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 املوجز

 من االنتهاكات    احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن مثة عدداً            تبـّين  
احلقوق املتصلة بالغذاء والتغذية    أي  : د جرى حتليلها يف هذا التقرير من زاوية املعيشة        وق. الرئيسية يف جماالت شىت   

حلقوق أي ا: احلقوق املتصلة بأمن الفرد واملعاملة اإلنسانية والعدالة؛ واللجوءأي : واملسائل ذات الصلة؛ واحلريات
احلقوق املتعلقة  أي  : معينة؛ واملسؤولية  بفئاتاحلقوق املتعلقة   أي  : ملتمسي اللجوء؛ والضعف  /املتصلة بالالجئني 

 . املتربة على ذلكساءلةاملمبسؤولية سلطات الدولة عن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، و

ملزيد  ٢٠٠٦بيئة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عام تعرضت لقد  
قوبلت بتنديد  وهي التجارب اليت     ، اليت أجراها البلد   املتنوعةروخية والنووية    من جراء التجارب الصا    من التدهور 

ه أن الشعب   ـومما يؤسف ل  . ر قرارات بفرض جزاءات على البلد     اإصدعلى  عـاملي ومحلت جملس األمن الحقا       
طأة العديد الذي يتحمل وهو أيدي السلطات وعلى البسيط يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هو الذي يعاين 

 أن سلطات البلد رفضت حىت      ه أيضاً ـومن املؤسف ل  . مـن التجاوزات اليت ترتكب بانتظام وعلى نطاق واسع        
 .يومنا هذا التعاون مع املقرر اخلاص

.  ما استجد من معلومات بشأن الزيارات امليدانية إىل مجهورية كوريا ومنغوليا واليابانويقدم التقرير أيضاً 
 .وصيات إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإىل اجملتمع الدويل معاًوخيتم بتقدمي ت 

 .١/١٠٢ مبقرر جملس حقوق اإلنسان وهذا التقرير مقدم عمالً 
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 قدمة م- أوالً

خلاص بالشكر اجلزيل جلميع احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية اليت           يـتقدم املقرر ا    -١
ومدد . ٢٠٠٤لقد أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية املقرر اخلاص يف عام           .  العام خاللساعدته يف إجناز مهامه     

بإعداد وتقدمي تقارير ف املقرر اخلاص لّ ملدة عام واحد، وك٢٠٠٦ُجملـس حقـوق اإلنسان هذه الوالية يف عام     
 طائفة متنوعة من املسائل املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية         تهوتشمل والي . للجمعـية العامـة ولـلمجلس معاً      

، إىل اللجوء وخطف    )سيما املعونة الغذائية   ال(واالقتصـادية واالجتماعـية والثقافية، بدءاً من املعونة اإلنسانية          
 بزيارة ميدانية إىل مجهورية أيضاًاملقرر اخلاص ، قام ٢٠٠٦ويف أواخر عام . داءاتعتاالاألجانب وما إىل ذلك من 

. كوريا ومنغوليا واليابان لتقييم أثر حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كورية الشعبية الدميقراطية على هذه البلدان        
 .١/١٠٢ باملقرر م عمالًدَّقوُي، ٢٠٠٧ويغطي هذا التقرير احلالة إىل بداية عام 

العهد الدويل هي  - أن البلد طرف يف أربع من معاهدات حقوق اإلنسان   أوالًومن النقاط البناءة، يذكر      -٢
اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية          

 تقارير مبوجب هذه    وقدم البلد أيضاً  . وق الطفل القضـاء عـلى مجـيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حق           
ويذكر على وجه اخلصوص أنه دعا جلنة حقوق الطفل يف مناسبة .  أمام هيئات الرصد ذات الصلةمثلاملعاهدات و

، مسحت السلطات بوجود عدد من وكاالت األمم املتحدة يف البلد ويواصل العمل معها ثانياًو. واحدة لزيارة البلد
يف ) اليونيسيف(على سبيل املثال، مع منظمة األمم املتحدة للطفولة         ،  فهو يتعاون . ت التنمية البشرية  يف شىت جماال  

 Analysis of the Situation of Children عن اليونيسيف بعنوان ويف تقرير صدر مؤخراً. الربامج املتعلقة باألطفال

and Women in the Democratic People’s Republic of Korea ]   حتلـيل حالة األطفال والنساء يف مجهورية
 مصاحل األطفال تناولـه تكمن يف ]للبلد[القوة اخلاصة لإلطار السياسي " جاء فيه أن ،]كوريا الشعبية الدميقراطية

وعملت احلكومة هبمة   . اجلماعي اإلنتاج نظام مع متساوقاً علُج قدف. والنسـاء بصورة شاملة ومتكاملة ومتسقة     
 للمواءمة مع االبتكارات واملعايري الدولية  جهوداًبذلتحتديث قوانينها وسياساهتا بشكل مستمر كما على توسيع و

 يف إطار املتابعة ملختلف توصيات هيئات الرصد الدولية،         إىل حد ما   ،، اضطلع البلد  ثالثاًو. )١("يف هـذا املضمار   
  ٢٠٠٤قانون اإلجراءات اجلنائية يف عامي      بـبعض اإلصـالحات القانونية الكربى مثل إصالح القانون اجلنائي و          

 ومع ذلك،. ٢٠٠٤ مدونة تتضمن جمموعة قوانني لالستعمال العام يف عام    وأصـدرت السلطات أيضاً   . ٢٠٠٥و
 .يلي ى يف مارتظل هناك حتديات كربى يف جمال إعمال حقوق اإلنسان، كما سن

وبالتايل، .  للتعاون مع األمم املتحدةر واليته فرصةً يف دعوة البلد إىل اعتبامتمثالًويظل هنج املقرر اخلاص  -٣
 . التعاون مع املقرر اخلاصاآلنمن املؤسف له أن سلطات البلد رفضت حىت 

                                                      

1  Analysis of the Situation of Children and Women in the Democratic People’s Republic of Korea, UNICEF, 

Pyongyang, 2006, p. 22. 
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  الرئيسيةدواعي القلقحتليل   - ثانياً

  احلالة-ألف 

 حقوق  معاهداتيف شىت القوانني الوطنية ومبوجب       حبقوق اإلنسان    عـلى الـرغم من التزام البلد رمسياً        -٤
ويذكر . ة حمفوفة باملخاطر يف عدد من اجملاالت الرئيسي يف البلداإلنسان املذكورة أعاله، تظل حالة حقوق اإلنسان
؛ وهو ما يسترتف موارد البلد وحيدث اختالالت        "اجليش أوال "أن البلد يسري بنظام غري دميقراطي، ويعتنق سياسة         

، ٢٠٠٦ويف عام   .  إىل حد كبري   ة، بينما يعاين الشعب العوز واحلرمان     يف امليزانية لفائدة النخبة احلاكمة والعسكر     
فقد . يتدهـورت هذه احلالة بفعل التجارب الصاروخية والنووية اليت أجرهتا سلطات البلد وقوبلت بتنديد عامل              

فزازية الطبيعة االست محلتها   ،ىل تقويض إمكانية تقدمي معونة من بلدان أخرى       إ األعمال غري املسؤولة     أدت هـذه  
ستمر يف البلد العديد من االنتهاكات للحقوق املدنية والسياسية         يو.  النظر يف مسامهاهتا   ةعـاد عـلى إ  للـنظام   

 . الوصف الوارد أدناه خاللوميكن التعرف عليها من. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 احلقوق املتصلة بالغذاء والتغذية واملسائل ذات الصلة : اإلعاشة-باء 

. )٢( يف األغذية منذ التسعيناتاً حاداًكان البلد يعاين، كما ذكر يف التقارير السابقة للمقرر اخلاص، نقص -٥
 النقص نتاج كوارث طبيعية وسوء إدارة من جانب السلطات، وتفاقم بفرط التركيز على العسكرة               ذلكوكـان   

املعونة ويف التسعينات، بدأ البلد يف قبول        .كفالة األمن الغذائي بسبب انتهاج تنمية زراعية غري مستدامة        عـدم   و
 ختلت السلطات ،  ٢٠٠٢ويف عام   .  العاملي األغذية من خارج البلد، وباألخص عن طريق برنامج         ة الوارد الغذائية

الذي كانت الدولة تقدم مبوجبه حصص إعاشة للسكان،        و الذي تقادم عهده     العام لألغذية عـن نظـام التوزيع      
 أعلى ويتوقع منهم أن ام موجه بقدر أكرب حنو السوق يفترض أن يتلقى الناس مبوجبه أجوراً إىل اختبار نظتوانتقل

وقد أدى ذلك إىل حاالت تفاوت كبرية بسبب . يسـعوا بأنفسـهم للحصـول على الغذاء يف ظل نظام السوق      
أن السلطات بدأت، يف  بيد. االرتفاع الكبري يف أسعار األغذية، مع هتميش شىت الفئات املستضعفة يف هذه العملية

، تعطيل خمتلف األسواق وذلك حبظر جتارة احلبوب خمافة فقدان قبضتها على السكان وأعادت منذ               ٢٠٠٥عـام   
 .ذلك الوقت فرض نظام التوزيع العام

 يف البلد التحول من     ة املوجودة  الدولي اجلهات إىل ، طلبت السلطات أيضاً   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفـترة     -٦
نسانية إىل العمل كإطار موجه أكثر حنو التنمية، وقامت يف خضم ذلك بتقليص حجم وجود               تقـدمي املعونـة اإل    

وكانت إحدى النتائج اليت انطوت عليها هذه اخلطوة تقليص رصد          . خمتلف الوكاالت اإلنسانية األجنبية يف البلد     
ل مقارنة مبحاصيل السنوات     يدعو للتفاؤ   قد حقق حتسناً   ٢٠٠٥وإذا كان حمصول عام     . املعونة القادمة إىل البلد   

 يف أضرار فادحة باحملاصيل، وهو ما أدى إىل ٢٠٠٦السابقة، فقد تسببت فيضانات عارمة وقعت يف منتصف عام 
                                                      

2  See further, Human Rights Watch, “A Matter of Survival:  the North Korean government’s control of food 

and the risk of hunger”, Human Rights Watch, New York, vol. 18, No. 3 (C), 2006.  A consistently balanced 
local source of information is the organization known as Good Friends.  See further for the political impact 

of the nuclear test:  International Crisis Group, “North Korea�s Nuclear Test�, Asia briefing No. 56, 
Seoul/Brussels, 13 November 2006. 
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، بدأ برنامج األغذية العاملي يف تنفيذ عمليته املمتدة لإلغاثة واإلنعاش اليت            ٢٠٠٦ويف عام   . نقص حاد يف األغذية   
 مليون من دوالرات    ١٠٢ مليون نسمة، بتكلفة قدرها      ١,٩ل     معونة غذائية    تسـتغرق سـنتني والرامـية لتقدمي      

 ٢٠٠٦يونيه /وبدأت العمليات الفعلية يف حزيران.  طن من السلع األساسية١٥٠ ٠٠٠الواليات املتحدة وتطلبت 
. صغار السنبناًء على رسالة تفاهم وقعت مع سلطات البلد، واستهدفت باألساس تقدمي املعونة للنساء واألطفال        

 .وجيري اآلن دعم عدد من املصانع إلنتاج بسكويت غين بالفيتامينات وأغذية خملوطة

.  نتيجة للتجارب الصاروخية والنووية اليت أجراها البلدكان أقل من املتوقعاملعونة اخلارجية تدفق   أن   غـري  -٧
الربنامج ع  توق٥٠َّمن جمموع مقاطعة  ٢٩ل  ة ، متكن برنامج األغذية العاملي من تقدمي املعون٢٠٠٦بحلول هناية عام ف

 يف املائة   ١٢فالربنامج مل يتلق سوى     .  مستفيد ٧٤٠ ٠٠٠تقدمي املعونة هلا ومل يتمكن من تقدمي املعونة سوى لنحو           
ومن جانب . ٢٠٠٧مـن التمويل املطلوب، وكان يتوقع أن ينفد خمزون األغذية املتوفرة حبلول الربع الثاين من عام      

 إال على تلبية جزء من االحتياجات الغذائية والتغذوية         ي صلة باملوضوع، مل يكن نظام التوزيع العام قادراً        آخـر ذ  
 :، الحظ برنامج األغذية العاملي ما يلي)٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٤(يف موجز احلالة عن البلد و. للسكان

زمن لنظام التوزيع العام لألغذية الذي تديره       لقـد زاد االخنفـاض احلـاد يف القوة الشرائية من حدة العجز امل             "
 يف املائة من السكان     ٧٠أي  : ااحلكومة عن تقدمي ما يكفي من احلبوب املدعومة للذين يفترض أن يستفيدوا منه            

أكتوبر املاضي /ويبدو أن عملية تنشيط هذا النظام اليت جرت يف تشرين األول    . الذين يعيشون يف املناطق احلضرية    
 رمبا أن بعض املناطق تتلقى      وإذا كان صحيحاً  .  يذكر  كبرياً  يف املتوسط مل حتقق جناحاً      غرام يومياً  ٥٠٠لـتقدمي   
 ."موحد على مستوى البلديسري على حنو  هذا التوزيع ليس مثة من يرى أنإلعاشة، فل اًحصص

األغذية يف البلد يف  على نقص طت الضوء أيضاًوكانت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة سلّ    -٨
 .)٣(٢٠٠٦ صدر عنها يف عام نشورم

اجلدير بالذكر أن لعله من و.  ضوء استمرار انتشار سوء التغذية يف البلديفوينـبغي الـنظر إىل ما تقدم       -٩
 يف املائة من األطفال الصغار ٣٧أن وجدت  ٢٠٠٤دراسة استقصائية أجرهتا وكاالت تابعة لألمم املتحدة يف عام 

يؤثر سوبالتايل فإن نقص األغذية     .  سوء التغذية، بينما ثلث األمهات يعانني فقر الدم وسوء التغذية معاً           يعـانون 
وقد زاد من تفاقم هذا الوضع تراجع اخلدمات الطبية والنقص يف األدوية            .  على السكان املعوزين    كـبرياً  تـأثرياً 

 . واسع انتشار مرض السل على نطاقوهناك أيضاً. واألمسدة والكهرباء

. ومن املهم تأكيد احلاجة إىل كفالة األمن الغذائي يف البلد، الذي ال ميكن أن حتل حمله أية معونة خارجية -١٠
وممـا يكتسي أمهية، مشروع الربنامج القطري األخري الذي اقترحه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم                

تعزيز اإلدارة االقتصادية،   :  وهي ٢٠٠٩-٢٠٠٧يات للفترة   فهو يسلط الضوء على مخس أولو     . املتحدة للسكان 
تحسني نوعية احلياة، وضمان االمدادات الكافية من الطاقة للتنمية االقتصادية،          لاألمن الغذائي املستدام    كفالـة   و

 نظرا( بيئة مواتية لتحقيق التنمية املستدامة       حتسنيوالتنمـية االجتماعية الضرورية لتحسني نوعية حياة السكان، و        
 األنشطة املقررة وضع برنامج لتنمية الطاقة       مناذجوتشمل  . )٢٠٠٦سبتمرب  /، أيلول DP/DCP/PRK/1 الوثـيقة 

                                                      

3  FAO, “Crop Prospects and Food Situation”, No. 3, October 2006, pp. 15-16. 
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الريفية املستدامة؛ وإنشاء مصرف للبيانات الزراعية؛ ووضع برنامج لتطوير البذور الزراعية؛ وتقليص خسائر فتريت 
امل إلدارة اجلبال واملستجمعات املائية؛ ووضع نظام       ؛ وتنفيذ مشروع جترييب لنظام متك     هوبعد مـا قـبل احلصاد    

إلنذار املبكر للوقاية من تدهور البيئة والكوارث الطبيعية؛ وحتديد سياسة وأساس تقين لتوليد             اوة  بيئللمـتكامل   
 بسبب الضجة اليت    تضاءلت أن االستجابات الداعمة من اجملتمع الدويل        غري. ريالطاقـة اهلوائـية على نطاق صغ      

 .٢٠٠٦ها جتارب األسلحة اليت جرت يف عام أحدثت

 احلقوق املتعلقة بأمن الشخص واملعاملة اإلنسانية والعدالة:  احلريات-جيم 

وعلى سبيل املثال . ُسجِّلت يف األعوام األخرية بعض التحسينات التشريعية اليت هلا تأثري على أمن اإلنسان -١١
ارة إليها توفر قدراً أكرب من اليقني يف تطبيق القانون، وذلك على            فإن إصالحات القانون اجلنائي اليت سبقت اإلش      

 .)٤(األقل من حيث املبدأ، ويف وفاء البلدان بالتزاماهتا الدولية، كما الحظت ذلك وثيقة أعدت مؤخراً

مـع ذلك، يوجد عدد كبري من األحكام املتعلقة باألنشطة املعادية للدولة واليت تبعث على القلق بسبب                  -١٢
ـ  رط اتساع نطاقها والطريقة اليت ميكن أن يستخدم هبا النظام مثل هذه األحكام لقمع االختالف معه يف الرأي                  ف

 ١٦ نوعاً من أنواع اجلرائم املرتكبة يف حق الدولة ويف حق األشخاص؛ و            ١٤ويوجد على سبيل املثال     . السياسي
 ن اجلرائم اليت تلحق الضرر باالقتصاد االشتراكي؛  أنواع م١٠٤نوعـاً من اجلرائم املخلّة بنظام الدفاع الوطين؛ و        

 نوعاً  ٢٠ نوعاً من اجلرائم اليت تضر بالنظم اإلدارية؛ و        ٣٩ نوعاً من اجلرائم اليت تضر بالثقافة االشتراكية؛ و        ٢٦و
 .اإلعداموجيوز املعاقبة على العديد من هذه اجلرائم بعقوبة . )٥(من اجلرائم اليت تضر باحلياة االشتراكية اجلماعية

ونظراً للطبيعية القمعية للدولة ونظام احلكم القائم على عبادة األشخاص الذي تنتهجه احلكومة اليت حتكم  -١٣
وهناك تقارير عديدة تفيد بارتكاب سلطات . بإصدار األوامر الرمسية فإن احلريات األساسية مقيدة بشكل ملحوظ

إلعدام علناً، واضطهاد املنشقني السياسيني، وظروف      الدولـة للعـنف ضـد األشخاص، من قبيل التعذيب، و ا           
وهناك . االحـتجاز الـيت هي دون املعايري الدنيا، وذلك على الرغم من التحسينات التشريعية املشار إليها أعاله                

جمموعة كبرية من مراكز االحتجاز تتراوح بني مراكز احتجاز املنشقني السياسيني ومراكز احتجاز اجملرمني، فضالً 
، )خميم العمل السياسي (غوانليسو خميمات إعادة التأهيل وخميمات العمل القسري وهلا مسميات خمتلفة مثل           عـن 

). مرفق العمل (رودونغدانريوندايو) مرفق االحتجاز (ويبغيولسو، و)خميم العمل القسري ملدة طويلة (غيوهواسوو
وقد أكد  . )٦(ذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة   ويفـيد أولئك الذين غادروا البالد بوجود أشكال خمتلفة من التع          

 .ذلك أيضاً عدد من املقابالت اليت أجراها املقرر اخلاص مع الجئني خمتلفني كان قد التقى هبم خالل العام

                                                      

4  White Paper on Human Rights in North Korea 2006, Korean Institute for National Unification, Seoul, 

2006, pp. 67-68. 
5  Ibid., p. 55. 
6  Citizens Alliance for North Korean Human Rights, North Korea:  Republic of Torture, December 2006 
draft; Amnesty International Report 2006:  The State of the World�s Human Rights, Amnesty International, 

London, 2006, pp. 160-161. 
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وحرية التعبري والتجمع والوصول إىل املعلومات تعرقلها طبيعة الدولة املنغلقة ورقابة الدولة الصارمة على             -١٤
، هددت السلطات   ٢٠٠٦أكتوبر  /وحسب املعلومات الواردة يف تشرين األول     . ملعلومات ووسائل اإلعالم  تدفق ا 

ويشري مصدر آخر إىل أن     . حمطـات اإلذاعة املستقلة اليت يديرها أشخاص يف املنفى وتعمل انطالقاً من بلد آخر             
اً اللتقاط احملطات احلكومية وتضع عليها      الشرطة احمللية ترصد مبيعات أجهزة الراديو للتأكد من أهنا مضّبطة مسبق          

لكن، على الرغم من حظر االستماع للربامج األجنبية فإن تزايد عدد أجهزة الراديو املتاحة              . خـتمها قبل بيعها   
وأولئك الذين  . نتـيجة الـتجارة على احلدود القريبة يفتح الباب أمام مزيد التقاط الربامج اليت تبث من اخلارج                

يالحظون أيضاً أن اهلواتف النقالة أصبحت متاحة بشكل متزايد يف املناطق احلدودية، وهي تتيح              غـادروا البالد    
 .فرصاً للمكاملات عرب احلدود

تكوين اجلمعيات، ال بد من اإلشارة إىل حادثة مهمة بوصفها مظهراً من            /وفـيما يتصـل حبرية التجمع      -١٥
ديسمرب /وقد نظم احتجاج حاشد يف كانون األول      . ةمظاهـر رغـبة الشعب يف التعبري عن نفسه وطلب املساءل          

 بأن جتار السوق    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٧وأفاد أحد املصادر يف     .  هبويريونغ، مشال هامكيكونغ   ٢٠٠٦
قاموا بأعمال شغب عندما أرغموا بالقوة على مغادرة السوق، وذلك رغم كوهنم دفعوا للسلطات نفقات إعادة                

 . وء بعدما تفاوضت سلطات السوق من أجل إجياد تسويةوعاد اهلد. )٧(البناء

فعالً . وعلى الرغم من املزاعم الرمسية وأن حرية الدين مسموح هبا إال أن التقارير تشري إىل عكس ذلك                 -١٦
 :وكما الحظت وثيقة حديثة فإن. فإن أي حترير مزعوم يف هذا اجملال إمنا يرجع سببه إىل إغراء املال

 أجله تغري كوريا الشمالية سياستها الدينية من حيث الترتيبات القانونية           السـبب الـذي من    " 
واملناخ االجتماعي الذي ... واملؤسسية هو احتواء القمع الديين يف الداخل يف خضّم تدهور نقص الغذاء           

تستعصي السيطرة عليه، ويف نفس الوقت توسيع االتصاالت مع اجملتمع الدويل من خالل خمتلف القنوات               
 .)٨("وباختصار فإن كوريا الشمالية تستخدم الدين كوسيلة لكسب العملة األجنبية. لدينيةا

وعـلى جـبهة أخرى أثّرت انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل خاص على األجانب يف شكل عمليات                 -١٧
ورمبا كان ذلك   وكما يرد بيان ذلك أدناه فإن عدداً من املواطنني اليابانيني اخُتطفوا منذ السبعينات،              . االختطاف

ويف حني عاد مخسة أفراد إىل      . هبـدف استخدامهم لتدريب اجلواسيس أو الستخدام هويتهم ألغراض التجسس         
الـيابان إال أن احلاالت املتبقية مل حتل بعد، وذلك بشكل خاص بسبب قلة التعاون واملتابعة من جانب مجهورية                   

االت طويلة العهد ألشخاص اختفوا من مجهورية كوريا رمبا         وعلى حنٍو مماثل توجد ح    . كوريا الشعبية الدميقراطية  
كـانوا قد اختطفوا، فضالً عن ادعاءات اختطاف مواطنني آخرين مؤخراً، من بينهم مواطنون من تايلند ولبنان                 
 وبعض البلدان األوروبية وإنه ملن مسؤولية سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية السهر على الشفافية وتوفري

 .جرب بأسرع ما ميكن

                                                      

7  The Daily NK, 17 December 2006, www.dailynk.com/english/sub_list.php?catald=nk01500. 
8  White Paper on Human Rights in North Korea 2006, see note 4 above, p. 139. 
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 ملتمسي اللجوء/احلقوق املتعلقة بالالجئني:  اللجوء�دال 

اللجوء جتارة  "وصلت املقرر اخلاص رسالة رئيسية خبصوص الوضع يف جمال اللجوء هذا العام مؤداها أن                -١٨
ذا لـه عالقة وه. إذ يوجد وسطاء عديدون يستغلون أولئك الذين يلتمسون اللجوء يف بلدان أخرى         ". هامة جداً 

ويشمل طيف املستغلني اجملرمني واملسؤولني احلكوميني      . وثيقة بتهريب البشر واالجتار هبم وابتزازهم بشكل جامح       
وهناك رسالة أخرى . يف خمتلف البلدان، نظراً ألن اللجوء حبكم طبيعته يهم عدة بلدان وهو ظاهرة عابرة للحدود

ك الذين يلتمسون اللجوء جيب عدم جترميهم أو معاقبتهم ألهنم ضحايا           إن أولئ : هلا صدى كبري يف هذا السيناريو     
وكثرياً ما ال يكون أمامهم أي خيار سوى مغادرة بلدهم األصلي بدفع            . حتتاج حقوقهم إىل االحترام كما ينبغي     

 .مبلغ مايل لوسطاء، وينتهي هبم األمر أحياناً يف وضع رهيب

أوالً مسألة  . جيدر االهتمام ببعض النقاط   . )٩(ذا املوضوع اآلن  وبـتوافر املـزيد مـن املعلومات حول ه         -١٩
فلطاملا كانت هناك نقاشات حول وضع أولئك الذين يلتمسون اللجوء من البلد، وقد تطرقت . التصنيف والتعريف

بأنه شخص  يعرَّف دولياً   " الالجئ"و. بالفعل التقارير السابقة اليت أعّدها املقرر اخلاص هلذه املسألة إىل حد كبري           
ويتمثل مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدويل يف أنه جيب          ". خوفاً من اضطهاد لـه ما يربره     "غادر بلده األصلي    

وحىت حيثما ال يغادرون البلد األصلي      ". عدم اإلعادة القسرية  " مبدأ   -عـدم الدفع باألشخاص إىل مناطق خطر        
، من قبيل خشية املعاقبة إهنم أُعيدوا إىل بلدهم األصلي،          خوفاً من االضطهاد ولكن خيشون من االضطهاد الحقاً       

واألساس املنطقي الذي يقوم عليه ". الجئني على عني املكان"ك أو بتعبري أدق �فإنه ميكن أيضاً تصنيفهم كالجئني 
 .مركز الالجئ هو أن الالجئ ال حيميه بلده األصلي وله بالتايل احلق يف محاية دولية

فإن العديد من أولئك الذين طلبوا اللجوء من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هم             وعـند التحلـيل      -٢٠
ويف املقابالت اليت كان املقرر اخلاص قد أجراها        . الجـئون أو الجئون على عني املكان يف إطار احلماية الدولية          

ف عدد من األشخاص الذين تقابل طوال األعوام مع العديد من أولئك الذين طلبوا اللجوء يف البلدان اجملاورة، وص
معهم حاالت اضطهاد يف بلد األصل، مثل القـريب الذي مل تعد لـه حظوة لدى السلطات وما ينتج عن ذلك                   

وأشار أيضاً عدد من األشخاص الذين تقابل معهم املقرر اخلاص إىل أهنم كانوا قد              . من اضطهاد لألسرة بكاملها   
وبشكل عام فإن حاالت اجلوع هذه      . شكال أخرى من أشكال احلرمان    غـادروا البلد بسبب اجلوع أو بسبب أ       

ويف الواقع فإن العديد من حاالت اجلوع ميكن اعتبار         . ليست حاالت جلوء، ما مل يتم استيفاء املعايري املبينة أعاله         
على عقاب يتهددهم إن عادوا إىل بلدهم األصلي، /أصـحاهبا الجـئني على عني املكان ألن هناك خطر اضطهاد     

 -ومن املعروف أنه توجد يف البلد رقابة صارمة على اهلجرة . أساس أهنم غادروا البلد دون تأشرية اخلروج الالزمة
 مبا ينتج عن ذلك من      -ال ُيسـمح لألشـخاص بالتنقل دون ترخيص وحيتاجون إىل تأشرية خروج ملغادرة البلد               

 .ا اخلصوصعقوبات يف حالة التقصري يف التقيد بالقانون الوطين هبذ

                                                      

9  See further:  International Crisis Group, “Perilous Journeys:  The Plight of North Koreans in China and 

Beyond�, Asia Report No. 122, 26 October 2006; Stephen Haggard and Marcus Noland (eds.), The North Korean 

Refugee Crisis:  Human Rights and International Response, United States Committee for Human Rights in North 

Korea, Washington, 2006; �Life and Human Rights in North Korea�, The Society to Help Returnees to North 
Korea and Citizens� Alliance for North Korean Human Rights, Tokyo/Seoul, vol. 42 (2006). 
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وتشري التقارير األخرية إىل أن العقوبات املسلطة على أولئك الذين يرغمون على العودة إىل بلد األصل قد  -٢١
وقد مت رصد تقدم القانون يف وثيقة حديثة العهد      . ٢٠٠٤ُخفضـت جزئياً نتيجة إصالح القانون اجلنائي يف عام          

 :على النحو التايل

 على أن أي شخص ُيقبض عليه وهو فار من          ١٩٨٧اجلنائي لعام    من القانون    ٤٧تنص املادة   " 
. البلد يعترب أنه يرتكب جرمية خيانة يف حق الوطن ويعاقب بالعمل اإلصالحي ملدة سبعة أعوام أو أكثر                

أولئك الذين يعربون   "جمرد عبور   .  يصنِّف عبور احلدود إىل فئتني     ١٩٩٩لكن القانون اجلنائي املنقح لعام      
وعبور ). ١٧املادة  (يعاقب عليه بالعمل اإلصالحي ملدة تصل إىل ثالثة أعوام          "  غري قانوين  احلدود بشكل 

يعاقب عليه بالعمل   " للفـرار مـن البلد والتوجه إىل بلد آخر أو هبدف اإلطاحة باجلمهورية            "احلـدود   
مل ويف بعض احلاالت اخلطرية تسلط عقوبة بالع      . اإلصـالحي ملـدة تـتراوح بني مخسة وعشرة أعوام         

وكذلك فإن  .  أعوام أو عقوبة اإلعدام، فضالً عن مصادرة مجيع املمتلكات         ١٠اإلصالحي ملدة تتجاوز    
تعريفاً واسعاً بأنه عبور    " عبور احلدود " يعرِّف   ٢٠٠٤ مـن القـانون اجلنائي املنقح لعام         ٢٣٣املـادة   

وباإلضافة . قانون اجلنائي القدمي  يف ال " جمرد العبور "بدالً من   " أشخاص يتنقلون عرب احلدود ذهاباً وإياباً     "
قد خفض من " العبور غري املشروع للحدود ذهاباً وإياباً"إىل ذلـك فإن مستوى العقوبة اإللزامية جلرمية        

" التدريب الشاق"ومبا أنّ عامني من ". التدريب الشاق"ثالثـة أعـوام إىل عامني من العقاب املتمثل يف    
إن مستوى العقوبة ُخفض من ثالثة أعوام إىل عام واحد من           ، ف "العمل اإلصالحي "تعـادالن سـنة من      

 .)١٠("العمل اإلصالحي"

ولئن كان ختفيض العقوبات تطوراً بناءاً إالّ أن األمر حيتاج إىل مزيد الرصد لتبّين ما إذا كان هناك ختفيف  -٢٢
 أن أولئك الذين واملوقف املفضل هو. حقـيقي ومـنهجي شامل ويس ختفيض يف العقوبات املسلطة لغرض حمدد        

ومن شأن  . يغادرون البلد حبثاً عن اللجوء يف مكان آخر جيب أال يعاقبوا إطالقاً ملغادرة البلد دون تأشرية خروج                
املواطنني " على أن    ٧٥، الذي تنص مادته     ١٩٩٨ذلـك أن يسـاعد أيضاً على الوفاء بروح دستور البالد لعام             

 ".يتمتعون حبرية اإلقامة والسفر

عاش أشخاص عديدون من أولئك الذين تقابل معهم املقرر اخلاص جتربة العودة القسرية إىل بلد               ولقـد    -٢٣
وإذا كان األشخاص الذين غادروا البلد ألول مرة دون أية انتماءات سياسية فإنه يتم            . األصل والعقوبات املسلطة  

عدة مرات وعادوا الحقاً فإن العقوبة      أما إذا كانوا قد غادروا      . استجواهبم لدى عودهتم دون معاقبتهم بالضرورة     
وإذا كانوا قد أقاموا اتصاالت مبجموعات      . تكون أكثر تشدداً وفقاً لذلك، بدءاً بإعادة الترحيل والعمل القسري         

دينـية أو منظمات غري حكومية يف بلدان جماورة فإهنم يعاقبون بصرامة مع اإليداع يف السجن لفترات طويلة يف                   
 .لنسبة ألولئك الذين يعتربون معادين ألخالقيات النظام يف البلد األصليالسجون السياسية با

فعلى الصعيد الوطين كانت هناك لدى      . ثانـياً، هناك مسألة ردود الفعل من جانب بلدان اللجوء األول           -٢٤
لطة ألسباب السياسة القومية لضمان أن تكون لديها س       " الالجئني"بلـدان اللجوء هذه نزعة إىل حتاشي مصطلح         

                                                      

10  White Paper on Human Rights in North Korea 2006, see note 4 above, p. 273. 
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امللطفة مقبولة نسبياً عندما " احلاالت اإلنسانية"ويف حني أن عبارة . تقديرية واسعة يف معاملة التدفقات إىل داخلها
ألنه مبثابة وصم   " املهاجرين غري الشرعيني  "تنطـبق على أولئك الذين يلتمسون اللجوء فإنه يتعني تفادي عنوان            

 .ه جيرم الضحية وخيلق إجحافاًلألشخاص الذين يلتمسون اللجوء فضالً عن كون

وبعض البلدان تعيدهم قسراً . واملمارسات جتاه الالجئني ختتلف حبسب اختالف البلدان واملناطق اجلغرافية -٢٥
وبعض البلدان ال تقاضيهم لدخوهلم غري املشروع فيما تفعل ذلك بلدان . يف حني متنحهم بلدان أخرى جلوءاً مؤقتاً

هم قيد االحتجاز يف سجون للهجرة، يف حني حتتفظ هبم بلدان أخرى يف مرافق مغلقة       أخـرى وبعض البلدان تبقي    
ويف رأي  . حتـت إشراف موظفني عسكريني أو تابعني للمخابرات، ولو أهنا ال تقاضيهم كمهاجرين غري شرعيني              

 عدم وضعهم يف    املقرر اخلاص فإن أولئك الذين يلتمسون اللجوء جيب أال يعاملوا كمهاجرين غري قانونيني وجيب             
وتقام هذه املرافق . االحتجاز؛ واألفضل أن حيتفظ هبم يف مرافق مفتوحة ووضعهم يف مرافق مغلقة كحل أخري فقط

طـبقاً للمعايري الدولية، وجيب تفادي احلبس غري احملدد املدة، وجيب أن تكون املرافق مفتوحة لبعض املراقبني من                  
وجيب أن ُيسمح للمفوضية بدخول مجيع األماكن اليت قد         . ن الالجئني اخلـارج مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤو      

ومما يدعو لالهتمام أن بعض املصادر تشري إىل أن عدد العائدين قسراً قد يكون اخنفض . يتواجد فيها ملتمسو جلوء
 مع  ، ورمبا كان ذلك إلظهار عدم االتفاق      ٢٠٠٦بشكل طفيف بعد جتارب القذائف والتجارب النووية يف عام          

غري أن النهج املفضل الذي يستند إىل القانون الدويل هو أن تتقيد مجيع البلدان بدقة مببدأ عدم               . الـبلد األصـلي   
 .اإلعادة القسرية لالجئني ومعاملة أولئك الذين يلتمسون اللجوء بإنسانية

 الدويل مسؤولية فرض    فمن جهة تقع على اجملتمع    . ثالثاً، هناك مسألة تقاسم األعباء على الصعيد الدويل        -٢٦
ومن جهة  . نفوذه على البلد األصلي حلملة على معاجلة األسباب اجلذرية املؤدية إىل تدفقات الالجئني إىل اخلارج              
وميكن أن  . أخـرى، على اجملتمع الدويل أن يساعد بلدان اللجوء األول على إجياد حلول دائمة ملشكلة الالجئني               

 دعم من حيث املوارد وتوفري أماكن إلعادة التوطني يف بلدان أخرى            يسـتتبع ذلك وضع سياسات عامة وتقدمي      
وبدأت بعض البلدان بالفعل تفتح أبواهبا واسعة لتوطني الالجئني القادمني من مجهورية كوريا     . حسـب االقتضاء  

 .الشعبية الدميقراطية، وذلك أحياناً مباشرة من بلدان اللجوء األول وأحياناً عرب قنوات أخرى

وهناك نوع من   . ابعاً، إن منط الوافدين آخذ يف التغّير، وذلك حتديداً بسبب خمتلف ممارسات البلدان اجملاورة             ر -٢٧
املتمثلة يف أنه إذا توخى بلد هنجاً صارماً جتاه أولئك الذين يلتمسون اللجوء فإن              " االندفـاع نتيجة الضغط   "ظاهـرة   

ومن . اً أقل صرامةً، واعدين عادة وسطاء بدفع أموال هلم        الالجـئني يلتمسـون الوصول إىل بلدان أخرى تسلك هنج         
من جهة يقّضي عدد كبري من      . املقـابالت اليت أجراها املقرر اخلاص مع الوافدين إىل بلدان جماورة خمتلفة ظهر منطان             

م هتريبهم إىل   والبعض منهم يت  .  يف بلد جلوء قبل املغادرة إىل بلدان أخرى        - عادة فترة أعوام     -األشخاص وقتاً طويالً    
. بلـدان خمتلفة يف حني ينتهي األمر بآخرين يف أنواع خمتلفة من االجتار بالبشر مثل الزواج القسري والدعارة والسخرة      

 ببلد جلوء أول جماور قبل  - لفترة أسابيع    -ثانـياً، مشل عدد أحدث عهداً من الالجئني الذين مّروا مروراً عابراً بإجياز              
وهذا هو حالياً الوضع الذي يواجه جنوب شرق آسيا حيث تشهد بعض البلدان             . بلدان أخرى املغـادرة متجهني إىل     

وتقريباً مجيع األشخاص الذين تقابل     . تدفقاً أكرب من الالجئني الذين يقتصرون على جمرد املرور العابر بإجياز ببلد جماور            
 أمواالً لوسطاء خمتلفني ملساعدهتم على الفرار من        معهـم املقرر اخلاص يشريون إىل أهنم هم أو أقارهبم كانوا إما دفعوا            

 .البلد األصلي أو أهنم وعدوهم بدفع أموال عند وصوهلم إىل بلد إعادة التوطني النهائي
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ويف هـذه العملية يستفيد أيضاً بعض املسؤولني العموميني من الوضع عن طريق االبتزاز؛ فهم يرفضون                 -٢٨
وهذا يطرح أيضاً معضلة للمنظمات غري      . للجوء ما مل يدفعوا ماالً مقابل ذلك      اإلفراج عن أولئك الذين التمسوا ا     
فهل عليهم أن يدفعوا أم عليهم أن ميتنعوا عن ذلك؟ إنه ملن املؤسف أن هذه . احلكومية اليت حتاول إنقاذ احملتجزين

وبالتايل . حقوق اإلنساناملنظمات تصنف أحياناً أيضاً يف صنف اجملرمني يف حني أهنا تتصرف كمجرد مدافعة عن  
تعلق " قيمة سوقية "ومن املؤسف أيضاً أن هناك      . هـناك حاجة إىل التمييز بينها وبني العناصر اإلجرامية احلقيقية         

يف كل خطوة من اخلطوات على الطريق من حدود البلد          ":  األسر -القيد  "على الالجئني الذين يستغلون بطريقة      
" قيمتهم"هناك سلسلة من العناصر تسعى إىل استغالل احتياجات الالجئني و         األصـلي وحىت بلد املقصد النهائي       

والوضع يبعث على القلق ال سيما وأن أغلبية أولئك الذين يلتمسون اللجوء هم حالياً . بطريقة هي مبثابة االستعباد
 .ويرد أدناه تفصيل هذه املسألة يف سياق عامل الضعف. نساء والبعض منهم أطفال

 احلقوق املتعلقة مبجموعات معينة: بلية للتأثر القا-هاء 

وهذا هو  . تناولت التقارير السابقة للمقرر اخلاص شواغل اجملموعات القابلة بوجه خاص للتأثر يف حاالت معينة              -٢٩
 .حال النساء واألطفال الذين ال ينتمون إىل النخبة يف البلد األصلي، مع مراعاة الطبيعة الشاملة حلقوق املرأة

واملشكلة الرئيسية هي أن نسبة كبرية من األشخاص الذين يلتمسون اللجوء من النساء وأن كثريات منهن  -٣٠
فأوالً، يستهدف  . ورمبا كانت هناك أسباب خمتلفة هلذه الظاهرة      . أو االجتار هبم  /يتعرضـن لتهريب األشخاص و    

الذكور الذين استجوهبم املقرر اخلاص إىل أن وأشار بعد الالجئني . املهربون أو املتاجرون باألشخاص النساء عمداً
املنـتفعني يفضـلون هتريب النساء بدالً من الرجال مما يؤدي إىل صعوبة حصول الالجئني الذكور على مساعدة                  

وثانياً، يسود االعتقاد بأن البلدان اجملاورة أقل ميالً إىل معاقبة النساء على دخوهلن إليها بوجه خمالف                . الوسـطاء 
للخدمات املقدمة هلن عند    " بالتزاماهتن التعاقدية " وثالثاً، يعتقد الوسطاء أن النساء أكثر استعداداً للوفاء          .للقانون

ورابعاً، بينما كان املهاجرون يف املاضي من الرجال، فإهنم حالياً زوجات هؤالء            . بلوغهـن بلد الوصول النهائي    
يف إحدى احلاالت اليت قابلها املقرر اخلاص، كانت  (سرة  الرجال أو أفراد أسرهم الذين يلحقون هبم جلمع مشل األ         

وخامساً، يعترب النقص يف النساء ). الزوجة تعمل يف مقربة ببلد اللجوء قبل اللحاق بزوجها يف بلد الوصول النهائي
إىل الصـاحلات للزواج يف بعض املناطق عامالً مشجعاً لالجتار بالنساء، ورمبا كان ذلك من األسباب اليت تدعو                  

غري أن هناك عدة تعقيدات فرعية مثل مدى استعداد السلطات احمللية           . التسـاهل يف تطبيق القوانني عليهن أيضاً      
 .لتسجيل األطفال الذين يولدون نتيجة هلذا الزواج

ومن ناحية أخرى، يواجه اآلن أحد بلدان الوصول النهائي مشكلة بشأن ما إذا كان من الواجب السماح  -٣١
الزواج من جديد بعد قضاء فترة من الزمن يف البلد إذا تبني عدم احتمال مجع مشل األسرة بعد بقاء                   لالجـئات ب  

 .أزواجهن يف البلد األصلي
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وفـيما يـتعلق باألطفال، يسلم حتليل حديث حلالة النساء واألطفال بوجود بعض اجلوانب اإلجيابية يف                 -٣٢
 .)١١( عاما١١ألطفال مدة تبلغ سياسات الدولة مثل التعليم اإللزامي واجملاين ل

والتعليم أيضاً أداة . غري أن املشكلة تكمن يف نوعية التعليم اليت تزداد سواًء بسبب تدهور املرافق التعليمية -٣٣
هامة للتلقني املذهيب وقد يستخدم األطفال من صغرهم ألهداف سياسية، عن طريق الرقابة الصارمة على حضانات 

 . الدولة بكثافة يف رعاية األطفالورياض األطفال، وتدخل

وال تزال قضايا خمتلفة متعلقة ببقاء األطفال على قيد احلياة وتربيتهم ومحايتهم ومشاركتهم يف حاجة إىل               -٣٤
وال يزال الوصول إىل الطعام شاغالً رئيسياً، على النحو         . اسـتجابة فعالة من جانب السلطات يف البلد األصلي        

وتكون محاية األطفال ومشاركتهم موضعاً لالختبار جديا عندما يتعرض         .  املتعلق باإلعالة  املوضح يف القسم أعاله   
ويرتبط هذا . األطفـال للعنف واحلرمان واإلمهال واالستغالل، ال سيما عندما ال يكون األطفال من الطبقة العليا        

وقد يؤثر أيضاً النقص احلرج يف . حبالة األطفال املعوقني وأطفال الشوارع الذين يودعون يف مؤسسات غري مالئمة
. أو املعونة اخلارجية  /األغذيـة القائم حالياً على البالغني الذين ال ميلكون سبل الوصول إىل نظام التوزيع العام و               

 .وأصبح املسنون نتيجة الخنفاض املعونة أكثر قابلية للتأثر باحلرمان

حلكومية عن محاية حقوق    احلقوق املتعلقة مبسؤولية السلطات ا    : املسؤولية -واو 
 اإلنسان واحلريات، وما يتصل بذلك من مساءلة

 مسؤولية السلطات احلكومية يف مجهورية ٢٠٠٦من القضايا الرئيسية اليت أثارهتا مصادر كثرية خالل عام  -٣٥
القذائف وزاد السيناريو جسامة اختبارات     . كوريـا الشعبية الدميقراطية عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان        

والتجارب النووية اليت قام هبا هذا البلد مما أدى إىل اعتماد قرارات بتوافق اآلراء يف جملس األمن وفرض عقوبات                   
، الذي يفرض مثل هذه     )٢٠٠٦(١٧١٨ومن اجلدير بالذكر أن ديباجة قرار جملس األمن         . خمـتلفة عـلى البلد    

الشواغل األمنية واإلنسانية األخرى    "ان بتأكيدها على    العقوبات، تشري بشكل غري مباشر إىل مسألة حقوق اإلنس        
وأعربت .  اعتماد قرارات يف اجلمعية العامة أيضاً بشأن هذا البلد         ٢٠٠٦وشاهدت هناية عام    ". للمجتمع الدويل 

 عن بالغ قلقها لتوايل التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان مبا يف ذلك             ٦١/١٧٤اجلمعـية العامـة يف قرارها       
املهينة، وحاالت اإلعدام العلين، واالعتقال   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أوالتعذيب

خارج نطاق القضاء واالعتقال التعسفي، وعدم مراعاة اإلجراءات القانونية وانعدام سيادة القانون، واللجوء إىل              
ارج، والقيود املشددة املفروضة على حرية الفكر والضمري        السخرة، ومعاقبة الالجئني الذين أعيدوا بالقوة من اخل       

والدين والرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وعلى فرص الوصول إىل املعلومات، وانتهاك حقوق              
 .سيما االجتار باملرأة واختطاف األجانب، وانتهاك حقوق املعوقني، مبا يف ذلك احتجازهم املرأة وال

جلمعية العامة اللوم هلذا البلد لعدم تعاونه مع املقرر اخلاص وطلب إىل كل من األمني العام                ووجهـت ا   -٣٦
وقد يوفر ذلك الفرصة ليس لتعزيز التحليل الذي . واملقرر اخلاص أن يقدما تقريراً يف هذا الشأن يف دورهتا القادمة

                                                      

11  Analysis of the Situation of Children and Women in the Democratic People’s Republic of Korea, see note 1 
above, p. 54. 
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فحسب ولكن لفتح الباب خليارات سياسية      يقـوم به املقرر اخلاص حىت اآلن حلالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد              
 . أخرى يف السياق األوسع نطاقاً لألمم املتحدة القائم على منظومة األمم املتحدة بأكمله

اليت تشارك فيها ستة بلدان (ومن ناحية أخرى، بينما يرحب املقرر اخلاص باستئناف احملادثات السداسية          -٣٧
الرامية إىل نزع األسلحة النووية من شبه اجلزيرة الكورية، فإنه       ) راطيةمجهورية كوريا الشعبية الدميق   مـن بيـنها     

ومن اجلدير  . ٢٠٠٦ديسمرب  /يالحـظ أن اجلولـة األخرية للمحادثات قد علقت بعد استهالهلا يف كانون األول             
لشعبية مجهورية كوريا ا" أن  ٢٠٠٥سبتمرب  /بالذكـر أنه جاء يف البيان املشترك الذي أصدرته األطراف يف أيلول           

الدميقراطـية التزمت بالتخلي عن مجيع األسلحة النووية وعن الربامج النووية احلالية والعودة يف موعد مبكر إىل                 
مع استكمال ذلك مببادرات للتنمية " معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خ اإلجيايب يف هذا اجلانب إىل فتح الباب ملزيد من االهتمام بالبعد   وسيؤدي املنا . االقتصـادية والـتعاون األمـين     
 .اإلنساين والتأثري بصورة بناءة على حقوق اإلنسان

ويفضل البعض النهج   . وقـدم القطـاع غري احلكومي عدداً من األفكار للتصدي ملسؤولية البلد األصلي             -٣٨
.  يدافع آخرون عن النهج األشد صرامة للمسؤولية واملساءلة        األخف وطأة لاللتزام مبواصلة املعونة اإلنسانية بينما      

ويعتمد مثال للنهج األخري على مفهوم مسؤولية الدولة عن محاية مواطنيها من االنتهاكات الفادحة، ويتبني ذلك                
 :اليت تنص على ما يلي) ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٥من نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

سـؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم             إن امل  -١٣٨"
  .. ...املرتكبة ضد اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة

هو مالئم  ما، من خالل األمم املتحدة، االلتزام باستخدام  يقـع على عاتق اجملتمع الدويل أيضاً      و -١٣٩"
 من  سابعلفصلني السادس وال  وفقاً ل السلمية،  الوسائل   واإلنسانية وغريها من     الوسائل الدبلوماسية مـن   

محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة يف يثاق، للمساعدة امل
 وبطريقة  ويف هذا السياق، نعرب عن استعدادنا الختاذ إجراء مجاعي، يف الوقت املناسب           . ضد اإلنسانية 

ميثاق، مبا يف ذلك الفصل السابع منه، على أساس كل حالة على ل لوفقاًوحامسة، عن طريق جملس األمن، 
 الوسائل السلمية قصورحـدة وبالـتعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة حسب االقتضاء، يف حال              

رائم احلرب والتطهري العرقي     عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وج       نوعجـز السلطات الوطنية البيّ    
  ...".واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

 ".املسؤولية عن احلماية"الذي صدر بعد ذلك ) ٢٠٠٤(١٦٧٤وأكد قرار جملس األمن  -٣٩

وترى إحدى الدراسات أن األعمال اليت ترتكبها السلطات تعادل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وتستويف  -٤٠
واالضطهاد والتجويع من األدلة    . )١٢(عتداءات الواسعة النطاق أو املنتظمة على السكان املدنيني       أركان العمد واال  

                                                      

12  Failure to Protect:  A Call for the UN Security Council to Act in North Korea, United States Committee 

for Human Rights in North Korea, Washington, 2006. 
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وتدعو الدراسة بالتايل جملس األمن إىل اعتماد       . الـيت ميكن االعتماد عليها لالهتام بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية         
لمساءلة ملا تنطوي عليه أعماهلا من هتديد غري قرار غري عقايب مبوجب الفصل السادس من امليثاق بقابلية السلطات ل

تقليدي للسلم واألمن الدوليني، يتمثل يف الطيف الواسع من االنتهاكات حلقوق اإلنسان، وتدفقات الالجئني إىل               
وقد يلزم يف حالة عدم امتثال البلد هلذا القرار اختاذ املزيد من اإلجراءات . اخلـارج، واألعمال اإلجرامية املختلفة    

 . وجب الفصل السابع من امليثاقمب

وبينما يتعلق منظور هذه الدراسة أساساً مبسؤولية الدولة جتاه السكان، هناك منظور آخر يتعلق باملسؤولية  -٤١
ويعاجل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية      . اجلنائية لألفراد اليت قد تنشأ نتيجة الرتكاهبم جرائم ضد اإلنسانية         

نظور بالتفصيل وهناك سوابق قضائية كثرية يف هذا الشأن يف األحكام الصادرة من احملاكم اجلنائية               الدولية هذا امل  
وجتدر . الدولية املخصصة املختلفة مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

ساسي اليت تنص على عدد من األفعال اليت تعترب من اجلرائم            من نظام روما األ    ٧اإلشارة يف هذا الصدد إىل املادة       
ضد اإلنسانية ومن بينها القتل العمد، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والتعذيب، واإلكراه على البغاء، 
واضـطهاد أيـة مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية وغرب ذلك من األسباب، واالختفاء                  

 .وتبقى معرفة كيفية حصول هذا الرأي على الزخم الالزم. قسري لألشخاصال

  الرسائل-ثالثاً 

 . ٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٠وجه املقرر اخلاص رسالة إىل حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف  -٤٢

. قراطية على الرسالة  ، ردت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدمي      ٢٠٠٦يناير  / الـثاين  كـانون  ٤ويف   -٤٣
ورفضت يف ردها مضمون الرسالة املذكورة وأكدت موقفها من أهنا ال تعترف بوالية املقرر اخلاص املتعلقة مبسائل 

 .حقوق اإلنسان

، وجهت رسالة إىل حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، باالشتراك          ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٤ويف   -٤٤
سألة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين بالعنف املوجه مع املقرر اخلاص املعين مب

ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، 
 ٢٨كوريا الشعبية الدميقراطية من بلد جماور يف وذلك بشأن اإلعادة القسرية إىل الوطن المرأة من رعايا مجهورية 

وكانت املرأة قد بيعت وطفلتها البالغة من العمر عاماً واحداً ألحد رعايا بلد  .  ضد إرادهتا  ٢٠٠٦فرباير  /شـباط 
واملسألة املثرية للقلق هي أن . وبعد ذلك بوقت قصري ولدت املرأة طفلة ثانية. جماور حيث أُرغمت على الزواج منه

 املرأة قد تواجه عقوبة قاسية بالنظر إىل أهنا قد تعرضت للترحيل فعالً يف مناسبتني سابقتني، لكنها متكنت يف                   هذه
وناشد املقررون اخلاصون حكومة مجهورية كوريا الشعبية       . كـل مـرة مـن العودة إىل طفلتيها يف البلد اجملاور           

كما حث املقررون اخلاصون احلكومة على أن       . بلدهمالدميقراطـية أن تضمن ملواطنيها احلق اإلنساين يف مغادرة          
 .تعامل مجيع األشخاص الذين ُحرموا من حريتهم بإنسانية وأن حتترم الكرامة األصيلة لإلنسان

ورفضت  . حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على الرسالة       ردت،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢يف  و -٤٥
 .كدت من جديد على موقفها الرافض لالعتراف بوالية املقرر اخلاص مضمون الرسالة وأالرداحلكومة يف 
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 باالشتراكرسالة إىل حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ، وجهت ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ويف  -٤٦
ء مقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين باإلعدام خارج القضا            - مع كل من رئيس   

وأثاروا يف الرسالة حالة مواطن     . ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب     اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة أو     
 بعد تعذيبه حسبما أفادت     خطريةمـن مواطـين مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية احُتجز يف ظروف صحية              

زمة لضمان حقه يف أال حيرم بطريقة تعسفية من حريته          ووجهوا نداء إىل احلكومة لكي تتخذ التدابري الال       . التقارير
 احلكومة على تعليق حكم اإلعدام يف       ، عالوة على ذلك   ،ومن إجراءات عادلة أمام حمكمة مستقلة ونزيهة، وحثوا       

 .ت املتعلقة بعدم وجود حماكمة واللجوء إىل التعذيبءاحقه إىل أن جيرى حتقيق شامل بشأن كل االدعا

.  حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على الرسالة رافضة فحواهاردت، ٢٠٠٦ايو م/ أيار٥يف و -٤٧
 .وأكدت احلكومة من جديد على موقفها الرافض لالعتراف بوالية املقرر اخلاص

 املقرر اخلاص رسالة إىل حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجه، ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ويف  -٤٨
يبدو للخطف من جانب زورق دورية تابعة        الة مواطن من مواطين مجهورية كوريا تعرض فيما       فـيما يـتعلق حب    

. ١٩٨٧يونيه  / رجالً آخر من طاقم زورق للصيد يف حزيران        ١١حلكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مع       
 واحُتِجز بسبب ذلك رغم     وتفيد التقارير بأنه حاول اهلروب من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ثالث مرات           

حتتجز أو تعذب أو تعاقب      ووجه املقرر اخلاص نداء إىل احلكومة لكي ال       . تقدميه عدة التماسات للعودة إىل بلده     
 .بلده  العودة إىله يفمجهورية كوريا ملمارسته حقمن بشكل آخر مواطناً 

 .الة املوجهة من املقرر اخلاصعلى هذه الرسحكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومل ترد  -٤٩

  الزيارات القطرية-رابعاً 

وترد يف التقارير السابقة . ٢٠٠٥قام املقرر اخلاص بزيارات رمسية إىل اليابان ومجهورية كوريا ومنغوليا يف عام  -٥٠
ني وسياسات  وليس املقصود هنا تكرار املعلومات األساسية وما يتصل باملوضوع من قوان          . تفاصـيل عن زيارته األوىل    

 بالتايل هو حتديث    ٢٠٠٦وكان الغرض من الزيارات اليت قام هبا املقرر اخلاص يف عام            . وممارسـات سبقت مناقشتها   
وهو يشكر احلكومات املختصة ووكاالت األمم املتحدة وأعضاء اجملتمع املدين          . املعلومـات كمتابعة لرحالته السابقة    

 .يا، مبن فيهم الالجئون وأُسر املتأثرين باالنتهاكات بالغ األمهيةوكان لقاؤه مع الضحا. لتيسريهم لزياراته

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٠ زيارة اليابان يف الفترة من -ألف 

 ثالث قضايا رئيسية تواجهها اليابان فيما يتعلق جبمهورية كوريا الشعبية           ٢٠٠٦كانـت هناك يف عام       -٥١
الرعايا اليابانيني، وجتارب القذائف، والتجربة النووية اليت أجرهتا مجهورية         عمليات اختطاف   : الدميقراطـية وهي  

ومتثل عمليات اختطاف الرعايا اليابانيني اليت يقوم هبا ذلك البلد شاغالً رئيسياً لوالية            . كوريا الشعبية الدميقراطية  
 يف العقود املاضية وخباصة يف      فقـد قام عمالء ذلك البلد باختطاف عدد من الرعايا اليابانيني          . املقـرر اخلـاص   

 بني زعيمي اليابان ومجهورية كوريا ٢٠٠٢ويف اجتماع القمة األول الذي انعقد يف بيونغ يانغ يف عام . السبعينات
الشـعبية الدميقراطية، أقر زعيم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بضلوع بلده يف عدد من عمليات االختطاف                
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، وهو اإلعالن املستند إىل احلوار   ٢٠٠٢واعتمد اجلانبان إعالن بيونغ يانغ لعام       . شأنوقـدم اعـتذاره يف هذا ال      
 . السلمي وحل املنازعات املعلقة على أساس القانون الدويل، وخباصة للمساعدة يف تسوية قضية االختطاف

ياً أن هناك وتدعي اليابان حال. وأعقـب ذلك عدد من االجتماعات األخرى، ولكن ظلت هناك شكوك عدة      -٥٢
وقد عاد مخسة من هؤالء األفراد إىل اليابان لكن احلاالت          .  فرداً قد اختطفتهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       ١٧

وتعتقد مصادر كثرية يف    . )١٣(األخـرى مل حتل بعد، وبصورة رئيسية بسبب تعنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            
أن عدداً من الرعايا اليابانيني املختطفني ال يزالون على قيد احلياة يف مجهورية كوريا       الـيابان، وخباصة أسر املختطفني،      

وخالل العام املاضي، كشفت . الشعبية الدميقراطية وهناك شعور بأن عودهتم إىل اليابان ينبغي أن تتم على وجه السرعة         
 . قرير باختطافهمحاالت جديدة تتعلق برعايا عدة بلدان أخرى قام عمالء البلد موضوع الت

وكـان لقضية االختطاف تأثري بالغ على املستويني الوطين والدويل على حد سواء وهي مرتبطة بدعوة                 -٥٣
وباإلضافة إىل عمل املقرر اخلاص املتعلق . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل تقدمي إيضاحات وحتمل املسوؤلية

وقد اعتمدت .  حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي مبعاجلة عدد منهاهبذه احلاالت، يقوم الفريق العامل املعين
 الذي أعربت فيه اجلمعية العامة ٦١/١٧٤األمم املتحدة قرارات هامة يف هذا الشأن، وأحدثها قرار اجلمعية العامة 

علقة اليت تشغل بال اجملتمع     املسائل امل "عن قلقها إزاء توايل التقارير اليت تفيد بوقوع انتهاكات خطرية مبا يف ذلك              
الدويل واليت تتصل باختطاف األجانب من خالل عمليات االختفاء القسري الذي يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان               

 ).`٥`)ب (١الفقرة " (ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة

اليت أجرهتا   ازدادت املسـائل تعقيداً بفعل خمتلف جتارب القذائف والتجارب النووية            ٢٠٠٦ويف عـام     -٥٤
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على الرغم من اإلدانة العاملية، وخباصة عن طريق قرارات جملس األمن املعتمدة 

 .بتوافق اآلراء واليت تفرض جزاءات على هذا البلد

قانون عام ويرتـبط عدد من القوانني اليابانية بقضايا ختص مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وخباصة            -٥٥
وهناك قوانني أخرى ال تقتصر على هذا البلد        .  املتعلق مبساندة ضحايا االختطاف الذي يقوم به هذا البلد         ٢٠٠٢

بـل تشمل أيضاً بلداناً أخرى، ومنها قانون الرقابة على النقد األجنيب والتجارة اخلارجية بصيغته املعدلة يف عام                  
؛ وقانون التدابري اخلاصة لعام ٢٠٠٤تلوث النفطي بصيغته املعدلة يف عام ؛ والقانون املتعلق باملسؤولية عن ال٢٠٠٤
 يف  ٢٠٠٦ومشلت التطورات الرئيسية اليت حدثت يف عام        .  الذي حيظر دخول سفن حمددة املوانئ اليابانية       ٢٠٠٤

، مواجهـة قضـية االخـتطاف إنشاء مركز قيادة معين بقضية االختطاف، وحتديد هوية الضحية السابعة عشرة                
القانون "، بدأ نفاذ ٢٠٠٦ويف عام . والتعرف حديثاً على هوية العمالء املسؤولني عن إحدى عمليات االختطاف         

املـتعلق بالـتدابري اخلاصة بقضايا االختطاف وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها سلطات كوريا                
ويقضي القانون بتسليط الضوء على . االختطاف، وهـو القانون الذي يؤكد التزام اليابان حبل قضية       "الشـمالية 

القضية بتنظيم أسبوع وطين للتوعية بانتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وإصدار              
                                                      

13  See pamphlet in a number of languages:  “Abductions of Japanese Citizens by North Korea”, Ministry of 

Foreign Affairs, Tokyo, April 2006.  See further:  International Crisis Group, “Japan and North Korea:  

Bones of Contention�, Asia Report No. 100, Seoul/Brussels, 27 June 2005. 
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تقريـر سنوي عن املوضوع، وتشجيع إنشاء رابطة دولية بني الرعايا اليابانيني وجنسيات أخرى، واختاذ التدابري                
األزواج اليابانيون لرعايا : وختص مسألة املنشقني جمموعتني على األقل مها". ريني الشماليني املنشقنيالكو"ملساندة 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والكوريون الذين كانوا يقيمون يف اليابان وعادوا إىل مجهورية كوريا الشعبية 
ويعترب األزواج اليابانيون للرعايا الكوريني الذين      . اليابانالدميقراطـية للعيش فيها ويرغبون حالياً يف العودة إىل          

وباإلضافة إىل ذلك، قد    . كـانوا يقيمون يف اليابان مث عادوا إىل بلدهم للعيش فيه من احلاالت املثرية للقلق أيضاً               
وشارك املقرر . تكون هناك قنوات لتوفري املأوى ملن يلتمسون اللجوء هرباً من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

اخلاص أيضاً، يف أثناء زيارته لليابان، يف إحدى املناسبات اليت نظمت مبوجب القانون املذكور، وهي املؤمتر الدويل 
املعين حبقائق قضية االختطاف الدويل الذي متارسه كوريا الشمالية وحل هذه القضية، حيث التقى ليس فقط بأسر 

 . بأسر جنسيات أخرى، مثل إبن شقيق مواطن تايلندي من ضحايا االختطافاملختطفني اليابانيني ولكن أيضاً 

، ٢٠٠٥وينـبغي اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص قام مبوجب واليته، يف ختام زيارته األوىل لليابان يف عام            -٥٦
دئ إعادة  وتستحق هذه املبا  ). ٥١، الفقرة   A/60/306انظر  (بإصدار نداء إنساين يستند إىل مخسة مبادئ رئيسية         

 :تأكيد على النحو التايل

أناشد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تقدم رداً فعاالً وسريعاً على           : املسـؤولية  )أ"( 
ادعاء اليابان بأن هناك عدداً من املواطنني اليابانيني قد اختطفتهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وال 

 بغي إعادهتم إىل اليابان على الفور مع احملافظة على سالمتهم؛وين] فيها[يزالون أحياء ويعيشون 

أناشد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كفالة التحقق املوثوق واملوضوعي من          : الشفافية )ب"( 
، بغية توضيح حاالت الغموض     ]عمالؤها[ادعائهـا املـتعلق بوفاة خمتلف املواطنني اليابانيني الذين اختطفهم           

 قد اختطفوا مواطنني يابانيني آخرين؛] عمالؤها[املتصلة هبذا األمر والتحقق مما إذا كان والتناقض 

أناشد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية احترام وضمان ملّ مشل األسرة : وحدة األسرة )ج"( 
 ووحدهتا، وال سيما األسر اليت عانت من حاالت االختطاف؛ 

وريا الشعبية الدميقراطية تصحيح التناقضات ومتكني ضحايا       أناشد مجهورية ك  : املساءلة )د"( 
االخـتطاف وأسـرهم مـن اللجوء إىل العدالة وطلب االنتصاف بشكل فعال وعلى وجه السرعة من                 

 املسؤولني عن االختطاف، مبا يف ذلك مقاضاة املسؤولني عن هذه األفعال؛

طية استئناف ومواصلة احلوار    أناشـد مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقرا      : االسـتدامة   )ه"( 
واإلجـراءات مـع الـيابان بغـية التوصل إىل حل سلمي ملشكلة اختطاف املواطنني اليابانيني بواسطة                 

 ".، وذلك لتأمني الوصول إىل حل مرٍض هلذه املسألة، ومنع تكرار حاالت االختطاف]عمالئها[

 : التاليةوينبغي تعزيز هذا النداء اإلنساين بالتوجهات املستصوبة  -٥٧

 اختاذ اخلطوات بشكل أسرع لتسوية قضية االختطاف املعلقة تسوية مرضية؛: احلوار الفعال )أ( 
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إظهار نتائج حمددة استناداً إىل املسؤولية العاملية عن محاية حقوق اإلنسان وفقاً : التقدم اجلوهري )ب( 
 للقانون الدويل؛

ما الثنائية واملتعددة األطراف حلل املشكلة حالً       مساندة البلدين يف عالقاهت   : التضـامن الـدويل    )ج( 
 .سلمياً، بدعم من منظومة األمم املتحدة بكاملها

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ١٤ زيارة مجهورية كوريا يف الفترة من �باء 

يف مـن املـثري لالهتمام أن مجهورية كوريا صوتت لصاحل مشروع القرار اخلاص حبالة حقوق اإلنسان                  -٥٨
، ٢٠٠٦نوفمرب  /مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة يف تشرين الثاين            

ويعرب القرار عن القلق البالغ إزاء جمموعة . ٦١/١٧٤والـذي اعـتمدته اجللسة العامة بعد ذلك فأصبح القرار      
 الشعبية الدميقراطية وحيث بقوة هذا البلد على أن حيترم          متنوعة من انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا       

ويطلب القرار أيضاً إىل . متاماً مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك على أن يتعاون مع املقرر اخلاص
هذا الشأن  ويرى املقرر اخلاص يف     . األمـني العـام أن يقدم تقريراً عن احلالة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا املقبلة              

ضـرورة للسـماح باستئناف املفاوضات املعروفة باسم حمادثات األطراف الستة بغية حل القضايا الرئيسية، مع                
التركيز يف املقام األول على املشكلة النووية اليت تواجهها شبه اجلزيرة الكورية واليت قد يكون هلا تأثري أيضاً على                   

 .لى هذه اجلبهة سيسهم يف إفساح اجملال للعمل اإلنساين التدرجييحالة حقوق اإلنسان؛ فحدوث تطور إجيايب ع

وعلى الرغم من أن مجهورية كوريا قد أصبحت أكثر جزماً بتصويتها على القرار املذكور، فإن السياسة                 -٥٩
 وحىت  .الوطنية تترك الباب مفتوحاً إلمكانيات التفاعل مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف الوقت املناسب             

اآلن ظلت سياسة مجهورية كوريا جتاه جارهتا الشمالية سياسة خاصة متأثرة بتاريخ شبه اجلزيرة الكورية اخلاص                
وتشمل قضايا حقوق   . )١٤(ووحـدة املصـري اليت تربط بني مجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            

  ١٩٥٠الكورية اليت استمرت يف الفترة ما بني عامي         اإلنسـان الـيت تغطيها السياسة الوطنية شىت نتائج احلرب           
 واليت ال تزال تؤثر على حالة حقوق اإلنسان، ومنها على سبيل املثال قضية األشخاص املفقودين وملّ مشل ١٩٥٣و

وهذه القضايا جتري معاجلتها يف خمتلف احملادثات الوزارية بني مجهورية كوريا           . األسـر اليت فرقتها تلك احلرب     
وقد عقدت احملادثات . ورية كوريا الشعبية الدميقراطية واالجتماعات اليت تعقدها جلنة الصليب األمحر الدوليةومجه

 وأشار البيان الصحفي املشترك الصادر عنها إىل أن ٢٠٠٦أبريل /الوزارية الكورية األخرية يف بيونغ يانغ يف نيسان
جياد حل فعلي لقضايا األشخاص الذين ظلت أماكن        اجلـنوب والشـمال قـد اتفقا على العمل معاً من أجل إ            "

أما احملادثات األخرية اليت نظمتها جلنة الصليب       ". وجودهـم ومصائرهم جمهولة يف أثناء احلرب الكورية وبعدها        
 وجاء يف االتفاق الذي مت التوصل إليه يف ذلك االجتماع ٢٠٠٦فرباير /األمحر الدولية للبلدين فقد جرت يف شباط

فني سيدرجان قضية كشف مصائر املفقودين يف أثناء احلرب الكورية وبعدها يف فئة أوسع خاصة باألسر         الطر"أن  
 ".املشتتة، وأهنما سيقومان بالتشاور بشأن القضية وحلها

                                                      

14  See further:  International Symposium on Human Rights in North Korea (Proceedings), National Human 

Rights Commission of Korea, Seoul, 2006. 
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وعلى الرغم من التئام مشل عدد من األسر املشتتة من الشمال واجلنوب، فإن هناك حاجة إىل زيادة هذا                   -٦٠
حد للسماح بوجود عمليات متواصلة جلمع مشل األسر؛ وينبغي متكني أفراد األسر من البقاء على العدد إىل أقصى 

وهناك مشروع قانون معروض على الربملان حالياً لتقدمي        . اتصال ببعضهم البعض بعد عودهتم إىل أماكن إقامتهم       
 .طيةاإلغاثة واملساعدة ألولئك الذين اختطفتهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقرا

وهـناك جانب آخر لسياسة حقوق اإلنسان اليت تنتهجها مجهورية كوريا جتاه مجهورية كوريا الشعبية                -٦١
الدميقراطـية يتمـثل يف تقدمي البلد ملساعدة إنسانية ضخمة إىل جارهتا الشمالية، على املستويني الثنائي واملتعدد                 

 فعل لتجارب القذائف والتجارب النووية، فإنه ميكن وعلى الرغم من توقف هذه املساعدات حالياً كرد. األطراف
 . وقد ساندت مجهورية كوريا أيضاً عمل املقرر اخلاص. استئنافها يف الوقت املالئم

، أصدر مبوجب   ٢٠٠٥وينـبغي اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص، يف ختام زيارته جلمهورية كوريا يف عام                -٦٢
وعناصر النقاط الست جديرة بالتأكيد، ومعها عناصر أخرى . ت نقاطواليته صيغة حلقوق اإلنسان حتتوي على س

 ):٧٨ الفقرة E/CN.4/2006/35انظر (على النحو التايل 

 :إن املقرر اخلاص 

يشـجع مجهوريـة كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، متسكاً بروح احلوار واملصاحلة              
 فرص مجع مشل األسر، وحيث مجهورية كوريا الشعبية    والـتعاون بينهما، على إتاحة أكرب عدد ممكن من        

الدميقراطية على توضيح مشكلة املفقودين العالقة منذ مدة طويلة وحلها بفعالية، مع مراعاة أمهية استئناف 
 احملادثات الوزارية الكورية يف املستقبل يف إطار عملية دعم حتسني حقوق اإلنسان يف البلد؛

 واجملتمع الدويل بتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا          يؤيـد قـيام مجهورية كوريا      
الشـعبية الدميقراطـية، وخباصـة احلق يف الغذاء، وتوفري املعونة اإلنسانية، مبا يف ذلك املعونة الغذائية،                 
جلمهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية وهي املعونة اليت، رغم توقف مجهورية كوريا عن تقدميها حالياً،               

ن أن تستأنف يف الوقت املناسب على أسس إنسانية، مع رصدها رصداً مناسباً لبلوغ فئة املستفيدين                ميك
املستهدفة؛ وحيث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على بناء األمن الغذائي عن طريق تطبيق التقنيات              

 عمليات اختاذ القرارات،    الزراعـية املسـتدامة، واحلكم الرشيد، واملشاركة الشعبية الواسعة النطاق يف          
 والتوزيع العادل للموارد قصد تلبية احتياجات التنمية يف هذا البلد؛

يشجع مجهورية كوريا على مواصلة سياستها اإلنسانية خبصوص قبول ملتمسي اللجوء هرباً من              
الفرص املتاحة  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وتيسري تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً، مع زيادة            

هلـم للحصول على التدريب املهين وغريه من أنواع الدعم بغية احلصول على جمموعة متنوعة من فرص                 
 العمل وأسباب الرزق بشكل مستدام؛

يدعو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل إهناء خمتلف التناقضات واالنتهاكات املتعلقة حبقوق  
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد، وتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان يف امليادين املدنية و
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اإلنسان اليت هي طرف فيها والتوصيات املوجهة إليها من جمموعة من آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم 
 ؛املتحدة، مبا فيها توصيات املقرر اخلاص الواردة يف تقاريره إىل األمم املتحدة، تنفيذاً فعاالً

حيـث مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية على دعوة املقرر اخلاص وآليات حقوق اإلنسان                
األخـرى التابعة لألمم املتحدة لزيارة البلد لتقييم حالة حقوق اإلنسان فيه والتوصية باإلصالحات وما               

 يتصل هبا من متابعة؛

جيياً يف أنشطة التعاون مع اجملتمع يدعـو مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية إىل املشاركة تدر        
املدعمة ) احلوارات(الـدويل لتحسـني إعمـال حقوق اإلنسان يف هذا البلد بوسائل منها مثالً احلوار                

باملسـاعدة التقنية، والربامج االقتصادية اليت حتتوي على عنصر حلقوق اإلنسان، والربامج اخلاصة بسيادة      
التثقيف لبناء قدرات األشخاص املكلفني بإنفاذ القوانني واحترام     وعلى سبيل املثال التدريب و    (القـانون   

 . ، مع زيادة فرص مشاركة اجملتمع املدين)احلريات املدنية وإصالح نظام السجون

وينبغي أن يستكمل ما تقدم خبطوات فعالة وعملية لضمان التقدم وحتقيق حتسن جوهري يف جمال إعمال                 -٦٣
 . يا الشعبية الدميقراطيةحقوق اإلنسان يف مجهورية كور

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٣ إىل ١٨ زيارة منغوليا يف الفترة من -جيم 

نظراً للموقع االستراتيجي الذي حتتله منغوليا يف مشال شرقي آسيا، تبىن هذا البلد سياسة للعالقات الودية  -٦٤
تأثري الرئيسي حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية       وكان ال . مـع جريانه، مبا يف ذلك جريانه يف شبه اجلزيرة الكورية          

كوريـا الشعبية الدميقراطية على منغوليا يف السنوات األخرية هو مسألة الفارين من هذه اجلمهورية طلباً حلماية                 
وينبغي اإلشارة إىل أن    . وتتأثر هذه املسألة بالشواغل اإلنسانية واعتبارات األمن القومي يف آن واحد          . منغولـيا 

 ): ١٨املادة ( يوفر وسيلة ملنح اللجوء ملن يطلبونه على النحو التايل ١٩٩٢ر منغوليا لعام دستو

جيوز منح األجانب أو عدميي اجلنسية املضطهدين، بسبب معتقداهتم أو بسبب أنشطتهم السياسية  )٤"(
بهم املبين على أسس    أو غريهـا من األنشطة اليت ميارسوهنا سعياً للعدالة، اللجوء يف منغوليا بناًء على طل              

وقد أدرج هذا النص مبزيد من التفصيل يف قانون الوضع القانوين للمواطنني األجانب يف منغوليا     ". سليمة
 .وينبغي احلفاظ على التوازن احلساس بني هذه املسألة وشواغل األمن القومي. ١٩٩٣لعام 

وعلى الرغم من منو    . ٢٠٠١بلد إىل عام    ويرجع وجود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف هذا ال          -٦٥
التعاون بشكل ملموس بني املفوضية والسلطات الوطنية، رأت بعض املصادر اليت اجتمع معها املقرر اخلاص أنه ال    

. يزال هناك جمال لتعاون السلطات الوطنية مع تلك الوكالة، وخباصة يف جمال تقاسم املعلومات لضمان الشفافية               
 .خراً إىل الدعم اللوجسيت والتقين الذي ستقدمه املفوضية إىل منغوليا جديرة بالترحيبكما أن اإلشارة مؤ

ويقـوم موقـف السـلطات املنغولية حالياً على معاملة الفارين من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         -٦٦
وتلتزم السياسة مببدأ ". متسللني عرب احلدود"كحـاالت إنسانية، على الرغم من أن القانون الوطين يعتربهم عادة           

إىل بلداهنم األصلية أو إىل أراٍض أخرى       ) أو ترحيلهم (عـدم اإلعادة القسرية الدويل الذي حيظر إعادة الالجئني          
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والواقع أن هؤالء األشخاص ميرون مروراً عابراً مبنغوليا مث يغادروهنا متجهني  . ُيحتمل أن يتعرضوا فيها لالضطهاد    
وهذا املوقف الذي تتخذه السلطات املنغولية جدير بالثناء والدعم ألنه          . فيه ألجل طويل  إىل بلد آخر لالستيطان     

ولدى البلد أيضاً آليات شىت، مثل . موقف إنساين يبشر باخلري فيما يتعلق بالتزام البلد بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
بط والضمانات الالزمة لتعزيز ومحاية حقوق اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا، اليت تساعد يف توفري الضوا

 . اإلنسان، باإلضافة إىل وجود جمتمع مدين ينبض باحلياة وجمموعة متنوعة من وسائط اإلعالم

وتقوم . ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١وهـناك مسألة االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام            -٦٧
ومن النتائج اإلجيابية اليت سيحققها االنضمام      . تلف الوكاالت بشأن هذه املسألة    السـلطات يف منغوليا بالتشاور مع خم      

املسـاعدة يف وضع معايري واضحة ملعاملة ملتمسي اللجوء مما يؤدي إىل نظام أكثر وضوحاً وشفافية فيما يتعلق بوضع                   
الالجئني، مبا يف ذلك إعادة توطينهم وسيتعني تعزيز هذه العملية بدعم دويل والسعي إىل حلول دائمة ملشكلة   . الالجئني

 . يف بلدان أخرى حبسب االقتضاء، مع مراعاة املوارد احملدودة اليت باستطاعة منغوليا توفريها كبلد ناٍم

 :وفيما يتعلق باملستقبل، تشمل التوجهات الرئيسية اليت ينبغي أن تتبناها منغوليا ما يلي -٦٨

 نسانية جتاه ملتمسي اللجوء يف البلد؛مواصلة سياساهتا وممارساهتا اإل )أ( 

محاية ومساعدة الالجئني، مع مراعاة خمتلف اجملموعات الضعيفة مثل النساء واألطفال واحلاجة             )ب( 
 إىل إقامة تعاون وثيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛

وسهولة إطالع تلك   ضـمان شفافية الظروف اليت يبقى يف ظلها ملتمسو اللجوء بصورة مؤقتة              )ج( 
 الوكالة التابعة لألمم املتحدة عليها؛

مواصلة التقيد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل املتعلق بالالجئني، وضمان اختاذ تدابري  )د( 
قوق اإلنسان  تنفيذبة فعالة، وبناء قدرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، بوسائل منها توفري التدريب على قانون ح              

 وقانون الالجئني ملوظفي احلدود، وتوعية اجلمهور لتعزيز املشاركة الوجدانية والتعاطف مع ملتمسي اللجوء؛

، وتعديل قوانني البلد وسياساته     ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥٧االنضـمام إىل اتفاقـية عام         )ه( 
ؤون الالجئني وغريها من وكاالت األمم املتحدة وآلـياته تبعاً لذلك، بدعم رئيسي من مفوضية األمم املتحدة لش     

 .وبالتعاون معها، باإلضافة إىل اختاذ التدابري التنفيذية الفعالة

وينـبغي أن يستكمل اجملتمع الدويل ما تقدم بتوفري الدعم املناسب يف إطار التضامن الدويل، مع مراعاة                  -٦٩
عن التصدي لألسباب اجلذرية لتدفقات ملتمسي      ) مللتمسي اللجوء من دول أخرى    (مسـؤولية الدولـة األصلية      

اللجوء إىل اخلارج واحلاجة إىل تقيد مجيع البلدان بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني، سواء 
 .أكانت بلداناً أصلية أم بلدان عبور أم بلدان مقصد
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  التوجهات-خامساً 

 يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عدداً من االنتهاكات تكشـف احلالـة الراهـنة حلقوق اإلنسان       -٧٠
احلقوق : وقد تناوهلا هذا التقارير بالتحليل وخباصة من زاوية القوت        . الرئيسـية يف جمموعـة متنوعة من امليادين       

نسانية احلق املتعلق بأمن الشخص واملعاملة اإل     : املـتعلقة بـالغذاء والتغذية وما يتصل هبا من مسائل؛ واحلريات          
احلقوق اخلاصة مبجموعات حمددة؛    : احلقوق املتعلقة بالالجئني وملتمسي اللجوء؛ والضعف     : والعـدل؛ واللجوء  

احلقوق املتصلة مبسؤولية سلطات الدولة عن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وما يتصل             : واملسـؤولية 
 بسبب جتارب   ٢٠٠٦ز ومحاية حقوق اإلنسان يف عام       وقد تفاقمت حالة البيئة احمليطة بتعزي     . بذلـك من مساءلة   

القذائف والتجارب النووية اليت أجراها البلد على الرغم من اإلدانة العاملية واعتماد قرارات جملس األمن الالحقة                
ومن املؤسف أن عامة الناس يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هم من يعانون . اليت تفرض جزاءات على البلد

 .لى أيدي السلطات ومن يتحملون وطأة االنتهاكات اليت ال حصر هلا واملنهجية واملنتشرة يف آن واحدع

 :وفيما يتعلق باملستقبل، ينبغي أن تتخذ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية التدابري التالية -٧١

طرف فيها وكذلك التقـيد بااللتزامات الدولية مبوجب شىت معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي         )أ( 
بالقانون الدويل، وحتويل اإلنفاق العسكري إىل قطاع التنمية البشرية وإعادة ختصيص املوارد الوطنية حلماية حقوق 

 اإلنسان وتعزيز األمن البشري؛

تيسـري الوصول إىل املساعدات اإلنسانية، ومراعاة احلاجة إىل الرصد لضمان وصول املساعدات إىل               )ب( 
 تهَدفة، وبناء األمن الغذائي عن طريق التنمية الزراعية املستدامة مبشاركة شعبية على نطاق واسع؛اجلماعات املس

إصالح نظام السجون فيها، والقضاء على ممارسة العنف ضد اإلنسان، وتعزيز ضمانات احملاكمة  )ج( 
 إقامة قضاء مستقل؛العادلة وسيادة القانون، مثل الضمانات املقدمة للمتهمني، واحملاكمة املنصفة، و

إعـالن سياسة واضحة بعدم معاقبة من يغادرون البلد بدون إذن، والكف عن معاقبة العائدين،      )د( 
 وتعديل القانون، وتدريب موظفيها تبعاً لذلك؛

معاجلـة األسـباب اجلذرية املؤدية إىل تدفق الالجئني إىل اخلارج وجترمي أولئك الذين يستغلون                 )ه( 
 يق هتريب البشر واالجتار هبم وابتزازهم، مع عدم جترمي الضحايا؛الالجئني عن طر

محايـة حقـوق النساء واألطفال واجملموعات األخرى، وخباصة مبعاجلة ضعف أوضاعهم وإهناء              )و( 
 التمييز ضدهم؛

التصرف مبسؤولية وعلى حنو يسمح باملساءلة جتاه سكاهنا ملنع وكبح انتهاكات حقوق اإلنسان ليس               )ز( 
  عن طريق اإلصالح القانوين ولكن أيضاً عن طريق اإلعمال اجلوهري حلقوق اإلنسان من الناحية العملية؛فقط

متكني املقرر اخلاص من دخول البلد لتقييم حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع وتقدمي املشورة  )ح( 
 بشأن التحسينات الالزمة؛
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املكلفة برصد حقوق اإلنسان مبوجب املعاهدات اليت التفاعل بصورة مستدامة مع خمتلف اهليئات  )ط( 
 هي طرف فيها باتباع توصياهتا ودعوهتا إىل زيارة البلد لدعم التحسينات؛

طلـب املسـاعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بغية تعزيز ومحاية                )ي( 
 .حقوق اإلنسان يف البلد

 :لدويل التدابري التاليةوينبغي أن يتخذ اجملتمع ا -٧٢

االستمرار يف توفري املعونة اإلنسانية، وخباصة املعونة الغذائية، على أساس ضرورة وصول املعونة              )أ( 
 مع إجراء الرصد الالزم؛") ال معونة بال منفذ("إىل اجملموعات املستهَدفة 

عن إعادة الالجئني قسراً إىل     احـترام حقـوق الالجئني، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة القسرية، والكف             )ب( 
 بلداهنم األصلية، وإعفاؤهم من قيود قوانني اهلجرة الوطنية اليت ميكن أن تؤدي إىل احتجاز الالجئني وملتمسي اللجوء؛

استخدام احلوار وغريه من أساليب التفاعل للتفاهم مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مع              )ج( 
 ممارسة التأثري التدرجيي، وتقدمي الضمانات االقتصادية واألمنية حبسب االقتضاء؛توفري احلوافز املنافسة، و

 تعبئة األمم املتحدة بأسرها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد؛ )د( 

دعـم العملـيات اليت حتقق املسؤولية واملساءلة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، ووضع حد                )ه( 
 .لإلفالت من العقاب

- - - - - 

 


