأا ــ

ال ي ـــتبعد  ن ي ونـــوا قـــد اخت  ـــوا. والتقـــ   قـــا ة  م قـــودا   ش صـــا   870الوينأـــع ك مصـــر وـــوا  
عنـــدما ةـــان  1977الضـــحايا،  ـــن قـــأيم والـــدو مأغـــومي يوةوتـــا الـــا اخت  ـــح مـــن الأا ـــان ك عـــا  

و ودوهـــم  2015 ـــنع، مـــ  ت ســـي م تـــ  امل و ـــأع ك  ـــأول ك تةـــرين األول/ ةتـــو ر  13عمرهـــا 
  قا  م إىل الأا ان. اجليود الا  ذلوها منذ ق ة يويسع ا جا   عسوما  عن

والأا ــان  ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع، ات قــح و ومتــا 2014وك  واخــر  يا /مــايو  -42
م ـألع املـواين  الأا ـانأ  امل ت  ـ ، وال ةـ  عـن  قـا  الـذين  و   خ وا  ك  بأ عس  اذاذ

وإعاد ـــا إىل الأا ـــان،  ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــعمـــاتوا مـــنيم ك األ ا ـــي ا ا ـــعع ل ـــس ع 
. ريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــعومعاجلـــع والـــع الأا ـــانأ  الـــذين  اققـــوا   واجيـــم  و  وجـــا م إىل 

عسـ  إنةـا  جلنــع القأـق خا ـع اجـرا  القأقــا   ريو يـع ةو يـا الةــعبأع الدمقرايأـعح و ومـع وواققـ
شــامسع، ك وــ  واققــح و ومــع الأا ــان عســ   قــ   عــ  العقو ــا  ال نا أــع.  ــر  نــه إىل  ايــع ةــانون 

 ب تنةر نتا ا التحقأق الذل  جرته السجنع.  2015األول/دي مرب 
ملعــا  االخت ــا  الق ــرل  و  ــر ال ــوعي، خــ ل دو تأــه املعقــودت  و وــال ال ريــق العامــ  ا -43

ريو يــــع ةو يــــا ،  ــــح وــــاال  اخت ــــاف مزعومــــع إىل و ومــــع 2015ك آذا /مــــا   و يا /مــــايو 
مــن الوةأقــع  22وال قــرة  A/HRC/WGEID/105/1مــن الوةأقــع  36حان ــر ال قــرة  الةــعبأع الدمقرايأــع

A/HRC/WGEID/106/1 2003 . ويعــــــدع   ن  ــــــحايا االخت اقــــــا  املزعومــــــع اخت ــــــوا ك عــــــامي 
 ، ب ترد او ومع عس  هذه االدعا ا . 2015. وإىل  ايع ةانون األول/دي مرب 2011و
  

 أنشطة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -خامساا  
 

 في سيول إنشاء مةتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -ألف 
 
الـــذل يســـ   25/25، اعتمـــد لســـح وقـــوإل اان ـــان القـــرا  2014آذا /مـــا    28ك  -44

قأـــه إىل امل و ـــأع  ن تتـــا   عســـ  وجـــه ال ـــرعع التو ـــأا  الـــا قـــدمتيا جلنـــع التحقأـــق املعنأـــع يقـــوإل 
ك تقريرهـا، و ن متـد املقــر  ا ـاح املعــا يالـع وقــوإل  ريو يـع ةو يــا الةـعبأع الدمقرايأــعاان ـان ك 
 ــا ك ذلــك مــن خــ ل إنةــا  هأ ــ    ــدعم متزايــد، ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــعاان ــان ك 

 مأداأ.
  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/WGEID/105/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/WGEID/106/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/WGEID/106/1
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تعزيــز   ـد والــع وقــوإل   ا أ ـ  املأــداأ ةســ  ااســح 25/25مــن القـرا   10وك ال قـرة  -45
الةــعبأع الدمقرايأــع وتوةأقيــا،  ــا ي  ــ  امل ــا لع، وتعزيــز املةــا ةع و نــا   اان ــان ك ريو يــع ةو يــا

القــد ا  مــ  و ومــا  رأــ  الــدول املعنأــع وااتمــ  املــدأ واجليــا  املعنأــع األخــر ، وإ قــا  والــع 
وقــوإل اان ــان ك ريو يــع ةو يــا الةــعبأع الدمقرايأــع  اديــع لسعأــان،  ــا ك ذلــك مــن خــ ل موا ــسع 

 .  االتصال والدعوة ومباد ا  التوعأع واا شاد  نة ع
 ات اقـــــا   ريو يـــــع ةو يـــــا الةـــــعبأع الدمقرايأـــــع،   رمـــــح و ومـــــع 2015 يا /مـــــايو  22وك  -46
 لسبسد املضأ  م  امل و أع  غر  إنةا  هأ   مأداأ ك  أول. مؤقتا  
ا أ ــ  املأــداأ ك ، دشــن امل ــو  ال ــامي وقــوإل اان ــان 2015وزيران/يونأــه  23وك  -47

م ــؤول  و ــومأ   يضــا    ــأول خــ ل  يا تــه إىل ريو يــع ةو يــا عســ  مــد     عــع  يــا ؛ وقــد التقــ 
. وشــدد امل ـــو  ريو يــع ةو يــا الةـــعبأع الدمقرايأــعةــانوا  ـــاد وا   عــن ااتمــ  املـــدأ و قــرادا   وت ســ 

 اعتبـا  ذلـك جـز ا  ال يتجـز    ا ـأعاأل ال امي خ ل  يا ته هذه عسـ    أـع معاجلـع وقـوإل اان ـان
 من ااجرا ا  الا ت    ال سم واال تقرا  ك شبه اجلزيرة ال و يع.

 وشــر  قريــق  و  ملــوي ي وقــوإل اان ــان ك اال ــ     واليــع م تــ  امل و ــأع ك  ــأول -48
وي ـــان مباشـــرة  عـــد اقتتاوـــه، ويتـــأل  هـــذا ال ريـــق مـــن  ـــتع مـــوي   هـــم  ت ـــ  امل تـــ  ونا بـــه، وم

 معنأان يقوإل اان ان، وموي  إدا ل وم جم قو ل.
 ومـــول م تـــ  امل و ـــأع ك  ـــأول مـــن املأزانأـــع العاديـــع لألمـــم املتحـــدة وت تضـــأ ه و ومـــع -49

دعـــم إ ـــاك ل  ـــ     أنةـــ ع امل تـــ  الر أ ـــأع   سديـــع  ـــأول. وي ـــع  امل تـــ  لسحصـــول عســـ 
 لك الر د و نا  القد ا  و نة ع التوعأع.،  ا ك ذ25/25املةا  إلأيا ك قرا  ااسح 

  
 أنشطة مةتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في سيول -باء 

 
، ا ـ س  م تـ  امل و ـأع ك  ـأول  أنةـ ع   ـد وتوةأـق 25/25 قرا  ااسـح  قـم  عم    -50

            توعأــــع و نــــا  القــــد ا .و أنةــــ ع ال ،ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــعوالــــع وقــــوإل اان ــــان ك 
ريو يــع ةو يــا ومــا قتــ  امل تــ  يعمــ  مــ  او ومــا ، وااتمــ  املــدأ، واألشــ اح الــذين  ــاد وا 

ريو يـع   ، وةأانا  األمـم املتحـدة، والعـامس  ك اوقـ  اان ـاأ الناشـ   داخـ الةعبأع الدمقرايأع
   ، وجيا  معنأع  خر .ةو يا الةعبأع الدمقرايأع

 وي ـتند عمــ  م تــ  امل و ــأع ك  ــأول إىل عمــ  جلنــع التحقأــق. وع ــ  امل تــ  املأــداأ -51
و رهــا مــن آلأــا   عســ  غمأــ  الةــيادا  ال رديــع لسم ــا ع ك عمسأــا  امل ــا لع املم نــع م ــتقب   

 ــــاد وا  قــــردا   35، ا ــــتجوة امل تــــ  2015العدالــــع االنتقالأــــع. وإىل  ايــــع ةــــانون األول/دي ــــمرب 
   .يو يع ةو يا الةعبأع الدمقرايأعر
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  9والتقـــ  موي ـــون مـــن م تـــ  امل و ـــأع ك  ـــأول، خـــ ل  ع ـــع إىل الأا ـــان ك ال ـــ ة مـــن  -52
ومــنيم  ــاو ون، وةــان  عــن او ومــع وااتمــ  املــدأ، ،  م ســ 2015/نوقمرب ال ــاأتةــرين  13إىل 

و قــــا ة  ريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــع ــــاد وا  ذلــــك ك يوةأــــو و و ــــاةا. ةمــــا التقــــوا  ــــأقراد
 ـــاد وا الأا ـــان إىل   شـــ اح  ت  ـــ   و  ت  ـــ  دتمســـ . وعـــ وة عســـ  ذلـــك، ا ـــتجو وا  قـــرادا  

إىل  1958ك األ  ل الـا امتـد  مـن عـا   جنـعخـ ل اومسـع ل ريو يـع ةو يـا الةـعبأع الدمقرايأـع
 ن ان ك هذا ال أاإل. وتعر وا النتياةا  خ رة وقوإل اا 1984عا  
األو ـــا  الد سوما ـــأع ك عـــن ة ـــ  مـــ  او ومـــا ، و  وعمـــ  م تـــ  امل و ـــأع ك  ـــأول -53

ريو يـع ةو يـا الةـعبأع  أول، وااتم  املـدأ، و رهـا مـن اجليـا  لستوعأـع يالـع وقـوإل اان ـان ك 
،  ــا ك ذلــك اوسقــع ك وسقــا  د ا ــأع لسمجتمــ  املــدأ . وقــد  موي ــو امل تــ  عرو ــا  الدمقرايأــع

ــــع  ةــــأن وقــــوإل اان ــــان ك  ــــع ا ــــام  ال و ي ــــا الةــــعبأع الدمقرايأــــعالد ا ــــأع لنقا  ــــع ةو ي               ،ريو ي
مــن  جــ  العدالــع  وزيران/يونأــه؛ ومنتــد  وقــوإل اان ــان ك آ ــأا  ةــأن التعــاون ااقسأمــي 30ك 

ـــــا  18أع، ك االنتقالأـــــع ك آ ـــــأا ووقـــــوإل اان ـــــان ك ةو يـــــا الةـــــمال  يسول/ ـــــبتمرب؛ ومنتـــــد  ةو ي
تةـــرين األول/ ةتـــو ر؛ ووـــوا   1الةـــمالأع وقـــوإل اان ـــان وال ـــ   ك جامعـــع  ـــأول الوينأـــع، ك 

 ةــأن آلأــا  األمــم املتحــدة  تةــرين ال ــاأ/نوقمرب؛ واوسقــع الد ا ــأع 11 ــأول وقــوإل اان ــان ك 
               ، Human Asiaالــــا ن متيــــا من مــــع  قرايأــــعريو يــــع ةو يــــا الةــــعبأع الدملر ــــد وقــــوإل اان ــــان و 

تةـــــرين ال ـــــاأ/نوقمرب؛ ومـــــؤمتر االـــــاد   ـــــر امل ت  ـــــ  ك اوـــــرة ال و يـــــع  ةـــــأن العدالـــــع  12ك 
  تةـــرين ال ـــاأ/نوقمرب؛ والـــذةر  العاشـــرة ملبـــاد ة البـــو ااذاعـــي ل و يـــا الةـــمالأع، 30االنتقالأـــع، ك 

الرا ـــ  املعـــا  ةسمـــا  ك املنتـــد  يضـــا    و لقـــ  موي ـــون مـــن امل تـــ ةـــانون األول/دي ـــمرب.   10ك 
يقــوإل اان ــان ك ةو يــا الةــمالأع املعقــود ك  و و ــا الــذل ن قمــه املعيــد ال ــو ل لسووــدة الوينأــع ك 
إ ــــبانأا؛ وك النــــدوة الدولأــــع لستعــــاون الــــدو  مــــن  جــــ  ت ــــويع مةــــ سع االخت ــــاف، الــــا ن قمتيــــا 

   ةانون األول/دي مرب.  12وةأو ك و ومع الأا ان ك ي
 مـــا   تنـــاول ت ـــ  م تـــ  امل و ـــأع ك  ـــأول ةسمـــع ،2015تةـــرين ال ـــاأ/نوقمرب  27وك  -54

النـــدوة ال ال ـــع وقـــوإل اان ـــان ك ةو يـــا الةـــمالأع الـــا ا تضـــاقتيا اجلمعأـــع الوينأـــع جلميو يـــع ةو يـــا 
وقـــــوإل اان ـــــان، و مـــــا  الـــــال  الربملـــــانأ  ون قمتيـــــا و ا ة العـــــدل، و مـــــا  منتـــــد  اجلمعأـــــع العامـــــع 

الـــدولأ  وقـــوإل اان ـــان ك آ ـــأا. وا ـــتعر  ت ـــ  امل و ـــأع عمـــ  امل تـــ  وتعاونـــه مـــ  و ومـــع 
 ريو يع ةو يا.

ت ــاهرة ك  ــأول  ، ن قــم م تــ  امل و ــأع ك  ــأول2015ةــانون األول/دي ــمرب   10وك  -55
مــن هــذه األ ــر الــذين الــدةوا عــن التجر ــع املؤملــع  ادا   ةــأن وقــوإل اان ــان واأل ــر امل رققــع،  ــمق  قــر 

لست رقــــع، إذ  ن  ــــحع  قــــراد األ ــــر امل ــــنق  تتــــدهو  وقــــرح اجتمــــاعيم  أقــــا  م تتضــــا ل. وشــــرة 
 املةـاة  الـا يواجيوتـا ريو يـع ةو يـا الةـعبأع الدمقرايأـعو خـذوا إىل  األقراد الذين اختع    قـا  م
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الووــدة و ــاو ون جــامعأون و عضــا  ك  عــن و ا ة املتحــدة  ت ســون  عــد االخت ــاف. وةــان مــن  ــ 
اوــــا  وال ــــا ق وقــــوإل  عــــن ال ــــ رين تعمــــ  مــــ  األ ــــر امل رقــــع، وقضــــ    من مــــا   ــــر و ومأــــع

اان ــان ك ريو يــع ةو يــا. ودعــا  ــحايا هــذه املةــ سع إىل  ــذل املزيــد مــن اجليــود عســ  الصــعأدين 
 اعدة ك وسيا.الويا واملتعدد األيراف لسم 

، ا تضــــــاف معيــــــد البحــــــوث ك لــــــال ال أا ــــــع 2015ةــــــانون األول/دي ــــــمرب   14وك  -56
وسقـــع د ا ـــأع  ةـــأن وقـــوإل اان ـــان وامل ـــاعدة  القضـــا أع ل و يـــا وم تـــ  امل و ـــأع ك  ـــأول معـــا  

نـــا  إم ا . ويـــو هـــذه الت ـــاهرةريو يـــع ةو يـــا الةـــعبأع الدمقرايأـــعالقـــادم  مـــن  لألقـــراد القانونأـــع
ريو يــع ةو يــا الةــعبأع ك و ــ  الــنيا القانونأــع ملعاجلــع انتياةــا  وقــوإل اان ــان ك  املضــي قــدما  
عـــن و ومـــع ريو يـــع ةو يـــا واألو ـــا   وةـــان مـــن املةـــا ة  ك اوسقـــع الد ا ـــأع ت ســـ  .الدمقرايأـــع

 الد سوما أع وااتم  املدأ.
ك و ـا س ااعـ   االجتماعأـع. وموقـ    ـا  و أ نةـايا   وقد نةـس م تـ  امل و ـأع ك  ـأول -57

، seoul.ohchr.orgمتــاة عســ  شــب ع اان نــح  اان سأزيــع وال و يــع عســ  العنــوان اال ــ وأ  امل تــ 
ــــدقث  انت ــــا . ةمــــا  نةــــأ م تــــ  امل و ــــأع ك  ــــأول منــــا ر إع مأــــع اجتماعأــــع عديــــدة. ولقــــد  وكع

            و ــــــ حته عســــــ  ال اي ــــــبو   ة ــــــر  (UNrightsSeoul@)ا ــــــتق   و ــــــاة امل تــــــ  عســــــ  تــــــوي  
متــا  . و جــر  ت ــ  م تــ  امل و ــأع ك  ــأول مقــا     ــح أع منت مــع مــ  و ــا س  3 000مــن 

 ااع   ك ريو يع ةو يا وك  رها من البسدان.
  

 االستنتاجات والتوصيات -سادساا  
 

 االستنتاجات -ألف 
 
جمهوريااة كوريااا خاالل الفتاارة المشاامولة باالسااتعراض  ةلااو حالاة حقااوق اإلنسااان فااي  -58

إذ وردت تقاااارير بشااانن حااادوق عملياااات قتااال تعسااافي   بالغااااا  تثيااار قلقااااا  الشاااعبية الديمقراطياااة
فااارض قياااود  وتعااا يب واحتجااااو نيااار قاااانونيم وتواصااال التميياااز والعناااف ضاااد المااارأةم واساااتمر

في ذلك الحصاول علاى المعلومااتو  وحرياة تةاوين الجمعياات  صارمة على حرية التعبير )بما
 والتنقل.

 23وشااارك مةتاااب المفوضاااية فاااي سااايول فاااي االضاااطالك بواليتاااه بعاااد افتتاحاااه فاااي  -59
جمهوريااااااة كوريااااااا الشااااااعبية إلااااااى  . ويشااااااةل عاااااادم إمةانيااااااة الاااااادخول2015حزيران/يونيااااااه 
لموجهااة إلااى المفااوض السااامي ثمااة أماال أن تشااةل الاادعوة ا   لةاانرئيسااياا  عائقاااا  الديمقراطيااة

 الدخول والحوار. لزيارة البلد خطوة أولى نحو معالجة مشةلتي
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 التوصيات -باء 
 
 بما يلي: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةالمفوض السامي حةومة  يوصي -60

العماال علااى نحااو بناااء مااأل منظومااة األماام المتحاادة  بمااا فيهااا مفوضااية حقااوق  ح   
ومةتبهااا فااي ساايول  والتعاااون مااأل المفوضااية لوضااأل خطااة ملموسااة بشاانن المساااعدة اإلنسااان 

 التقنية من أجل تعزيز واحترام حقوق اإلنسان في البلدم
التعاااون مااأل هيمااات معاهاادات األماام المتحاادة لحقااوق اإلنسااان  بطاارق منهااا  حة  

 تقديم تقارير إلى هيمات المعاهدات المعنيةم
جمهوريااااة كوريااااا معنااااي بحالااااة حقااااوق اإلنسااااان فااااي دعاااوة المقاااارر الخااااا  ال حذ  

  ونيااارن مااان المةلفاااين بوالياااات فاااي إطاااار اإلجاااراءات الخاصاااة  لزياااارة الشاااعبية الديمقراطياااة
 البلدم

وضااأل اسااتراتيجية لتنفياا  مااا قبلتااه ماان توصاايات االسااتعراض الاادوري الشااامل  حد  
 بدعم من المفوضية ونيرها من الهيمات المعنيةم

 تعليق العمل بعقوبة اإلعدام وإنفاذنم عمليات اإلعدام وإعالن وقف جميأل حهـ  
السماح للمنظمات اإلنسانية الدولياة وللياات رصاد حقاوق اإلنساان بالوصاول  حو  

 بما في ذلك إلى جميأل أماكن االحتجاوم  إلى جميأل أنحاء البلد دون عوائق
الساجناء تفةيك جمياأل معساةرات االعتقاال السياساي وإطاالق ساراح جمياأل  ح   
 مالسياسيين
قساراا بجمياأل المعلوماات  األفراد الا ين اختططفاوا أو اختفاوا بلدانو  أسر تزويد حة  

 ذريااتهمم والسااماح لماان بقااوا علااى قيااد الحياااة و  وجااودن مةااانو  مصااير كاال واحااد ماانهم عاان
بلاادان  إلاى ام والةشاف عان رفاات مان ماات مانهم وإعادتهابلادانهم األصاليةحااالا إلاى  باالعودة
 بلدانهم األصليةمسلطات و  أسرهم  وذلك بالتعاون الوثيق مأل أصحابها
رفااأل جميااأل القيااود عاان الحقااوق التااي تتصاال بحريااة التعبياار والتجمااأل الساالمي  ح   

مماااا يتعااارض ماااأل القاااانون الااادولي  والتخلااي عااان تجاااريم أي أفعاااال  وحريااة تةاااوين الجمعياااات
صااااول إلااااى مصااااادر خارجيااااة تشااااةل ممارسااااة مشااااروعة لهاااا ن الحقااااوق  بمااااا فااااي ذلااااك الو 

للمعلومااااات عاااان طريااااق القنااااوات التلفزيونيااااة الفألااااائية ووسااااائ  اإلعااااالم األجنبيااااة وشااااابةة 
 اإلنترنوم
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إلغاااااء جميااااأل القيااااود والعقوبااااات المفروضااااة فيمااااا يتعلااااق بحريااااة تنقاااال الاااا ين  حل  
 يساااعون إلاااى مغاااادرة البلاااد أو ناااادرون باااال تااارخي   بماااا فاااي ذلاااك المالحقاااة والعقوباااة نيااار

 القألائية والتع يبم
جاارائم مزعومااة ضااد اإلنسااانية ومحاااكمتهمم  المساالولين عاان مالحقااة األفااراد ح   

والتصاااديق علاااى نظاااام روماااا األساساااي للمحةماااة الجنائياااة الدولياااةم وكفالاااة حصاااول ضاااحايا 
              سااابل الجبااار واإلنصااااف الةافياااة والساااريعة والفعالاااة  الجااارائم ضاااد اإلنساااانية وأسااارهم علاااى

 إخبارهم بالحقيقة بشنن تلك االنتهاكات. بما في ذلك
بمباااادأ عاااادم  صااااارماا  ويوصااااي المفااااوض السااااامي المجتمااااأل الاااادولي باااانن يتقيااااد تقيااااداا  -61

 حياام ماان جمهوريااة كوريااا الشااعبية الديمقراطيااةأفااراداا نحااو  أال يرّحاال أي بلااد فينبغااي اإلبعاااد.
 المرجح أن يتعرضوا للتع يب أو لغيرن من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان. 

 


