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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٦٩البند 

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

  وريا الدميقراطية الشعبيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية ك    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

يتشرف األمني العام بـأن يقـدم إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين                    
ــشأن       ــشعبية، مرزوقــي دارومســان، ب ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوري حبال

ــة ــا الدميقراطيــ   حال ــة كوري ــة   حقــوق اإلنــسان يف مجهوري ــشعبية املقــدم عمــال بقــرار اجلمعي ة ال
  .٦٧/١٨١ العامة
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ــا          ــة كوريــ ــسان يف مجهوريــ ــوق اإلنــ ــة حقــ ــاص املعــــين حبالــ ــرر اخلــ ــر املقــ تقريــ
  الشعبية الدميقراطية

    

  موجز  
يف هذا التقرير، يقدم املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا                    

 التطــورات املتعلقــة حبقــوق  أحــدثان، حملــة عامــة عــنالدميقراطيــة الــشعبية، مرزوقــي دارومســ 
اإلنسان يف مجهورية كوريا الدميقراطية الـشعبية منـذ تقـدمي تقريـره الـسابق إىل اجلمعيـة العامـة                     

)A/67/370.(  
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  مقدمة  - أوال  
أنــشأت جلنــة حقــوق اإلنــسان واليــة املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف       - ١

، ومتـدد هـذه الواليـة سـنوياً         ٢٠٠٤/١٣مجهورية كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية مبوجـب قرارهـا            
ويقــّدم املقــرر اخلــاص، عمــالً بــذلك القــرار ومــا تــاله مــن قــرارات اجلمعيــة  . منــذ ذلــك احلــني

وقـد دعـا    . قريرين كل سنة، أحدمها إىل جملس حقـوق اإلنـسان، واآلخـر إىل اجلمعيـة              العامة، ت 
، الـدول األعـضاء واجملتمـع    )A/67/370(املقرر اخلـاص، عنـد تقـدمي تقريـره األخـري إىل اجلمعيـة              
علقـة حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة           الدويل إىل إجراء استعراض شامل للتقارير العديدة املت       

كوريا الدميقراطية الشعبية املقدمـة علـى مـر الـسنني، وذلـك هبـدف تقيـيم األمنـاط واالجتاهـات                     
  .األساسية يف هذا الصدد، والنظر يف وضع آلية حتقيق أكثر تفصيال

ــؤرخ        - ٢ ــة امل ــره الســتعراض احلال ــرر اخلــاص يف تقري ــدم املق ــر / شــباط١وق  ٢٠١٣فرباي
)A/HRC/22/57(                  املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه الثانيـة والعـشرين، الـيت عقـدت ،

، استعراضــا شــامال ملــا ال يقــل  ٢٠١٣مــارس / آذار٢٢فربايــر إىل / شــباط٢٥قــي الفتــرة مــن  
لتقــارير والقــرارات، الــصادرة منــذ   مــن وثــائق األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا العديــد مــن ا  ٦٠ عــن
وحـدد التقريـر    .  عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الدميقراطيـة الـشعبية           ٢٠٠٤ عام

تسعة أمناط أساسية لالنتهاكات أشارت إىل ضرورة إنشاء آلية حتقيق وتزويدها مبـا يكفـي مـن          
قـوق اإلنـسان يف مجهوريـة       املوارد لتقصي االنتهاكات اجلسيمة واملنهجيـة والواسـعة النطـاق حل          

وأوصــى املقــرر اخلــاص بــضرورة أن  . كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية وتوثيقهــا علــى حنــو أكمــل  
يشمل التحقيق حبث قضايا املساءلة املؤسـسية والشخـصية عـن هـذه االنتـهاكات، ال سـيما يف                   

  .احلاالت اليت ميكن أن ترقى فيها إىل مرتبة اجلرائم ضد اإلنسانية
 ٢٢/١٣ مـــن القـــرار ٥الحـــق، قـــرر جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يف الفقـــرة ويف وقـــت   - ٣

، الـــذي اعتمـــده اجمللـــس بـــدون تـــصويت يف دورتـــه الثانيـــة  ٢٠١٣مـــارس / آذار٢١ املـــؤرخ
والعشرين، أن ينشئ، لفترة سـنة واحـدة، جلنـة حتقيـق لتقـصي االنتـهاكات املنهجيـة والواسـعة                  

ا الدميقراطية الشعبية، على النحو املـبني يف        النطاق واجلسيمة حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوري      
 املــــذكور آنفــــا ٢٠١٣ مــــن تقريــــر املقــــرر اخلــــاص الســــتعراض احلالــــة لعــــام  ٣١الفقــــرة 

)A/HRC/22/57 .(                    ويف القرار نفـسه، مـدد جملـس حقـوق اإلنـسان واليـة املقـرر اخلـاص لفتـرة
ويقـدم هـذا التقريـر حملـة عامـة عـن            . نه عضوا من أعضاء جلنـة التحقيـق الثالثـة         سنة واحدة وعي  

التطورات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية منـذ أن قـدم املقـرر                    
  .اخلاص آخر تقرير إىل اجلمعية العامة
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  التحقيق الدويل الكامل  - ثانيا  
حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة             كان مثة تطـور هـام يف معاجلـة            - ٤

وقـد قـرر اجملتمـع الـدويل، مكـررا النـداءات الـيت              . الشعبية خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر          
، واملقــرر اخلــاص، والعديــد مــن  )١(وجهتــها مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان  

حتقيــق دويل كامــل لتقــصي االنتــهاكات  ، إنــشاء )٢(منظمــات حقــوق اإلنــسان غــري احلكوميــة 
. املنهجية والواسعة النطاق واجلسيمة حلقوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية               

، الــذي أنــشئت جلنــة التحقيــق مبوجبــه،  ٢٢/١٣ويعــزز اختــاذ جملــس حقــوق اإلنــسان القــرار   
، عنـدما  ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠الرسالة الواضـحة الـيت وجهتـها اجلمعيـة العامـة يف             

اختذت اجلمعية للمرة األوىل، وبدون تصويت، قرارا بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة                
ويؤكــد املقــرر اخلــاص أن مــن األمهيــة ). ٦٧/١٨١قــرار اجلمعيــة (كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية 

ستوى احلـايل مـن الـدعم للقـرارات يف الـسنوات املقبلـة، وأن تـدعم                 مبكان أن ُيحـافظ علـى املـ       
الدول األعضاء املؤثرة عمـل املقـرر اخلـاص مـع القيـادة اجلديـدة جلمهوريـة كوريـا الدميقراطيـة                    

  .الشعبية
وعلــى النحــو املــشار إليــه أعــاله، وبنــاء علــى النتــائج والتوصــيات الرئيــسية الــواردة يف   - ٥

، جلنـة   ٢٢/١٣ستعراض احلالة، كلف جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره           تقرير املقرر اخلاص ال   
التحقيق بتقصي االنتهاكات املنهجية والواسعة النطاق واجلسيمة حلقوق اإلنـسان يف مجهوريـة              

ــا الدميقراطيــة الــشعبية  ــالفقرة  . كوري  التقريــر، قــرر اجمللــس، يف   مــن٣١وفيمــا يتعلــق حتديــدا ب
مل نطـاق التحقيقـات انتـهاك احلـق يف الغـذاء، واالنتـهاكات               من نفس القرار، أن يش     ٥ الفقرة

املرتبطة مبعسكرات االعتقال، والتعذيب واملعاملة الالإنسانية، واالحتجـاز التعـسفي، والتمييـز،         
وانتــهاكات حريــة التعــبري، وانتــهاكات احلــق يف احليــاة، وانتــهاكات حريــة التنقــل، وحــاالت    

ــا دول أخــرى، وذلــك لــضمان املــساءلة   االختفــاء القــسري، مبــا فيهــا حــاالت اخ  تطــاف رعاي
الكاملــة، ال ســيما يف احلــاالت الــيت قــد ترقــى فيهــا هــذه االنتــهاكات إىل مرتبــة اجلــرائم ضــد    

  .اإلنسانية

__________ 
بيالي حتث على إيالء املزيد من االهتمام إىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف كوريـا الـشمالية، وتـدعو                  ’’انظر    )١(  

ــق دويل  ــراء حتقيـــــــ ــاين ١٤، ‘‘إىل إجـــــــ ــانون الثـــــــ ــاير / كـــــــ ــى   . ٢٠١٣ينـــــــ ــاح علـــــــ ــو متـــــــ وهـــــــ
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12923&LangID=E.  

التحالف الدويل من أجل وقف اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف كوريا الشمالية حيث جملـس حقـوق           ”انظر    )٢(  
وهـو متـاح علـى     . ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣،  ‘‘اإلنسان على إجراء حتقيق يف جرائم الفظائع اجلماعية       

http://www.stopnkcrimes.org/bbs/board.php?bo_table=statements&wr_id=33. 
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ويرحب املقرر اخلاص بإنشاء جملس حقوق اإلنـسان جلنـة التحقيـق ويتـشرف بالعمـل                  - ٦
ــة   ــة الثالث ــره  ٢٥ا حــدده يف الفقــرة  ويكــرر املقــرر اخلــاص مــ  . كأحــد أعــضاء اللجن  مــن تقري

 مـن ذلـك   ٦الستعراض احلالة، وهو أن العديد من أمناط االنتهاكات التسعة احملـددة يف الفقـرة       
التقرير، إن مل يكن مجيعها، ميكن أن يرقـى إىل مرتبـة اجلـرائم ضـد اإلنـسانية، املرتكبـة كجـزء                      

ويالحـظ املقـرر اخلـاص أن       . نينيأو الواسعة النطاق على السكان املد     /من اهلجمات املنهجية و   
حظــر اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية مكــرس يف القــانون العــريف الــدويل، ويعتــرب أنــه يــشكل    
إحدى القواعد القطعية أو القواعد اآلمـرة، أي أن احلظـر حيظـى بقبـول اجملتمـع الـدويل للـدول                 

  .بوصفه قاعدة ال يسمح بالتحلل منها يف أي وقت كان
  : من تقريره بأن يشمل التحقيق ما يلي٣١رر اخلاص يف الفقرة وأوصى املق  - ٧

إجراء حتليل أكثر تفـصيالً لالنتـهاكات اجلـسيمة واملنهجيـة والواسـعة النطـاق                 )أ(  
  حلقوق اإلنسان من خالل مجع وتوثيق شهادات الضحايا وروايات الناجني والشهود واجلناة؛

هاكات حقـوق اإلنـسان الـصارخة،       إعداد وثائق أكثر تفصيالً بشأن أبشع انتـ         )ب(  
وخباصة تعميق البحث يف ممارسة التعذيب واالحتجاز التعـسفي بـصورة منهجيـة وعلـى نطـاق                 
واسع، وبشأن مجيع االنتهاكات املرتكبـة يف معـسكرات االعتقـال وحـاالت اختطـاف الرعايـا                 

  األجانب؛
م مـن حقـوق     تعميق البحث يف مسألة التمييز املمارس يف سـياق احلرمـان العـا              )ج(  

اإلنسان واحلريات األساسية وانتهاكها، مبـا يـشمل قـضايا احلـصول علـى الغـذاء وتقييـد حريـة                    
  التنقل وحرية التعبري واالعتقال التعسفي والتعذيب؛

إجراء حبث مفصل وحتليل قـانوين ملـسألة مـا إذا كـان جيـري ارتكـاب جـرائم                     )د(  
اطية وكذلك انتـهاك حلقـوق اإلنـسان للرعايـا          ضد اإلنسانية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقر      

  األجانب من قبيل املختطفني؛
تعميق البحث يف موضوع املـساءلة يف مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية،                 )هـ(  

بالنظر إىل تفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب وعدم تعاون احلكومـة مـع آليـات األمـم املتحـدة                   
  .باحلقوق اإلنسان طوال عشر سنوات تقري

ــد كــرييب        - ٨ ــألف مــن مايكــل دونال ــيت تت ــق، ال ــة التحقي ــدأت جلن ــرئيس(وب ، وســونيا )ال
وســـيتاح . ٢٠١٣يوليـــه /بيـــسريكو، واملقـــرر اخلـــاص عملياهتـــا يف األســـبوع األول مـــن متـــوز

االطالع على املزيد من املعلومات عن عمل املقـرر اخلـاص يف سـياق جلنـة التحقيـق يف التقريـر                     
ــة العامــة يف تــشرين    الــشفوي عــن املــستجدا  ــة إىل اجلمعي ت الــذي مــن املقــرر أن تقدمــه اللجن
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وســتقدم اللجنــة تقريرهــا، مــع االســتنتاجات والتوصــيات، إىل جملــس   . ٢٠١٣أكتــوبر /األول
  .٢٠١٤مارس /حقوق اإلنسان يف آذار

ويكرر املقرر اخلاص التأكيد على أن التـدقيق اإلضـايف مـن خـالل إجـراء حتقيـق دويل                     - ٩
برياً محائياً، خاصة عندما يقتـرن بتوقعـات إجـراء حتقيقـات جنائيـة يف املـستقبل ومـا قـد            يتيح تد 

غري أنه ال يـشكل سـوى خطـوة         . تنطوي عليه هذه التوقعات من تأثري زجري يف فرادى اجلناة         
ومن األمهية مبكان يف هـذا الـسياق أن يظهـر اجملتمـع الـدويل تـصميمه علـى متابعـة                     . أوىل هامة 
ــائج والت ــة      النت ــة مجهوري ــدويل واالســتمرار يف حــث حكوم ــق ال ــصادرة عــن التحقي وصــيات ال

  .كوريا الدميقراطية الشعبية على التعاون بشكل كامل مع املقرر اخلاص وجلنة التحقيق
    

  طالبو اللجوء ومبدأ عدم اإلعادة القسرية  -ثالثا   
ة كوريـا الدميقراطيـة     ال تزال اإلعادة القسرية لطاليب اللجوء الذين يفـرون مـن مجهوريـ              - ١٠

، أصـدر املقـرر اخلـاص نـشرة صـحفية           ٢٠١٣مايو  / أيار ٣٠ويف  . الشعبية تشكل مسألة ملحة   
إزاء محايــة تــسعة منــشقني مــن مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة   ‘‘ بــالغ القلــق’’أعــرب فيهــا عــن 

يـدوا  الشعبية، معظمهم من األطفال ومجيعهم من األيتام حسبما أفـادت التقـارير، قيـل إهنـم أع                
. )٣(مـايو / أيـار  ٢٧إىل وطنهم من مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية، وأرسـلوا إىل الـصني يف              

وشدد على أنه ينبغي أال يعاد أحد قسرا إىل مجهورية كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية حيـث ميكـن        
شديدة، مبـا يف ذلـك التعـذيب وعقوبـة اإلعـدام، وعلـى أن               الـ أن يتعرض لالضطهاد أو العقوبة      

وناشـد أيـضا    . )٤(لسلطات املعنية مجيعها تتحمـل مـسؤولية ملحـة عـن ضـمان محايـة املنـشقني                ا
املقرر اخلاص سلطات مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية التحلـي بالـشفافية ومـنح املنـشقني          

  . التسعة إمكانية الوصول إىل مكان مستقل حبيث ميكن حتديد مركزهم وضمان سالمتهم
يونيــه موجهــة إىل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق      / حزيــران٧رخــة ويف رســالة مؤ  - ١١

ــم        ــب األم ــدى مكت ــشعبية ل ــة ال ــة الوس الدميقراطي ــة جلمهوري ــة الدائم ــسان، ذكــرت البعث اإلن
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف أن األفراد التـسعة أعيـدوا، مبـا يتـسق مـع قـانون                    

__________ 
وهو متـاح   . ‘‘املقرر اخلاص لألمم املتحدة يشعر بالقلق على سالمة تسعة منشقني شباب          : كوريا الشمالية ’’  )٣(  

 .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13381&LangID=Eعلى 

، دعـا   ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣٠أصدر أيضا مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني نـشرة صـحفية يف                  )٤(  
فيها مجيع الدول إىل االلتزام مببدأ عدم اإلعـادة القـسرية، بوصـفه قاعـدة أساسـية مـن قواعـد القـانون الـدويل                   

ملتحدة السامي لشؤون الالجـئني     مفوض األمم ا  ’’وميكن االطالع على هذه النشرة الصحفية املعنونة        . العريف
ــن الوس           ــوريني مشــاليني م ــل ك ــسرية بعــد ترحي ــادة الق ــدم اإلع ــرام مبــدأ ع ــدعو الــدول إىل احت ، علــى ‘‘ي

http://www.unhcr.org/print/51a7510b9.html. 
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لصني يف وقـت الحـق أن األفـراد التـسعة دخلـوا إىل              وذكرت حكومة ا  . اهلجرة املطبق يف البلد   
مـايو  / أيـار  ٢٨مـايو وغـادروا إىل مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية يف               / أيـار  ٢٧الصني يف   

بوثــائق ســفر وتأشــريات قانونيــة وصــاحلة، وأن الــصني مل تتلــق أي طلــب ســواء مــن مجهوريــة   
  . )٥(قراطية الشعبية لتيسري عودهتمالوس الدميقراطية الشعبية أو من مجهورية كوريا الدمي

ــة     - ١٢ ــا الدميقراطيــ ــة كوريــ ــة مجهوريــ ــرت حكومــ ــة  وذكــ ــالة مؤرخــ ــشعبية، يف رســ  الــ
 موجهــــة إىل مفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق اإلنــــسان، أن  ٢٠١٣يونيــــه /حزيــــران ٢٥
 التلفزيــون املركــزي الكــوري يف عــادوا وشــاركوا يف حــوار مائــدة مــستديرة بثــه‘‘ املــراهقني’’
وأشارت احلكومة ضـمنيا إىل أنـه ليـست هنـاك حاجـة للتحقـق مـن أمنـهم          . يونيه/حزيران ٢١

وسالمتهم وأكـدت أن مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية ستـستمر يف محايـة مواطنيهـا مـن               
  . االجتار بالبشر واالختطاف

جابـات  ويرى املقرر اخلاص أن حكومة مجهورية كوريا الدميقراطية الـشعبية مل تقـدم إ               - ١٣
أنـه ال يـزال يـشعر بـالقلق إزاء          مرضية بـشأن قـضية املنـشقني الـشباب التـسعة الـذين أعيـدوا، و               

ويكــرر النــداء الــوارد يف نــشرته  . ميكــن أن يواجهونــه مــن عقوبــات ومعاملــة بعــد عــودهتم  مــا
، املوجــه إىل ســلطات مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة  ٢٠١٣مــايو / أيــار٣٠الــصحفية املؤرخــة 

تحلي بالشفافية ومنح األفراد التسعة إمكانية الوصول إىل جهة مستقلة ميكنها حتديـد             الشعبية لل 
  . مركزهم وضمان سالمتهم

ويتعلــق اجتــاه ملحــوظ آخــر خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بإحكــام مراقبــة احلــدود     - ١٤
بقيـادة  وتـشري التقـارير إىل أن احلكومـة اجلديـدة           . وتشديد العقوبات ضد من يفرون مـن البلـد        

إيــل، يقــضي  - أون، أصــدرت مرســوما يف أعقــاب وفــاة الــزعيم كــيم جونــغ   - كــيم جونــغ
بإطالق النار مبجرد الرؤية من أجـل قمـع العبـور غـري املـأذون بـه للحـدود الـشمالية إىل داخـل                        

ــا     . )٦(الــصني ــادة عــدد حــاالت اإلعــادة القــسرية، تفــسريا جزئي ويقــدم هــذا، باإلضــافة إىل زي
 يف عـدد األفـراد مـن مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية الـذين يـصلون إىل                     لالخنفاض الكبري 

ووفقا لألرقام املتاحة على املوقـع الـشبكي لـوزارة التوحيـد،     . ٢٠١٢مجهورية كوريا منذ عام   
، ٢٠١١ أفــراد إىل مجهوريــة كوريــا يف عــام    ٢ ٧٠٦مجهوريــة كوريــا، وصــل مــا جمموعــه     

__________ 
مـات   موجهة من البعثة الدائمة للصني لدى مكتب األمـم املتحـدة واملنظ   ٢٠١٣يوليه  / متوز ٢يف رسالة مؤرخة      )٥(  

 .الدولية األخرى يف جنيف إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

كوريـا الـشمالية، وهـو      : ٢٠١٣انظر، على سبيل املثال، التقرير العـاملي ملنظمـة هيـومن رايـتس ووتـش لعـام                    )٦(  
ر ؛ والتقريــــــhttp://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/north-korea?page=3متــــــاح علــــــى  

ــة  ــة العفـــــــو الدوليـــــ ــام  : الـــــــسنوي ملنظمـــــ ــا الـــــــشمالية، عـــــ ، وهـــــــو متـــــــاح علـــــــى  ٢٠١٣كوريـــــ
http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-north-korea-2013?page=show. 
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وعالوة على ذلك، واصل عدد األفـراد مـن     . ٢٠١٢ عام    أفراد يف  ١ ٥٠٩واخنفض العدد إىل    
مجهورية كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية الـذين وصـلوا إىل مجهوريـة كوريـا االخنفـاض يف األشـهر            

ــصل إىل ٢٠١٣اخلمــسة األوىل مــن عــام   ــردا٥٩٦ لي ــادة   .  ف ــل هــذا انعكاســا الجتــاه الزي وميث
 فــردا مــن ٩٤٧، عنــدما متكــن ١٩٩٨املطــردة يف عــدد حــاالت الوصــول الــسنوية منــذ عــام    

  . )٧(مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية من دخول مجهورية كوريا
ويف مجهورية كوريا الدميقراطية الـشعبية، تعتـرب مغـادرة البلـد مـن دون احلـصول علـى                     - ١٥

 من القـانون اجلنـائي علـى املـواطنني الـسفر إىل بلـد               ٦٢وحتظر املادة   . إذن الدولة جرمية جنائية   
آخــر مــن دون احلــصول علــى إذن الدولــة، وهــو مــا يــشكل انتــهاكا واضــحا اللتــزام مجهوريــة 

مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            ) ٢ (١٢كوريا الدميقراطية الشعبية مبوجـب املـادة        
لكل فرد حرية مغـادرة أي بلـد، مبـا يف ذلـك             ’’ اليت تنص يف مجلة أمور، على أن         )٨(والسياسية

ك العديد من التقارير والشهادات عن أشخاص تصدر حبقهم أحكـام بالـسجن يف         وهنا. ‘‘بلده
معسكرات االعتقال ملدة تـصل إىل مخـس سـنوات وأحيانـا باإلعـدام بـسبب مغـادرة البلـد مـن            

وبالتايل، فإن املبدأ العريف بعـدم اإلعـادة القـسرية يف القـانون الـدويل،               . دون احلصول على إذن   
طاليب اللجوء أو الالجئني إىل مكان قد تتعرض فيه حيـاهتم أو حريتـهم              أي االلتزام بعدم إعادة     

للخطر، ينطبق بوضوح على األفراد مـن مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية الـذين يغـادرون             
 مـن يفـرون مـن البلـد بـسبب االضـطهاد             ىوهـو ينطبـق علـ     . البلد من دون احلـصول علـى إذن       

ة أو غريهـا مـن األسـباب مـن دون احلـصول علـى               وكذلك على من يغادرون ألسباب اقتصادي     
مبوجــب القــانون  ويــذكّر املقــرر اخلــاص مجيــع الــدول بالتزاماهتــا بعــدم اإلعــادة القــسرية   . إذن

ــشعبية          ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــاورة جلمهوري ــدان اجمل ــه إىل البل ــه نداءات ــدويل، ويكــرر توجي ال
  . احلماية الدوليةلالمتناع عن اإلعادة القسرية لألشخاص الذين يلتمسون

    
   يف مقابل احلق يف الغذاء“اجليش أوال”  - رابعا  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أطلقت مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية يف كـانون              - ١٦
، أجـرى البلـد     ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١٢ويف  .  صاروخا بعيـد املـدى     )٩(٢٠١٢ديسمرب  /األول

وردا علـى ذلـك، اختـذ جملـس األمـن           . ا أثـار اهتمامـا دوليـا كـبريا        جتربته النووية الثالثة، وهو مـ     

__________ 
ــة كوريــــا علــــى             )٧(   ــد، مجهوريــ ــالع علــــى األرقــــام علــــى املوقــــع الــــشبكي لــــوزارة التوحيــ ميكــــن االطــ

http://eng.unikorea.go.kr/CmsWeb/viewPage.req?idx=PG0000000166) باللغة الكورية فقط(. 

 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٨(  

 .، الذي أدان فيه إطالق الصاروخ)٢٠١٣ (٢٠٨٧ القرار ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٢اختذ جملس األمن يف   )٩(  



A/68/319
 

10/19 13-42736 
 

 لتعزيز وتوسيع نطـاق جـزاءات       )٢٠١٣ (٢٠٩٤، القرار   ٢٠١٣مارس  / آذار ٧باإلمجاع، يف   
األنــشطة غــري األمــم املتحــدة ضــد مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية مــن خــالل اســتهداف 

املــــشروعة للمــــوظفني الدبلوماســــيني، وحتويــــل النقديــــة مببــــالغ ضــــخمة، وعالقــــات البلــــد  
ــصرفية ــة       . )١٠(امل ــوتر يف املنطق ــادة الت ــة إىل زي ــة النووي ــت التجرب ــيت أعقب ــة ال ــضا احلال وأدت أي

وخارجها، وكذلك تعليق العمليات يف جممـع كايـسونغ الـصناعي الـذي يـدار بـشكل مـشترك         
 موظــف مــن مجهوريــة كوريــا  ٥٣ ٠٠٠ كوريــا، وهــو مــا أدى إىل تــضرر حنــو  مــع مجهوريــة

ويعطـي ختـصيص الدولـة للمـوارد الوطنيـة احملـدودة       . )١١(الدميقراطية الشعبية يعملـون يف اجملمـع   
وخيلـف هـذا عواقـب      . ‘‘اجلـيش أوال  ’’األولوية للعسكرة يف إطـار سياسـة سـونغون الـيت تعـين              

 ٢٠١٣ي على حنو مـا أشـري إليـه يف تقريـر صـدر يف مطلـع عـام              كبرية فيما يتعلق باألمن الغذائ    
 وميكـن أن تكـون   ٢٠١٢من أن جماعة ضربت منطقة هوانغاي اليت تزرع فيها احلبوب يف عام    

  . )١٢(قد أفضت إىل مقتل آالف األشخاص
اســتعراض عــام للــشؤون   : مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية   ’’ويــذكر منــشور    - ١٧

، أن غالبيـة الـسكان، الـذين        ٢٠١٣مـارس   /ي أصـدرته األمـم املتحـدة يف آذار        ، الذ ‘‘اإلنسانية
 مليون نسمة، ال تـزال تعـاين مـن انعـدام األمـن الغـذائي علـى حنـو مـزمن                      ١٦يبلغ عددهم حنو    

 مليــون شــخص يف أكثــر ٢,٨وحيتــاج حنــو . وتتــسم بالــضعف الــشديد إزاء صــدمات اإلنتــاج 
.  إىل املساعدة يف احلصول على الطعـام املغـذي العـادي    احملافظات عرضة النعدام األمن الغذائي    

 أن معــدالت ســوء التغذيــة ال تــزال تــشكل  ٢٠١٢وذكــر االستقــصاء التغــذوي الــوطين لعــام  
مــصدر قلــق بــالغ، حيــث يبلــغ معــدل ســوء التغذيــة املــزمن لــدى األطفــال دون ســن اخلامــسة   

وأعـرب املقـرر اخلـاص يف       . اد يف املائـة مـن سـوء التغذيـة احلـ           ٤ يف املائة؛ وحيث يعـاين       ٢٧,٩
__________ 

، الـيت   )صباحا (٦٩٣٢ باألمانة العامة لألمم املتحدة جللسة جملس األمن         موجز أصدرته إدارة شؤون اإلعالم      )١٠(  
 .)SC/10934انظر  (٢٠١٣مارس / آذار٧عقدت يف 

 شركة تابعـة لكوريـا اجلنوبيـة أضـرارا تبلـغ            ١٢٣وفقا لوكالة يوهناب لألنباء، يقدر أن تعليق العمل قد كبد             )١١(  
وال تتوافر بيانات عن اخلسائر يف أجـور مـوظفي          . ملتحدة مليون دوالر من دوالرات الواليات ا      ٩٤٢قيمتها  

يوليه، عقد اجلانبان عـددا مـن جـوالت االجتمـاع بـشأن             / متوز ٢٤ويف  . مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية   
الكوريتـان ستتـصارعان علـى الـضمانات     ’’انظـر  . إعادة فتح اجملمع ولكنهما مل يتوصال حـىت اآلن إىل اتفـاق          

وهــــو متــــاح علــــى . ٢٠١٣يوليــــه / متــــوز٢٤، وكالــــة يوهنــــاب لألنبــــاء، ‘‘كايــــسونغاملتعلقــــة مبجمــــع 
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/07/24/68/0301000000AEN20130724003600315F.html.  

ــر   )١٢(   ــا الـــشمالية يف عـــام       ’’انظـ ــضرب ســـلة األرز يف كوريـ ــة تـ ، رويتـــرز، ‘‘٢٠١٢تقريـــر يقـــول إن اجملاعـ
 علــــــــــى  ReliefWeb، وهــــــــــو متــــــــــاح مــــــــــن خــــــــــالل موقــــــــــع     ٢٠١٣فربايــــــــــر /شــــــــــباط ٧

http://www.trust.org/item/?map=famine-hit-nkoreas-rice-basket-in-2012-report-says/ ،؛ ولـــــــــويزا لـــــــــيم
 NPR)، أخبـار اإلذاعـة العامـة الوطنيـة     ‘‘يقول مواطنون إن شبح اجلوع ال يزال خييم على كوريا الشمالية’’

News) ،وهو متاح على ٢٠١٢ديسمرب /ن األول كانو١٠ ،http://m.npr.org/story/166760055. 
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فرباير، املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان عـن قلقـه يف هـذا الـصدد،                   / شباط ١٣تقريره املؤرخ   
ودعـــا احلكومـــة إىل ختـــصيص قـــدر أكـــرب مـــن املـــوارد للزراعـــة ولـــيس لقطاعهـــا العـــسكري  

)A/HRC/19/65 ٢٦، الفقرة.(  
وتشري األدلة إىل أن احلكومـة تواصـل انتـهاج سياسـة ترسـيخ العـسكرة علـى حـساب                      - ١٨

ويشدد املقرر اخلاص علـى أن االلتـزام الرئيـسي بإطعـام الـشعب              . حق أغلبية الشعب يف الغذاء    
يقع على عاتق الدولة، اليت جيب أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتـصحيح أوجـه اخللـل القائمـة                   

ــة ســد العجــز يف   . تــاج والتوزيــع الــيت تــسهم يف نقــص الغــذاء  يف نظــام اإلن ويؤكــد أيــضا أمهي
األغذية من خالل ضمان إتاحة كمية كافية من األغذية ذات النوعية اجليـدة عـن طريـق زيـادة      

ويف هذا الـسياق، يـود      . واردات احلكومة، بدعم من الوكاالت الدولية واجلهات املاحنة الثنائية        
 أن أعضاء اجملتمع الدويل يتحملون بـصورة مجاعيـة وفرديـة يف آن واحـد                املقرر اخلاص أن يربز   

وينبغـي للـدول أن متتنـع يف مجيـع          . املسؤولية عن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف أوقـات الطـوارئ         
األوقــات عــن فــرض عمليــات حظــر علــى األغذيــة أو تــدابري مماثلــة تعــرض الظــروف الالزمــة    

وينبغي أال يـستخدم الغـذاء   . ذية يف البلدان األخرى للخطر    إلنتاج األغذية واحلصول على األغ    
  .كأداة للضغط السياسي واالقتصادي على اإلطالق

ويــشري املقــرر اخلــاص إىل أن األمــم املتحــدة توثــق باستفاضــة بالفعــل انتــهاك احلــق يف     - ١٩
ــشعبية     ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــذاء يف مجهوري ــة، وتوزيــ    . الغ ــى األغذي ــسألة احلــصول عل ع وم

ــسان          ــوق اإلن ــس حق ــرارات جمل ــع ق ــسانية تطــرح يف مجي ــة اإلن ــساعدات الغذائي ــة، وامل األغذي
وتوثَّـق النتــائج والتوصـيات الــيت   . واجلمعيـة العامـة ومجيــع تقـارير املقــرر اخلـاص واألمـني العــام     

، A/HRC/22/57انظـر   (تتوصل إليهـا هـذه اجلهـات يف تقريـر املقـرر اخلـاص السـتعراض احلالـة                   
ويــشكل أيــضا انتــهاك احلــق يف الغــذاء أحــد   ). ٢٠-١املرفــق األول، الفــرع ألــف، الفقــرات  

  .جماالت االنتهاكات التسعة اليت حتقق فيها جلنة التحقيق
    

  االحتجاز التعسفي ومعسكرات االعتقال وحاالت االختفاء القسري  - خامسا 
ر املراقبني واجملتمع املدين إىل أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا                 تشري تقاري   - ٢٠

وعلى وجه اخلصوص، مثـة دالئـل    . أون - الدميقراطية الشعبية تتدهور يف ظل قيادة كيم جونغ       
علــى رفــع درجــة الــضبط االجتمــاعي وزيــادة اســتخدام قــوات األمــن العــام كوســيلة لتحقيــق    

دي ذلك بدوره إىل تفاقم إسـاءة اسـتعمال الـسلطة مـن جانـب       ويؤ. )١٣(استقرار النظام اجلديد  
__________ 

 Soo-Am Kim, Policy Environment and Directions for North Korean Human Rights, Internationalانظـر    )١٣(  

Journal of Korean Unification Studies, vol. 21, No. 2, (2012), pp.33–60, at p.41. 
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وتوثــق مجاعــات حقــوق اإلنــسان قيــام املــسؤولني . املــسؤولني احمللــيني ومــوظفي إنفــاذ القــانون
شـى  الفاسدين باالستعمال الواسـع النطـاق لالعتقـاالت التعـسفية واالحتجـاز بغـرض انتـزاع رُ                

 االقتــصادية، مثــل املــشاركة يف األنــشطة    )١٤(‘‘اجلــرائم’’بالتهديــد يف احلملــة األخــرية علــى    
التجارية اخلاصة وجتهيز أقراص الفيديو الرقمية واألقراص املدجمة اليت تتـضمن منتجـات دراميـة               

ومع تشديد احلكومـة سـيطرهتا علـى حيـاة النـاس اليوميـة، ُيجَبـر املزيـد                  . وموسيقية من اخلارج  
  .شى من أجل تفادي العقاببية على دفع ُرمن األفراد يف مجهورية كوريا الدميقراطية الشع

ــة ضــد    ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣ويف   - ٢١ ــدويل إليقــاف اجلــرائم املرتكب ــّدم التحــالف ال ، ق
 منظمــة غــري حكوميــة دوليــة،  ٤٠، وهــو حتــالف يــضم حنــو  )١٥(اإلنــسانية يف كوريــا الــشمالية

لــس حقــوق اإلنــسان  إىل املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة جمل)١٦(التمــاس إغاثــة
يتعلق بإيداع السجناء السياسيني يف معـسكرات العمـل ومنـط انتـهاكات حقـوق اإلنـسان          فيما

ــسكرات   ــذه املع ــة يف ه ــون     . املرتكب ــهاكات باستفاضــة يف االلتمــاس املعن ــشت هــذه االنت ونوق
 ووفقـا . ‘‘حالة احملتجزين يف نظـام معـسكرات العمـل جبمهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية                ’’

للمعلومــات الــواردة، افتتحــت معــسكرات العمــل للــسجناء الــسياسيني منــذ اخلمــسينات مــن    
ــشعبية    ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــذين    . القــرن املاضــي يف مجهوري ــراد ال ــأن األف ــارير ب ــد التق وتفي

يرتكبــون أو يعتقــد أهنــم يرتكبــون جرميــة سياســية يؤخــذون رغــم إرادهتــم أو قــسرا إىل مرفــق    
وبعـد  . ، ويتعرضون عـادة للتعـذيب إىل أن يـتم احلـصول علـى اعتـراف               استجواب، وحيتجزون 

ــة أهنــم مــذنبون، يعــدم الــشخص احملتجــز فــورا أو ينقــل إىل       ــة أمــن الدول ــة محاي أن تعلــن وكال
ــال  ــسكر اعتق ــم       . مع ــرة احتجــازهم، وأهن ــوال فت ــسجناء ال حيــاكمون ط ــارير أن ال ــد التق وتفي

و طول فترة االحتجـاز     ن التهم املوجهة إليهم أ    حيتجزون يف احلبس االنفرادي دون معلومات ع      
وُيزعم أن السجناء، مبـن فـيهم       . ووفقا للتقارير، يسجن احملتجزون يف ظروف قاسية      . أو مكانه 

األطفــال، يكرهــون علــى العمــل القــسري، وأن التعــذيب وعمليــات اإلعــدام العلنيــة ممارســات 
جلنــسي وتــشري أيــضا التقــارير إىل أن النــساء يتعرضــن لالســتغالل ا . شــائعة داخــل املعــسكرات

وتفيــد التقــارير بــأن أغلبيــة الــسجناء يبقــون رهــن  . واالغتــصاب واإلجهــاض القــسري والقتــل
ويقـدر أن مـا ال يقـل        . االعتقال حىت توافيهم املنية، وذلك يف ما ال يقل عن أربعة معـسكرات            

__________ 
شـهادة جديـدة تقـدم تفاصـيل عـن فـرض         : االقتـصادية ‘ اجلـرائم ’أوقفوا احلملة على    : كوريا الشمالية ’’انظر    )١٤(  

، منظمـة هيـومن     ‘‘عقوبات قاسية على امتالك هواتف خلويـة والقيـام باتـصاالت خارجيـة أو نـشاط سـوقي                 
-http://www.hrw.org/news/2013/05/15/northوهــو متــاح علــى    . ٢٠١٣مــايو / أيــار١٥رايــتس ووتــش،  

korea-stop-crackdown-economic-crimes. 

 .http://www.stopnkcrimes.org/about_01.phpانظر   )١٥(  

 .http://www.fidh.org/The-International-Coalition-toمتاح على   )١٦(  
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ــة       ٤٠٠ ٠٠٠عــن  ــود القليل ــى مــدى العق ــسكرات عل ــوا حــتفهم يف املع ــد لق ــسجناء ق  مــن ال
  . )١٧(املاضية
وبناء على هذا االلتماس، قـام مخـسة مكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة،                     - ٢٢

ــشعبية، واملقــرر       ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري هــم املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان يف مجهوري
اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً، واملقـرر اخلـاص                   

التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                  املعين مبسألة   
ملعـين حبـاالت االختفـاء القـسري     والفريق العامل املعـين باالحتجـاز التعـسفي، والفريـق العامـل ا            

ية يف غــري الطــوعي، بتوجيــه رســالة اّدعــاء إىل حكومــة مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعب    أو
 بـــشأن مـــزاعم إيـــداع الـــسجناء الـــسياسيني يف معـــسكرات ٢٠١٢أكتـــوبر /ولتـــشرين األ ٣

ــباط    . العمـــل ــون بواليـــات يف شـ ــدر املكلفـ ــة، أصـ ــن احلكومـ ــدم تلقـــي أي رد مـ ــرا لعـ  /ونظـ
 نشرة صحفية، دعوا فيها إىل إجـراء حتقيـق دويل يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                  ٢٠١٣ فرباير

 الــذي مــن شــأنه أن يلقــي الــضوء علــى نظــام   يف مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية، األمــر 
  . )١٨(معسكرات االعتقال السياسي الواسع النطاق

ويعتقد أن نظام معسكرات االعتقال يـشمل مـا ال يقـل عـن سـتة معـسكرات، يغطـي                      - ٢٣
؛ )١٤املعــسكر (كايــشون، حمافظـة جنــوب بيونغــان  ) أ: ( ميــل مربـع أو أكثــر ٤٠٠كـل منــها  

ــام ) ب( ــة جنـــوب هـ ــودوك، حمافظـ ــال  ) ج(؛ )١٤املعـــسكر (غيونغ يـ ــة مشـ ــونغ، حمافظـ هواسـ
ــامغيونغ  ــسكر (هــ ــة  ) د(؛ )١٦املعــ ــشانغ، حمافظــ ــان  بوكتــ ــسكر (جنــــوب بيونغــ ؛ )١٨املعــ

كـــونغجني، حمافظـــة مشـــال ) و (؛)٢٢املعـــسكر (هويريونـــغ، حمافظـــة مشـــال هـــامغيونغ  )هــــ(
 ١٥٠ ٠٠٠ليــا مــا بــني   ويقــدر أن هــذه املعــسكرات تــؤوي حا   ). ٢٥املعــسكر (هــامغيونغ 

وتفيد التقارير بعدم تـوفري إمكانيـة احلـصول علـى الرعايـة الـصحية               . )١٩( سجني ٢٠٠ ٠٠٠ و
للسجناء وبأهنم يزودون حبصص إعاشة حمدودة جـدا، وهـو مـا يـؤدي إىل اقتـراهبم مـن حـدود                     

ويزعم أهنم ُيقسرون يف كثري من األحيـان علـى العمـل سـبعة أيـام يف األسـبوع                   . التضور جوعا 
تحويليـــة، وال مينحـــون اســـتراحة ، أو قطـــع األشـــجار، أو الزراعـــة، أو الـــصناعة اليف التعـــدين

ليوم واحد يف الشهر ويف العطالت الوطنية الثالثة، ويعملون يف بعـض األحيـان يف ظـروف                  إال

__________ 
 .PRK/2012، القضية رقم ١١٤ باء، ص -  الفرع ثانيا،2و  Corr.1 و A/HRC/22/67انظر الوثيقة   )١٧(  

ــسان      ’’  )١٨(   ــشمالية حلقــوق اإلن ــا ال ــهاكات كوري ــق دويل يف انت ــدعون إىل إجــراء حتقي ‘‘ خــرباء األمــم املتحــدة ي
 /http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pagesى ـــــ اح علــــــــــــــــــ و متـــــــ، وه٢٠١٣ر ــــفرباي/باطـــش ٢٨

DisplayNews.aspx?NewsID=13058&LangID=E. 

  )١٩(  A/HRC/22/57 ١٥٣، املرفق األول، الفقرة.  
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دامهم أو أيـــديهم، أو أطـــرافهم، خطـــرة، ممـــا يـــؤدي إىل فقـــدان بعـــض الـــسجناء أصـــابع أقـــ  
  .إحداث تشوهات بدنية فيهم أو
وتتمثل إحدى املمارسـات الـيت تـدعو علـى وجـه اخلـصوص إىل القلـق، والـيت وثقتـها                       - ٢٤

عنـدما يعاقـب    : األمم املتحـدة علـى نطـاق واسـع، يف االحتجـاز بـسبب التجـرمي حبكـم التبعيـة                   
وعلـى هـذا األسـاس، يرسـل     . شخص جلرمية سياسية أو أيديولوجية، يعاقب أيضا أفـراد أسـرته     

ل مــن أفــراد أســر احملتجــزين إىل املعــسكرات يف مجهوريــة كوريــا       مــا يــصل إىل ثالثــة أجيــا   
وال يبلـغ احملتجـزون يف كـثري مـن األحيـان بأسـباب احتجـازهم أو مبـا إذا                    . الدميقراطية الـشعبية  

وال تقـــدم أي معلومـــات بـــشأن مكـــان وجـــودهم إىل . كـــان ســـيفرج عنـــهم علـــى اإلطـــالق
  . املباشرين الذين يستفسرون عنهماألصدقاء واجلريان وزمالء العمل أو األقارب غري

وأعــرب الفريــق العامــل املعــين حبــاالت االختفــاء القــسري أو غــري الطــوعي يف تقريــره     - ٢٥
املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه الثانيـة والعـشرين عـن بـالغ القلـق إزاء االدعـاءات                        

وأشـار الفريـق العامـل      . )٢٠(املتعلقة باالستخدام املزعوم ملعسكرات العمل للـسجناء الـسياسيني        
ا الدميقراطيــة الـشعبية، وأهنــا   قـضية إىل حكومــة مجهوريـة كوريـ   ٢٠إىل أنـه أحـال منــذ إنـشائه    

  . )٢١(تزال كلها معلقة ال
تمد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف دورته اخلامسة والـستني، املعقـودة     واع  - ٢٦

هـو   - ، خلص فيـه إىل أن كـانغ مـي         )٤٧/٢٠١٢رقم  (، رأيا   ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
 ٩، مبـا يـشكل انتـهاكا للمـادتني          سيوب حمتجزون تعـسفا    - نام وشني كيونغ   - وكيم جيونغ 

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص     ١٤ و   ٩، واملـادتني    )٢٢( من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان       ١٠ و
ستمر لالنتــهاكات املنهجيــة وتتــواءم القــضيتان مــع الــنمط املــ . )٢٣(بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية

واجلسيمة والواسعة النطاق حلقوق اإلنـسان الـيت تنطـوي علـى اسـتخدام معـسكرات االعتقـال         
  . )٢٤(السياسي، وذلك على النحو املوثق يف العديد من تقارير األمم املتحدة

__________ 
  )٢٠(  A/HRC/22/45 ١١٣، الفقرة. 

  )٢١(  A/HRC/22/45 و ،Corr.1 ــدورة التاســعة    . ١١٢، الفقــرة وقــد أحيلــت قــضية إضــافية إىل احلكومــة خــالل ال
؛ وميكن االطالع على املزيد من املعلومات يف وثيقـة مؤرخـة            ٢٠١٣س  مار/والتسعني للفريق العامل يف آذار    

  .، الفرع ثالثا)(A/HRC/WGEID/99/1يونيه أصدرها الفريق العامل بعد الدورة / حزيران١٠
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  

نــسخة مــسبقة غــري   (٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٣، املؤرخــة A/HRC/WGAD/2012/47انظــر الوثيقــة   )٢٣(  
 .٢٣، الفقرة )حمررة

 .لى سبيل املثال، عA/67/370، و A/66/322، و A/HRC/16/58، و A/HRC/22/57الوثائق   )٢٤(  
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 نــام الــذي يبلــغ عمــره -هــو وابنــها كــيم جيونــغ - بكــانغ مــيوتتعلــق القــضية األوىل  - ٢٧
 ٢٠١١مــايو /ا، اللــذين ُزعــم أن وكالــة األمــن الــوطين ألقــت القــبض عليهمــا يف أيــارعامــ ١١

 يف مجهوريـة    ١٥، كوانليسو يف يودوك، املعـروف أيـضا باسـم املعـسكر             ١٥ونقلتهما إىل رقم    
وزعـم أن احتجازمهـا يـرتبط بأنـشطة شـقيق كـانغ، الـذي فـر مـن                   . كوريا الدميقراطية الـشعبية   

ــشق شــه   ــد، وهــو صــحفي من ــو، وهــي صــحيفة كــبرية يف     البل ــشوسون إلب ري يعمــل مراســال ل
 أن سـبب احتجـاز كـانغ وابنـها يـرتبط بأنـشطة              )٢٥(وذكـر مـصدر الـشكوى     .  كوريا مجهورية

يف الفتـرة مـن     “ صـيين  - وسـيط كـوري   ’’شقيقها، الذي يزعم أنه أرسل هلا أمواال عن طريق          
وســيط بالــشقيق يف ووفقــا للمــصدر، اتــصل ال . ٢٠١١ إىل منتــصف عــام ٢٠٠٨أوائــل عــام 

 وأوضح أن وكالة األمـن الـوطين سـجنته لفتـرة مؤقتـة، وأنـه مل يـتمكن مـن                     ٢٠١١يوليه  /متوز
  .العثور على السيدة كانغ

 ١٩٦٥سيوب، الـذي ُيـزعم أنـه اعتقـل يف عـام              - وتتعلق القضية الثانية بشني كيونغ      - ٢٨
ضت  أسـرة شـن بكاملـها قـ        وُيـزعم أن  .  مـع والديـه واثـنني مـن أشـقائه          ١٤ونقل إىل املعـسكر     

ومسـح للـسيد شـني      .  بسبب انـشقاق شـقيقه خـالل احلـرب الكوريـة           ١٤سنة يف املعسكر     ٤٠
ويف . بالزواج، حيث ظل حتت مراقبة حراس املعـسكر الـصارمة، وأجنـب هـو وزوجتـه طفـالن           

، قبض على زوجة السيد شني وابنـهما البكـر أثنـاء حماولتـها اهلـروب مـن                  ١٩٩٦أبريل  /نيسان
وادعـى مـصدر الـشكوى أن شـني وابنـه األصـغر نقـال، نتيجـة لـذلك، إىل سـجن يقـع                        . ماملخي

وكــسرت عظــام ســاق شــني   . حتــت ســطح األرض، حيــث تعرضــا للتعــذيب علــى مــا يــزعم    
وأفـادت التقـارير بـأن حالـة الـسيد شـني            . والتوت ساقه اليمىن حنو اخلارج بطريقة غـري طبيعيـة         

ــة  ــصحية متردي ــا القــضيتني، وجــ . ال ــشكل   ويف كلت ــق العامــل أن احملتجــزين احتجــزوا ب د الفري
وذكّــر مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية بواجباهتــا . تعــسفي، وطلــب اإلفــراج عنــهم فــورا

باالمتثال اللتزامـات حقـوق اإلنـسان الدوليـة بعـدم االحتجـاز بـشكل تعـسفي، واإلفـراج عـن                     
  .األشخاص الذين احتجزوا بشكل تعسفي، وتقدمي التعويض هلم

وأشار أيضا الفريـق العامـل إىل أنـه يف إطـار ظـروف معينـة، ميكـن أن يـشكل الـسجن                - ٢٩
الواسع االنتشار أو املنهجي، أو غري ذلك من احلرمـان الـشديد مـن احلريـة مبـا ينتـهك القواعـد           

ــسانية    ــدويل، جــرائم ضــد اإلن ــانون ال ــد بالتزامــات   . األساســية للق وأشــار إىل أن واجــب التقي
ــسان ا  ــة، مثــل حظــر االحتجــاز      حقــوق اإلن ــة، الــيت تعــد قواعــد آمــرة يف مواجهــة الكاف لدولي

التعسفي، ال يقع على احلكومة وحدها، وإمنا على مجيع املـسؤولني، مبـن فـيهم القـضاة وأفـراد                   

__________ 
 .ال ميكن الكشف عن مصدر املعلومات بسبب أساليب عمل الفريق العامل  )٢٥(  
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ــشأن        ــذا الـ ــسؤوليات يف هـ ــون مـ ــذين يتولـ ــسجون الـ ــو الـ ــن وموظفـ ــو األمـ ــشرطة وموظفـ الـ
)A/HRC/WGAD/2012/47 ٢٢، الفقرة.(  

ويشري املقرر اخلـاص إىل أنـه طـرح قـضية شـني سـوك جـا، وأو هـاي وون، وأو كيـو                          - ٣٠
ــدم يف   ــره املق ــول١٣وون يف تقري ــبتمرب / أيل ــة  ٢٠١٢س ــة العام ــر ( إىل اجلمعي ، A/67/370انظ

، حيث ضرب هبا مثال على ممارسة جلمهورية كوريـا          )٣٨-٣١جيم، الفقرات    -  رابعا الفرع
الدميقراطيــة الــشعبية حيتجــز مبوجبــها املواطنــون يف معــسكرات االعتقــال علــى أســاس التجــرمي   

تـرفض  ’’وتؤكـد آخـر القـضايا الـيت تناوهلـا الفريـق العامـل وبيـان احلكومـة بأهنـا                . حبكم التبعية 
ــضا   ــا الق ــضا قاطع ــا الدميقراطيــة      ... يا رف ــة كوري ــة مجهوري ــا إحــدى حمــاوالت حمارب باعتباره

، الـــنمط الثابـــت لالنتـــهاكات اجلـــسيمة )١٠، الفقـــرة A/HRC/WGAD/2012/47(‘‘ الـــشعبية
 اخلــاص تأكيــده أن ويكــرر املقــرر. حلقــوق اإلنــسان، الــيت تتواصــل مــع اإلفــالت مــن العقــاب 

حــىت جمــرد وجــود هــذه ) أو(االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان يف معــسكرات االعتقــال  
املعــسكرات يف ظــل ظــروف شــبيهة بظــروف الرقيــق يعيــشها الــسجناء الــسياسيني، ميكــن أن     

  ).٢٨، الفقرة A/HRC/22/57(توصف باجلرائم ضد اإلنسانية 
    

  التمييز  - سادسا 
يؤثر التمييز تأثريا شامال يف مجيع املـسائل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان الـيت جيـري يتناوهلـا                      - ٣١

يف هذا التقرير، حيث يؤدي يف كثري من األحيان إىل نتائج حمـددة أو غـري متناسـبة النتـهاكات          
ألطفـال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة       حقوق اإلنـسان وإىل تعـدد حـاالت التمييـز ضـد النـساء وا              

ووثقت تقارير األمم املتحدة وقراراهتـا عـدة أمنـاط مـن التمييـز يف مجهوريـة كوريـا                    . والعائدين
  ):٥٩، املرفق األول، الفقرة A/HRC/22/57انظر (الدميقراطية الشعبية، وال سيما ما يلي 

املقربـون مـن   :  اجملتمع إىل ثالث فئات خمتلفـة مـن حيـث الـوالء للنظـام       تقسيم  )أ(  
، ومـن ُيعتـرب أهنـم    )الكتلـة األساسـية  (، والفئة اليت تأخـذ موقـع الوسـط         )ةالكتلة املركزي (النظام  

ــام   ــادون النظـــــ ــدة (يعـــــ ــة املعقـــــ ــر ) (الكتلـــــ  ؛A/64/224، و A/61/349، و A/60/306انظـــــ
وى التمتـــع حبقـــوق اإلنـــسان   ، وهـــو مـــا يـــؤثر يف مـــست   )A/HRC/10/18 و A/HRC/7/20 و

  واحلريات األساسية، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على الغذاء؛ 
التمييز ضد النساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، مبـا يف ذلـك               )ب(  

ــيت       ــهاكات احملــددة ال ــسكانية واالنت ــة يف هــذه اجملموعــات ال ــسوء التغذي ــر غــري املتناســب ل األث
   يف كل فئة هذه الفئات؛يتعرض هلا األفراد

http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2012/47�
http://undocs.org/ar/A/67/370�
http://undocs.org/ar/A/HRC/WGAD/2012/47�
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/57�
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/57�
http://undocs.org/ar/A/60/306�
http://undocs.org/ar/A/61/349�
http://undocs.org/ar/A/64/224؛�
http://undocs.org/ar/A/64/224؛�
http://undocs.org/ar/A/HRC/7/20�
http://undocs.org/ar/A/HRC/10/18�
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االنتــهاكات الــيت تــؤثر علــى وجــه التحديــد يف األشــخاص الــذين يعــادون إىل   )ج(  
  .مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وأفراد أسرهم

، اســـتند إىل سلـــسلة مقـــابالت مـــع  ٢٠١٣يونيـــه /ووثـــق تقريـــر صـــادر يف حزيـــران   - ٣٢
، املعاملـة   ٢٠١٢ و   ٢٠١٠بية بـني عـامي      منشقة غادرن مجهورية كوريا الدميقراطية الـشع       ٦٠

وتـضمن  . )٢٦(اليت تتلقاها النساء أثناء االحتجاز، وممارسـة اإلجهـاض القـسري وقتـل األطفـال               
أيضا التقرير، نقال عن مسؤول سابق يف وكالة سالمة الشعب يف مجهورية كوريـا الدميقراطيـة                

بــإدارة حمافظــة (‘ ٨٣املستــشفى ’مثــة جزيــرة يقــع فيهــا ’’الــشعبية، ادعــاءات مــثرية للقلــق بـــأن 
الذي يرسل إليه األشخاص ذوي اإلعاقة إلجراء اختبارات طبيـة، مـن قبيـل              ) جنوب هامغيونغ 

  . )٢٧(“تشريح أعضاء اجلسم، باإلضافة إىل اختبارات األسلحة البيولوجية والكيميائية
  : وذكر كذلك التقرير ما يلي  - ٣٣

. اإلعاقـة معزولـة متامـا حـسبما أفيـد         اجلزيرة اليت يرسل إليهـا األشـخاص ذوو             
وباإلضــافة إىل اجلزيــرة، أفــاد الــشخص الــذي اســتجوبناه عــن عمليــة إصــالح طويــل    
األجل جتري عن طريق االحتجاز مع العمل يف مركز اإلصـالح الواقـع يف غيوهواسـو                

.  يف كايــشون، الــذي يرســل إليــه أشــخاص ذوي إعاقــة يف كــثري مــن األحيــان ١رقــم 
كـان يعمـل سـابقا يف الـشرطة يف كوريـا الـشمالية أن مثـة مؤسـسة         وأفاد شخص آخر    

مماثلة جتري اختبارات كيميائية وبيولوجيـة علـى أشـخاص ذوي إعاقـة وجمـرمني، تقـع                 
يف منطقة جبلية نائية من حمافظة مشـال هـامغيونغ، يـزعم أن شخـصني يتمتعـان بـصحة             

  . )٢٨(فرا منها وأفشيا معلومات بشأن االختبارات) جمرمان(جيدة 
ويــدين املقــرر اخلــاص بــشدة أي ممارســة غــري إنــسانية تــستهدف األشــخاص ذوي           - ٣٤

ب عمـدا يف إحـداث معانـاة شـديدة          ويشدد على أن األفعال غـري اإلنـسانية الـيت تتـسب           . اإلعاقة
أذى جسيم للبدن أو للصحة العقلية أو البدنية، والـيت ترتكـب يف إطـار اهلجمـات املنهجيـة                    أو
ويؤيـد تأييـدا   . نطاق على السكان املدنيني، قد ترقـى إىل مرتبـة اجلـرائم الدوليـة        أو الواسعة ال  /و

تاما الدعوة اليت وجهها اجملتمع املدين من أجل أن تقـوم جلنـة التحقيـق بـالتحقيق يف املعلومـات                  

__________ 
  )٢٦(  Joanna Hosania;(Citizens’s Alliance for North Korean Human Rights), Status of Women’s Rights in the 

)Context of Socio-Economic changes in the DPRK (Seoul, Life and Human Rights Books, 2013 ,  أُصـدر
 .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨يف 

 .٤٢املرجع نفسه، ص   )٢٧(  

 .املرجع نفسه  )٢٨(  
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املتعلقــة بوجــود مرافــق احتجــاز خاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واالدعــاءات بأهنــا تــستخدم   
  .ائية والبيولوجية، وتوثيق هذه املعلوماتلالختبارات الكيمي

    
  التوصـيات  - سابعا  

يدعو املقرر اخلاص حكومة مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية إىل التعاون بشكل   - ٣٥
كامل مع والييت املقرر اخلاص وجلنة التحقيق ويشدد على التزامـات الدولـة بكفالـة محايـة                 

 ، علـى النحـو الـذي تـنص عليـه الـصكوك الدوليـة       وتعزيز حقوق اإلنسان عموما يف البلـد      
  .ويدعو احلكومة إىل التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. حلقوق اإلنسان

ويدعو املقرر اخلاص اجملتمع الدويل إىل أن يواصل مجيع أعضائه دعم محاية حقـوق     - ٣٦
سـتمرار يف إظهـار تـصميمه       اإلنسان للجميـع يف مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية واال            

على معاجلة قضية املساءلة عـن االنتـهاكات اجلـسيمة واملنهجيـة والواسـعة النطـاق حلقـوق                
اإلنسان، بالنظر إىل تفشي ظاهرة اإلفالت من العقـاب وعـدم تعـاون احلكومـة مـع معظـم                   

  .آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان طوال عشر سنوات تقريبا
اص مجيع البلدان اليت يطلـب فيهـا أشـخاص مـن مجهوريـة كوريـا                ويدعو املقرر اخل    - ٣٧

الدميقراطيــة الــشعبية اللجــوء أو الــيت ميــرون فيهــا مــرورا عــابرا، إىل أن حتمــيهم وتعاملــهم  
معاملة إنسانية، وأن تلتزم مببدأ عدم اإلعادة القسرية عن طريق االمتنـاع عـن إعـادهتم إىل       

يدعو احلكومـة إىل تبـادل املعلومـات املتعلقـة مبركـز            و. مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية   
وطريقة معاملة األشخاص الذين أعيدوا إىل البلد، مبن فيهم الشباب التـسعة مـن مجهوريـة                

  .٢٠١٣مايو /كوريا الدميقراطية الشعبية الذين أعيدوا يف أيار
ة يف البلـد    ويكرر املقرر اخلاص دعوتـه احلكومـة إىل معاجلـة احلالـة الغذائيـة احلرجـ                 - ٣٨

 مـن أجـل إعـادة ختـصيص مـوارد كافيـة       “اجلـيش أوال  ”وإعادة النظر يف هنجها إزاء سياسة       
ويـشدد أيـضا علـى ضـرورة أن يقـدم اجملتمـع             . لتحسني مـستوى معيـشة الـشعب يف البلـد         

  .الدويل دعماً إنسانياً متواصالً إىل شعب مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
ص احلكومة إىل اإلفراج الفوري عن مجيع األشـخاص احملتجـزين           ويدعو املقرر اخلا    - ٣٩

هو وكيم   - يف معسكرات االعتقال على أساس جترميهم حبكم التبعية، مبن فيهم كانغ مي           
وجيـدد املقـرر اخلـاص دعوتـه احلكومـة إىل اإلفـراج             . سيوب - نام وشني كيونغ   - جيونغ

  .عن شني سوك جا وابنتيها
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مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية على وقف مجيع ممارسات        وحيث املقرر اخلاص      - ٤٠
التمييز ضـد النـساء واألطفـال واملـسنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واملنـتمني إىل اجملموعـة               

وحيث املقرر اخلاص احلكومة على أن توضح على الفور معاملتها . اليت تعترب معادية للنظام
ــة، وال ســيما فيمــا يتع   ــار   لألشــخاص ذوي اإلعاق ــأهنم اســتخدموا الختب لــق باالدعــاءات ب

  .أسلحة بيولوجية وكيميائية
  


