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  الدورة اخلامسة والستون 
  من جدول األعمال) ج (٦٨البند 

  حاالت حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
      والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني 

  هورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مج    
  

  تقرير األمني العام     
  

  موجز  
الـة حقـوق اإلنـسان      حب املتعلـق  ٦٤/١٧٥ بقرار اجلمعية العامة      عمالً دَّم مق  التقرير هذا  

للـشواغل الـيت مـا زالـت         اً عامـ  عرضـاً  التقريـر    وفرويـ . يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       
ــة قائمــة فيمــا خيــص حقــوق اإلنــسان   ــرة  هــذا  يف ة املتــدهورة اإلنــسانيواحلال البلــد خــالل الفت

  . ٢٠١٠أغسطس /إىل آب ٢٠٠٩أغسطس /من آب ،املشمولة بالتقرير
 مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية مـــشاركةستوى عـــن مـــ التقريـــر معلومـــات عـــرضيكمـــا   

  .قوق اإلنسانحل  الدوليةلياتيف اآلالدميقراطية 
 علــى الــذي أحرزتــه احلكومــةالــضوء علــى التقــدم التقريــر ُيلقــي وعــالوة علــى ذلــك،   
ربنــامج األغذيــة كتلــف مكاتــب األمــم املتحــدة،   خمندةسامبــ تــوفري املــساعدة اإلنــسانية صــعيد
  األمـم املتحـدة   ومنظمـة  ، ومنظمـة الـصحة العامليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان              ،العاملي

  .  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،ألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولةل
 مـن اجملتمـع الـدويل    هة إىل كـلٍّ وجامل، احملددةتوصيات ال، يتضمن التقرير بعض     وأخرياً  

  .وحكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  
  



A/65/391
 

2 10-54978 
 

  
  احملتويات

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة     -أوال   
٥. . . . . . . . . . . . استعراض عام حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                                        -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا حقوق اإلنسان                -ألف     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوق اإلنسان         القانون الدويل حل         -باء     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريع احمللي        -جيم     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤسسات        -دال     

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان   -ثالثا   
اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة                     -ألف     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوريا الشعبية الدميقراطية                      
١٠

١٢. . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي                             -باء     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات                    -جيم     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان                          -دال     

ــا الـــشعبي     -رابعا    ــة كوريـ ــة مجهوريـ ــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان يف مـــساعدة حكومـ ةدور مفوضـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدميقراطية، وآخر مستجدات الوضع                     

١٤

املــساعدة الــيت تقــدمها منظومــة األمــم املتحــدة لتعزيــز األوضــاع اإلنــسانية ومحايــة حقــوق اإلنــسان    -خامسا   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                      

١٤

١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة األمم املتحدة للطفولة              -ألف     
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سكان      صندوق األمم املتحدة لل            -باء     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األغذية العاملي              -جيم     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة األغذية والزراعة             -دال     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني                     -هاء     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                 -واو     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  منظمة الصحة العاملية   -زاي     

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج والتوصيات             -سادسا   
  

  
  



A/65/391  
 

10-54978 3 
 

  مقدمة   - أوالً  
الـة حقـوق اإلنـسان    حب املتعلـق  ٦٤/١٧٥ بقرار اجلمعية العامـة      عمالً  مقدَّم هذا التقرير   - ١

 الـشديد  اعـن قلقهـ  اجلمعيـة   ويف ذلـك القـرار، أعربـت   . يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   
حقـوق  لل ، علـى نطـاق واسـع،      سيمةاجلـ  و املنتظمـة   االنتـهاكات  عـن  الـواردة    تقاريرال تواترإزاء  

.  الدميقراطيـة املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية             
ــةحثــت كمــا  ــة  اجلمعي ــشعبية  العام ــا ال ــة كوري ــة مجهوري ــةحكوم ــى   الدميقراطي مــع العمــل عل

رر  مـع املقـ    كامـل  والتعـاون ال   ،قوق اإلنسان يف أنشطة التعـاون الـتقين       فوضية األمم املتحدة حل   م
 يـشمل إتاحـة   ، مبـا    الدميقراطيـة اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية              

وعالوة على ذلك، قررت اجلمعيـة      .  أمام وصوله إىل البلد     ودون عوائق  ة وحرَّ ةً كامل اإلمكانية
ــا   ،  دورهتــا اخلامــسة والــستني ا، يفواصــلة دراســتهم ــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوري حلال

   .تلك احلالة عن  شامالًم تقريراًقدِّأ أن ، هلذه الغايةحتقيقاًطلبت إيلّ، ، والدميقراطيةعبية الش
  مجهوريـة كوريـا الـشعبية      يـارة إىل   وكيل األمني العام للـشؤون الـسياسية ز        وقد أجرى   - ٢

ــرة مــن    ــة بــصفته مبعــوثي اخلــاص، يف الفت ــر / شــباط١٢ إىل ٩الدميقراطي وكــان . ٢٠١٠فرباي
والتقـى املبعـوث اخلـاص    .  عـن خـرباء     ومستـشاري اخلـاص، فـضالً      رئـيس الـديوان   ائب  يرافقه ن 

 يف حـني  و.  ووزيـر اخلارجيـة ونائـب وزيـر اخلارجيـة          عليـا  ال ية الـشعب  اجلمعيـة رئيس هيئة رئاسـة     
 املتـصلة بالـسالم واألمـن يف        القـضايا األخـرى    النوويـة و   قـضايا  ال كان اهتمام الوفد مركَّزاً على    

 حقــوق قــضايا اإلنــسانية و القــضاياأثــار مبعــوثي اخلــاص مــع احلكومــة  وريــة،شــبه اجلزيــرة الك
 يتفـق مـع      أن الوفد مل   ورغم. بصفيت األمني العام  ،  اليت تشكِّل مدعاة للقلق بالنسبة يل     اإلنسان  

 الـصادرة عـن    القـرارات ذات الـصلة       بـشأن مهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة      جل  املعلن وقفامل
 النـشطة يف آليـة االسـتعراض    البلـد ب مبشاركة رحَّفإنه  لس حقوق اإلنسان،    اجلمعية العامة وجم  
بـأن تـستجيب   ديسمرب املاضي، وأعرب عن األمـل   /كانون األول لمجلس يف   لالدوري الشامل   

االســتعراض  الدميقراطيــة علــى حنــو إجيــايب للتوصــيات الــيت قُــدمت يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية
كمـا أبلـغ املبعـوث اخلـاص نظـراءه          . ٢٠١٠مارس  /س يف آذار  أثناء دورة اجملل  الدوري الشامل   

  .قوق اإلنسانبأن األمني العام يتطلَّع إىل التعاون بني احلكومة ومفوضية األمم املتحدة حل
مجهوريـة    التعاون بـني   بشأن مع نظرائه    شاملة مناقشة    يف  الوفد شاركوخالل الزيارة،     - ٣

وتـشجَّع الوفـد لرؤيـة التفاعـل القـائم          . دة علـى األرض    الدميقراطية واألمم املتحـ    كوريا الشعبية 
تكـررة ذات    امل املـسائل ا علـى حـل      موفريق األمم املتحدة القطري، وحتسن قـدرهت      بني احلكومة   

الصلة بإمكانية الوصول إىل البلد، وأنشطة الرصد، والبيانـات املتعلقـة بعمـل األمـم املتحـدة يف                  
 ضي قـدماً يف اجتـاه      علـى ضـرورة املـ      دشـدَّ لكن الوفـد    . بلداجملال اإلنساين وعملها اإلمنائي يف ال     
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 الدميقراطيـة   ، ذكـرت مجهوريـة كوريـا الـشعبية        واستجابةً لذلك . املعايري الدولية يف هذا الصدد    
  مطالـب حتسني ظروف عمل موظفي األمم املتحدة وتلبيـة     من أجل   أهنا بذلت كل جهد ممكن      

  .  اجلهودتلكصل لمبعوث اخلاص أهنا ستوال دت، وأكَّاحننيامل
يف ألمــم املتحــدة ل  هنــاك حاجــة لــه أنون املرافقــنــدوبونأبلغــين مبعــوثي اخلــاص واملو  - ٤

 إزاء لكــن الوفــد شــعر بــالقلق.  الدميقراطيــة وأن التقــدير قــائم إزاءهــامجهوريــة كوريــا الــشعبية
  أساسـاً تعلـق تمعظـم بـرامج األمـم املتحـدة يف البلـد، الـيت         يف  النقص احلاد يف األمـوال واملـوارد        
   .باملساعدات اإلنسانية وإنقاذ احلياة

 جملــس حقــوق اإلنــسان واجلمعيــة  راراتبقــ تعتــرف ال ا أهنــدومــاًكومــة احل ذكــرتو  - ٥
وقـد تكـرَّر هـذا      . )١(الدميقراطيـة  بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية           العامة

مل ،  عليـه و. ٢٠١٠فربايـر   / شباط  يف  البلد إىل مبعوثي اخلاص  أجراهاخالل الزيارة اليت    املوقف  
تتم املوافقة على أيٍّ من طلَبي املقرر اخلاص بشأن إمكانية الوصول إىل البلد وعـرض مفوضـية                 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتقدمي املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنـسان لتحـسني حالـة                

ــاهر  وتعتـــرب احلكومـــة أن تعـــيني . حقـــوق اإلنـــسان يف البلـــد   املقـــرر اخلـــاص مظهـــر مـــن مظـ
  .)٢(“التسييس، واالنتقائية، وازدواج املعايري”
املقـرر   ليكـون  تعـيني الـسيد مرزوقـي دارومسـان          املـشمولة بـالتقرير    الفترة   كما شهدت   - ٦

  .  الدميقراطيةحقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبيةحبالة  املعيناخلاص اجلديد 
آليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل جمللـس حقـوق اإلنـسان             يف احلكومـة    مشاركة لكن  - ٧

ــشجِّعة حـــىت اآلن ــاءة،مـ ــبري وبنـ ــد كـ ــي ف.  إىل حـ ــانون األولفـ ــسمرب /كـ ــرى، ٢٠٠٩ديـ  جـ
 الدميقراطيـة يف إطـار عمليـة االسـتعراض الـدوري            مهورية كوريا الـشعبية    املتعلق جب  ستعراضالا

وذكــرت . مــن هــذا التقريــرويــرد وصــف مــع مزيــد مــن التفاصــيل يف الفــرع الثالــث . الــشامل
 يف جنيـف أن   الدميقراطيـة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة       الدائمة جلمهورية كوريـا الـشعبية      البعثة

 إطـار تلـك العمليـة،        أنـه يف   نظـراً إىل  احلكومة تويل أمهيـة آلليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل،             
الجتماعيـة والثقافـات   تتحقق املـساواة والكرامـة جلميـع البلـدان ذات اإليـديولوجيات والـُنظم ا         

  .)٣(والتقاليد املختلفة

__________ 

راطية يف الـدورة الرابعـة والـستني للجمعيـة العامـة ويف الـدورة الثالثـة                 بيان وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميق       )١(  
  .٢٠١٠مارس /عشرة جمللس حقوق اإلنسان، آذار

  .A/HRC/13/G/7/Rev.1انظر   )٢(  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣(  
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املكتـب   أعـدَّه  ذي الـ  نن تعـداد الـسكا    عوخالل الفترة قيد االستعراض، صدر التقرير         - ٨
ويتــضمَّن التعــداد الــذي أُجنــز بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة . املركــزي لإلحــصاء يف البلــد

. لـيم، واحلالـة االجتماعيـة واالقتـصادية    للسكان، االستنتاجات الرئيسية بشأن الـدميغرافيا، والتع  
لدراسـة استقـصائية عنقوديـة متعـددة املؤشـرات،      وتشارك اليونيسيف حالياً يف تقدمي املـساعدة     

  مجـع وحتليـل البيانـات مـن أجـل سـد الثغـرات يف البيانـات                 دف إىل هـ ي برنـامج    ي كناية عن  وه
ل ائـ  أو مـن  الدميقراطيـة ا الـشعبية    مجهوريـة كوريـ    وُتعـد    .)٤(لرصد حالة األطفال والنساء   املتاحة  
 احلكومة علـى    أشجِّعثل هذه املبادرات و   مب أرحب    وإين .ه الدراسة  هذ شاركت يف  اليتالبلدان  
  . لتزامات االمن هذا النوعمواصلة 

مجهوريــة اإلمنــائي عملــه يف األمــم املتحــدة اســتأنف برنــامج ، ٢٠٠٩يف أواخــر عــام و  - ٩
بـالتركيز أساسـاً    ،  ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧تعليق أنـشطته بـني عـامي        بعد  الدميقراطية،  كوريا الشعبية   

  . الزراعة والطاقة الريفية واألهداف اإلمنائية لأللفيةعلى 
  

ــام حل  -ثانياً    ــا  اســــــتعراض عــــ الــــــة حقــــــوق اإلنــــــسان يف مجهوريــــــة كوريــــ
  الدميقراطية الشعبية

  
  حقوق اإلنسانقضايا   -ألف   

إجــراء تقيــيم شــامل بــشأن  ومجــع املعلومــات أمــام   املاثلــة التحــديات، بدايــةً،أالحــظ  - ١٠
ــضايا  ــسان وال ق ــوق اإلن ــضاياحق ــسانيةق ــشعبية     اإلن ــا ال ــة كوري ــةيف مجهوري لكــن . الدميقراطي
مجهوريـة  معانـاة شـعب   الواردة من البلد عن طريـق قنـوات متنوعـة تـشري إىل اسـتمرار         التقارير

ملــزمن، وارتفــاع معــدالت ســوء نعــدام األمــن الغــذائي امــن جــراء ا كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة
ــ املتواملــشاكل االقتــصادية، )٥(التغذيــة  إىل أن االحتياجــات ةاحــت أفــضل األدلــة امل وتــشري.دةزاي
، بـشكل   املـسنِّني عات و  األطفـال الـصغار والنـساء احلوامـل واملرضِـ          يف ظل تعـرض   حادة،  باتت  
  . ، لوضع صعبخاص
رعايـة  نظـام ال  تراجع  على نطاق واسع، و   ة  يف األغذي نقص  ومنها ال  لحة،شاكل املُ امل إن  - ١١

تعــوق  ، التعلــيمجــودة وتــدهور ،ىل ميــاه الــشرب املأمونــةإ وصــولالإمكانيــة ، وعــدم الــصحية

__________ 

) الطـوارئ إقامة الشراكات من أجل األطفال يف حاالت ( “Partnering for Children in Emergencies”انظر   )٤(  
  .http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html :على املوقع الشبكي التايل

، علـى  )٢٠١٠اليونيسيف، تقرير العمل اإلنساين لعـام   (UNICEF, Humanitarian Action Report, p. 97انظر   )٥(  
  .http://www.unicef.org/har2010 :املوقع الشبكي التايل



A/65/391
 

6 10-54978 
 

  هـذا  أن بعض القضايا الـواردة يف يف حني و.على حنو خطري )٦( حقوق اإلنسان األساسية  حتقيق
 حقـوق اإلنـسان،   حتقيـق  لمـن أجـ    بـال شـك   حامسـة فهـي  ،بطبيعتـها إنسانية  قضايا  التقرير هي   

  وامليـاه   والـصحة   احلق يف الغـذاء    مبا يشمل سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       وال
  . الصرف الصحيو

 تنـاقص  الصادر عـن اليونيـسيف أن ُينـتج        )٧(٢٠١٠تقرير العمل اإلنساين لعام     ويتوقع    - ١٢
 عــام عــن حماصــيل يف املائــة ١٨ سبة حماصــيل يقــلّ مــستواها بنــ  البلــدأجــزاءاألمطــار يف بعــض 

إىل  الغذائيــة بــسبب نقــص التمويــل مــن أن يــؤدي احلــّد مــن املعونــة اً قلقــكمــا أن مثــة. ٢٠٠٩
دون ســن اخلامــسة والنــساء احلوامــل      احلالــة التغذويــة لألطفــال  فيمــا خيــص  مقلقــة عواقــب

املنطقـة  فـإن   ،  دل األمطار يف بعض أجزاء الب     تناقص يف   حدوث توقع يُ  أنه يف حني و. واملرضعات
مطـار  أفيـضانات نامجـة عـن       وأمطـار غزيـرة     هلطـول   أغـسطس   / آب ٢٠ يف    قد تعّرضـت   الغربية
 إجـراءات خـذت علـى الفـور       واُت. منطقة مشـال شـرق الـصني      أيضاً مل يسبق إىل مثلها يف       غزيرة  

الحتـاد  وا وكـاالت األمـم املتحـدة        أغسطس، تلقَّى كـل مـن     / آب ٢٥  و ٢٤، ويف   نقاذ الناس إل
الدميقراطيـة  مجهورية كوريا الشعبية    العاملة يف    جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر       الدويل

  .طلباً للمساعدة
والــصرف الــصحي، الــيت  تفــرض اهلياكــل األساســية القدميــة للميــاه يف مــوازاة ذلــك،و  - ١٣
وهـذا،   . علـى صـحة الـسكان       حقيقيـاً  هتديـداً ياه الـشرب املأمونـة،      مل إمدادات   ميكن أن توفِّر   ال
 جيعل نظام الرعاية الصحية أقل قدرة علـى         ، الطبية ستلزمات واملعدات  جانب عدم كفاية امل    إىل

  . تلبية االحتياجات األساسية
ــكو  - ١٤ ــم املتحــدة     إزاء تل ــة، تواجــه وكــاالت األم ــة املقلق ــدم  اخللفي ــيت تق ــ ال  اتساعدم

قـد  ف.  التمويـل  اً حـاداً يف   نقـص  علـى حنـو متزايـد       الدميقراطية  الشعبية يف مجهورية كوريا   إنسانية
 ، وقـدرها  ٢٠٠٩ األموال اليت كانـت مطلوبـة يف عـام           منفقط   ٪   ٢٠ حشد نسبة  من   تمتكن
 العديـد مـن املنـاطق    فمـا عـاد  لعمليـات،  وهذا ما أّدى إىل تقلـيص حجـم ا    .  مليون دوالر  ٤٩٢

 للتخفيـف   ، وسـعياً  ٢٠١٠ ويف مطلـع عـام       .)٨( الدوليـة  ة املساعد يتلقىوبعض الفئات الضعيفة    
 دوالر ملـشاريع    يـني  مال ٨الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ     من وطأة هذا الوضع، خصَّص      

__________ 

ــة   )٦(   ــر الورقــ ــامع،      انظــ ــدة اجلــ ــم املتحــ ــر األمــ ــة إىل تقريــ ــري املقدَّمــ ــدة القطــ ــم املتحــ ــق األمــ ــشتركة لفريــ  املــ
: كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، الفـــرع الثـــاين، علـــى املوقـــع التـــايل  جلمهوريـــة الـــشامل الـــدوري االســـتعراض

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/KPSession6.aspx.  
  .٢٠١٠نساين لعام تقرير العمل اإلانظر   )٧(  
ــر   )٨(   -http://ochaonline.un.org/CERFaroundtheWorld/DemocraticPeoplesRepublicofKorea2010/tabid/6610/language/enانظـ

US/Default.aspx.  
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مهوريـة  جل ماليـني دوالر أخـرى      ٥ وخـصَّص الـصندوق   . تعـاين مـن نقـص يف التمويـل        إنسانية  
ــا ــشعبيةكوري ــة ال ــه / يف متــوز الدميقراطي ــدعم احملــدود املقــدَّم مــن جانــب    . ٢٠١٠يولي لكــن ال

  . يكفي لتلبية االحتياجات اإلنسانية يف البلدالصندوق ال
 تقـدَّم علـى أسـاس        الدميقراطية  الشعبية مجهورية كوريا  إىل   املساعداتوما زالت مجيع      - ١٥
ــال وصــول  ” ــة ب ــساعدات ال، أي بكــالم آخــر، “ال معون ــوفر عطــى  ُت أن امل ــا مل تت ــة م  إمكاني

األمــم املتحــدة القطــري يف مجهوريــة شارك فريــق حاليــاً، يــو. قــصودينالوصــول إىل املــتلقني امل
 ورصـد   رجعيـة  الدميقراطية يف حوار مع احلكومة بشأن كيفية حتسني البيانـات امل            الشعبية كوريا

ــشاريع  ــساعدة لامل ــن  وسيك. تحــسني امل ــلّ م ــسي ك ــرت ــسكان     التقري ــداد ال ــق بتع  األخــري املتعل
األمهيـة    قسطاً مـن   ،أدناه قَشانسينا لذينتعددة املؤشرات، ال  املعنقودية  الستقصائية  اللدراسة ا وا
  .  البيانات يف املستقبلحتسني جودة كفالة يف
إرضـاء  حريـة الفكـر و    ك احلقوق املدنية والسياسية،     علىقيود شاملة   تفرض  وما زالت     - ١٦

 وعلـى   صـارم بـشكل    احلكومة على تـدفق املعلومـات        وتسيطر.  والتعبري  والرأي الضمري والدين 
احملطــات  االســتماع إىل معاقبــة القــانون اجلنــائي علــى  يــنصثــال،علــى ســبيل املف. نطــاق واســع

 مبـا قـد يـصل إىل عـامني         “لدولـة لضـة   معارِ” ُتعترب  املعلومات اليت   أو نشر  الحتفاظ، وا اإلذاعية
العمـل  ” مـن    أعـوام  ةمـس ، ويف أكثر احلـاالت خطـورة، خب       “ل العم  على تدريبالمعسكر  ”يف  

  .)٩(“اإلصالحي
هنـاك  ،   من مجيع االدعاءات مل يكـن ممكنـاً         بشكل مستقل  التحقق  أن على الرغم من  و  - ١٧

 وإســاءة ، والــسخرة،، واســتخدام التعــذيب علنيــة إعــدامتنفيــذ أحكــامعــدد مــن التقــارير عــن 
 وفـد مجهوريـة    اعتـرف و.  مـن اخلـارج     إىل الـوطن    اللجوء العائدين  أو ُملتمسي معاملة الالجئني   

 ٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول  الـدوري الـشامل يف       الدميقراطيـة يف االسـتعراض        الشعبية كوريا
جـرائم عنـف    ” ارتكبوارمني الذين   اجمل  هو العقاب املطبَّق على     اإلعدام العلنية  تنفيذ أحكام  بأن

القـانون اجلنـائي    ويـنص   . “اجلرائم الوحشية للغايـة   ” يشكلما   دون أن حيدِّد  ،  “ للغاية وحشية
رهـاب،  ، واإل وطنيانة ضد الـ   اخل الدولة، و  امسقاط نظ  إل واطؤالتعن   عقوبة اإلعدام     فرض على

يف  أي تغـيري يف الـسياسة العامـة أو       حيـدث  هذه التقارير إىل أنه مل    وتشري  . واخليانة ضد الشعب  
 سابق بـشأن هـذا املوضـوع،      ارسة حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية منذ تقريري ال        مم

  ).Corr.1 وA/64/319 (٢٠٠٩  عام يفاملقدَّم إىل اجلمعية العامة

__________ 

  . من القانون اجلنائي٢٢٢  و١٩٥انظر املادتني   )٩(  
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ن الـسجناء الـسياسيني مـا زالـوا حمتجـزين يف            أىل  إ تقارير تـشري     مثةوعالوة على ذلك،      - ١٨
فقـد   الـسجناء، عـدد   مـن    من عـدم تـوفر إمكانيـة التحقـق        على الرغم   و.  للسجن ظروف قاسية 

اتـــصاله بالبعثـــة الدائمـــة جلمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة يف   املقـــرر اخلـــاص، يف أثـــار
 أُفيــد بــأن حتجــاز يف ســتة ســجون ومراكــز ااألوضــاع، املخــاوف بــشأن ٢٠١٠مــارس /ذارآ

  . حمتجزون فيهاياسيني سسجناء 
  متنـع علـى سـبيل املثـال،   ف.  للقلـق  مـصدراً تنقـل  القيود املفروضة على حرية ال     وما زالت   - ١٩

وهـذا   .لدولـة  مـن ا إذن من القـانون اجلنـائي املـواطنني مـن الـسفر إىل بلـد آخـر دون              ٦٢املادة  
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق ١٢ مبوجــب املــادة بلــد اللتــزام الاً واضــحاً انتــهاكيــشكل

 علـى  أشـدّ  فـرض رقابـة    عـن  ادعـاءات  ال تـزال تـسجَّل   ،وباإلضافة إىل ذلك  . املدنية والسياسية 
   . البلديسعون إىل مغادرة الذين ، وال سيما الناستنقل
 ه االنتبـاه إىل تقريـر املقـرر اخلـاص          أن أوجِّـ    أيـضاً  يا، أودّ  بعض هذه القـضا    وفيما خيص   - ٢٠

وإىل مـــوجز ، )A/HRC/13/47( ٢٠١٠ فربايـــر/ يف شـــباطإىل جملـــس حقـــوق اإلنـــساناملقـــدم 
 يتعلــق فيمــا الــدوري الــشامل ســتعراض عمليــة االإىل الــيت قــدَّمها أصــحاب املــصلحة ورقــاتلا
  . )Corr.1 وA/HRC/WG.6/6/PRK/3 ( الدميقراطية الشعبيةمهورية كورياجب
 اإلفراج عـن أربعـة صـيادين مـن         بـ   الدميقراطيـة   الـشعبية  مجهوريـة كوريـا   قيام  وأرحب ب   - ٢١

، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ، يف للواليات املتحدة األمريكية   ، وعن مواطن   مجهورية كوريا  مواطين
هوريـة   القـرارات اإلجيابيـة الـيت اختـذهتا مج      تلـك ر   أقدِّ إينو.  على التوايل  ٢٠١٠أغسطس  /آبو

  . اإلنسانية الشواغل فيما خيص الدميقراطية الشعبيةكوريا
  

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان  –باء   
مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة هــي طــرف يف العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق      - ٢٢

ــرأة،        ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــة واتفاقي ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي االقت
واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبالتايل فهـي ملزمـة              

  .باحترام حقوق اإلنسان
ومجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة ليـست طرفـا يف االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى                     - ٢٣

ــن ضــرو         ــضة التعــذيب وغــريه م ــز العنــصري أو اتفاقيــة مناه ــع أشــكال التميي ب املعاملــة مجي
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو الربوتوكول االختياري امللحـق هبـا، أو االتفاقيـة                 أو

ــوق األشـــخاص      ــة حقـ ــرهم، أو اتفاقيـ ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــع املهـ ــوق مجيـ ــة حقـ ــة حلمايـ الدوليـ
وصـــدرت نـــداءات عديـــدة يف عـــدة مناســـبات لكـــي تقـــوم مجهوريـــة كوريـــا . اإلعاقـــة ذوي
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ق علــى هــذه الــصكوك مبــا يف ذلــك أثنــاء عمليــة االســتعراض الــدوري الــشامل ومــن    بالتــصدي
  .)١٠(جانب عدد من اهليئات املنشأة مبعاهدات

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، حثـــت اهليئـــات املنـــشأة مبعاهـــدات مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   - ٢٤
علــى مجيــع الدميقراطيــة علــى التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القــضاء   

ــرأة   ــز ضــد امل ــة حقــوق الطفــل    )١١(أشــكال التميي ــاريني امللحقــني باتفاقي  والربوتوكــولني االختي
املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة وبإشـراك األطفـال                 

  .)١٢(يف الرتاعات املسلحة
  

  التشريع احمللي  -جيم   
ر مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة علــى بعــض  يــنص الفــصل اخلــامس مــن دســتو   - ٢٥

إال أن تلـك احلقـوق ال ميكـن اعتبارهـا امتثـاال             . احلقوق األساسية ملواطنيهـا تـصحبها واجبـات       
فعلــى ســبيل املثــال، ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن   . تامــا للمعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان 

 والطفل علـى النحـو املنـصوص عليـه يف           األحكام يف الدستور تعاجل االحتياجات اخلاصة للمرأة      
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وال يوجـد نـص                       

، أجرى برملان مجهوريـة كوريـا   ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . ملعاجلة العنف املوجه للمرأة والطفل    
ا فـضفاضا بـأن الـبالد حتتـرم         الشعبية الدميقراطية تنقيحا للدستور ليشمل مـن مجلـة أمـور حكمـ            

وذكـرت احلكومـة أن ذلــك يعتـرب دلـيال علــى التـزام الدولـة بــضمان       . وحتمـي حقـوق اإلنــسان  
  .)١٣(التمتع التام حبقوق اإلنسان من جانب مواطنيها

ومــع ذلــك، هنــاك جمــال إلجــراء املزيــد مــن اإلصــالحات للتــشريع احمللــي مثــل تعــديل    - ٢٦
ــة   أحكــام قــانون العقوبــات الــذي ُيجــ   ــة، ويفــرض عقوب ــبالد دون إذن مــن الدول ّرم مغــادرة ال

  .اإلعدام على مخس جرائم هي يف األساس جرائم سياسية
  

  املؤسسات  -دال   
ــاء          - ٢٧ ــسان، أثن ــة حلقــوق اإلن ــستقلة وطني ــة م ــشاء آلي ــق بإن ــا يتعل ــة يف م ذكــرت احلكوم

تويات يف مجهوريـة  االستعراض الدوري الشامل، أن حقوق اإلنسان يتم تعزيزها يف مجيـع املـس        

__________ 

  )١٠(  E/2004/22 ؛ وCRC/C/PRK/CO/4 ٣٢، الفقرة) (؛ و )دA/60/38( ٧٤، الفقرة ٢، املرفق الثالث، اجلزء.  
  .٧١ املرفق الثالث، اجلزء الثاين، الفقرة A/60/38انظر   )١١(  
  .٧٥، الفقرة CRC/C/PRK/CO/4انظر   )١٢(  
  .١٦، الفقرة A/HRC/WG.6/6/PRK/1انظر   )١٣(  
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، وأن األجهـزة القـضائية وأجهـزة        )١٤(كوريا الشعبية الدميقراطية بواسـطة جلـان الدولـة الـشعبية          
ووفقــا ملــا ذكرتــه . األمــن الــشعبية األخــرى، تــؤدي الوظــائف املتعلقــة حبمايــة حقــوق اإلنــسان

جلــان احلكومــة، فــإن املنظمــات احملليــة املــشتركة بــني الوكــاالت هــي كيانــات حكوميــة مثــل    
التنسيق الوطنية املعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                  
ضد املرأة واملنظمات االجتماعية وغري احلكومية، مثل االحتاد النسائي ورابطة الشباب من بـني              

   )١٥(عدد من املنظمات األخرى اليت تعمل حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
كــن اعتبــار أي مــن هــذه اهلياكــل مؤســسة وطنيــة حلقــوق اإلنــسان وفقــا ملبــادئ وال مي  - ٢٨

باريس حبيث تعتمد من قبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان                 
وممــا يــدعو للتــشجيع رغــم ذلــك، أنــه أثنــاء دورة النقــاش يف االســتعراض الــدوري   . وتعزيزهــا

 جلمهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة بيانـا يؤكـد فيـه االهتمـام        الشامل قدم وفد البعثة الدائمة 
وهـذا جمـال    . )١٦(بإنشاء آليـة مـستقلة حلقـوق اإلنـسان وإجـراء دراسـة متعمقـة يف هـذا الـصدد                   

  .ميكن للحكومة أن تطلب فيه املساعدة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
  إلنسانالتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق ا  -ثالثا   
حقـوق اإلنـسان يف      حبالـة     مبـا يف ذلـك املقـرر اخلـاص املعـين           ،اإلجراءات اخلاصـة    -ألف   

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
الـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية             املعـين حب  حتددت والية املقرر اخلاص       - ٢٩

وطلبـت اللجنـة يف قراراهـا       . ٢٠٠٤/١٣الدميقراطية بواسطة جلنـة حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا            
مــن املقــرر اخلــاص إجــراء اتــصال مباشــر مــع احلكومــة والــشعب يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية   

 مـن مجيـع العناصـر ذات الـصلة مبـا فيهـا املنظمـات                ذات مـصداقية  الدميقراطية وتلقي معلومات    
وريــة غــري احلكوميــة واحلكومــات وأي أطــراف أخــرى هلــا إملــام حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجه 

ومت بعـد ذلـك متديـد واليـة         . كوريا الشعبية الدميقراطية فضال عن طريق القيام بزيـارات قطريـة          
  .املقرر اخلاص على حنو منتظم من خالل عدد من قرارات جملس حقوق اإلنسان

__________ 

لشعبية املركزية هي أعلـى     يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مستويات متعددة للجان الشعبية، واللجنة ا            )١٤(  
وتتـألف اللجنـة مـن كبـار املـسؤولني مـن            . ١٩٧٢جهاز تنفيذي لصنع القرار، منـشأة مبوجـب دسـتور عـام             

بوصفه رئيسا للجنة ونواب الرئيس وأمني اللجنة وعدد غري         الدميقراطية  بينهم رئيس مجهورية كوريا الشعبية      
  . معينةظروف وظائف اجلهاز احمللي لسلطة الدولة يف ةمي اإلقلييةلجان الشعبالمتارس و. حمدود من األعضاء

  .٢٣، الفقرة A/HRC/WG.6/6/PRK/1انظر   )١٥(  
  .٨٠، الفقرة A/HRC/13/13انظر   )١٦(  



A/65/391  
 

10-54978 11 
 

قدم املقرر اخلاص عدداً من الطلبات لزيـارة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مـن                    - ٣٠
 البالد حىت ميكنـه مـساعدة الدولـة يف اختـاذ التـدابري املالئمـة         للحالة يف ضل  أجل وضع تصور أف   

وظلــت مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ُتعــرب      . )١٧(لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان   
باستمرار عن رفضها لوالية املقرر اخلاص مدعية أن القـرار الـذي أنـشأ الواليـة يـشكل مظهـراً                    

 ونتيجـة لـذلك     ،)١٨(ة واملعـايري املزدوجـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان           صارخاً للتـسييس واالنتقائيـ    
  .ورفضت دخوله إىل البلدرفضت احلكومة التعاون مع املقرر اخلاص 

بالرغم من عدم قدرة املقرر اخلـاص علـى زيـارة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                     - ٣١
أكتـوبر  / تـشرين األول ١تمرب إىل سـب / أيلـول ٢١( يف البلدان اجملاورة مثل منغوليا  مهامفقد نفذ   
مـــن ( واليابـــان )٢٠١٠ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٦ إىل ١٠مـــن ( ومجهوريـــة كوريـــا )٢٠٠٩
 قــام علــى أساســها بوضــع تقريــره املقــدم إىل جملــس   )٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٢إىل  ١٦

  ).A/HRC/13/47 (٢٠١٠فرباير /حقوق اإلنسان يف شباط
 يتخـذه  ألي إجـراء خـاص   طلبـا الشعبية الدميقراطية حىت اآلن     م مجهورية كوريا    دمل تق   - ٣٢

  .جملس حقوق اإلنسان
يف إطـار   واحـدة إىل احلكومـة      حتريريـة    مت توجيـه رسـالة       ،أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير      - ٣٣

 أرسـل املقـرر اخلـاص رسـالة تتعلـق باألوضـاع        ،٢٠١٠مـارس   /ففـي آذار  . ة اخلاصـ  اتاإلجراء
ثــار القلــق بــشأن  ممــا أ ومراكــز احتجــاز للمحتجــزين الــسياسيني  يف ســتة معــسكرات للــسجن

ادعــاءات تتعلــق بالعمــل القــسري وحمدوديــة فــرص احلــصول علــى الــضروريات األساســية مــن  
أن هـذه املعـسكرات     بـ  وقـد ادعـي   . واملـأوى واملرافـق الـصحية واملعاجلـة الطبيـة         وامللـبس   الغذاء  

لتعــبري عــن آرائهــم الــسياسية  بــسبب اهم تــضم عــدداً كــبرياً مــن األشــخاص الــذين مت احتجــاز 
  . أُسر ألشخاص متهمني يفنشقاقهم أو مشاركتهم يف أعمال ضد احلكومة أو أهنم أفرادال أو
 ردت احلكومة على رسـالة املقـرر اخلـاص          ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ويف رسالة مؤرخة      - ٣٤

د أن الرسـالة قـد ُبنيـت         كمـا ذكـرت احلكومـة أنـه طاملـا أهنـا تعتقـ              .قائلة إهنا ال تعترف بواليته    
  .على معلومات ملفقة فإهنا ال ترى حاجة للرد بشأن موضوعها

جملــس حقــوق اإلنــسان الــسيد مرزوقــي دارومســان  ، عــني ٢٠١٠يونيــه /يف حزيــرانو  - ٣٥
وخلـف  .  حلالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة         ا جديـد  ا خاصـ  امقرر

__________ 

 من خـالل رسـالة موجهـة إىل البعثـة        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤قدم أحدث طلب لزيارة البالد يف بعثة رمسية يف            )١٧(  
  . الدميقراطية يف جنيفالدائمة جلمهورية كوريا الشعبية

  .A/HRC/13/G/7/Rev.1انظر   )١٨(  
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 اعتبـارا مـن     ،الـذي محـل الواليـة ملـدة سـت سـنوات           ونتاربورن  فيتيت م السيد دارومسان السيد    
هـذه   طـوال    أداهاملمتاز الذي   مونتاربورن على العمل    وأود أن أشكر الربوفيسور     . ٢٠٠٤عام  

 وأهنئ السيد دارومسان على تعيينه مع التأكيـد بـأن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                   ،السنوات
  .اإلنسان سوف تقدم له الدعم الكامل

  
  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي  -ء با  

ذكر الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي يف تقريـره املقـدم                  - ٣٦
املعقـودة  ،  )Add.1 و   Corr.1 و   A/HRG/13/3(لس حقـوق اإلنـسان      جمل عشرة   الثالثةإىل الدورة   

 أن تسع حاالت تتعلـق جبمهوريـة كوريـا الـشعبية            ٢٠١٠رس  ما/ آذار ٢٦ إىل   ١يف الفترة من    
ــالتقرير      ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــق أثن ــة تظــل دون حتقي ــسمرب / كــانون األول٥ مــن(الدميقراطي دي

وتتعلق مثاين منـها خبطـف مـواطنني يابـانيني يف           ). ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ٢٠٠٨
 احلالـة التاسـعة باختفـاء امـرأة شـابة عنـد احلـدود        فتريت السبعينيات والثمانينيات يف حني تتعلـق     

وأرسـلت حكومـة مجهوريـة      . ٢٠٠٤بني الصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة يف عـام           
الشعبية رداً على الفريق العامل بشأن احلاالت التـسع يف رسـالتني مـؤرختني              الدميقراطية  كوريا  
ى أن املعلومـات  رأ إال أن الفريـق العامـل   .٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٧يناير و   / كانون الثاين  ١٩

وال تزال احلـاالت التـسع تنتظـر البـت فيهـا حـىت              . احلاالتهذه  املقدمة مل تكن كافية لتوضيح      
تقريــري الــسابق إىل تقــدمي  دون حــدوث تغــيري يــذكر ُمنــذ ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣

  .اجلمعية العامة
قيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص      دعا الفريق العامل احلكومة إىل التو     و  - ٣٧

ــة حبــاالت االختفــاء    التــصديقمــن االختفــاء القــسري و  ــة املعني ــول اختــصاص اللجن  عليهــا وقب
  .٣٢ و ٣١ للمادتنيالقسري وفقاً 

  
  اتهيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهد  -جيم   

 ال يـزال  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز فيما يتعلـق باملـشاركة يف اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حـىت          - ٣٨
يتعني أن تقدم حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة تقريرهـا الـدوري الثالـث إىل جلنـة                   

 موعـد   وكـان . حقوق اإلنسان بشأن تنفيـذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                
ر الثـاين للدولـة الطـرف     فـإن التقريـ   ، وباملثـل  .٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١ُمنذ  قد حل   التقرير  

املقدم إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة بـشأن تنفيـذ العهـد الـدويل اخلـاص                     
بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتقرير الـدوري الثالـث املقـدم إىل جلنـة احلقـوق                   

ــدويل اخلــا      ــذ العهــد ال ــشأن تنفي ــة ب ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــصادية  االقت ــاحلقوق االقت ص ب
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يونيــه / حزيــران٣٠ و ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٧ُمنــذ فــات موعــدمها واالجتماعيــة والثقافيــة قــد 
  . على التوايل٢٠٠٨

علـى أن تـضمن تقـدمي مجيـع         الدميقراطيـة   إنين أُشجع حكومة مجهورية كوريا الـشعبية          - ٣٩
  .مزيد من التأخري تقاريرها املتأخرة كدولة طرف إىل اهليئات املنشأة مبعاهدات دون

  
   االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان   -دال   

ــا الـــشعبية  ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٧يف    - ٤٠  ، جـــرى اســـتعراض مجهوريـــة كوريـ
  حـاراً  وقـد رحبـُت ترحيبـاً     . الـسادسة لالسـتعراض الـدوري الـشامل        الدميقراطية خالل الـدورة     

اإلجـراءات اخلاصـة وجتـاه      إزاء  هنـج مماثـل      جع علـى اتبـاع      مبشاركة البلـد يف هـذه العمليـة وأشـ         
   .مفوضية حقوق اإلنسان

وشــهدت الــدورة مــداخالت اثــنني ومخــسني بلــدا عقــب العــرض الــذي قدمــه الــسفري     - ٤١
. جلمهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف                   واملمثل الـدائم    

. احلكومــة جمموعــة مــن األســئلة الــواردة مــن مخــسة عــشر بلــدا  أيــضا بــشكل مــسبق إىل أُتــيحو
تتخـذها الدولــة، مبـا يف ذلـك سياســة     والحـظ خمتلـف املنــدوبني بعـض املبـادرات اإلجيابيــة الـيت      

األميـة؛ وتـوفري      عاما من التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين، وخطة القضاء التام علـى             ١١توفري  
انيـة، واسـتراتيجيات عامـة حمـددة يف جمـال الـصحة، وإدراج حقـوق            الرعاية الطبية الكاملة واجمل   

   . ٢٠٠٩أبريل /اإلنسان يف الدستور يف نيسان 
ــز            - ٤٢  ويف الوقــت نفــسه، عــرب املنــدوبون عــن قلقهــم بــشأن احلالــة يف الــسجون ومراك

بـات  واالدعاءات اليت تشري إىل اإلعدام بدون حماكمـة؛ والـسخرة؛ والعقو           االحتجاز السياسية؛   
حياولون مغادرة البلد؛ وعدم وجود مؤسسة وطنيـة حلقـوق           اجلنائية املفروضة على الناس الذين      

ــق احلــق يف     ــصعوبات يف جمــال حتقي ــسان، وال ــذاء اإلن ــشاركة يف اإلجــراءات   )١٩(الغ ؛ وعــدم امل
   . حقوق اإلنسان اخلاصة، ورفض عرض تقدمي املساعدة التقنية الذي قدمته مفوضية 

احلكومة على تسريع اجلهـود لالنـضمام إىل     اليت أدلت مبداخالت    بعض الدول   وحثت     - ٤٣ 
مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية   اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه 

واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدوليـة      املهينة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        أو
ــة حقــوق مج  ــة حقــوق     حلماي ــراد أســرهم، واتفاقي ــاجرين وأف ــع العمــال امله األشــخاص ذوي  ي

وُنـصحت الدولـة أيـضا أن       . اإلعاقة، وتنفيذ االتفاقيـات الـيت كانـت الدولـة طرفـا فيهـا بالفعـل               

__________ 

  .A/HRC/13/13انظر   )١٩(  
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يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية واالنضمام إىل اتفاقياهتا األساسية، وال سـيما تلـك                تنظر  
   . املتعلقة بعمل األطفال

.  تعليقـا وتوصـية خـالل عمليـة االسـتعراض          ١١٧وقدمت الدول األعضاء ما جمموعه         - ٤٤ 
ــة  ــبعض هــذه التوصــيات،     ومــع أن مجهوري ــة رحبــت شــفويا ب ــشعبية الدميقراطي ــا ال فقــد كوري

أهنـا كانـت تـستند إىل سـوء فهـم لواقـع هـذا البلـد أو إىل                    رفضت ما يقرب مـن نـصفها حبجـة          
ــة ــد   وت. )٢٠(معلومـــات خاطئـ ــيات الـــيت مل حتـــظ بتأييـ ــق التوصـ ــشعبية   تعلـ ــا الـ ــة كوريـ مجهوريـ

   . الدميقراطية باحلقوق املدنية والسياسية والتعاون مع املقرر اخلاص
واعُتمــد تقريــر الفريــق العامــل املعــين باالســتعراض الــدوري الــشامل يف الــدورة الثالثــة     - ٤٥ 

، الـيت ذكـر خالهلـا وفـد         ٢٠١٠س  مـار / آذار ١٨اإلنسان اليت عقـدت يف       عشرة جمللس حقوق    
ومـع  . ١١٧ بالتوصـيات الــ   ‘أحاطـت علمـا  ’احلكومـة   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة أن       

   .تلك التوصيات يبني موقفها من حتريري ذلك، مل تقدم احلكومة أي عرض 
  
دور مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مساعدة حكومة مجهورية             -رابعاً   

   الدميقراطية، وآخر مستجدات الوضع  الشعبية كوريا
من املؤسف أن حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة واصـلت رفـض عـروض                - ٤٦ 

وينبغـــي أن تتـــيح نتيجـــة عمليـــة  . الـــيت قدمتـــها مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان  املـــساعدة التقنيـــة 
. خــربة املفوضــية كــي يطلــب اإلفــادة مــن للبلــد  االســتعراض الــدوري الــشامل فرصــا جديــدة  

   . املفوضية وأحث احلكومة على إعادة النظر يف موقفها إزاء التعاون التقين الذي تعرضه 
  
املساعدة اليت تقدمها منظومة األمـم املتحـدة لتعزيـز األوضـاع اإلنـسانية                -خامسا  

   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ومحاية حقوق اإلنسان يف 
ت السابقة، طلبت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، نيابـة عـين،         وفقا للممارسا    - ٤٧ 

، مــن اجلهــات الرئيــسية يف األمــم املتحــدة تقــدمي  ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٢  يف رســالة مؤرخــة 
. اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  معلومــات ذات صــلة بــشأن حالــة حقــوق  

برنـامج األغذيـة    : املتحـدة التاليـة    كيانـات األمـم     وعقب ذلك، تلقـت املفوضـية معلومـات مـن           
الـسامي لـشؤون     العاملي، واليونيسيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوض األمم املتحدة          

الالجئني، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمـم املتحـدة،             
دا إىل املعلومات الواردة مـن هـذه الكيانـات، يلخـص            واستنا. وصندوق األمم املتحدة للسكان    

__________ 

  .  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights7December2009pmaspx.aspxانظر   )٢٠(  
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ــايل بعــض    ــسم الت ــشعبية        الق ــا ال ــة كوري ــم املتحــدة يف مجهوري ــا األم ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال األن
   .النتائج ذات الصلة الدميقراطية ويتضمن مالحظات على بعض 

  منظمة األمم املتحدة للطفولة  -ألف   
 ماليـني طفـل     ٣,٥توجد خماوف من أن االحتياجات اإلنسانية الطارئة ملا ال يقل عـن                - ٤٨ 

 بسبب اسـتمرار الـنقص      ٢٠١٠كوريا الشعبية الدميقراطية ستتفاقم يف عام        وامرأة يف مجهورية    
ــةيف  ــضانات   األغذي ــار الفي ــاتج عــن آث ــسابق    ، الن ــة وعــن اجلفــاف ال ــسابقة واحلالي ــة . ال واألزم

ــصاد ــيت يعانيهــا الكــثريون    االقت ــد مــن درجــات املــشقة ال ــة تزي ــك،   . ية العاملي وباإلضــافة إىل ذل
اخنفضت املساعدات الغذائية املقدمة ضمن األطر الثنائية واملتعـددة األطـراف اخنفاضـا حـادا يف      

   . )٢١(السنوات القليلة املاضية 
ــؤدي إىل املــرض        - ٤٩  ــاخلطر ألهنــا ت ــذر ب ــق هــذه العوامــل وضــعا ين ــة،  وختل ، وســوء التغذي

 طفـل دون  ٤٠ ٠٠٠وتشري اليونيسيف إىل أن مـا يقـرب مـن    . لألطفال وتدهور فرص التعليم  
 منـــهم يـــدخلون إىل ٢٥ ٠٠٠التغذيـــة احلـــاد، وأن  ســـن اخلامـــسة يعـــانون ســـنويا مـــن ســـوء 

الـصحي إىل زيـادة معـدالت        ويـؤدي االفتقـار إىل امليـاه والـصرف          . املستشفيات لتلقـي العـالج    
لوفيــات   والتــهابات اجلهــاز التنفــسي احلــادة، وهــي مــن األســباب الرئيــسية  باإلســهالة اإلصــاب
وباإلضافة إىل ذلك، فإن ثلث النساء يف سن اإلجناب يعانني من فقر الـدم الـذي هـو                  . األطفال

   . )٢٢(التغذية، وهو أيضا سبب رئيسي للوفيات النفاسية نقص يف 
إن التقــارير تــشري إىل نقــص فــثــانوي جمــاين وإلزامــي، ورغــم اإلشــارة إىل أن التعلــيم ال   - ٥٠ 

املدرسية واملواد املدرسية ووقـود التدفئـة خـالل فـصول الـشتاء الطويلـة الـيت                  مستمر يف الكتب    
الـصفر، فـضال عـن ضـعف البنيـة التحتيـة للمـدارس، ممـا             تتدىن فيها درجة احلـرارة إىل مـا دون          

ــيم أساســي عــا    ــةيــؤدي إىل حرمــان األطفــال مــن تعل فــضال عــن ذلــك، تــشري   و. )٢٣(يل النوعي
إىل  اليونيسيف إىل أن طرق التدريس مل تتطور مبا يتماشى مع املعايري الدولية، وهو أمـر يـؤدي                  

وقدمت اليونيسيف بعض الدعم من خالل توفري املواد التعليميـة للمـدارس           . تدين نوعية التعليم  
   . والثانوية االبتدائية 

ــة مجهو    - ٥١  ــع      وأدعــو حكوم ــق م ــشكل وثي ــة إىل العمــل ب ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ري
حتــسني وضــع األطفــال واالســتجابة إىل بعــض املالحظــات والتوصــيات    اليونيــسيف مــن أجــل 

__________ 

  .٩٧، الصفحة ٢٠١٠، تقرير عام Humanitarian Actionانظر   )٢١(  
  .٩٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  .املرجع نفسه  )٢٣(  
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، األمر الذي أثار خمـاوف وال سـيما         )٢٤(٢٠٠٩عام   اخلتامية اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل يف        
  .  احلياةفيما يتعلق بالصحة والتعليم والتغذية واحلق يف

 يف عـــدد مـــن األنـــشطة يف مجهوريـــة كوريـــا ٢٠٠٩وشـــاركت اليونيـــسيف يف عـــام    - ٥٢ 
تقــدمي التــدريب يف جمــال إدارة احلــاالت اإلفراديــة ودعــم املرافــق يف   الــشعبية الدميقراطيــة، مثــل 

ممــا ســاعد علــى تقــدمي عــالج طــيب أفــضل     مستــشفيات لألطفــال ومستــشفيات ريفيــة،  ١٠٥
إىل ذلـك، قامـت      وباإلضـافة   .  اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذيـة احلـاد         لألطفال دون سن  

اليونيسيف بقيادة وتنسيق اجلهود املشتركة بني الوكاالت لتحسني الـصرف الـصحي والنظافـة              
 ١٢٠ ٠٠٠الصحية، مما أدى إىل إعادة تأهيل مرافق إمدادات امليـاه والـصرف الـصحي لنحـو                  

   . يعيةالكوارث الطب شخص متضرر من 
ــام        - ٥٣  ــت يف ع ــستقلة أجري ــصائية م ــة استق ــرت دراس ــاق   ٢٠٠٩وأظه ــيم نط ــشأن تقي  ب

التحصني تصل تقريبا إىل مجيع األطفال دون متييز بني اجلنـسني يف مجيـع               أن خدمات   التحصني  
مـع وزارة   االستقصائية باالشتراك   وأُجريت الدراسة    . أحناء مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

وقــد عممــت اليونيــسيف . واملاليــة  املــساعدة التقنيــة فاليونيــسية العامــة، حيــث قــدمت الــصح
ــى         ــصحة والتحــصني عل ــديري شــؤون ال ــع م ــى مجي ــصائية عل ــائج الدراســة االستق ــستوى  نت م

. املقاطعــات الــذين وضــعوا معــا خطــة عمــل لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر االســتطالع    
   . ت األدىن أداًءموجهة حنو احملافظا وخطة العمل 

ــام    - ٥٤  ــصحة      ٢٠١٠ويف ع ــق بال ــسية تتعل ــى معاجلــة حتــديات رئي ــسيف عل ، تعمــل اليوني
وستـستجيب اليونيـسيف، بالتعـاون مـع        . والصرف الصحي والنظافة الصحية    والتغذية والتعليم   

 مليـون   ٢,٦ طفل دون سن اخلامـسة و        ٩٠٠ ٠٠٠حصول   وزارة الصحة العامة، ملسألة عدم      
   .  سن اإلجناب على الرعاية الصحية املناسبةامرأة يف

وأخـــريا، تقـــدم اليونيـــسيف املـــساعدة إلجـــراء دراســـة استقـــصائية عنقوديـــة متعـــددة    - ٥٥ 
كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مــن أوائــل البلــدان الــيت أجــرت مثــل هــذه     ومجهوريــة . املؤشــرات

اج إليها كي يرصـد بدقـة مـا حيـرزه مـن      اليت حيت الدراسة اليت هتدف إىل تزويد البلد باملعلومات    
الـواردة ضـمن األهـداف     تقدم حنو حتقيق األهداف الوطنية وااللتزامات العامليـة، مبـا فيهـا تلـك         

يبـذل   وستشكل الدراسة االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات أكـرب جهـد    . اإلمنائية لأللفية 
ومـن  . ات متثـل الواقـع علـى الـصعيد الـوطين          يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة جلمـع بيانـ         

   . )٢٥(نتائج الدراسة االستقصائية يف وقت الحق من هذا العام املتوقع صدور 
__________ 

  .CRC/C/PRK/CO/4انظر   )٢٤(  
  .http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlانظر   )٢٥(  
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   صندوق األمم املتحدة للسكان  -باء   
عقب تعداد السكان الذي أجراه للمرة األوىل على اإلطالق املكتب املركـزي الـوطين                 - ٥٦ 

 حمـدود نـسبيا، أجـرى املكتـب عمليـة تعـداد وطـين ثانيـة                  علـى نطـاق    ١٩٩٣  لإلحصاء يف عام    
 إىل كـــانون ٢٠٠٧أبريـــل /الدميقراطيـــة، مـــن نيـــسان للـــسكان يف مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية  

واجتماعيـة واقتـصادية علـى قـدر          جلمع بيانـات وإحـصاءات دميغرافيـة         ،٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 لعمليـة   اً فنيـ  اًدعمـ  املتحدة للسكان   واستجابة لطلب البلد، قدم صندوق األمم       . أعلى من الدقة  

التعــداد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل العمــل املباشــر مــع املنظمــات اهليكليــة مثــل املكتــب املركــزي  
لإلحـــصاء، واللجنـــة التوجيهيـــة الوطنيـــة لإلحـــصاء الـــيت شـــكلتها مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   

 يف تصميم التعـداد، وإعـداد   ومشلت املساعدة مسامهة. التعداد بنجاح الدميقراطية لضمان تنفيذ    
ــة،    ــشاركة يف دراســة جتريبي ــائمني     واالســتبيان، وامل ــدريب الق ــها، وت ــات ومعاملت ــاط البيان التق

  .)٢٦(بالتعداد واملشرفني عليه
ن، والتعلــيم، واهلجــرة، والنــشاط االقتــصادي،  اســكإلومشــل االســتبيان أســئلة حــول ا    - ٥٧ 

دا إىل البيانات اليت مت مجعها خالل التعداد، سـيكون          واستنا. النفاسية، والعجز  ومعدل الوفيات   
   .بشكل أفضل تعد خططا تعكس الظروف واالحتياجات بوسع احلكومة واألمم املتحدة أن 

وجيدر تسليط الـضوء علـى بعـض االسـتنتاجات الرئيـسية املـستمدة مـن نتـائج التعـداد                       - ٥٨ 
 ٣داد إمجـايل عـدد الـسكان حبـوايل          فقـد از  . ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول   ١٦اليت أعلنت يف    

إىل أن متوسـط معـدل النمـو الـسنوي للـسكان بلـغ               ، ممـا يـشري      ١٩٩٣ماليني نسمة منـذ عـام       
ــة٠,٨٥ ــع   ٢٠٠٨ويف عــام .  يف املائ ــام    ، اخنفــض متوســط العمــر املتوق ــه يف ع عمــا كــان علي
. ع للرجـل  ، بينما أصبح متوسط العمـر املتوقـع للمـرأة أطـول مـن متوسـط العمـر املتوقـ                   ١٩٩٨

ويف املقابـل،   . ويدل ذلك على تقلص الفجوة بني متوسط العمر املتوقع لكل من الرجل واملرأة             
 ١٩٩٤وفيــات الرضــع ومعــدل الوفيــات النفاســية ارتفــاع نــسيب بــني عــامي   طــرأ علــى معــدل 

وينعكس سلبيا علـى التزامـات احلكومـة حبمايـة حـق             وهذا االرتفاع مثري للقلق     . )٢٧(٢٠٠٨ و
املالحظـات اخلتاميـة الـيت أبـدهتا اللجنـة           وقـد أُعـرب عـن خمـاوف مماثلـة يف            . ها يف احلياة  مواطني

__________ 

  .http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdfانظر   )٢٦(  
 مولـــود حـــي، وارتفـــع هـــذا الـــرقم ١ ٠٠٠ وفـــاة لكـــل ١٤، بلـــغ معـــدل وفيـــات الرّضـــع ١٩٩٣يف عـــام   )٢٧(  

 ١٠٠   ٠٠٠ لكــل ٧٧ إىل ٥٤وكــذلك، ارتفــع معــدل الوفيــات النفاســية مــن . ٢٠٠٨حبلــول عــام  ١٩ إىل
   .حية والدة
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اجملتمــع الــدويل،  وُتَحــثُّ احلكومــة علــى اختــاذ التــدابري بالتعــاون مــع   . املعنيــة حبقــوق اإلنــسان 
  .)٢٨(والتغذية يف البلدحالة األغذية للتعامل بشكل عاجل مع 

ــة     - ٥٩  ــق مبحــو األمي ــال مــسجلة يف     وفيمــا يتعل ــة مــن األطف ــسبة عالي ــيم، ذُكــر أن ن  والتعل
وينطبــق هــذا علــى كــل مــن الــصبيان والبنــات الــذين تتــراوح  . القــراءة املدرســة، وقــادرة علــى 

عدد النـساء اللـوايت أهنـني الدراسـة اجلامعيـة أقـل              ومع ذلك، فإن    .  عاما ١٦ و   ٥أعمارهم بني   
 سـنة، مقابـل     ١٦سـن الــ       امـرأة فـوق      ١٢ل  امرأة واحدة فقط مـن كـ      : بكثري من عدد الرجال   
ورغــم عــدم جــواز إصــدار أحكــام مــسبقة بــشأن أســباب هــذه   . )٢٩(٧رجــل واحــد مــن كــل 

   . الفوارقالفوارق، يؤمل أن تتخذ احلكومة التدابري املالئمة إلزالة هذه  
وكشف التعـداد أن سـكان املنـاطق احلـضرية يـستفيدون بـسهولة أكـرب مـن اخلـدمات                       - ٦٠ 

 يف املائـة مـن األشـخاص الـذين لـديهم            ٧٧يف جمال الرعايـة الـصحية ألن          يقدمها العاملون    اليت
ــشون يف     ــصحة يعي ــال ال ــة يف جم ــة أكادميي ــاطق احلــضرية  خلفي ــذه   . )٣٠(املن ــل ه ــي ردم مث وينبغ

ــضمان       ــة ل ــة واختــاذ اخلطــوات الالزم ــة داخــل الدول ــوارق االجتماعي ــدم   الف ــى ق االســتفادة عل
   .  الرعاية الصحية لسكان املناطق احلضرية والريفية على حد سواءاملساواة من خدمات

 يف املائــة ٢,٤ يف املائــة مــن الــسكان يعــانون مــن إعاقــة حركيــة، وأن  ٢,٥وذُكــر أن    - ٦١ 
وذُكر أن نسبة أقل مـن الـسكان تعـاين مـن عجـز يف الـسمع ومـن                   . بصرية يعانون من مشاكل    

   . اإلعاقة العقلية
 إىل تقدمي الدعم لعملية تعـداد سـكان مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                 وباإلضافة   - ٦٢ 

ــة لتحــسني وضــع       ، ٢٠٠٨يف عــام  ــشطة خمتلف ــسكان يف أن ســاهم صــندوق األمــم املتحــدة لل
وبفـضل مـا قدمـه صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان         ، ٢٠١٠مـايو  /ففي أيـار . السكان يف البلد 

لإلحــصاء ومركــز الــسكان   املكتــب املركــزي مــن دعــم ألعمــال الرصــد ودعــم تقــين، أجــرى 
  وأجريــــت مقــــابالت مــــع حــــوايل. دراســــة استقــــصائية بــــشأن الــــصحة اإلجنابيــــة الوطنيــــة

 ســنة، فيمــا يتعلــق مبعــارفهن وســلوكهن يف ٤٩ و ١٥ امــرأة، تتــراوح أعمــارهن بــني ٦   ٠٠٠
شفيات يف  مستــ١٠أيــضا تقيــيم نوعيــة اخلــدمات املقدمــة يف   وجــرى . اإلجنابيــة جمــال الــصحة
ــات، و ــا يقـــرب  ٢٠ احملافظـ ــات، ومـ ــادة يف ٢٠٠مـــن   مستـــشفى يف املقاطعـ  مستـــشفى وعيـ

__________ 

   .١٢، الفقرة CCPR/CO/72/PRKانظر   )٢٨(  
انظر   )٢٩(  

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/DPRK%20Final%202

008%20Census%20Key%20Findings.doc.  
  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
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حتتـوي علـى    واستعدادا ملواجهة الكوارث والطوارئ، حصل الصندوق على رزم        . )٣١(النواحي
وباإلضـافة إىل ذلـك، بـذل       . ٢٠١٠مستلزمات الطوارئ للصحة اإلجنابية، وسيوزعها يف عـام         

اجلهود لتزويد املرافـق الـصحية يف منـاطق حمـددة مبعـدات وإمـدادات طبيـة             الصندوق مزيدا من     
وبالتعــاون مــع شــركاء آخــرين مثــل منظمــة الــصحة العامليــة  . )٣٢(اإلجنابيــة ذات صــلة بالــصحة 

واهلالل األمحر، ساهم الـصندوق يف اجلهـود املبذولـة           واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر      
ــرة لتعز  ــاء األسـ ــدريب أطبـ ــة   لتـ ــول الوقايـ ــارفهم وخـــربهتم حـ ــز معـ ــشائعة   يـ ــراض الـ ــن األمـ مـ

   .)٣٣(وعالجها
  

  برنامج األغذية العاملي  -جيم   
ال تـزال مجهوريــة كوريـا الــشعبية الدميقراطيـة تعــاين مـن حــاالت نقـص األغذيــة علــى        - ٦٣

نطـاق واســع، رغــم النــداءات املعـدة الــيت وجههــا اجملتمــع الـدويل يف الــسنوات األخــرية بــصدد    
ووفقـاً لربنـامج األغذيـة العـاملي، يعـاين اإلنتـاج الزراعـي            . مهية العاجلة حلل مـشكلة األغذيـة      األ

بشدة، فضال عن الصعوبات اجلغرافية واملناخية، من حاالت النقص يف املدخالت، وخـصوصاً             
، وبغيــاب بعثــة تقــدير احملاصــيل وإمــدادات األغذيــة      ٢٠٠٩ويف عــام . يف الوقــود واألمســدة 

 منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي، تلقـت األمـم املتحـدة أرقـام                     املشتركة بني 
 يف املائـة يف الفتـرة بـني         ٧اإلنتاج الزراعي احلكومي اليت دلّت علـى زيـادة صـافية بلغـت نـسبة                

ــامي  ــة       . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ع ــابع ملنظم ــذار املبكــر الت ــات واإلن ــاملي للمعلوم ــام الع ــاً للنظ ووفق
ة، يتوقـع أن يقـل حمـصول احلبـوب الغذائيـة عـن معدلـه املتوسـط، بـالرغم مـن                      األغذية والزراعـ  

ويقــدر هــذا النظــام أن مجهوريــة . حتــسن طفيــف طــرأ باملقارنــة مــع حمــصول الــسنوات الــسابقة
 مليون طن من احلبوب الغذائيـة لالسـتهالك البـشري           ٣,٥٤كوريا الشعبية الدميقراطية تتطلب     

. لعلــف واالســتعمال الــصناعي وخــسائر مــا بعــد احلــصاد مليــون طــن إضــايف للبــذور وا١,٢و 
 مليـون طـن مـن      ١,١٠كما أن منظمة األغذيـة والزراعـة تقـدر االحتياجـات مـن االسـترياد بــ                  

  .٢٠١٠-٢٠٠٩احلبوب الغذائية ملوسم 
وقد تفاوت أثر العجز الغذائي املتطاول، فاملناطق احلـضرية الـيت تعتمـد علـى احلـصص                   - ٦٤

فاحلــصص .  اجلبليــة الداخليــة هــي أكثــر تــأثراً وتعرضــا مــن بــاقي أحنــاء البلــد  الغذائيــة واملنــاطق
__________ 

   .“ري”اطق جغرافية أصغر تسمى تقسم كل مقاطعة إىل من  )٣١(  
ــة،         )٣٢(   ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة يف حــاالت الطــوارئ، مجهوري ــات اإلغاث ــسق عملي مــذكرة شــهرية إىل من

   .٢٠١٠مايو /أيار
ــة،         )٣٣(   ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة يف حــاالت الطــوارئ، مجهوري ــات اإلغاث ــسق عملي مــذكرة شــهرية إىل من

   .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣١ - ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١
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الغذائية اليت توزعها احلكومة من خالل نظـام التوزيـع العـام تعتـرب املـصدر الرئيـسي إلمـدادات                    
غري أن هذه االستحقاقات تتوقف إىل حد بعيد علـى مـستوى   . احلبوب الغذائية لألسر املعيشية  

، يبلـغ وسـطي     ٢٠١٠ففـي عـام     . أكتـوبر / تـشرين األول   -سـبتمرب   /يلـول احلصاد الرئيسي يف أ   
 غرامـاً للـشخص يف اليـوم، وهـذا أدىن بكـثري مـن املقـدار        ٣٨٠حصة اإلعاشة املقـررة للتوزيـع      

  . غرام، وأقل من ثلثي احلاجة اليومية للطاقة٦٠٠-٥٠٠املستهدف الذي يبلغ 
ي يف منتــصف املــدة لعمليــة الطــوارئ، ووفقــاً لنتــائج اســتعراض برنــامج األغذيــة العــامل  - ٦٥

، طرأ حتسن طفيـف علـى حالـة األمـن الغـذائي يف مجهوريـة                ٢٠٠٩يوليه  /الذي أجري يف متوز   
غـري أن مـا يقـارب نـصف         . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨كوريا الشعبية الدميقراطية يف الفتـرة بـني عـامي           

. هالك األغذيــةاألســر املعيــشية الــيت استقــصيت أظهــرت نتيجــة ضــعيفة أو حدّيــة يف جمــال اســت 
تزال األسر تعتمد إىل حد بعيد على استراتيجيات املواجهة السلبية، حيـث تقـع أسـرة مـن                   وال

لـذلك فـإن    . كل ست أسر معيشية يف الفئة املعرضة للخطر الشديد مـن حيـث أسـباب الـرزق                
حالــة انعــدام األمــن الغــذائي تظــل تــشكل خطــراً بالنــسبة لفئــات حمــددة كاحلوامــل واملراضــع     

ر السن من األطفال، وال تزال هناك حاجة لتدخالت هادفة لتـوفري األغذيـة ذات القيمـة              وصغا
ونظراً ملعاناة صدمات متعددة وظروف أخـرى، أصـبحت إعـادة البنـاء وتعزيـز           . الغذائية العالية 

  .أسباب الرزق أيضاً من االحتياجات ذات األولوية، وخصوصاً يف موسم اجلفاف
ــة   - ٦٦ ــز الــشديد علــى   ولتواصــل نقــص األغذي  احلبــوب إنتــاج علــى نطــاق واســع والتركي

الغذائيــة أصــداء علــى النظــام الغــذائي ألن عــدد املواشــي والــدواجن يــنخفض وتــصبح اخلــضار  
كما تولد عن عدم كفايـة وجبـة الـشعب انتـشار نـواحي القـصور يف                 . والبقول حمدودة الكمية  

 بصورة خاصة، مما يعرضـهم لألمـراض   املغذيات الدقيقة بني صغار األطفال واحلوامل واملراضع 
املعدية، واالضطرابات اجلسدية واالضطرابات يف النمو الـذهين، وضـعف اإلنتاجيـة يف العمـل،           

  .وزيادة خطر املوت السابق ألوانه
ــة وراء الوفيــات النفاســية       - ٦٧ ــسية الكامن ــة مــن بــني األســباب الرئي ومــا زال نقــص التغذي

ــشكل مــشكلة خطــري   ــات األطفــال وي ــة ووفي ــصحة العام ــة  . ة يف جمــال ال ــزال يف مجهوري وال ت
كوريا الشعبية الدميقراطية معدالت مرتفعة من سـوء التغذيـة باملقارنـة مـع البلـدان األخـرى يف                   

، ٢٠٠٩وتشري النتـائج األوليـة املـأخوذة مـن املـسح العنقـودي متعـدد املؤشـرات لعـام            . املنطقة
 هذه السنة، إىل بعض االجتاهات الـيت تـدعو          الذي سيتاح تقرير كامل عنها يف وقت الحق من        

 يف املائـة مـن      ١٩ يف املائة من وقف النمـو، و         ٣٢وتدل هذه النتائج على وجود معدل       . للقلق
أما البيانات اجملمعـة مـن      .  يف املائة من اهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة         ٥نقص الوزن و    

 يف املائـــة، ٤٥ و ٢٣اوح بـــني املنـــاطق فتـــشري إىل وجـــود مـــستويات مـــن وقـــف النمـــو تتـــر  
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 يف املائـة، ومـستويات مـن اهلـزال تتـراوح            ٢٥ و   ١٤ومستويات من نقص الوزن تتـراوح بـني         
ــة مــن احلوامــل واملراضــع تعــاين مــن نقــص    ٢٨وإن مــا يقــارب .  يف املائــة٨ و ٢بــني   يف املائ

  . سم٢٢,٥التغذية، على حنو ما يدل عليه حميط منتصف أعلى الذراع إذ يبلغ أقل من 
وكما كانت احلال بالنـسبة للوكـاالت األخـرى، ظـل برنـامج األغذيـة العـاملي يواجـه                     - ٦٨

. حمدوديــة يف املــوارد لتمويــل بــرامج املــساعدة الغذائيــة اإلنــسانية يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية   
وخــالل فتــرة نقــص التمويــل احلرجــة قــرر الربنــامج أن يعطــي األولويــة إىل فئــات املــستفيدين    

ونظـراً ألن مـستوى التمويـل مل يكـن كافيـاً ليـسمح بتوزيـع                . ضـعفاً، النـساء واألطفـال     األكثر  
 ليـصبح باإلمكـان توزيـع    )٣٤(حصص كاملة هلذه الفئات، تقرر أن يستمر إنتاج األغذيـة احمللـي         

خليطة من األغذية والبسكويت مدعمة بالعناصر الغذائية ملكافحة التغذية املنقوصة بـني النـساء         
  .واألطفال

، حبجــة وجــود حمــصول ٢٠٠٦نظــراً ألن احلكومــة أوقفــت عمليــة الطــوارئ يف عــام    - ٦٩
أفــضل والــشعور بــالقلق بــشأن ثقافــة االتكــال، أقــر اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األغذيــة العــاملي   

واهلــدف .  تــستمر فتــرة ســنتني ٢٠١٠يوليــه /عمليــة ممتــدة لإلغاثــة واإلنعــاش، بــدءاً مــن متــوز  
و تقـدمي املـساعدة بغيـة تعزيـز األمـن الغـذائي والتغـذوي يف املنـاطق الـيت                    الشامل هلذه العملية ه   

، مــع تــشديد خــاص علــى تــوفري الــدعم التغــذوي ) بلــدا٦٥ً(تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذائي 
وسيواصــل برنــامج األغذيــة العــاملي بــذل جهــوده لتحــسني الــصحة واحلالــة . للنــساء واألطفــال

جمــال التغذيــة مــن خــالل تــوفري األغذيــة املدعمــة بالعناصــر   التغذويــة ألكثــر الفئــات ضــعفاً يف  
الغذائية املنتجة حملياً لصغار األطفال يف دور احلـضانة النهاريـة وريـاض األطفـال واملستـشفيات                 

كمـا سـتزود   . وامليامت، وتوفري البسكويت املـدعم بالعناصـر الغذائيـة لتالميـذ املـدارس االبتدائيـة          
وسـتزداد سـلة    . ملخلوطة املعززة بغيـة الوفـاء باحتياجـاهتن التغذويـة         احلوامل واملراضع باألغذية ا   

  .األغذية باحلبوب الغذائية والبقوليات والزيت بغرض توفري االحتياجات من الطاقة والتغذية
وقد أشارت احلكومة مؤخراً أنه ميكن تيسري بعثة لتقدير احملاصـيل وإمـدادات األغذيـة                 - ٧٠

ويف ذلـك تطـور   . ٢٠١٠أكتـوبر  /ألغذية العاملي يف تـشرين األول مشتركة بني الفاو وبرنامج ا  
جيد، إذ إن من األساسي تفهم حالة األمن الغذائي يف البلد، وحتديـد جمموعـات الـسكان غـري                   
القادرة على احلصول على حاجاهتا األساسية من األغذية، وتزكيـة اسـتراتيجية هادفـة يف جمـال                 

  .تدبري ما يتكشف من االحتياجات من االسترياداألمن الغذائي وتدابري حمددة تتخذ ل

__________ 

يتحقق إنتاج األغذيـة املدعمـة بالعناصـر الغذائيـة يف بلـد مـا مـن خـالل إدارة الربنـامج، وتـوفري املـواد اخلـام،                          )٣٤(  
  .املعادن قبل املزج وقطع الغيار/والتمويل بالنسبة للمعدات والرزم والفيتامينات
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ومما له أمهية قصوى أن ترصد املوارد الكافية لعملية برنـامج األغذيـة العـاملي اإلنـسانية         - ٧١
كي تساعد على تلبية احتياجات الشعب يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة وكفالـة وفـاء         

  . الغذاءاحلكومة ببعض التزاماهتا فيما يتعلق باحلق يف
  

  منظمة األغذية والزراعة  -دال   
عبأت منظمة األغذيـة والزراعـة مـوارد ملـساعدة املـزارع مـن خـالل تـوفري طائفـة مـن                        - ٧٢

املدخالت الزراعية واآلالت وقطع الغيار ذات الـصلة، مـع التركيـز علـى منـاطق الـسهول الـيت                    
، واليت تتـألف مـن أجـزاء        “حلبوبسلة ا ”تنتج احلبوب الغذائية بصورة رئيسية، املعروفة باسم        

من مقاطعات بيونفان الشمالية واجلنوبية، وكانغوون، وهامغيونغ الـشمالية واجلنوبيـة، وبيونـغ             
وقد حتول هنج منظمة األغذية والزراعة مؤخرا من تـوفري املـدخالت الزراعيـة أساسـا إىل                 . يانغ

الفاو املنقح إلعـادة التأهيـل   لذلك، فإن برنامج   . دعم التدريب على خمتلف مستويات احلكومة     
واإلنعاش يتألف مـن دعـم املـدخالت، والتـدريب وبنـاء القـدرات ألهـداف منـها تعزيـز إنتـاج                      

  .احملاصيل الصيفية الرئيسية وإدماج إنتاج البطاطا يف هنج الزراعة احلافظة للموارد
  

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -هاء   
تحـدة لـشؤون الالجـئني أهنـا مل تالحـظ حـدوث تغـري ملمـوس         تذكر مفوضية األمم امل   - ٧٣

خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير فيمـا يتعلـق بتـدفق رعايـا مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                      
ويف حني أن عدد األشـخاص الـذين   . الذين يغادروهنا طلبا للحماية واملساعدة يف بلدان جماورة      

ف، فإن املفوضـية تؤكـد أن عـددا مـن نـواحي القلـق        يغادرون البلد ظل ينخفض على حنو طفي      
مــا زالــت قائمــة، ومبعثهــا تقــارير تفيــد أن النــساء يتعرضــن لالجتــار هبــن وللــزواج القــسري؛      
وبالغات عن قيود شديدة على احلق يف التنقل، مبـا يف ذلـك احلـق يف مغـادرة البلـد، فهـو يعـد                        

ــدأ األساســي    ــهاكا للمب ــات؛ وانت ــانون العقوب بعــدم اإلعــادة القــسرية، أو عــدم رد  جرميــة يف ق
الالجئني من جانب بلد العبور؛ وبالغات عن عقوبات شديدة يف حاالت العـودة القـسرية إىل               

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -واو   
هوريـة كوريـا    عمله يف مج٢٠٠٩استأنف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منذ هناية عام       - ٧٤

ويف عـام  . ٢٠٠٩ إىل عـام  ٢٠٠٧الشعبية الدميقراطية بعد توقف ألنـشطته يف الفتـرة مـن عـام           
، قرر اجمللس التنفيذي للربنامج إدخال عدة تغيريات علـى بـرامج الربنـامج وعملياتـه يف      ٢٠٠٧
ــد ــة آذار. البل ــارس /ويف بداي ــد    ٢٠٠٧م ــديل ممارســاته يف ع ــائي يف تع ــامج اإلمن ة ، شــرع الربن

وانطـوى ذلـك علـى إدخـال تعـديالت علـى            . مناطق لتنسجم مع معايريه علـى نطـاق املنظومـة         
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غـري أنـه مل يكـن    . أسلوب تعيني املوظفني احملليني، واستعمال العملة احمللية، ومشاريع اإلشراف        
باإلمكــان التوصــل إىل اتفــاق مــع ســلطات مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة بــشأن تنفيــذ   

  .املقررة، وأوقفت العمليات ومت سحب املوظفنيالتعديالت 
وقد استأنف الربنامج اإلمنائي عمله بشأن سـتة مـشاريع يف جمـاالت الزراعـة، والطاقـة                   - ٧٥

ــة      ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــصل باأله ــا يت ــة، واإلحــصاءات فيم ــزم   . الريفي ــامج تعت ــساعدة الربن ومب
ويتوقـع أن   . ٢٠١٠ول هنايـة عـام      احلكومة إصدار أول تقرير مرحلي وطين عـن األهـداف حبلـ           

ــشعبية       ــا ال ــة كوري ــة يف مجهوري ــر أساســا للتعــاون يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلمنائي يقــدم التقري
  .)٣٥(الدميقراطية

  
  منظمة الصحة العاملية  -زاي   

فيما يتعلق باحلق يف الصحة، جيب علـى مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أن تلـيب                 - ٧٦
وهــذه تتــضمن احلاجــة إىل وضــع خطــة علــى  . جــات لــدى الوفــاء بالتزاماهتــاعــددا مــن االحتيا

املديني املتوسط والطويل لقطاع الصحة، لتحسني نظـام املعلومـات الـصحية، وتعزيـز مهـارات                
وفــضال عــن ذلــك، فــإن عــدم كفايــة نوعيــة الرعايــة، نتيجــة    . التخطــيط والتنظــيم واإلشــراف 

قاقري األساسية وغـري ذلـك مـن قيـود اهلياكـل األساسـية              حملدودية اإلمداد باملعدات الصحية والع    
  .كإمدادات الطاقة واملياه غري املستقر، تضيف إىل التحديات يف قطاع الصحة

ــسنوات األخــرية إجنــازات جيــدر ذكرهــا يف جمــال الــصحة العامــة،       - ٧٧ وقــد حتققــت يف ال
الـسل، واخنفـاض    وخصوصا زيادة تغطية التحصني، وارتفاع معدالت استكمال معاجلة مرض          

غـري أن املـشاكل الـصحية املتواصـلة تـضم املعـدالت املرتفعـة نـسبيا للوفيـات                   . اإلصابة باملالريا 
النفاسية واإلجهـاض، واالنتـشار الـشديد نـسبيا الخنفـاض الـوزن عنـد الـوالدة، وسـوء التغذيـة             

  .Bلدى األطفال؛ والسل، واملالريا، وفريوس التهاب الكبد 
. ، تتــسبب األمــراض غــري املعديــة يف زيــادة عــبء االعــتالل والوفــاة   ويف الوقــت ذاتــه  - ٧٨
يزيد يف صعوبة معاجلـة هـذه التحـديات وجـود صـعوبات ماليـة تـؤثر علـى قطـاع الرعايـة                        ومما

الصحية وغريه من القطاعات، وضعف البلـد يف مواجهـة الظـروف البيئيـة العـصيبة والكـوارث               
وفيـات بـني الفئـات الـضعيفة كاألمهـات واألطفـال            ومما يسهم يف ارتفاع معـدالت ال      . الطبيعية

ــَدم املرافــق وعــدم احلــصول علــى العقــاقري الــضرورية   ونظــرا لــنقص االســتثمار يف خــدمات  . ِق
الرعايــة الــصحية طيلــة الــسنوات العــشرين املاضــية، ال ميكــن ملرافــق الرعايــة الــصحية أن تــوفر    

  .النطاق والنوعية املطلوبني من هذه اخلدمات
__________ 

  .http://www.undp.org/dprk/mdgs.shtmlانظر   )٣٥(  
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صل منظمة الصحة العاملية دعم وزارة الصحة العامة لدى تناول الثغـرات الكـبرية              وتوا  - ٧٩
يف مــوارد البلــد واحتياجاهتــا يف جمــال تنميــة مواردهــا البــشرية، وذلــك لتعزيــز نظامهــا يف جمــال  

ولدى تعبئة موارد اجلهات املاحنة، فإن منظمـة الـصحة العامليـة دعمـت وزارة               . الرعاية الصحية 
 مرفقـا   ١ ٢٠٠ مرفقـا يف األقـضية، و        ٨٩ مرافق صحية يف املقاطعات، و       ٨  الصحة يف حتسني  

، وعلى األخص من أجـل تلبيـة احتياجـات النـساء واألطفـال مـن خـدمات                  )الري(يف النواحي   
واشـــتمل ذلـــك علـــى إعـــادة تـــشييد وإعـــادة تأهيـــل   . الرعايـــة الـــصحية الطارئـــة واألساســـية 

  .يةومستشفيات األقض) الري(مستوصفات النواحي 
وقــد وضــعت وزارة الــصحة العامــة، مبــساعدة منظمــة الــصحة العامليــة، مــؤخرا خطــة     - ٨٠

استراتيجية متوسطة األجل هتدف إىل تطوير قطاع الرعايـة الـصحية مـن خـالل عمليـة تفاعليـة          
وتـشاركية، مبــشاركة خمتلــف أصــحاب املـصلحة، كــوزارات الــصحة العامــة، وإدارة األراضــي   

ارة امليــاه، وجلنــة التنــسيق الوطنيــة؛ ووكــاالت األمــم املتحــدة؛ ومــشاريع  واحلمايــة البيئيــة، وإد
وتعـــاجل هـــذه اخلطـــة مخـــس أولويـــات . االحتـــاد األورويب؛ والـــسفارات املعتمـــدة لـــدى البلـــد

استراتيجية، منها تعزيز نظام الرعاية الـصحية، واألمـراض املعديـة وغـري املعديـة، وصـحة املـرأة                   
وقــد وضــعت التقــديرات األوليــة للتكلفــة، . يــة والبيئيــة للــصحةوالطفــل، واحملــددات االجتماع

  . يف املائة٦٧حتديد ثغرة يف املوارد نسبتها  مث
وهبدف إدخال مزيد من التحسني على سبل احلصول على خدمات الرعايـة الـصحية،                - ٨١

ساعدت منظمة الصحة العاملية وزارة الـصحة العامـة علـى اسـتهالل مـشروع للطـب عـن بعـد                     
ستشفى متعددة االختـصاصات ذات مـستوى مركـزي مبستـشفيات األقـاليم، ويتـضمن       يصل م 

نطــاق الطــب عــن بعــد خــدمات التــشخيص واخلــدمات االستــشارية وســيتم توســيعه ليــشمل     
وأصــبحت اآلن كافــة مستــشفيات العواصــم اإلقليميــة التــسع واملستــشفى  . التــدريب والرصــد

  .املركزية موصولة بشبكة الطب عن بعد
اصل منظمة الـصحة العامليـة تعزيـز أنـشطتها يف جمـال الرصـد مـن خـالل تقييمـات                     وتو  - ٨٢

ــق   ــشتركة وتقييمــات للمراف ــة م ــام     . ميداني ــة يف ع ــصحة العاملي ــة ال ــد أجــرت منظم  ٢٠٠٩وق
  . زيارة ميدانية١٠٠يزيد جمموعه على  ما
  

  النتائج والتوصيات  -سادسا  
ريــا الــشعبية الدميقراطيــة   هنــاك ضــرورة ملحــة ألن تتخــذ حكومــة مجهوريــة كو       - ٨٣

خطوات فورية لكفالة التمتع باحلق يف الغـذاء، وامليـاه، واملرافـق الـصحية، والـصحة، وأن                 
  .توجه موارد أكرب يف امليزانية هلذا الغرض
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أشجع احلكومة على التصديق على االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                    - ٨٤
عذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة الت    

أو الالإنسانية أو املهينـة، والربوتوكـول االختيـاري امللحـق هبـا، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،            

  . بالتزاماهتا التعاهدية الدوليةوعلى استعراض القوانني احمللية حبيث تكون متقيدة
وأشجع احلكومة على تقدمي تقاريرها املتـأخرة بـشأن تنفيـذ العهـد الـدويل اخلـاص                   - ٨٥

ــة       ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــسياسية، والعهــد ال ــة وال ــاحلقوق املدني ب
  .والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــتعراض       وأر  - ٨٦ ــة االس ــة يف عملي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــشاركة مجهوري حــب مب
ولـدى تنفيـذ هـذه      . الدوري الشامل وأحث احلكومة على تنفيذ كافة التوصيات بالكامـل         

التوصيات، أشجع البلد على العمل مع مفوضية حقوق اإلنسان واالسـتفادة مـن التعـاون               
  .التقين
ا مع جملس حقوق اإلنسان، أن تسمح بـدخول         وأحث احلكومة، كجزء من تعاوهن      - ٨٧

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة واملعنـيني                
باإلجراءات اخلاصة األخرى من أجل الوقوف بصورة مباشرة على حالة حقـوق اإلنـسان              

  .يف البلد
يل عمومـا بالتزامـاهتم مبوجـب اتفاقيـة         وأود أن أذكر البلدان اجملاورة واجملتمع الدو        - ٨٨

 املتعلقة مبركز الالجئني، بتوفري احلماية للهاربني مـن مجهوريـة كوريـا الـشعبية               ١٩٥١عام  
كذلك أحث البلدان اليت متنح اللجوء على العمل على         . الدميقراطية بغرض طلب اللجوء   

  . حقوق اإلنسانحنو وثيق مع املنظمات العاملة على قضايا الالجئني، ومنها مفوضية
وأحــث اجملمــع الــدويل أال يــدع املعونــة اإلنــسانية تتــأثر ســلبا بالــشواغل الــسياسية   - ٨٩

واألمنيــة، وأن يواصــل بــذل جهــوده للتــشجيع علــى إدخــال حتــسينات علــى حالــة حقــوق 
  .اإلنسان لشعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  


