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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  احاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هب

نسان يف مجهوريـة كوريـا      تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإل          
  *الشعبية الدميقراطية

  موجز    
 هذا التقرير الذي أعده املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف               غطّيي  

 .٢٠١١ ومطلع عـام     ٢٠١٠ثاين من عام    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية النصف ال     
اليت  الكورية منذ احلرب     وقد شهدت تلك الفترة بعض أشد األوضاع تقلُّباً يف شبه اجلزيرة          

  .بني الكوريتني وحماوالت تغيري القيادة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةدارت 
ويتناول التقرير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنيـة والـسياسية،            

لتقرير قد ال يكون ا   . ويسلط الضوء على التدهور املتواصل حلالة حقوق اإلنسان يف البلد         
جبميع انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكنه يقدم بالتأكيد فكرة عن احلالة الـسائدة يف             ُمِلماً  

وسُيعالَج يف تقارير املقـرر اخلـاص       . ةاإلنسانيشؤون  البلد فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وال     
رمبـا مل     املقبلة إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان عدد من املسائل األخرى الـيت            

  .هذا التقريرعرض هلا يت
  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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  مقدمة  -أوالً   
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية            ت واليةَ   نشأأ  -١

ومنذئذ، . ٢٠٠٤/١٣ مبوجب القرار    ٢٠٠٤الدميقراطية أول مرة جلنةُ حقوق اإلنسان يف عام         
ووفق ما هو مطلوب مبوجب القرار، يقدم املقـرر اخلـاص تقريـرين،             . جيري متديدها سنوياً  

وهذا هو التقرير الرئيـسي األول      . خر إىل اجلمعية العامة   أحدمها إىل جملس حقوق اإلنسان واآل     
ويـستند  . ٢٠١٠أغسطس  /للمقرر اخلاص احلايل إىل جملس حقوق اإلنسان منذ تعيينه يف آب          

وقد عرض يف تقريره األول إىل اجلمعية العامة باألساس املنهجية          . إىل زياراته األوىل إىل املنطقة    
  .ضطالع بواليتهالواسعة اليت يود اعتمادها يف اال

وباإلضافة إىل نظرة عامة عن احلالة الراهنة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،       -٢
  .البلد وإىل اجملتمع الدويلهذا  استنتاجات وتوصيات إىل قدم املقرر اخلاص أيضاً

  املنهجية  -ثانياً   
ل إعداد تقريـر  اعتمد املقرر اخلاص يف مجع املعلومات على عدد من املصادر من أج        -٣

واضطلع املقرر اخلاص ببعثـتني إىل      .  متنوعة يتسم بالشمولية قدر اإلمكان ويستوعب أفكاراً     
والثانيـة  ) ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين ٢٦ إىل   ٢٢من  (املنطقة، أوالمها إىل مجهورية كوريا      

 حالـة   والغرض من زيارتيه تقييم   ). ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨ إىل   ٢٥من  (إىل اليابان   
حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من حيث تأثريها على مجهورية كوريا             

املالحظات واملعلومات اليت مجعهـا خـالل البعثـتني         بني   املقرر اخلاص    قرنوقد  . واليابان
 التقارير وحماضر املقابالت والورقات اإلعالمية اليت مجعتها منظمـات غـري            وبنيامليدانيتني  

ويف كال البلدين، التقى    . كومية ومكاتب األمم املتحدة ومصادر أخرى عديدة موثوق هبا        ح
املقرر اخلاص مبسؤولني حكوميني ومنظمات غري حكومية ومكاتب األمم املتحدة وضـحايا            

  .انتهاكات حقوق اإلنسان من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
ورية كوريا واليابان للتعويض عـن طلبـه        وجاء قرار املقرر اخلاص بالسفر إىل مجه        -٤

فبني تاريخ تعيينه وموعد بعثته إىل كل من    . اإلذن بدخول مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     
مجهورية كوريا واليابان، طلب عقد اجتماعات مع مسؤويل مجهوريـة كوريـا الـشعبية              

ية كوريـا الـشعبية     وكتب إىل سلطات مجهور   . الدميقراطية املوجودين يف نيويورك وجنيف    
غري أن هذا الرد السليب لن يثنيـه        . الدميقراطية ملتمساً السماح له بدخول البلد، فُرِفض طلبه       

عن السعي إىل دخول مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أو عن التعامل مـع سـلطاهتا يف                
  .املستقبل
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 اخلارجيـة   وخالل بعثته إىل مجهورية كوريا، عقد اجتماعات مع وزير الـشؤون            -٥
ونائب وزير سياسة التوحيد وأعضاء االئتالف الربملاين من أجل الجئي كوريـا الـشمالية              

كما التقـى مبمثلـي     . وحقوق اإلنسان واملدير العام ملكتب حقوق اإلنسان يف وزارة العدل         
اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية ودبلوماسـيني            

  . آخرين معنينيوأشخاص
ات االختطاف واألسـر    عمليواستمع إىل إفادات بشأن عدد من املسائل، من قبيل            -٦

املنفصلة وانتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة واالجتـار              
باألشخاص واالنتهاكات اليت يتعرض هلا طالبو اللجوء يف طريقهم إىل مجهورية كوريا وحالة             

 واحلالة الراهنة لالجتماعات املتعددة األطراف، اليت هلا آثار على الوضع يف مجهورية             الالجئني
  .كوريا الشعبية الدميقراطية

اجتماعات مع كل من وزير الـشؤون       املقرر اخلاص   وخالل بعثته إىل اليابان، عقد        -٧
املكلـف  األقـدم   ب الوزير   ئاخلارجية ووزير العدل والوزير املكلف بقضايا االختطاف ونا       

بالوكالة وزير البقضايا االختطاف والسفري املكلف حبقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية ونائب 
لسياسة اخلارجية واملدير العام لقسم شؤون آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ بـوزارة الـشؤون              ل

كما تفاعل مع منظمات غري حكومية وطنية ودولية ومع دبلوماسيني ووكـاالت            . اخلارجية
املتحدة وأشخاص آخرين معنيني يعملون يف جمال حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف            األمم  

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
ت اجتماعات املقرر اخلاص التقارير املتعلقة باحلالة اإلنسانية املزرية لـشعب           أكّدو  -٨

ة واالقتصادية والـسياسية    حقوقه املدنية والثقافي  غياب  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وب    
ـ مـن قبـل     السبعة عشر   ني  ييابانالواطنني  املوشكلت مسألة اختطاف    . واالجتماعية الء عم

مهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حمور التركيز الرئيسي لعدة مناقشات مـع مـسؤولني             جل
  .حكوميني وممثلني للمجتمع املدين يف اليابان

  راهنة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةنظرة عامة عن احلالة ال  – ثالثاً  

، تعرضت املنطقة الشمالية الغربية من مجهوريـة كوريـا          ٢٠١٠أغسطس  /يف آب   -٩
الشعبية الدميقراطية ألمطار غزيرة وفيضانات تسبب فيها تساقط لألمطار مل يسبق له مثيل يف              

وآثارها الـنقَص الغـذائي   كما فاقمت هذه الفيضانات . املنطقة الشمالية الشرقية من الصني  
أضرار وخـسائر بليغـة     بت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      أصيبوقد  . احلاصل يف البلد  

  . حمافظة١٢ من أصل ٦مست 
فقـد  . وباإلضافة إىل مشكل توافر األغذية، تعرضت املدارس كذلك ألضرار بليغة           -١٠

ستمرار العادي للموسم الدراسـي  ، ما أعاق اال  أو جزئياً   بناية مدرسية كلياً   ٣١٦تضرر حنو   
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، وجد كثري مـن     ٢٠١٠سبتمرب  /فلدى إعادة فتح املدارس يف أيلول     . )١(بعد اإلجازة الصيفية  
وقُـدِّر أن حنـو     . ار الشديد ـ أو يف حالة من الدم     تها امليـاه مدارسهم إّما جرف  أن  األطفال  
 لـديهم أي فـصل    طفل، من روضة األطفال حىت مرحلة التعليم الثانوي، مل يعد    ٢٨ ٠٠٠

دراسي يعودون إليه واضطروا إىل الدراسة يف اهلواء الطلق أو بالتناوب يف فصول دراسية أو               
  .)٢(مدارس أخرى

ويف األشهر األخرية، متثل أحد التطورات الرئيسية يف املضمار السياسي يف مجهورية              -١١
       .إيـل  - كيم جونـغ  أون ل  - كوريا الشعبية الدميقراطية يف التحضريات خلالفة كيم جونغ       

، أفادت وكالة األنباء املركزية الكورية الرمسية بـأن حـزب           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ويف  
". هيئة قيادته العليا" النتخاب ٢٠١٠سبتمرب / يف مطلع أيلولالعمال الكوري سيعقد اجتماعاً   

 يبشِّر بنقـل    ، وهو ما قد   )٣(واعُتبِر هذا على نطاق واسع خطوة يف اجتاه عقد مؤمتر للحزب          
أون، أصـغر    -  كيم جونغ  ٢٠١٠سبتمرب  /وبعد كثري من التخمني، ُرقِّي يف أيلول      . السلطة

إيل، إىل اللجنة املركزية حلزب العمال وجلنته العسكرية املركزية وإىل رتبة            - أبناء كيم جونغ  
جيعل و. إيل - فريق يف اجليش الشعيب الكوري، ما جعله يف موقع خالفة والده، كيم جونغ            

أون كأحد نائيب رئيس جلنة الدولة للدفاع الوطين واللجنـة املركزيـة             - اختيار كيم جونغ  
إيل يف منصب رئيس مجهوريـة كوريـا         - العسكرية للحزب يف موقع خلالفة كيم جونغ      

  .الشعبية الدميقراطية
ففـي تـشرين    .  مل يسبق له مثيل يف املنطقـة       كما شهدت األشهر األخرية توتراً      -١٢
، أطلقت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية نريان املدفعية على جزيرة          ٢٠١٠نوفمرب  /ينالثا

ييونبييونغ يف مجهورية كوريا، ما تسبب يف وفاة مدنيَّني وشخصني من أفراد جيش مجهورية              
ويسلِّم املقرر اخلاص خبطورة هذه األعمال العسكرية اليت صعدت مستويات التـوتر            . كوريا

كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وقد أعرب عن تعاطفه مع الضحايا بني مجهورية 
وتربز هذه التطورات أمهية وضـرورة      . ودعا إىل ضبط النفس واعتماد تدابري لتخفيف التوتر       

ويود . استئناف االجتماعات املتعددة األطراف مبشاركة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        
 جتد نفسها معزولة    نينبغي أ ال  ر أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       املقرر اخلاص أن يكر   

اجة إىل دعم وتعاون اجملتمع الدويل، وذلك ملعاجلة حالة حقوق          احليف ظرف هي فيه يف أمس       
  .اإلنسان ولتلبية االحتياجات اإلنسانية على حد سواء

__________ 

وميكن احلـصول علـى     ".  املدرسة بعد الفيضانات   العودة إىل "،  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      )١(
 .www.unicef.org/dprk/reallives_7371.htmlاملرجع من 

 .املرجع نفسه )٢(

 .١٩٨٠مل ينعقد مؤمتر احلزب منذ عام  )٣(
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ويد مجهورية كوريـا    كما خلَّف قصف جزيرة ييونبييونغ انعكاسات سلبية على تز          -١٣
. األسرمل مشل جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باملعونات اإلنسانية وعلى مسائل من قبيل  

  . يف هذا التقريروسيعاجل املقرر اخلاص هذه الشواغل الحقاً
 هناك ما ميثل جرمية مـشمولة       وشرعت احملكمة اجلنائية الدولية يف حبث ما إذا كان          -١٤

أصـاهبا  ، وهي سفينة حربية تابعة جلمهورية كوريا، "تشيونان"إغراق يف باختصاصها تكمن   
مهورية كوريا  جل من غواصة تابعة     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦أُطِلق عليها، يف    يزعم أنه   توربيد  

قصف جزيرة ييونبييونـغ يف     كذلك   شخصا، و  ٤٦الشعبية الدميقراطية، ما تسبب يف موت       
.  إىل مقتل مدنيَّني وجرح أشخاص آخرين كثريين       ، ما أدى  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

ويفسح نظر احملكمة يف احلادثتني اجملال لبحث قضية املساءلة على جرائم أخـرى ُزِعـم أن                
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ارتكبتها، ومنها مسألة االختطاف اليت يناقـشها املقـرر       

  . يف هذا التقريراخلاص الحقاً

  فصلة وملُّ مشلهااألسر املن  -ألف   
 من خالل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠شكَّل تيسري ملِّ مشل األسر املنفصلة يف          -١٥

وكانت األسر املعنية   .  حظي بالترحيب  عملية مؤقتة للم مشل أسر مفرقة بني الكوريتني تطوراً        
دود منذ أن وكان لقاؤها املناسبة الثامنة عشرة للم مشل األسر عرب احل. ستة عقودملدة منفصلة 

ويضم كل لقاء للم مشل األسـر عـرب         . ٢٠٠٠عقد الَبلَدان قمَّتهما التارخيية األوىل يف عام        
 أسرة من كل جانب، وهذا رقم هزيل باملقارنة مـع عـدد األشـخاص               ١٠٠احلدود حنو   

ورغم أن مل مشل األسر مؤقت يف طابعه، حيث يضطر أفراد األسر            . املتأثرين بانفصال األسر  
ودة إىل البلد الذي أتوا منه بعد لقائهم القصري، فإنه مينح بعض السلوى لألسر اليت مل                إىل الع 

ويكرر املقرر اخلاص أنه توجد حاجة ملحة لزيادة وترية لقاءات          .  من الزمن  تر أحباهبا عقوداً  
ر إىل أن أفـراد     ـذه التدابري بالنظ  ـويشدد على الطابع امللحِّ هل    . اـمل مشل األسر وانتظامه   

ومنذ وقوع احلـرب الكوريـة يف الفتـرة         . املنفصلني إّما طاعنون يف السن أو ماتوا       سراأل
 كوري من مجهورية كوريا لقاء أفـراد أسـرهم          ١٢٨ ٠٠٠، طلب زهاء    ١٩٥٣-١٩٥٠

 خملفـني   ٤٠ ٠٠٠املوجودين يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وقد مات منهم حنـو            
وبالنـسبة  .  على قائمة انتظار لقاءات مل الشمل      شخص آخر أو حنو ذلك     ٨٣ ٠٠٠وراءهم  

ملن توفقوا حىت اآلن يف لقاء أفراد أسرهم خالل أحد لقاءات مل مشل األسر عرب احلدود، قـد    
تكون هذه آخر مرة تتاح هلم هذه الفرصة ألن األولوية ستعطى اآلن ملن تبقّى ممن مل حيظـوا    

  .بفرصة ملِّ مشلهم بأسرهم
  فيما مضى، اشترطت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مسبقاً        ويف عدة مناسبات    -١٦

الستئناف لقاءات مل مشل األسر بصفة منتظمة أن هتبها مجهورية كوريا مئات اآلالف مـن               
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وحيث املقرر اخلاص بإحلاح على عدم فرض َمطالب من هذا القبيـل            . أطنان األرز والسماد  
  .كشرط أساسي للم مشل األسر

يف كال البلدين    الصليب األمحر    ةسف أن املباحثات بني منظم    مع األ قرر  ويالحظ امل   -١٧
، وذلـك يف    ٢٠١٠نوفمرب  /بشأن مواصلة لقاءات مل مشل األسر قد ُعلِّقت منذ تشرين الثاين          

ملصلحة األسر املنفصلة، حيـث     حتقيقاً  و. أعقاب إطالق نريان املدفعية على جزيرة ييونبييونغ      
ها ويدعو إىل زيادة وتريهتا وانتظامهـا يف األشـهر والـسنوات            على استئناف عملية مل مشل    

  .القادمة

  حاالت االختطاف ُبَعيد احلرب ويف مرحلة ما بعد وقف إطالق النار  -باء   
عدد األشخاص املنتمني إىل مجهورية كوريا الـذين        على وجه الدقة    حالياً  ال يعرف     -١٨

              /ويف آذار . )٤(ل احلـرب الكوريـة    اختطفتهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة خـال       
القائمـة املوجـودة    "، بدأ احتاد أسر املختطفني خالل احلرب الكورية جتميع          ٢٠٠٢مارس  

مفصلة وفقاً لبنود   اسم   ٩٤ ٧٠٠وتتضمن القائمة حنو    ". للمختطفني خالل احلرب الكورية   
ملنصب، وتـاريخ االختطـاف     اجلنس، والسن، والوظيفة، والشركة وا    و ،سمالامثانية، منها   

  .)٥(ومكانه، والعنوان وقت االختطاف
االختطافـات مت خـالل     حاالت   يف املائة من جمموع      ٨٨,٢وتفيد تقارير بأن حنو       -١٩

. )٦()١٩٥٠سـبتمرب   /أغسطس وأيلـول  /يوليه وآب /متوز(األشهر الثالثة األوىل من احلرب      
، )٧(تطفني إما من بيوهتم أو بالقرب منها       يف املائة من املخ    ٨٠,٣وعالوة على ذلك، أُِخذ حنو      

رجـال، ولكـن    مـن ال  وجل املختطفني   . ات مقصودة ومنظمة  لعمليما يدل على أن هذه ا     
فقد كان من بينهم مفكرون وموظفون حكوميون ورجـال         . وظائفهم خمتلفة على ما يبدو    

 شرطة وجنود وحمامون ومدعون عامون وأعضاء يف اجلمعية الوطنية وصـحفيون وطـالب            
  .وأساتذة ومدرسون

وخالل االجتماعات مع حكومة مجهورية كوريا وممثلي منظمات غـري حكوميـة              -٢٠
 انتباه املقرر اخلاص إىل أن عمليات اختطـاف أشـخاص مـن             سترعياوأسر املختطفني،   

فقد تواصل اختطاف عدة أشخاص بعـد       . مجهورية كوريا مل تنتِه عقب وقف إطالق النار       

__________ 

)٤(  See Korea Institute for National Unification (KINU), White Paper on Human Rights in North 

Korea 2009, chap. V, sect. 1, “South Koreans Abducted and Detained in North Korea” (Seoul, 

2009, KINU), p. 452. 
  .٤٥٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥(
 .٤٥٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦(
  .٤٥٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧(
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تقارير، اخُتطف وأُِخذ إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية منذ         فحسبما أوردته   : احلرب
. ، عدد منهم صيادو أمساك     شخصاً ٣ ٨٢٤وقف إطالق النار يف احلرب الكورية ما جمموعه         

لفائـدة يف    عنهم يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة          ُزِعم، رغماً يما  فيواحُتِفظ هبم،   
 إىل مجهورية كوريا بعد احتجازهم مـدة  ٣ ٣١٠ما جمموعه وقد أُعيد منهم    . ماالحتفاظ هب 

الته مع منظمات غـري     من خالل مقاب  ومجع املقرر اخلاص    . )٨(تراوحت بني ستة أشهر وسنة    
 ٥٠٠حنو  حكومية معلومات مفادها أنه يوجد حاليا يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            

 خمـتطفني   ٨ و  أسـرياً  ٨٠حنُو  لسان  على   روايات مماثلة    هناكو.  خمتطف آخر  ٥٠٠أسري و 
غري أن  . استطاعوا اهلرب من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والعودة إىل مجهورية كوريا          

 وجود أي مـن     مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف تطور مفاجئ لألحداث، تنكر حالياً         
  .هؤالء املختطفني

بادرات منذ جتميع احتاد أسر املخـتطفني        من امل  وقد اختذت جهات فاعلة شىت عدداً       -٢١
، دعـت   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٣ففي  . ٢٠٠٢مارس  /خالل احلرب الكورية لقائمته يف آذار     

  خاصـاً  حكومة مجهورية كوريا إىل أن تسن قانوناً      يف كوريا   لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     ال
ة إىل أسـر مـن      للتحقيق يف حاالت االختطاف وتقدمي تعويضات ووسائل لتخفيف املعانا        

، نقح  ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران . )٩(اخُتِطفوا وأُِخذوا إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      
وطالب بتحقيق نتائج أسـرع     . الل احلرب الكورية وحدَّث قائمته    ـاحتاد أسر املختطفني خ   

ة وعدا إثـارة مـسأل    . فيما يتعلق بوضع املختطفني خالل احلرب الكورية وبعودهتم سريعا        
لكوريتني وتقدمي تفاصيل عن    يف كال ا   الصليب األمحر    ةاملختطفني يف عدد من اجتماعات جلن     

املختطفني إىل سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ال يزال ُينَتظر حتقيـق نتـائج يف      
 ٢٤ إىل   ٢١( وخالل االجتماع الوزاري اخلامس عـشر بـني الكـوريتني            ةتسوية املشِكل 

، اتفقت مجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية علـى          )٢٠٠٥ يونيه/حزيران
وتواصل . ، مبا يف ذلك تأكيد وضع املفقودين خالل احلرب        "التشاور بشأن املسائل اإلنسانية   "

كوريتني واالجتمـاع   يف كلتا ال   الصليب األمحر    ةادس للجن تشاور خالل االجتماع الس   لاهذا  
وخالل اللقاء الثالث عشر للم مشـل       . ٢٠٠٥لكوريتني يف عام    الوزاري السادس عشر بني ا    

، ُبِذلت حماولة إلدراج أسر املختطفني وقُـدِّم هلـذا          ٢٠٠٦مارس  /األسر الذي ُعِقد يف آذار    
  .الغرض طلب لتأكيد أماكن وجود أربعة خمتطفني، ولكن مل يؤكَّد أي منها

ومة مجهورية كوريا وشعبها يف     رغبة حك إىل  مع املقرر اخلاص باهتمام بالغ      تساكما    -٢٢
معاجلة حالة املختطفني والنظر يف مسألة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية                

ويف هذا الصدد، يناشد املقرر اخلاص سـلطات مجهوريـة كوريـا الـشعبية              . الدميقراطية

__________ 

 .٤٦٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨(
 .املرجع نفسه  )٩(



A/HRC/16/58 

9 GE.11-11060 

 الـذي   الدميقراطية بأن تتعاون مع مجهورية كوريا من أجل التسوية الفعالة ملشكل املختطفني           
  .طال أمده

 قضية مهمة يف عدة اجتماعات ولقاءات ويف اليابان، شكلت مسألة االختطاف أيضاً   -٢٣
     مت حتديدهم، بينمـا      خمتطفاً ١٧أصل   من   ٥ الّوحىت يومنا هذا، مل يعد إىل اليابان إ       . إعالمية

 من األمل   صاًويف هذا الصدد، ملح اجملتمع الدويل بصي      .  حالة أخرى عالقة   ١٢ال تزال ملفات    
عندما منَّ مؤمتر قمة اليابان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن إشارات            ٢٠٠٢بني عام   

إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مستعدة لالعتراف بعمليات االختطاف اليت قامت            
نة حتقيـق   عندما وافقت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على إنشاء جل         ٢٠٠٨وعام   هبا

غري أنه مل تتحقق منذئذ أي نتيجة إجيابية ومل ُينفَّـذ           . تتمتع بالسلطة الكافية للنظر يف املسألة     
  .، وهذا ما يأسف له اجملتمع الدويل كثرياًاالتفاق
. فاملختطفون يشيخون وكذلك أفراد أسرهم يف اليابان      . إن الطابع املِلحَّ للمسألة بيِّن      -٢٤

اص إىل اليابان، أتيحت له فرصة اللقاء مع أسـر عـدد قليـل مـن                وخالل بعثة املقرر اخل   
بأن املقرر اخلاص   مع املختطفني وأسرهم، تعهد     اً منه   وتعاطف. املختطفني واستمع لشكاواهم  

يتابع هذه املسألة عن كثب وبأن يبذل كل ما يف وسعه ليربِز يف خمتلـف احملافـل الدوليـة                   
  . يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية نطاقاًمألعقضيتهم، إىل جانب حالة حقوق اإلنسان ا

ت هـي   وجتدر اإلشارة إىل أن عددا من البلدان األخرى، مثل لبنان وتايلند، شهد             -٢٥
سب إىل سـلطات مجهوريـة كوريـا الـشعبية          ما ين اختطاف من قبيل    األخرى عمليات   

كال ثنائيـا بـني     ويشدد املقرر اخلاص على أن مسألة االختطاف ليست مـش         . الدميقراطية
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان أو مجهورية كوريا وإمنا تعين اجملتمع الدويل ككل             

وتقع . وهلا صالت قوية ومباشرة حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية           
سوية هذه املـسألة    سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مسؤولية ت      عاتق  بالتايل على   

 املتصلة حبالة حقوق اإلنسان والـشؤون اإلنـسانية         ّماليت طال أمدها والنظر يف املسائل األع      
وفيما يتعلق حباالت اختطاف مواطنني يابانيني،      . لشعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

ود اليت قطعتها يف    حيث املقرر اخلاص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على العودة إىل الوع          
ومن أجل حتقيق تسوية فعالـة      .  بإعادة فتح التحقيق يف القضايا العالقة      ٢٠٠٨أغسطس  /آب

  .لقضايا االختطاف، ال ميكن استبعاد املسؤولية اجلنائية الدولية للمسؤولني عنه

  الغذاء واحلالة االقتصادية اليت هلا أثر على احلق يف الغذاء  -جيم   
إىل انعدام األمن الغذائي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،       تشري مصادر شىت      -٢٦
ت ُجِمعت بالتفاعل مع عدد من طاليب اللجوء ومنظمـات غـري            ن هذه املصادر معلوما   وم

ومن بني املصادر األخرى املهمة     . حكومية تعىن باحلالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       
 يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بعثة منظمة األغذيـة          للمعلومات بشأن احلالة الغذائية   
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 والـيت   والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتقييم احملاصيل واألمن الغذائي اليت انتهت مـؤخراً           
  .جرت بطريقة منظمة للغاية

ويالحظ املقرر اخلاص أن البلد ال يزال يعاين من حالة انعدام األمن الغذائي املزمنـة                 -٢٧
عدالت سوء التغذية املرتفعة ومشاكل اقتصادية، ويالقـي صـعوبات كـبرية يف تلبيـة               وم

وقد أكدت بعثة منظمة األغذيـة      . )١٠( مليون نسمة  ٢٤احتياجات سكانه الذين يبلغون حنو      
 حصول تردٍّ كبري يف األمن ٢٠٠٨والزراعة وبرنامج األغذية العاملي اليت جرت يف أواخر عام         

 هذا التردي عـدٌد مـن       حقيقة يدوأ. )١١(ء البلد يف السنوات األخرية    الغذائي يف معظم أرجا   
املنظمات غري احلكومية، يف مجهورية كوريا واليابان على حد سواء، مـع فـوارق ضـئيلة               

  .وبسيطة يف اإلحصاءات املتعلقة باألمن الغذائي
ي الراهنة  ويرى املقرر اخلاص أن عددا من العوامل ساهم يف حالة انعدام األمن الغذائ              -٢٨

يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومنها بِنية البلد االقتصادية وسوء استخدام املـوارد             
ونظام توزيع األغذية والكوارث الطبيعية والظروف املناخية ونقص املُدَخالت الزراعية مـن            

  .قبيل البذور واألمسدة ومبيدات اآلفات
 على غري العادة، ما تسبب يف تدين وطويالً  قاسيا٢٠٠٩/٢٠١٠ًوكان شتاء املوسم   -٢٩

معدل سالمة القمح الشتوي والتأخر يف غرس املنتجات الربيعية ويف زرع البدور يف املوسـم           
وعالوة على ذلك، وكما ذُِكر يف مقدمة هذا التقريـر، ضـربت            . الرئيسي يف حقول األرز   

 فيضانات على الـصعيد     البلد فتسببت يف  أرجاء  عواصف مطرية غري عادية يف حدهتا معظم        
  .)١٢(قنوات الري والسدودل ية هيكلاًراضرأحلقت أاحملاصيل يف احمللي وخسارة 

علـى الوضـع يف     مـن تـأثري     ا  ا هل مب (٢٠٠٩وتبقى حالة النقص الغذائي يف عام         -٣٠
 ماليني طـن    ٤,٢١فلم يتجاوز جمموع اإلنتاج اإلمجايل من احلبوب        . وِخيمة) ٢٠١٠ عام

حيث أعاق اإلنتاَج الزراعي حبدة نقـُص       )  ماليني طن بعد السحن    ٣,٣(متري قبل السحن    
الشرقي أشد أحناء    - ويبقى الشمال . السماد والوقود وتردي خصوبة التربة وعوامل هيكلية      

  .البلد تأثراً بانعدام األمن الغذائي
واستنتجت بعثة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العـاملي إىل مجهوريـة              -٣١
 من األسر املعيشية غـري املُزارِعـة ذات الـدخل            كبرياً وريا الشعبية الدميقراطية أن عدداً    ك

__________ 

)١٠(  FAO, “GIEWS Country Brief on Democratic People’s Republic of Korea” (September 2010). 

Available from www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PRK .  
  .املرجع نفسه  )١١(
بعثة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي لتقيـيم           : تقرير خاص "منظمة األغذية والزراعة،      )١٢(

إدارة التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة،   " (ا الشعبية الدميقراطيةاحملاصيل واألمن الغذائي إىل مجهورية كوري    
 ).٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
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 من عجز كبري يف االستهالك الغذائي حيـث مل          ٢٠٠٩/٢٠١٠املنخفض عانت يف املوسم     
توفر احلبوب املستلَمة من نظام التوزيع العام يف املتوسط سوى حنو نصف االحتياج اليـومي               

لف الفئة السكانية اليت يساعدها نظام التوزيع العام ممن يزاولـون مجيـع             وتتأ. من السعرات 
وحيـصل الـسكان    . األنشطة االقتصادية عدا العسكريني واملزارعني املنتمني إىل تعاونيـات        

واحلـصة  . العاملون يف هذه الفئة على إيراد نقدي وميكنهم شراء احلبوب بأسعار مدعمـة            
 ٢٠٩ غراماً، مـا ينـاهز   ٥٧٣ب لكل فرد يف األسرة هي اليومية املوصى بشرائها من احلبو   

ويتوقف، عمليا، كم احلبوب الذي تتلقاه هذه الفئـة         . كيلوغرامات لكل شخص يف السنة    
سـبتمرب  /على مستوى اإلنتاج على الصعيد الوطين يف عام معني ويتقرر يف شهري أيلـول             

، حـصلت األسـر     ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف املوسم   . أكتوبر لدى جين احملاصيل   /وتشرين األول 
 غرامـا لكـل شـخص يف اليـوم أو     ٣٧٥املعيشية على حصة خمفضة ناهزت يف املتوسط     

 كيلوغراماً يف السنة، وذلك ألنه حصل عجز يف حمصول احلبـوب علـى              ١٣٦يقارب   ما
  .)١٣(الصعيد الوطين

 لضعف القوة الشرائية    ومن غري احملتمل أن يكون العجز قد ُسدَّ بأغذية أخرى نظراً            -٣٢
إن نظام التوزيع العام مل يثبِت فعاليته خالل السنوات العديدة املاضية           . )١٤(هلذه األسر املعيشية  

ويدعو املقرر اخلاص حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة إىل أن تعيـد النظـر يف                
 ُيحَرم سكان اجلمهورية مـن حقهـم يف      الّسياستها يف ضوء هذه التحديات بغرض كفالة أ       

  .الغذاء
وال يزال توافر البذور واألمسدة ومبيدات اآلفات ومبيـدات األعـشاب يـشكل               -٣٣

ورمبا تشكل  . ٢٠٠٩ باملقارنة مع عام     ٢٠١٠، ولكن حصل بعض التحسن يف عام        مشكالً
َمكَننةُ املَزارع أكرب حتدٍّ لإلنتاج الزراعي وتنطوي على أقوى اإلمكانات لتحقيق التنميـة يف              

لجرارات القدمية واقتناء بعـض     لإصالح  مع ما مت من     و.  الدميقراطية مجهورية كوريا الشعبية  
 يف  ٧٣، حتسَّن معدل اجلرارات الزراعية اليت تعمل حيث ارتفع إىل           اجلرارات اجلديدة مؤخراً  

ويود املقرر . )١٥(٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٥٧ و٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٧٢املائة هذا العام من    
ورية كوريا الشعبية الدميقراطية على مواصلة عملها مع وكاالت         اخلاص أن حيث حكومة مجه    

 اخلربات التقنية الالزمة ملعاجلة بعض دواعي كلاليت متمنظمة األغذية والزراعة كاألمم املتحدة   
  .القلق املثارة فيما يتعلق ُمبدخالت الزراعة

يف املزارع اليت تعتمد    وأُفيد بأن اإلمداد بالطاقة الكهربائية، الذي يكتسي أمهية للري            -٣٤
، مثلت  ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف املوسم   . ٢٠١٠على املضخات، كان على العموم أفضل يف عام         

__________ 

 .١١انظر املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(
 .املرجع نفسه  )١٤(
 .املرجع نفسه  )١٥(
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 يف املائة مـن     ٦٥احلبوب على األسر املعيشية غري املزارِعة يف املتوسط         املوزعة من   صص  احل
  .)١٦( يف املائة من القدر املطلوب من الطاقة٥٠احلصة املتوخاة، ووفرت حنو 

مـارس  / وون بـني آذار    ٥٠٠ و ٤٠٠تفع سعر األرز، الذي تـأرجح بـني         وار  -٣٥
 وحافظ  ٢٠١٠يوليه  / وون يف منتصف متوز    ٩٠٠، بشكل حاد ليبلغ     ٢٠١٠يونيه  /وحزيران

ترتفع األسعار يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ما انفكت و. على هذه املستويات منذئذ
 ١ ٥٠٠إىل  فوصلت   وون   ١٠٠بداية  انت  ك، فقد   ٢٠١٠منذ إصالح نظام العملة يف عام       

ويرى معظم املراقبني أن إصالح نظام العملة قد أخفق َوفاق          . )١٧(٢٠١٠مايو  /وون يف أيار  
  .نفعه ضرره
 يف   كيلوغرامـاً سـنوياً    ١٤٠ من استهالك كل فرد لزهاء       ديستفاوعلى أساس ما      -٣٦

 ماليني ٣,٣٦ج البلد إىل حنو    مليون نسمة، حيتا   ٢٤األعوام األخرية وعدد من السكان يناهز       
وبالنظر إىل استعماالت أخرى من قبيل البذور والعلف        . طن من احلبوب لالستهالك البشري    

وخسائر مرحلة ما بعد احلصاد وبعض التغريات يف املخزونات، قـدرت منظمـة األغذيـة               
شرين ت (٢٠٠٩/٢٠١٠ مليون طن يف املوسم التسويقي       ١,١٠ب والزراعة الواردات املطلوبة    

غري حمتمـل   غري أن سد هذا العجز بواردات جتارية        ). نوفمرب/تشرين الثاين  - أكتوبر/األول
  .)١٨( للعوائق االقتصادية املتواصلةنظراً
 من طالب الكليات يف مقاطعة كـانغوون         متزايداً ويالحظ املقرر اخلاص أن عدداً      -٣٧

 الدراسة كانت متقطعة    ورغم أن حوادث االنقطاع عن    . ٢٠١١سيتركون الدراسة يف عام     
ويرتبط هذا املشكل باحلالـة  .  يف كل كلية يف مقاطعة كانغوونيف املاضي، فإهنا تنتشر حالياً   

االقتصادية، وخباصة بعد سن قانون إصالح نظام العملة، الذي خفَّض قيمة النقود بـشكل              
 من األسر املعيشية، وال سيما تلـك الـيت تعمـل يف             حاد بني عشية وضحاها وترك كثرياً     

  .)١٩(التجارة، يف مواجهة صعوبات اقتصادية
وال يزال الفقراء، وخباصة من يعيشون منهم يف املناطق احلضرية، يواجهـون آثـار                -٣٨

احلالة املالية واالقتصادية ملعظـم األسـر       تتردى  وُيحتمل جدا أن    .  املتصاعدة يةغذألأسعار ا 

__________ 

  .املرجع نفسه  )١٦(
)١٧(  Jenny Kang, “Smuggling stabilizes rice price” (Open Radio for North Korea, August 2010). 

Available from http://english.nkradio.org/news/273.  
)١٨(  "GIEUWS Country Brief". 
)١٩(  Good Friends: Center for Peace, Human Rights and Refugees, North Korea Today No. 369, 

October 2010. 
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 لتعويض العملة املخفـضة القيمـة       عقب التدابري النقدية اليت اختذهتا احلكومة مؤخراً      املعيشية  
  .)٢٠(بعملة رمسية جديدة إلجراء مجيع املعامالت

ويواصل املقرر اخلاص دعوته اجملتمع الدويل إىل أن يقـدم املعونـة اإلنـسانية إىل                 -٣٩
وينبغي بطبيعـة   . بشروط سياسية  تكون مرهونة    الّمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على أ     

احلال مزاوجة اجلهود اإلنسانية بتدابري قوية تتخذها مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة             
إلصالح بعض سياساهتا الوطنية، مبا يف ذلك إيالء قدر أكرب مـن االهتمـام لالحتياجـات            

م لتعزيـز حقـوق     اإلنسانية يف خمصصات ميزانيتها السنوية وإصالح اهليكل القانوين الـالز         
وليس على اإلطالق تقدمي اجملتمع الدويل للمعونة اإلنسانية اخلارجيـة إىل           . اإلنسان يف البلد  

 للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، بل هـو          مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية شرطاً    
هم احلرص على أن ويسلِّم املقرر اخلاص كذلك بأنه من امل . جمرد حافز ملواجهة حالة الطوارئ    

ال معونة بال "سكان متاشياً مع سياسة     اجة إليها من ال   أشد احل من هم يف    تصل هذه املعونة إىل     
اليت تعتمدها األمم املتحدة منذ أمد طويل، واليت ينبغي أن حتترمها مجيع الدول اليت              " وصول

  .تتلقى املعونة
ابية على الصعيد الـوطين يف      والحظ املقرر اخلاص خالل بعثته بعض اجلوانب اإلجي         -٤٠

وقد شـجعه   . مجهورية كوريا فيما يتعلق بسياساهتا إزاء مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         
 عونة اإلنسانية إىل شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مؤخراً        املتقدمي مجهورية كوريا    

رية كوريا لنحـو    وتقدمي مجهو . ٢٠١٠أغسطس  /خالل فترة الفيضانات اليت وقعت يف آب      
 كيس إمسنت إىل ضحايا الفيضانات الـيت وقعـت يف           ٢٥٠ ٠٠٠ طن من األرز و    ٥ ٠٠٠
 يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مثال جيد على الدعم املقدم من            ٢٠١٠أغسطس  /آب

غري أن هـذا    . مجهورية كوريا خالل األزمة اإلنسانية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         
 /رة ييونبييونغ يف تـشرين الثـاين      ـة على جزي  ـالق نريان املدفعي  ـتوقف بسبب إط  الدعم  
  .٢٠١٠نوفمرب 

   تعاون مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -دال   
كما ذكر املقرر اخلاص يف تقريره األول والكلمة اليت وجهها إىل اجلمعية العامة يف                 -٤١

بعض العناصر اإلجيابيـة    ار  ـأن توضع يف االعتب   م  ـ، من امله  ٢٠١٠أكتوبر  /ولتشرين األ 
يتعلق بالتعاون مع األمم املتحدة، ومنها، على سبيل املثال، أن البلد طرف يف عدد مـن                 فيما

صكوك حقوق اإلنسان، من قبيل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة             
ذه اخلطوات اإلجيابية ليست غاية يف حد ذاهتا بل تـستلزم اختـاذ             غري أن ه  . حقوق الطفل 

  .إجراءات إضافية إلعمال احلقوق املكفولة مبوجب هذه الصكوك
__________ 

)٢٠(  "GIEWS Country Brief". 
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، خضعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لالستعراض الدوري        ٢٠٠٩ويف عام     -٤٢
ة الدميقراطية  وسيتعني على حكومة مجهورية كوريا الشعبي     . الشامل يف جملس حقوق اإلنسان    

 إلثارة أسئلة خبصوص التزام الدولـة الطـرف         أن توضح أي توصيات تقبلُها، وذلك تفادياً      
وإذا مل تعرب مجهوريـة كوريـا الـشعبية         . وتقويض غرض االستعراض الدوري الشامل    

، سُينظَر إليها حتماً على أهنـا مل     ١١٧ لالدميقراطية بصراحة عن تأييدها ألي من التوصيات ا       
فرصة االستعراض الدوري الشامل ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية اليت تقع يف تغتنم 
وبصرف النظر عن موقف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، سيواصل املقرر اخلاص           . البلد

النظر يف بعض التوصيات واالستنتاجات الرئيسية آلليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل              
  .وإمكانيات املتابعة

وينضم املقرر اخلاص إىل عدد من اجلهات الفاعلة يف دعوة مجهورية كوريا الشعبية               -٤٣
الدميقراطية إىل أن تصبح ضمن األطراف املوقِّعة على اتفاقية القضاء على التمييز العنـصري              
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               

بروتوكوهلا االختياري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          املهينة و 
  .أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  اإلصالحات القانونية داخل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -هاء   
 السبل اجليـدة  فيما يتعلق بإصالح اإلطار القانوين للبلد، يرى املقرر اخلاص أن أحد           -٤٤

إلحراز التقدم يتمثل يف الشروع يف حتديد بعض أحكام الصكوك القانونية جلمهورية كوريا             
وعلى سـبيل   . لصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   ل تهاالشعبية الدميقراطية اليت حتتاج إىل مطابق     

يمـا يتعلـق   املثال، يعد احلكم القانوين الوارد يف قانون العقوبات الذي جييز عقوبة اإلعدام ف   
بكثري من اجلرائم العادية، باإلضافة إىل الفئات الرئيسية اخلمس السابقة يف قانون العقوبات،             

وبعد مراجعة قانون العقوبات . ضمن اجملاالت اليت ميكن أن تبدأ فيها عملية اإلصالح القانوين        
ثري منـها   كال مادة تنص على عقوبة اإلعدام فيما خيص جرائم          ٢٨، مثة حاليا    ٢٠٠٧يف عام   
وباإلضافة إىل هذا، ينبغي للحكومة أن تلغي اإلعدام العلين يف مجهوريـة            . )٢١(عاديةجرائم  

رد مجهورية كوريـا الـشعبية      على   املقرر اخلاص باهتمام     اطلعو. كوريا الشعبية الدميقراطية  
 دواعي القلق اليت أثريت خالل االستعراض الدوري الـشامل خبـصوص            بصددالدميقراطية  

فقد حاولت تربير اإلعدام العلين بقوهلا إنه جيري بطلب من أفـراد األسـر              . م العلين اإلعدا
ويود املقرر اخلاص أن يوضح يف البداية أنه ال يوجد أي مربر لإلعدام العلين، سـواء                . املعنية

  .بطلب من األسر املعنية أو بدونه

__________ 

)٢١(  White Paper on Human Rights in North Korea, p. 72. 
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إىل خمتلف أحكام   وأشارت استنتاجات آلية االستعراض الدوري الشامل وتوصياهتا          -٤٥
وهذه بعض التـدابري الـيت ميكـن        . القانون اليت حتتاج إىل التعديل لتستويف املعايري الدولية       

جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تبدأ باعتمادها، ما سيدل على وجود اهتمام حقيقي             
 كوريا الشعبية   كما أهنا فرصة مناسبة جلمهورية    . لديها مبعاجلة حالة حقوق اإلنسان يف البلد      

الدميقراطية لتسمح للمقرر اخلاص وللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان باملشاركة يف عمليـة            
  .ااإلصالح وبتقدمي املساعدة واملشورة املتخصصتني يف إطاره

  حرية الرأي والتعبري  -واو   
الحظ املقرر اخلاص باهتمام أن احلكومة تواصل، على ما يبدو، فرض قيود علـى                -٤٦
وليس يف البلد   .  هلا ائط اإلعالم واملعاقبة على أي شكل من التجمع والتعبري تعتربه معادياً          وس

ووسـائط اإلعـالم    . أي أحزاب معارضة سياسية مستقلة معروفة أو منظمات غري حكومية         
املستقلة وحرية إدارة منظمات غري حكومية وإمكانية االتصال باملراسلني الـدوليني، الـيت             

  . يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، كلها عناصر أساسية يف جمتمع منفتحتوجد حالياً ال
وعالوة على ذلك، تقتصر االستفادة من خدمة اإلنترنت على بـضعة آالف مـن                -٤٧

 ألقلية ضئيلة وعـدد     الّيف الوقت الراهن إ   ال يتاح   ارتياد شبكة اإلنترنت الدولية     واألشخاص  
ستوى والدبلوماسيني األجانب عرب رابط عن طريـق الـساتل          قليل من املسؤولني الرفيعي امل    

 األكادمييون ورجال األعمـال  الّوال يرتاد الشبكة الداخلية إ . )٢٢(خبوادمي موجودة يف اخلارج   
  .واملوظفون املدنيون الرفيعو املستوى بإذن خاص

 مـن   ١٧٧ لارتبـة   أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حتتـل امل       مما يؤسى له    و  -٤٨
يف جمـال حريـة      ٢٠١٠لعـام    بلداً يف مؤشر إحدى املنظمات غري احلكوميـة          ١٧٨ بني

ويـدل  . ، وهو ما يظهر مدى التحسن املطلوب فيما يتعلق حبرية الرأي والتعبري           )٢٣(الصحافة
ففي األشـهر   . على نطاق تقييد حرية الرأي والتعبري طبيعة العقوبة املفروضة على الصحفيني          

 يف يـودوك    ٢٠٠١ا الشمالية ماتا يف عام      ـن صحفيَّني من كوري   أ، أُفيَد ب  ةـالقليلة املاضي 
ومل يتـضح هـذا     . ، وهو معسكر اعتقال يقع يف شرق البلـد        ١٥رقم  " س - يل - موان"
  .)٢٤( بفضل معتقَل سياسي سابقمؤخراً الّإ

__________ 

)٢٢(  Reporters Without Borders, “Internet Enemies 2010 – North Korea”, 18 March 2010. Available 

from http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c21f6708.html. 
)٢٣( See Reporters Without Borders, “Press Freedom Index 2010”. Available from 

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html. 
)٢٤( See Reporters Without Borders, “Two journalists died in prison camp”, September 2010. 

Available from http://en.rsf.org/north-korea-two-journalists-died-in-prison-14-09-

2010,38355.html. 
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خاطر  بامل وعندما تكلم املقرر اخلاص مع طاليب اللجوء يف مجهورية كوريا، عِلم أيضاً             -٤٩
اليت يواجهها بعض طاليب اللجوء باستعماهلم للهواتف احملمولة، وخباصة عنـدما حيـاولون              

وأعرب من التقى هبم املقرر     . التنسيق مع املهربني ملغادرة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       
ـ                 ة اخلاص ممن فروا إىل اليابان عن دواعي قلق مماثلة فيما يتعلق بالقيود املفروضة علـى حري

فقد ادعى بعـضهم أهنـم مل       . الرأي والتعبري والغياب التام لتلك احلرية يف كثري من احلاالت         
التعبري عن مستويات عيـشهم املتـدهورة وأن الوسـيلة          بهلم حىت   يكونوا يف وضع يسمح     

  . والفيديو املهربةDVDالوحيدة اليت كانوا يعلمون من خالهلا ما يقع يف اخلارج هي أقراص 
ملقرر اخلاص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أن تسمح باملشاركة يف           ويدعو ا   -٥٠

 اجلمعيات، وذلك على النحـو      نيواحلكم وحبرية التعبري واحلصول على املعلومات وحرية تك       
  .املنصوص عليه واملعتَرف به يف دستورها وقوانينها ذات الصلة ويف املعايري الدولية

  صالحياتالمرافق االحتجاز وا  -زاي   
سجون الحتجاز  : مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية نوعان من السجون      يقوم يف     -٥١

  .اجملرمني السياسيني ومرافق احتجاز للمجرمني العاديني غري السياسيني
وُتصنَّف العقوبات مبوجب قانون العقوبات جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل            -٥٢

عقوبـة  : ومثة أربعة أنواع من العقوبة األساسية وهـي  ".  إضافية عقوبة"أو  " عقوبة أساسية "
 ملدة حمدودة والتدريب املهين     لعمل اإلصالحي  ملدة غري حمدودة وا    لعمل اإلصالحي اإلعدام وا 

ملدة غـري حمـدودة     لعمل اإلصالحي   ضيفت عقوبتا ا  أوقد  ).  من قانون العقوبات   ٢٨املادة  (
لعمل وتبلغ ُمدد األحكام با   . ٢٠٠٤لعقوبات يف عام    والتدريب املهين خالل مراجعة قانون ا     

احملدود لعمل اإلصالحي    سنة وأكثر، يف حني تتراوح األحكام با       ١٥غري احملدودة   اإلصالحي  
ملُدد حمدودة أو   إلصالحي  ل ا لعموُيحتَجز املدانون احملكوم عليهم با    .  سنة ١٥املدة بني سنة و   
يف القيـام   " ةإلصالحيعقوباهتم ا "ويقضون  ) يكيوهواس (إلصالحيةراكز ا املغري حمدودة يف    

جمرمون "ة هم يف العادة     إصالحيواجملرمون الذين ُيحكَم عليهم بعقوبات      ). ٣٠املادة  (بأشغال  
، وُيحتَجزون يف سجون مكتب التهذيب التابع لوزارة        "اقتصاديون أو عنيفون وغري سياسيني    

  .)٢٥(األمن الشعيب
در شىت أن انتهاكات حقوق اإلنسان ُترَتكـب يف         وقد علم املقرر اخلاص من مصا       -٥٣

الرتالء يف بعض األحيان، ولكن ُيفَهم من       بضرب   موظفوها   قوموي. إلصالحيةراكز ا املمجيع  
سياق األمور أن الرتالء هم يف أغلب األحيان من يضربون نـزالء آخـرين بتوجيـه مـن                  

الوفيات، متفـشية داخـل     كما ُيدَّعى أن انتهاكات حقوق اإلنسان، ومنها        . )٢٦(املوظفني
__________ 

)٢٥(  See White Paper on Human Rights in North Korea, p. 107. 
  .١٢٤املرجع نفسه، الصفحة  )٢٦(
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وباإلضافة إىل ذلك، الحظ املقرر اخلاص تقارير بشأن ظروف املعيشة . )٢٧(إلصالحيةراكز اامل
الـذي بـين     وعلى سبيل املثال، فإن مركز كايتشون كيوهواسو      . املزرية داخل هذه املراكز   

 ٦ ٠٠٠ زهـاء    يأوي حاليـاً   ) لكل زنزانة   شخصاً ٢٠حنو  ( شخص   ٦٠٠ليأوي أكثر من    
وهذه ادعاءات خطرية بوجود مشاكل ينبغي التحقيـق        . )٢٨( منهم نزيالت  ٢ ٠٠٠جني،  س

  .فيها وتصحيحها على الفور
 من  ة الرمسية، تشري تقارير إىل أن كوريا الشمالية تدير عدداً         إلصالحيوعدا املراكز ا    -٥٤

وُيـسجن  . ومراكز التجميع ومعسكرات تدريب العمـال     " معسكرات االعتقال السياسي  "
، ويديرها مكتب إرشادات املزارع التـابع  "كوانليسو"جناء السياسيون فيما ُيعَرف باسم  الس

الـدائرة  "أو  " دوائر املراقبة "كما تدعى هذه املرافق يف كثري من األحيان         . لوكالة أمن الدولة  
  .)٢٩("اخلاصة للمراقبة الشمولية

ل يف بعـض    إشارات إىل هذه املعسكرات لتـدريب العمـا       الوقوف على   وميكن    -٥٥
 من قانوهنا إلنفاذ األحكام ١٨فاملادة . الصكوك القانونية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

، تنص بالتحديد على أن من بني ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٩والقرارات، بصيغته املعدلة يف 
 أي شخص يقضي عقوبـة األشـغال التهذيبيـة أو         "أسباب تعليق إنفاذ األحكام أن يكون       

األشغال لغرض التدريب املهين أو األشغال غري املؤدى عنها يعاين من مرض خطري وأن تكون      
الوقـوف علـى    كما ميكن   ". امرأة حامال يف األشهر الثالثة قبل وضع اجلنني والسبعة بعده         

شارات إىل معسكرات األشغال ألغراض التدريب املهين يف يف النسخة املنقحة من قـانون              إ
رأي املقرر اخلاص بأنه    يعزز  وهذا  . )٣٠()٣١على سبيل املثال، املادة      (٢٠٠٤العقوبات لعام   

 إصالحات إلهناء استخدام هذه املعسكرات ولتعـديل القـوانني لـضمان            ىينبغي أن جتر  
  .مطابقتها للمعايري الدولية

وجوده يف اليابان ومجهوريـة كوريـا إىل بعـض          أثناء  وقد استمع املقرر اخلاص       -٥٦
صفية لظروف احملتجزين ومعاملتهم يف خمتلف املعسكرات يف مجهورية كوريـا           الروايات الو 

وقد أُفيد بأن بعض أفظع  انتهاكات حقوق اإلنسان، من قبيل التعذيب            . الشعبية الدميقراطية 
ومبوجب . صول الواجبة، ُترَتكب يف هذه املعسكرات     األمراعاة  حماكمة مع   واالحتجاز دون   

، يشمل من يعاقَبون باعتبـارهم سـجناء        ٢٠٠٤لعقوبات لعام   النسخة املنقحة من قانون ا    
سياسيني أي شخص يتورط يف التآمر لقلب نظام الدولة وخيانة الدولة والتجسس واإلرهاب             
والدعاية ضد الدولة وإثارة القالقل والتخريب والقتل والتدخل املسلح وإثارة الفتنة خدمـةً             

__________ 

 .١٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(
)٢٨(  White Paper on Human Rights in North Korea. 
 .١٠٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(
 .١١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(
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 ورغم أن قانون العقوبات أقل غموضـاً      . انبجلهات أجنبية والقيام بأعمال عدائية ضد أج      
 تربير  خبصوص من هو السجني السياسي، فإن ما ينبغي أخذه يف االعتبار هو أنه ال ميكن أبداً               

ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بصرف النظر عن              
ن أن تراعي الدولة األصول القانونية الواجبة يف        وباملثل، فإنه من األمهية مبا كا     . طبيعة اجلرمية 

  .مجيع األوقات ويف مجيع احملاكمات
ة وغريها من إلصالحيوسيواصل املقرر اخلاص يف تقاريره املقبلة التركيز على املراكز ا  -٥٧

أشكال مرافق االحتجاز يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية آمال أن حيفزها هذا يف هنايـة     
  .على اختاذ تدابري لتحسني الوضع يف خمتلف مراكز االحتجاز والسجوناملطاف 

  طالبو اللجوء واالجتار باألشخاص  -حاء   
يزداد باطراد عدد من يأتون من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طلباً للجـوء يف        -٥٨

 جلوء  طالب١ ٠٠٠وحىت أواخر التسعينات من القرن املاضي، شق أقل من . مجهورية كوريا
 منهم  ٢٠ ٠٠٠غري أن   . من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طريقهم إىل مجهورية كوريا        

 ٢ ٩٢٧ قياسي منـهم يبلـغ       اًيقيمون حاليا يف مآوي يف مجهورية كوريا، وقد وصل عدد         
ومن املهم اإلشارة إىل أن بعضهم قضى عددا من السنوات          .  وحدها ٢٠٠٩شخصا يف عام    

 وبالتايل، ال يعكس الرقم املقدم متامـاً      .  الوصول أخريا إىل مجهورية كوريا     يف بلدان ثالثة قبل   
 يف املائـة ممـن      ٧٧وقرابـة   .  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    عدد من يغادرون حالياً   

  .نساء وصلوا
وخالل بعثة املقرر اخلاص إىل مجهورية كوريا، أتيحت له فرصـة زيـارة مركـز                 -٥٩

عاه احلكومة إليواء طاليب اللجوء خارج سـيول، وملقابلـة بعـض            هاناوون، وهو مرفق تر   
وقد ترك هؤالء األشخاص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إما بـسبب           . الواصلني اجلدد 

وقد مكَّنته هذه املقابالت مـن مجـع   . انتهاكات قاسية حلقوق اإلنسان أو نقص يف األغذية   
 عاشها طالبو اللجوء وهم يف مجهوريـة كوريـا          معلومات مباشرة عن التجارب املرعبة اليت     

الشعبية الدميقراطية ويف طريقهم إىل مجهورية كوريا، حيث وقعوا يف كثري مـن األحيـان                
هم، أمكنـه  إيا املقرر اخلاص   مقابلةولدى  . ضحايا للمتاجرين باألشخاص ولالعتداء اجلنسي    

 أهنم سـعداء    رغمو. لشديدةامن قبيل اضطرابات ما بعد الصدمة       آثاراً واضحة   أن يرى أن    
هنم قلقون خبصوص سالمة أحبائهم يف بلدهم،       الّ أ لوجودهم يف مجهورية كوريا أو اليابان، إ      

  .حيث خيشون أن تواجه أسر من فروا من هناك عقوبات قاسية
وعلم املقرر اخلاص أن عدة متاجرين باألشخاص يشاركون يف كثري من األحيان يف               -٦٠

جوء إىل مجهورية كوريا واليابان مـن مجهوريـة كوريـا الـشعبية             تأمني دخول طاليب الل   
ففـي عـدة    . والنساء واألطفال من طاليب اللجوء عرضة للخطر بشكل خاص        . الدميقراطية

حاالت، انتهى األمر بالنساء، قبل أن يستطعن شق طريقهن إىل مجهورية كوريا واليابان، إىل              
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بلدان ثالثة من أجل مواصلة املكوث فيهـا         وإجناب أطفال يف     مالزواج بأشخاص ال يعرفنه   
وقد عرض هذا الوضع    . بسالم دون التعرض للترحيل إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        

وتفزعهن يف كثري من األحيان فكرة اللجـوء إىل         . طالبات اللجوء لالستغالل والعنف املرتيل    
  .مل يأنسن العيش فيهاالسلطات يف بلدان أخرى 

وهي مركز ملساعدة القادمني اجلـدد       حية إجيابية تقدم اآلن مؤسسة هاناوون     ومن نا   -٦١
ما يلزم من اخلدمات والتوجيه والتـدريب املهـين          يف التكيف مع اجملتمع يضم مرافق ممتازة      

ويشعر املقـرر اخلـاص     . والتعليم للواصلني اجلدد إىل مجهورية كوريا للتكيف مع جمتمعها        
ويعترف بأن التكيف مـع     . ارية واملرافق املتاحة للواصلني اجلدد    باإلعجاب إزاء اهلياكل اإلد   

 على اإلطالق، ولكنه متفائل بأن طـاليب اللجـوء   جمتمع جديد يستغرق الوقت وليس سهالً  
ويكتسي دعم املتابعة املقدم إىل الواصلني اجلدد بعد تـركهم ملركـز            . سينجحون يف ذلك  

اسب يف اجملتمع ويرحب املقرر اخلاص هبذه اآللية        هاناوون أمهية بالغة يف ضمان االندماج املن      
  .لتقدمي الدعم

كما زار املقرر اخلاص مدرسة هانغيوريه اإلعدادية للمراهقني القادمني من مجهورية             -٦٢
وعلى غرار مركز هانـاوون،     . ٢٠٠٦كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت فتحت أبواهبا يف عام         

يب االحتياجات املدرسية للمراهقني القادمني من مجهورية       فإن مدرسة هانغيوريه مرفق ممتاز يل     
 من هؤالء الطالب    ومن دواعي الشعور باإلحباط معرفة أن عدداً      . كوريا الشعبية الدميقراطية  

 منه يف مجهورية كوريـا الـشعبية         من التعليم أو مل يتلقوا شيئاً      وتلقى بعضهم قليالً  . يتامى
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . للتأقلم يف املدرسة وبدء التعلم    الدميقراطية ويلزمهم بالتايل الوقت     

يزال العديد من الطالب يعانون من مشاكل نفسية، ما يؤثر على دراسـتهم بـدرجات                ال
ولكن مثة أمل ألن املدرسني مدربون على مواجهة هذه التحديات، ويطمئن التزامهم     . متفاوتة

  .اًمشرقالً ؤالء األطفال مستقبهلاملقرر اخلاص بأن 
 يرمـي إىل معاجلـة      ٢٠٠٦ مهماً يف عام     وفيما يتعلق باليابان، فقد اعتمدت قانوناً       -٦٣

وينص القانون،  . العناصر املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         
ضمن مجلة أمور، على تدابري حلماية األزواج اليابانيني للكوريني الذين هاجروا إىل اليابـان              

 يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة       ملقيمني الكوريني من اليابان الذين استقروا الحقاً      وا
ويرغبون يف العودة إىل اليابان وطاليب اللجوء القادمني مـن مجهوريـة كوريـا الـشعبية                

وقد اختذت اليابان بعض اخلطوات لتنفيذ بعض أحكام هذا القانون، ولكن املقرر         . الدميقراطية
ثها على أن تقدم مزيد من الدعم إىل فئة األشخاص املذكورة أعاله، ما سيساعدهم           اخلاص حي 

  أيـضاً  ويالحظ املقرر اخلاص أنه توجد حالياً     . على االندماج يف البلد بشكل أسرع وأفضل      
  .منظمات غري حكومية يابانية تقدم باألساس مسامهات طوعية من أفراد يف اليابان

 يف حني يفر بعض األشخاص من مجهورية كوريا الـشعبية           ويعي املقرر اخلاص أنه،     -٦٤
وخبصوص من يغـادرون    . الدميقراطية بسبب االضطهاد، يتركها آخرون ألسباب اقتصادية      



A/HRC/16/58 

GE.11-11060 20 

إنه جيوز ملن يتركون بلـدا  . البلد ألسباب اقتصادية، من املهم توفري احلماية هلم ألسباب شىت   
الجئني إذا اضطروا للمغادرة بسبب السياسات      لدواعي املعاناة االقتصادية أن يتمتعوا بوضع ال      

فثمة أسس جيدة لالستدالل بأن مغادرهتم حصلت بدافع االضطهاد         . االقتصادية حلكومة ما  
  .السياسي، وهو أحد األسس اخلمسة اليت حددهتا االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني

ز أن ينطبـق مفهـوم   وال جيـو  . ومن املهم االعتراف مببدأ الالجئني يف عني املكان         -٦٥
الالجئ يف عني املكان على من هم الجئون لدى مغادرهتم لبلدهم وإمنا على مـن أصـبحوا    

وميكن ملن يغادرون   .  بسبب خشية مربرة من التعرض لالضطهاد لدى عودهتم        الجئني الحقاً 
يهم تعتـر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن يصبحوا الجئني يف عني املكان إذا كانـت         

وفيما يتعلق باهلاربني من مجهورية كوريا      . خماوف مربرة من التعرض لالضطهاد لدى عودهتم      
وعلى سبيل املثـال،    . الشعبية الدميقراطية، تعترب حكومتهم مغادرة البلد دون ترخيص جرمية        

 من القانون اجلنائي على املواطنني السفر إىل بلد آخر دون ترخيص الدولـة،              ٦٢حتظر املادة   
 ١٢ اللتزام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبوجب املادة          واضحاً يشكل انتهاكاً وهو ما   

وعدا احلكم القانوين يف حد ذاتـه،       . )٣١(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
تزال ُتسجَّل ادعاءات مبمارسة مراقبة أشد صرامة حلركة األشـخاص، وال سـيما مـن                ال

خـالل  من  أيضا  إىل ذلك    املقرر اخلاص    صلخ كما   املتوافرة،فيد التقارير   وت. يغادرون البلد 
ن من مجهورية كوريا الشعبية     واملقابالت اليت أجراها، بأنه ميكن أن يتعرض األشخاص القادم        

الدميقراطية عندما يعادون إليها لالعتقال واالحتجاز والضرب والعنف اجلنـسي والـسخرة            
  .يف بعض احلاالت، للموتواإلجهاض القسري والتعذيب، و

ويرى املقرر اخلاص أنه ينبغي مواصلة توفري احلماية، مبا يف ذلك املأوى، ملن يغادرون     -٦٦
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجيب على مجيع الدول أن متتنع عن إعادهتم إليها قسراً

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
على ضرورة أن تكفل مجهوريـة كوريـا الـشعبية          يود املقرر اخلاص أن يشدد        -٦٧

 يف البلد على حنو ما تنص عليه الـصكوك          الدميقراطية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان إمجاالً     
الدولية حلقوق اإلنسان، مع تركيز خاص وليس حصري على حرية التنقل وحرية التعبري             

  .سانية أو املهينةوالرأي وعقوبة اإلعدام والتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإن
وحيث املقرر اخلاص بقوة مجيع األطراف على استئناف املباحثات السداسية مـن              -٦٨

أجل املعاجلة الشاملة جملموعة واسعة من املسائل، مبـا يف ذلـك الـسلم واالسـتقرار                
  .اإلقليميان، وإجياد بيئة إلحراز التقدم فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

__________ 

 . من العهد على أن كل شخص حر يف أن يغادر أي بلد، مبا يف ذلك بلده١٢دة تنص املا )٣١(
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  متواصالً  إنسانياً ى ضرورة أن يقدم اجملتمع الدويل دعماً      ويشدد املقرر اخلاص عل     -٦٩
 يكون تقدمي املعونة اإلنسانية، مبا الّوينبغي أ . إىل شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     

تلبية االحتياجات الغذائية والطبية وغريها مـن االحتياجـات         املعونة الرامية إىل    يف ذلك   
  . بأي شروط سياسيةاً، مرهون"ال معونة بال وصول"اسة اإلنسانية امللحَّة اخلاضعة لسي

ويدعو املقرر اخلاص سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل أن تعـاجل              -٧٠
مشكل النقص الغذائي املتواصل يف البلد باختاذ تدابري فعالة من قبيل إعادة النظر يف نظام               

ملالية للقطاعات اليت تعود بـالنفع علـى        التوزيع العام وتوجيه أو إعادة ختصيص املوارد ا       
  .الشعب عموماً

 يشيد املقرر اخلاص جبمهورية كوريا وباليابان إلدماجهما طـاليب اللجـوء            فيماو  -٧١
يدعو مجيع البلدان األخرى الـيت      فإنه  القادمني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،       

راطية اللجوء أو اليت يعربوهنا إىل أن يطلب فيها أشخاص من مجهورية كوريا الشعبية الدميق
 ١٩٥١ما تنص عليه اتفاقية عام  حتميهم وتعاملهم بإنسانية وحتترم مبدأ عدم اإلبعاد، وفق

  .املتعلقة بوضع الالجئني
ويشجع املقرر اخلاص االستئناف السريع للحوار بني مجهورية كوريا ومجهوريـة             -٧٢

 مناخ مؤات لتسوية عدد من املسائل، من قبيل مل    كوريا الشعبية الدميقراطية من أجل إجياد     
  .مشل األسر املنفصلة

وينبغي لسلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تعاجل بطريقـة مشوليـة              -٧٣
عمليـات  حاالت االختطاف اليت مل ُتسوَّ، مبا يف ذلك مساءلة املوظفني املسؤولني عـن              

  . هذهاالختطاف
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مل تبـد     أن  ن  عن قلقه م   املقرر اخلاص    عربوُي  -٧٤

حىت اآلن أي التزامات بتنفيذ توصيات واستنتاجات آلية االستعراض الدوري الـشامل،            
وحيثها على أن تغتنم هذه الفرصة لتحسني سجلها يف جمال حقوق اإلنـسان وأن حتـدد                

  .توصيات االستعراض الدوري الشامل اليت تعتزم قبوهلا
ويود املقرر اخلاص أن يدعو حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة إىل               -٧٥

اإلقرار بضرورة التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بغيـة النـهوض حبقـوق              
  .امجالسياسات والربعلى صعيد اإلنسان 

ريـا  وختاماً يود املقرر اخلاص أن يعرب عن تقديره الصادق حلكوميت مجهوريـة كو              -٧٦
آلراء املتنوعة بشأن حقوق اإلنسان     مكنه الوقوف على مجلة ا    وقد أُ . واليابان الستقباهلما احلار  

  .يف املستقبلمعها  لتفاعجبهات سييف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وأقام صالت 

        


