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   حقوق اإلنسان جملس
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

من  )ج(١٥دته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        موجز أع     
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

 إىل  )١( من أصحاب املـصلحة    ١٢هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
ة العامـة الـيت     وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهي    . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو             

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع        . قرار يتصالن مبطالبات حمددة   
. تقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جير تغيري النصوص األصـلية املعلومات الواردة يف ال  

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل 
وتتاح علـى املوقـع     . عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها        

. الكاملة جلميع الورقات الواردة   لمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص      لالشبكي  
 .وقد أُعد التقرير مع مراعاة وترية اجلولة األوىل لالستعراض اليت ُحددت بأربع سنوات

  

                                                           
 . هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةُتحررمل   *
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  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
يف أبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف              -١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       : أربع معاهدات دولية رئيسية حلقوق اإلنسان هي      
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء          

وقد حثت منظمة التـضامن     . )٢( واتفاقية حقوق الطفل   ،على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
حي العاملي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان أن جتّسد سياستها وممارساهتا            املسي

  .)٣(املعاهدات الدولية اليت التزمت هبا

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء   
تفيد منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن دستور مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية             -٢

غري أن  . ة، حقوق اإلنسان اليت حددهتا األمم املتحدة والنظام الدويل        يضمن، يف صيغته األصلي   
ويف رأي احلكومـة أن احلقـوق       . تفسري هذه احلقوق خيتلف عن املعايري املعترف هبا دولياً        

اإلمنائية هلا األسبقية على احلقوق املدنية والسياسية، بل وإن هذه احلقوق مل يـتم ضـماهنا                
وأوصت املنظمـة باملـضي   . )٤(ا من خالل النوايا الطيبة للقيادةبوصفها حقوقاً، بل مت منحه  

قدماً يف حتديث الدستور، ومحاية حقوق اإلنسان واالعتراف بأهنا متساوية، وفطرية وغـري             
  .)٥(قابلة للتصرف

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن احلقوق واحلريات اليت يكرسها اإلعالن العاملي              -٣
اهدات اليت ُتعد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرفاً فيها ما زالت           حلقوق اإلنسان واملع  

وأشار حتالف املواطنني من أجل . )٦(يف معظمها ال حتظى باحلماية من خالل التشريعات احمللية       
ونقابة احملامني الكورية إىل أنه ما زالت هناك أوجه تناقض /حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية  

وبني طريقة تطبيقها، حيث إن السياسات اليت متّيز  ) أو القانونية (كام املؤسسية   كبرية بني األح  
 االقتصادية ما زالـت تـشكّل       -بني الطبقات االجتماعية والتحكم يف املناحي االجتماعية        

  . )٧(انتهاكاً للحقوق األساسية
:  يلـي  ، مبا االستعجال على سبيل    ،ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل القيام        -٤

تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واهليئات القائمة علـى     
امليثاق، مبا يف ذلك ضمان وجود تشريعات مناسبة يف جمال حقـوق اإلنـسان وتطبيقهـا؛                
والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقيـة            
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 مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية محاية مجيع األشخاص مـن االختفـاء             القضاء على 
  .)٨(القسري وإدماجها مجيعاً يف تشريعاهتا احمللية وتنفيذها يف إطار السياسات واملمارسات

وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن قـوانني مجهوريـة كوريـا الـشعبية                -٥
، تستند إىل إيديولوجيات الدولة املطبقة يف البالد واليت         الدميقراطية، مبا يف ذلك قوانني العمل     

، واالشتراكية، والشيوعية وسياسـات     )االعتماد على الذات  " (Jucheجوشي  "ُتعرف باسم   
وتتمتع املبادئ التوجيهية أو التعليمات الصادرة عن الرئيس كيم إيل سـونغ            . حزب العمال 

  .)٩(نيبقوة قانونية تنفيذية تعلو الدستور أو القوان

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
ومنظمة حقوق اإلنسان /أبلغت منظمة الصناديق الدائمة لالجئني الكوريني الشماليني       -٦

وأضافتا بأنه  . بال حدود بأنه ال توجد آليات وطنية لالنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان           
  .)١٠(ة كوريا الشعبية الدميقراطيةال وجود للمجتمع املدين على ما يبدو يف مجهوري

فريـق سـارانغبانغ    /شبكة الـسالم  /واقترحت اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان      -٧
)SARANGBANG (          حلقوق اإلنسان بأن تضفي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قدراً من

الوطنية املعنيـة   الشفافية على أنشطة النظام احمللي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جلنة التنسيق             
بتنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة التنسيق الوطنية املعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق              

واقترحت عالوة على ذلك استحداث وظائف حلماية حقـوق اإلنـسان يف هـذه              . الطفل
وطنية إنشاء مؤسسات   : املؤسسات وتوقعت أن تعمد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل        

حلقوق اإلنسان تتمتع باالستقالل وفقاً للمعايري الدولية، واملشاركة يف تبـادل اآلراء بـشأن      
قضايا حقوق اإلنسان مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان وجلنـة             
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ واملـشاركة بنـشاط يف             

  .)١١(مع الدويل كعضوٍ فيهاجملت

  التدابري السياساتية  -دال   
نقابة احملامني الكورية إىل    /يشري حتالف املواطنني حلقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية         -٨

وأعربت كل مـن اللجنـة      . )١٢( قصوى لتعليم حقوق اإلنسان يف البلد      أولويةضرورة إيالء   
 حلقوق اإلنسان عن أملها بـأن       سارانغبانغفريق  /شبكة السالم / حلقوق اإلنسان  الكاثوليكية

  .)١٣(على حتسينها لة حقوق اإلنسان يف البالد وتعملتدرس احلكومة حا
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
ـ               -٩ وق ذكرت منظمة العفو الدولية أن احلكومة ما زالت ترفض دخول مـراقيب حق

 ودعتها إىل السماح بدخول مجيع اإلجراءات اخلاصة     )١٤(اإلنسان املستقلني ومتنع االتصال هبم    
التابعة لألمم املتحدة اليت تطلب القيام بزيارة، وال سيما املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق                

مات مشاهبة   ومثة معلو  )١٥(اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، واملراقبني املستقلني       
، والصندوق الدائمة لالجـئني مـن كوريـا         )١٦(أبلغت عنها منظمة رصد حقوق اإلنسان     

، )١٨( ومنظمة األبواب املفتوحـة الدوليـة        )١٧(الشمالية، ومنظمة حقوق اإلنسان بال حدود     
  . )٢٠( ومنظمة التضامن املسيحي العاملي)١٩(ومنظمة محلة اليوبيل

بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع       ورحبت منظمة العفو الدولية       -١٠
إىل اللجنة املعنية حبقوق الطفل من جانب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومشاركتها يف             

بيد أنه يف السنوات املاضية الحظت منظمة العفو الدولية         . االستعراض الذي قامت به اللجنة    
ام يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اهليئة وغريها من          بقلق أن احلكومة أخفقت على الدو     

  .)٢١(هيئات املعاهدات أو يف توفري معلومات كافية حول تنفيذ هذه التوصيات

  سان، مع مراعاة القانون اإلنساين    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلن         -باء   
  الدويل الساري

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الوضع االجتماعي حبكم الوالدة    " منظمة التضامن املسيحي العاملي، أن نظام        أبلغت  -١١

"seongbun"          على الـرغم مـن      ، التمييزي ما زال قائماً مما ينتهك بوضوح مبدأ عدم التمييز 
وأشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إىل أن التمييز القائم على          . )٢٢(الضمانات الدستورية 

ذور االجتماعية اختّذ الصبغة املؤسسية يف ستينات القرن املاضي حيث          رصد خلفية األسر واجل   
وذكرت منظمة  . )٢٣(أصبح نظاماً قانونياً يشبه نظام الطبقات االجتماعية يف البلدان األخرى         
" النـواة الراسـخة   "رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة تقسم السكان إىل فئات خمتلفة هي            

  .)٢٤( إىل تقييمها للوالءات السياسية لألفراداستناداً" املعادية"و" املترددة"و
وأشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إىل أن هذا النظام خيلق يف هناية األمر ثغرات                -١٢

ومييز بينهم يف احلصول على الطعام      " سيئني"و" جيدين"يف اجملتمع حيث ُيصنف املواطنني إىل       
ل  ملعلومات حتالف املواطنني من أج     ووفقاً. )٢٥(هينأو الرعاية الصحية أو التعليم اجلامعي أو امل       

، فإن مجهوريـة كوريـا      (KBA)حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية ونقابة احملامني الكورية         
بيد أن الالجئني مـن كوريـا       . الشعبية الدميقراطية تنفي وجود أية تصنيفات من هذا القبيل        



A/HRC/WG.6/6/PRK/3 

5 GE.09-15172 

وأوصى املركز  . )٢٦(ظام واستمرار العمل به   الشمالية أكدوا مراراً وتكراراً من وجود هذا الن       
اآلسيوي حلقوق اإلنسان بأن تقدم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل منظومـة األمـم              
املتحدة مجيع الوثائق والنظم القانونية السرية والسارية املتعلقة بطريقة عمل نظام الطبقات وأن  

  .)٢٨( توصيات مماثلةضامن املسيحي العامليوقدمت منظمة الت. )٢٧(ُتلغي هذا النظام كلياً
فريق سارانغبانغ حلقوق   /شبكة السالم /وأشارت اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان      -١٣

اإلنسان إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اختذت إجـراءات يف جمـايل القـوانني               
إىل اتفاقية القضاء على مجيـع      والسياسات لتعزيز مشاركة املرأة يف شؤون اجملتمع باالنضمام         

غري أنه ما زال يساورها القلق إزاء تشديد مجهورية كوريا الشعبية           . أشكال التمييز ضد املرأة   
الدميقراطية على دور املرأة يف تربية األطفال، وال تعترب التفاوت يف سن الزواج بني تـشديد                

شـبكة  /يكيـة حلقـوق اإلنـسان   وأضافت اللجنة الكاثول. الرجال والنساء متييزاً ضد املرأة    
 أن هذه النقاط تتغاضى عن العادات التقليدية والوطنية، وتفرض دوراً       سارانغبانغفريق  /السالم

  .)٢٩(جنسانياً متييزياً على املرأة
فريق سارانغبانغ حلقـوق    /شبكة السالم /وتقول اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان      -١٤

ملرأة كي ُتنجب أطفاالً ضد إرادهتا متثل شـكالً مـن   ن الضغوط االجتماعية على ا   اإلنسان إ 
 وأعربت عن أملها بأن تعمل احلكومة على إرساء سياسات سكانية ،أشكال التمييز ضد املرأة

  .)٣٠(تساعد على حتسني حق املرأة يف التمتع بالصحة وتقرير املصري

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
لعفو الدولية أنه يتم تنفيذ عقوبة اإلعدام بصورة سرية يف مجهوريـة            تذكر منظمة ا    -١٥

وُتنفذ عمليات اإلعدام عادة رمياً بالرصاص أو شنقاً، ومثة تقارير          . كوريا الشعبية الدميقراطية  
وتعترب عمليات اإلعـدام العلـين      . تتحدث عن عمليات إعدام علنية وخارج نطاق القضاء       

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ذاهتا، ويتم اللجوء إليها لتكون          انتهاكاً للقانون اجلنائي يف   
ورغم تراجع عدد اجلرائم املوجبة لعقوبة اإلعدام، فإن أربعاً مـن اجلـرائم             . درساً لآلخرين 

اخلمس املتبقية هي جرائم سياسية أساساً وأركاهنا حمددة بشروط عامة جداً إىل حد أنه مثـة                
  .)٣١( تلك األركان على أساس اعتبارات ذاتيةاحتمال بأن ُيثبت توافر

فريق سـارانغبانغ حلقـوق     /شبكة السالم /وترى اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان      -١٦
اإلنسان أن النوايا اليت أعلنتها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف تقريرها الدوري الثاين             

، أن تلغي كلياً عقوبة اإلعدام وأن ُتـضّمن         )١٩٩٩(املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       
وتـرى  . قانوهنا اجلنائي تعريفاً أدق ألركان اجلرمية املُوجبة لعقوبة اإلعدام، هي نوايا إجيابية           

هذه املنظمات أنه حتليل الواقع يف هذا املضمار مستحيل بالنظر إىل عدد القضايا واالهتامـات   
وباإلضافة إىل ذلـك فثمـة      . ال يتم الكشف عنها   اليت تؤدي إىل فرض عقوبة اإلعدام واليت        

حاجة ألن تعمد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل توضيح عدة تقارير عـن عمليـات       
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اإلعدام العلين، وإنفاذ عقوبة اإلعدام عمالً مبراسيم أو تعليمات وليس من خالل اإلجراءات             
 اللجنـة الكاثوليكيـة حلقـوق       وتعـارض . القانونية من قبيل قانون اإلجراءات اجلنائيـة      

فريق سارانغبانغ حلقوق اإلنسان اللجوء إىل عقوبة اإلعدام كوسـيلة          /شبكة السالم /اإلنسان
وأعربت عن أملها بأن تكشف مجهورية كوريا الشعبية        . تعتمد على التخويف لتأديب الناس    

م وأن تتخـذ    الدميقراطية عن عدد من القضايا، والتهم املوجهة وطرق تنفيذ عقوبة اإلعـدا           
  .)٣٢(التدابري الفعالة إللغائها كلياً

وتفيد منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن املنشقني من مجهورية كوريـا الـشعبية               -١٧
الدميقراطية أدلوا بشهادات عن عمليات اإلعدام اليت حتدث داخل وخـارج إطـار نظـام               

طبقت على أفعال مـن قبيـل       ففي الداخل تفيد التقارير بأن العقوبة       . االحتجاز والسجون 
السعي للحصول على الطعام أو سرقته، وحماولة اهلرب، وأعمال الشغب، ومهامجة حـرس             

كما أهنا استخدمت كعقـاب     . السجون، ورفض التخلي عن املعتقدات الدينية وانتقاد البلد       
ني أو  للكوريني الشماليني، الذين أعيدوا من بلد جماور، والذين هلم صلة بالكوريني اجلنـوبي            

أما خارج نطاق نظام السجون فإن األفعال اليت توقع عليها عقوبة اإلعدام غالبـاً     . املسيحيني
وقد دعت منظمة العفو الدولية     . )٣٣(ما تكون حماوالت بسيطة كتلك الرامية إىل تأمني الطعام        

ـ        اق احلكومة إىل املبادرة فوراً إىل وضع حد لعمليات اإلعدام العلنية واليت تـتم خـارج نط
  .)٣٤(هاوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائالقضاء، وإىل تطبيق وقف رمسي لتنفيذ عق

نه ال يسمح عموماً حبدوث احلمل       بأ (CSW)وتقول منظمة التضامن املسيحي العاملي        -١٨
يف السجون، وتبّين الشهادات أنه إذا أخفقت مساعي السلطات الستحثاث اإلجهاض، يتم            

وقد عانت احملتجزات الاليت حاولن عبور احلدود إىل بلد جماور من . مقتل األطفال عند والدهت
املعاملة ذاهتا بل إن بعض الشهادات تصف إجبار السجينات على قتل أطفـاهلن احلـديثي               

املعهـد الكـوري    /وتضمنت تقارير أخرى من مركز حقوق اإلنسان والسالم       . )٣٥(الوالدة
 والصناديق الدائمة لصاحل الالجئني من كوريـا        )٣٦(للبحوث اخلاصة باملخطوفني أثناء احلرب    

 معلومات مماثلة تشري أيضاً إىل أن النساء مـن   )٣٧(منظمة حقوق اإلنسان بال حدود    /الشمالية
كوريا الشمالية الاليت يعربن احلدود إىل بلد جماور ويتبني أهنن حوامل عند عـودهتن جتـربن                

  . )٣٨(عموماً على الرضوخ لعملية اإلجهاض
  حسب ما تفيد به منظمة العفو الدولية، فـإن سياسـة االختطـاف واالختفـاء              و  -١٩

  القسري اليت تتبعها مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مـستمرة منـذ احلـرب                
حيث مت اختطاف عشرات اآلالف من الكوريني الـشماليني،         ). ١٩٥٣-١٩٥٠(الكورية  

وقـد  .  كوريا الشعبية الدميقراطيةعالوة على املواطنني من بلدان أخرى، من جانب مجهورية 
ارتكـاب  "اختفى أفراد أسر من كوريا الشمالية يشتبه بأهنم منشقني أو عوقبوا مبوجب مبدأ              

ورفضت السلطات، يف أغلب األحيان، التسليم بأن هؤالء األشخاص هم قيد           " اجلرم بالتبعية 
قـدمت معلومـات   و. )٣٩(االحتجاز أو تقدمي أية معلومات عن مصريهم أو مكان وجودهم     



A/HRC/WG.6/6/PRK/3 

7 GE.09-15172 

املعهد الكوري للبحوث اخلاصة باملخطوفني     /مماثلة من جانب مركز حقوق اإلنسان والسالم      
إعالن إدانة مجيـع    : ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل القيام مبا يلي        . )٤٠(أثناء احلرب 

يف عمليات االختطاف واالختفاء القسري ووقفها على الفور؛ وإجراء حتقيق مفّصل ونزيـه             
 املعلومات  ونشركل املزاعم السابقة والراهنة املتعلقة بعمليات االختطاف واالختفاء القسري؛          

 واحلامسة حول مصري وأماكن وجود مجيع األشخاص الـذين تعرضـوا            والصحيحةالرمسية،  
لالختطاف أو االختفاء القسري؛ والتأكد من السماح جلميع األشخاص املخطوفني واملختفني       

رة كوريا الشمالية وفقاً للقانون الدويل، ما مل توجه إليهم هتمة بارتكاب جرميـة              قسراً مبغاد 
  . )٤١(جنائية معترف هبا

أنه ال توجد أية تقييدات على قدرة احلكومة على         إىل  وأشارت منظمة محلة اليوبيل       -٢٠
 فرادي على الـصعيد العملـي، رغـم أن    أو إيداعهم احلبس االن مواطنيها احتجاز أو حبس  

وكثرياً مـا يرسـل     .  الختاذ مثل تلك اإلجراءات    موافقة املدعي العام  يشترط  قانون اجلنائي   ال
 حقـوق  رصـد وقد ذكرت منظمة . )٤٢(السياسية دون حماكمة عادلة املعسكرات  الناس إىل   

، وانعدام مراعاة األصول القانونية والتعذيب      تعسفاًاإلنسان أن عمليات االعتقال واالحتجاز      
  .)٤٣(ال تزال تشكل مدعاة للقلق الشديداملعاملة األخرى وأشكال إساءة 

نقابة احملـامني   /ويقول حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية           -٢١
الكوريني إنه توجد أنواع خمتلفة من معسكرات االعتقال، مبا يف ذلك ست مستعمرات كبرية      

زايدة من املشردين واملتسولني نتيجة جماعـة       للمعتقلني السياسيني ومرافق الحتجاز أعداد مت     
وحتدث أشد انتهاكات حقوق اإلنسان خطورة يف معسكرات        . التسعينات من القرن املاضي   

. املخصصة للـسجناء الـسياسيني  االعتقال السياسي، وعلى حنو أدق، يف معسكرات العمل     
(Gwalliso)" مراكز اإلدارة"ويطلق عليها رمسياً اسم 

)٤٤(.  
نقابـة احملـامني    /د تقارير حتالف املواطنني حلقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية        وتفي  -٢٢

أوهلما من  .  للموقوفني السياسيني  (Guryujang)الكورية بوجود نوعني من معسكرات العقاب       
ويتعرض احملتجـزون   . أجل االستجواب األويل، يف حني يقع اآلخر داخل معسكر االعتقال         

كال املعسكرين، وميوت معظـم الـذين يرسـلون إىل الثـاين             يف   يللتعذيب البدين والنفس  
وتفيد منظمة العفو الدولية بأنه يتم إجبار السجناء على القيام بأعمـال مرهقـة              . )٤٥(منهما

منظمة وتتضمن تقارير   . )٤٦(جسدياً طوال عشر ساعات أو أكثر يوميا، دون أية أيام للراحة          
حقـوق اإلنـسان يف كوريـا       مـن أجـل     طنني  املوا واحتاد )٤٧(العامليحي  ياملسالتضامن  
  . معلومات مماثلة)٤٨(نقابة احملامني الكورية/الشمالية

 اشُتبه بأهنم يكذبون،    ا يتعرضون للتعذيب إذ   السجناءوتقول منظمة العفو الدولية إن        -٢٣
وتالحـظ  .  الوطنيةاألناشيدال يؤدون عملهم بالسرعة املطلوبة أو إذا مل يتذكروا كلمات     أو  
األشغال الشاقة القسرية، ونقص التغذية، وانعدام الرعاية الطبية،        تضافر عوامل   بالنظر إىل   أنه  

وظروف املعيشة غري الصحية يقع العديد من السجناء فريسة املرض، وقد توىف البعض منهم              
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ـ  . )٤٩(يف السجن أو بعد إطالق سراحهم بفترة وجيزة        رير منظمـة التـضامن     اوتتضمن تق
  وقد دعت منظمة العفو الدولية احلكومـة إىل القيـام         . )٥٠(علومات مماثلة املسيحي العاملي م  

ري ذلك من أنواع سـوء      غاستخدام تعذيب السجناء و   لوقف  اختاذ إجراءات فورية    : مبا يلي 
املعاملة والعمل القسري يف معسكرات االعتقال، وضمان تطبيق املعايري الدولية يف معاملـة             

 حبيث تلـيب    عسكرات االعتقال ومرافق االحتجاز   دة يف م  املساجني، وحتسني الظروف السائ   
  .)٥١(ددا يف هذا الصاملعايري الدولية الدني

فريق سارانغبانغ حلقوق   /شبكة السالم /واقترحت اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان      -٢٤
وتوقعوا مـن   .  على احلكومة إجراء حتقيق مستقل يف مراكز االحتجاز ونشر نتائجه          اإلنسان
ة تعزيز وظيفة اإلشراف على مراكز االحتجاز من خالل نظام وطين مستقل حلقـوق      احلكوم
نقابة احملامني  / الشمالية وأفاد حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا        . )٥٢(اإلنسان

  الكورية بأنه نظراً إلنكار احلكومة وجود أية معـسكرات للمعـتقلني الـسياسيني، فـإن              
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية أن يزوروا األمـاكن          عليها أن تسمح ملمثلي     

 Gwalliso no. 14 Kaecheon, Gwalliso walliso no. 15 Yodeok, Gwalliso no. 16: التاليـة 

Hwaseong, Gwalliso no. 18 Bukchang, Gwalliso no. 22 Haengyong, and Gwalliso no. 25 

Cheongjin. .   ألسباب سياسية، وإطالق سـراح      مجيع معسكرات االعتقال  وأوصيتا بتفكيك 
  .)٥٣(السجناء على الفور

نقابة احملـامني   / الشمالية ويشري حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا          -٢٥
  الكورية إىل أن إجراءات اعتقال واحتجاز مرتكيب اجلرائم السياسية تتعـارض مـع مبـدأ              

، يف  ةتجاز أي عسكري يرتكب خطأً لفترة غـري حمـدود         وميكن اح ". ال عقوبة إال بنص   "
وهناك أيضاً مرفق احتجاز مغلق حيث ال يتم احتجاز أحد سوى ضباط           . معسكر عمل مغلق  

  .)٥٤( األماكنهوال ميكن توفري احلماية القانونية للمحتجزين يف هذ. اجليش املناوئني للحكومة
نقابة احملـامني   /الشمالية يف كوريا يفيد حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان        و  -٢٦

الكورية أن إجراءات االعتقال واالحتجاز تتعارض مع القوانني احملليـة جلمهوريـة كوريـا         
 نظام التجـرمي  ميثلو. الشعبية الدميقراطية ومع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

ق علـى أفـراد     طّبالذي ي ،  نياملواطنحبكم التبعية، ومصادرة األمالك وسحب بطاقة تسجيل        
التـضامن  منظمة   توقد ذكر . )٥٥(إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ل ، انتهاكاً األسر املباشرين 

  علـى وتـصّنف الـسجناء     " التجرمي حبكم التبعية  "املسيحي العاملي أن احلكومة تطبق مبدأ       
ىل ثالثـة   وميكن هلا دون أي سند قانوين أن تودع يف السجون ما يـصل إ             . أسس اجتماعية 

حقوق منظمة رصد وتفيد تقارير . )٥٦( من أقارب املتهمني- اجلدود واآلباء واألبناء -أجيال 
 والديهم  ون للتمييز والعقاب على أساس وضع     اإلنسان أن األطفال يف كوريا الشمالية يتعرض      

ـ  أنو.  أو أنشطتهم أو آرائهم أو معتقداهتمأو أفراد األسرة اآلخرين   ى  العقاب اجلمـاعي عل
  .)٥٧(ممارسة شائعةاجلرائم السياسية 



A/HRC/WG.6/6/PRK/3 

9 GE.09-15172 

  ر بالنساء والفتيات مع بلـد جمـاور       حقوق اإلنسان بأن االجتا   مرصد  منظمة  فيد  تو  -٢٧
باخلـداع  دفّعهن  ما زال قائماً، وخصوصاً قرب احلدود، وغالباً ما يتم اختطاف الضحايا أو             

ة محلة اليوبيل فإن احلكومـة ال       ووفقاً ملنظم . )٥٨(إىل الزواج، أو البغاء، أو العبودية اجلنسية      
تعترف مبسألة االجتار بشكل عام، وال تفّرق بني االجتار وبني عبور احلدود على حنـو غـري                 

وال يبدو أن احلكومة تبذل أي جهد لتنفيذ القوانني اليت          . قانوين ألسباب اقتصادية أو سياسية    
 من جانب   )٦٠(مت معلومات مماثلة  وقُد.)٥٩(توفر احلماية لضحايا اجلنس واالجتار باليد العاملة      

 أن  ، ورد فيها  معهد البحوث املتصلة باملخطوفني أثناء احلرب الكورية      /مركز حقوق اإلنسان  
حاالت العنف األشد خطورة ضد النساء هي االنتهاكات النفسية واجلسدية اليت تتعرض هلا             

ليوبيل بـأن تنفـذ     وأوصت منظمة محلة ا   . )٦١(املنشقات عندما يقعن ضحايا لالجتار بالبشر     
 محاية ضحايا االجتـار والـسماح بتواجـد         نظاماً للتعّرف على األشخاص هبدف    احلكومة  

  .)٦٢(املنظمات غري احلكومية يف البلد لتنفيذ هذه املشاريع
لتقارير اليت تقدمها السلطات تتحاشـى     ا بأن   ويفيد املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان      -٢٨

 املرتكبة ضد األطفال على يد وكـاالت االسـتخبارات          اإلبالغ عن التعذيب أو اإلساءات    
ويبني املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أنه مثة تقارير        . )٦٣(الوطنية أو يف شىت مراكز االحتجاز     

سلطات مجهوريـة كوريـا الـشعبية       أن   وتفيدتتحدث عن احلكم باإلعدام على األطفال،       
 يف الساحات العامة هبدف منـع جـرائم         شاهدة عمليات اإلعدام  تلزم األطفال مب  الدميقراطية  

معـسكرات  إىل  األحداث، وأنه مثة تقارير تتحدث عن إرسال أطفال يف سن احلادية عشرة             
محاية تقوم مبهمة   وتشبه مراكز االعتقال اليت     . العمل القسري لقيامهم بسرقة أسالك كهربائية     

لديهم، مرافق االحتجاز أكثر    األطفال الذين ال أهل هلم، أو أولئك الذين فصلوا بالقوة عن وا           
مما تشبه مرافق احلماية، وحيرم األطفال يف هذه املراكز من التعليم ويـتم اسـتغالهلم يف أداء                 

  .)٦٤(خمتلف األعمال
الرغم من أن احلـد األدىن لـسن        على  ويفيد املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان بأنه         -٢٩

جتنيد األطفال  أنه يتم   عموماً  املعروف  ن   عاماً، فإنه م   ١٦العمل الذي ينص عليه القانون هو       
حيث يـتم يف املقاطعـات      )  عاماً ١٢(للقيام بأنشطة زراعية يف سنوات الدراسة املتوسطة        

أخرى كتربيـة  " مبهمات" سنوات للقيام ٩-٨الشمالية الشديدة الفقر جتنيد األطفال يف سن   
 األضـرار الناجتـة عـن       ندون أيضاً للقيام بأعمال شاقة، كإصـالح      َجُياألرانب، ولكنهم   

  .)٦٥(الفيضانات، وصيانة السكك احلديدية وتعبيد الطرق
 البدنية اليت متـارس علـى       ووفقاً لتقارير املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة         -٣٠

، تعترب العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل وال يتمتع األطفال سوى باحلماية احملـدودة              األطفال
إلساءة مبوجب قانون األسرة، والقانون اجلنائي والقانوين اخلاص حبضانة األطفال من العنف وا

. )٦٦(وتربيتهم، حيث إن هذه القوانني ال تفسر على أهنا حتظر مجيع أنواع العقوبـة البدنيـة               
وتنص سياسة احلكومة على عدم استخدام العقوبة البدنية يف املدارس، لكنه ال يوجد حظـر               
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ال جييز احلكـم بالعقوبـة      النظام اجلنائي   أن  ويبدو  . )٦٧(ا يف القوانني  صريح على استخدامه  
  لكنه ما زال يـتعني التأكيـد علـى        .  عاماً ١٨األحداث دون سن    بإحالة اجلاحنني   دنية  الب
  اليت جيوز فرضها علـى األطفـال يف       " العامالتعليم  "ال تشكل عنصراً من عناصر تدابري        أهنا

وكانت هناك معلومات غري مؤكدة تشري      ). ٤٩ائي، املادة   القانون اجلن ( عاماً   ١٦-١٥سن  
إىل أن العقوبة البدنية تعترب غري قانونية على مـا يبـدو كتـدبري تـأدييب يف املؤسـسات                   

وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضـد            . )٦٨(اإلصالحية
 )٦٩(األطفال أيضاً بأنه ال يوجد حظر صريح على العقوبة البدنية يف أماكن الرعايـة البديلـة        

   علـى األطفـال يف     البـدين وأوصت بأن تضع احلكومة قانوناً حيظـر ممارسـة العقـاب            
  . )٧٠(األماكنمجيع 
 وث املختطفني إبان احلرب الكورية    معهد حب /شار مركز حقوق اإلنسان والسالم    وأ  -٣١

إىل أن ارتفاع وترية العنف املرتيل قد يكون نتيجة الصعوبات االقتصادية وقلة الوعي وأنه ال               
لرفع مستوى  د  ووبذل ما يلزم من جه    النمو االقتصادي   تصحيح الوضع إال بعد حتقيق      ميكن  

  .)٧١( املسألةالوعي العام خبصوص هذه

  إلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك ا  -٣  
سيحول دون  بني السلطات   أّي واٍه   أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أن          -٣٢

فكل :  عن احلكومة  عمل القضاء يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بوصفه فرعاً مستقالً         
 مراجعـات    بأيـة  وال يقوم نظام القـضاء     ،تتم على يد السلطة التنفيذية    التعيينات القضائية   

وأشارت املنظمة إىل   . )٧٢("جملس الشعب األعلى  "للتشريعات، وميارس مهامه مبقتضى سلطة      
أن املتهمني مبخالفة القانون اجلنائي خيضعون بصورة عامة لإلجراءات القـضائية الرمسيـة يف       

وا جرائم سياسية ال سبيل هلم للجوء إىل هـذه اإلجـراءات            حني أن الذين يعتقد أهنم ارتكب     
يتم صرفهم من اخلدمة والتحقيق معهم حتت التعذيب عادة، ويتم البت يف قضاياهم      حيث إنه   

وال تتوفر هلم سبل االستعانة مبستـشار قـانوين وال          ". وكالة محاية أمن الدولة   "من جانب   
 وأشارت منظمة الصناديق الدائمـة لـصاحل        .)٧٣(إمكانية االعتراض على قانونية االحتجاز    

منظمة حقوق اإلنسان بال حدود إىل أنه ال توجد آلية قـضائية  /من كوريا الشمالية  الالجئني  
أمام قاض حمايد، وحيث ميكن تلقي من خالهلا ميكن للكوريني الشماليني أن يعربوا عن رأيهم 

  .)٧٤(جانب السلطاتمن االدعاءات املتعلقة باملخالفات املرتكبة أجوبة على 
وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بإجراء اسـتعراض للنظـام الـسياسي              -٣٣

، "بالكفاءة واالستقالل والرتاهة  "والتشريعي والقضائي بغية ضمان وجود سلطة قضائية تتسم         
  .)٧٥(وتدريب مجيع املهنيني العاملني يف النظام القضائي يف جمال املعايري الدولية ذات الصلة
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  احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية  -٤  
اخللفيـة  رصد  تفيد تقارير املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان بأن التمييز القائم على             -٣٤

العائلية واألصول االجتماعية، اقترن منذ عقد التسعينات مبمارسات رصد من تبقّى من أفراد             
وأفاد بعـض   . م أن عربوا احلدود إىل بلد جماور      األسر وأوالد األفراد الذين انشقوا أو سبق هل       

األطفال بأهنم أُجربوا على هجر بيوهتم للهرب من الترصد، وأن أطفاالً غريهم عانوا بـسبب       
ما يسمى بالـسلوك    على   أو   انفي أسرهم برمتها إىل مناطق جبلية نائية كعقاب على هروهب         

  .)٧٦(من جانب أفراد آخرين من أسرهم" املعادي لالشتراكية"

  حرية التنقل  -٥  
تفيد منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن مئات ألوف الكوريني الشماليني عـربوا              -٣٥

احلدود منذ أواسط التسعينات إىل بلد جماور ومن بينهم أولئك اهلـاربني مـن االضـطهاد                
وتقول . بسبب نقص الطعام أو ألسباب اقتصادية أخرى      غادروا  السياسي والديين، وآخرون    

ارتكاب خيانة، يعاقب عليه بأحكـام    هو مبثابة   نظمة إن مغادرة البالد دون إذن من الدولة         امل
وقد أُخضع بعض األطفال الذين عربوا احلـدود        . طويلة األمد باحلبس وحىت بعقوبة اإلعدام     

بدون إذن لالحتجاز وسوء املعاملة الشديد عند عودهتم، وقد قدمت الصناديق الدائمة لصاحل             
، ومنظمـة العفـو     )٧٧(ومنظمة حقوق اإلنسان بـال حـدود      /من كوريا الشمالية  الالجئني  
(CSW) ومنظمـة التـضامن املـسيحي العـاملي          )٧٩(ومنظمة محلة اليوبيل   )٧٨(الدولية

)٨٠(  
  .معلومات مماثلة

حقوق اإلنسان احلكومة بالسماح ملواطين كوريا الـشمالية        منظمة رصد    وأوصت  -٣٦
رجه، والتوقف عن معاقبة الكوريني الشماليني الذين يعـودون إىل          بالتنقل حبرية يف البلد وخا    

وطنهم؛ ومعاملة األطفال املهاجرين والذين خضعوا لالجتار هبم كضحايا وليس كمجرمني،           
التضامن وأوصت منظمة   . )٨١(وتوفري الدعم واملشورة هلم من أجل إعادة اندماجهم يف اجملتمع         

عوضاً عن جترمي الضحايا، علـى معاجلـة األسـباب          بأن تركز احلكومة،    املسيحي العاملي   
  .)٨٢(األساسية لورطة الالجئني

حرية الدين أو املعتقد، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق املشاركة يف احليـاة                -٦  
  العامة والسياسية

حقوق اإلنسان بأنه ال وجود للحرية الدينية يف مجهورية كوريـا           منظمة رصد   فيد  ت  -٣٧
 وأن احلكومة دأبت دوماً على مالحقة الناشطني دينياً، حيث صّنفتهم           )٨٣( الدميقراطية الشعبية

للحريـة الدينيـة    االحترام املعلن    أنه رغم    توأضاف. )٨٤("عناصر معادية "كاملعتاد على أهنم    
، وأن احلكومة حاولت يف السنوات األخرية       )٨٥(بالوحشيةقمعها  مبوجب الدستور، فقد اتسم     

املزيد من احلرية الدينية، وأسست بعض اهليئات الدينيـة اخلاضـعة           منح   إبراز   على حنو علين  



A/HRC/WG.6/6/PRK/3 

GE.09-15172 12 

  بـادة بعملـها، وإن كـان ذلـك خاضـعاً          للدولة ومسحت بأن تقوم قلة من أماكن الع       
  .)٨٦(لتقييدات صارمة

أن احتياز اإلجنيل أو أية كتابات دينيـة        " منظمة األبواب املفتوحة الدولية   "وتضيف    -٣٨
وتلقت . )٨٧( أو التبشري باألديانآخرين يف ديانته ألحد إشراكقانوين وال جيوز أخرى يعد غري 

والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن املنتمني       .  معلومات مماثلة  )٨٨(منظمة محلة اليوبيل  
ضطرون ملخالفة معتقداهتم الدينية وعبـاداهتم أو التعـرض للعقـاب           يإىل ديانات توحيدية    

أوصت منظمة األبواب املفتوحة الدولية بأن تعمد حكومة مجهوريـة كوريـا     و. )٨٩(الشديد
الشعبية الدميقراطية إىل إطالق سراح مجيع سجناء الضمري على الفور وإزالـة معـسكرات              

القوانني املتعلقة باجملموعات واملنظمات الدينية، وضمان االمتثال       تتم مراجعة   أن  ب و ،)٩٠(العمل
 وأوصت. )٩١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   ا يف العهد الدويل     لاللتزامات املنصوص عليه  

حقوق اإلنسان بأن حتترم احلكومة احلق يف حرية الفكر والضمري والدين كمـا             منظمة رصد   
  .)٩٢(يكرسها القانون الدويل

حقوق اإلنسان إىل أنه ال وجود ألية معارضة سياسية منظمة، منظمة رصد  توأشار  -٣٩
وأشارت منظمة محلة   . )٩٣(وسائل اإلعالم أو اجملتمع املدين    للعمال املستقلة، وال    وال لنقابات ا  

أو تكـوين اجلمعيـات   العرائض اليوبيل بأنه ال وجود الحترام حرية الصحافة أو التجمع أو   
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه مت      . )٩٤(على املستوى العملي رغم كفالتها مبوجب الدستور      

 عن منع إجراء املكاملات اهلاتفية اخلارجيـة للحـؤول دون انتـشار     ٢٠٠٨اإلبالغ يف عام    
األخبار عن األزمة الغذائية وكانت هناك تقارير أيضاً عن اعتقال السلطات احمللية األشخاص             
  الذين شاهدوا أشرطة فيديو من بلد جماور أو كانـت حبـوزهتم هواتـف جّوالـة غـري                 

  .)٩٥(مأذون هبا
منظمة حقوق /من كوريا الشمالية الصناديق الدائمة لصاحل الالجئني ووفقاً ملا تفيد به  -٤٠

توجيه أي نقد للقيادة، سـواء كـان علنيـاً أم ال عقابـاً              على  اإلنسان بال حدود يعاقب     
 فريـق سـارانغبانغ   /شبكة السالم /وأعربت اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان    . )٩٦(شديداً

التوجيـه  "و" التوجيه املوحد لصناعة النشر   "أن يسفر   حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء إمكانية       
   من قانون الصحافة، عن قمع اآلراء االنتقادية ويـضر حبريـة           ٤، الواردين يف املادة     "الفريد

  .)٩٧(الفكر والضمري
منظمة حقـوق   /من كوريا الشمالية  وترى منظمة الصناديق الدائمة لصاحل الالجئني         -٤١

دة مـن جانـب برملـان        القيا ُتزكَّىحيث  : ت ليست حرة  اإلنسان بال حدود أن االنتخابا    
وبالنظر إىل أنه ال يوجد سوى      ". حزب العمال " يتم اختيار نوابه من جانب       مسلوب اإلرادة 

. حزب سياسي واحد يتحكم بكل جوانب حياة املواطنني، فال ميكن أن توجد أية معارضـة            
كم هبا حزب واحد عن استحالة      ووجود وسائل إعالم يتح   التجمع علناً   ويسفر انعدام حرية    

اإلعراب عن أية آراء معارضة، ويعاقب الذين يعربون عن هكذا آراء عقاباً شديداً وبالتـايل               
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وحثت منظمة الـصناديق    . )٩٨(ذات مغزى " حياة سياسية "أو  " حياة عامة "فإنه ال توجد أية     
دود احلكومة على   منظمة حقوق اإلنسان بال ح    /من كوريا الشمالية  الدائمة لصاحل الالجئني    

  .)٩٩(لسلطة الدولةوسائط إعالم ومصادر معلومات أخرى ال ختضع السماح بوجود 

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة  -٧  
 متارس الدولة السيطرة التامة على سوق ، حقوق اإلنسانمنظمة رصدوفقاً ملعلومات   -٤٢

ود مبقتضى قـوانني مجهوريـة كوريـا الـشعبية          وال وج . العمل، مبا فيها منظمات العمال    
الدميقراطية ملفهوم عقود العمل، حيث ُيكلف العمال باألعمال املسندة إليهم مـن جانـب              

وتضطلع الدولـة مبـسؤولية تـوفري       . وكاالت إدارة العمالة اخلاضعة لسلطة حزب العمال      
قى العمال لقاء العمـل     اخلدمات األساسية كالطعام والرعاية الصحية والتعليم والسكن؛ ويتل       

كلفة أشياء من مثل الغـذاء      تالذي يؤدونه مبالغ صغرية نقداً أو على شكل كوبونات لتغطية           
من كوريا  وتقدم منظمة الصناديق الدائمة لصاحل الالجئني       . )١٠٠(التكميلي، واملالبس واألثاث  

كومـة علـى    وقد حثت احل)١٠١(منظمة حقوق اإلنسان بال حدود معلومات مماثلة /الشمالية
  .)١٠٢(تشجيع تطوير املؤسسات اخلاصة

 حقوق اإلنسان بأن القانون الذي حيكم ظروف العمل يف جممع           منظمة رصد فيد  تو  -٤٣
 بـأن   أوصـت  و )١٠٣(كايسونغ الصناعي ال يرقى حبال من األحوال إىل مرتبة املعايري الدولية          

وحـق  التنظيم النقايب   حرية  حيمي صراحة حق العمال يف      : تعّدل احلكومة هذا القانون حبيث    
املساومة اجلماعية، وأن حيظر صراحة التمييز بسبب اجلنس واملضايقات اجلنـسية، وحيظـر             

 أيضاً بأن تنفـذ     توأوص.  عاماً بأداء أعمال خطرة أو ضاّرة      ١٨تكليف األطفال دون سن     
ب احلكومة أحكام قانون العمل بصورة فعالة وأن تسمح للعمال بتلقي األجور من أصـحا             

  .)١٠٤(العمل مباشرة
رصد حقوق اإلنسان بأنه مت، يف بعض البلدان اليت تشري التقـارير إىل             منظمة  فيد  تو  -٤٤

هجرة الكوريني الشماليني إليها طلباً للعمل، اإلعراب عن القلق بـشأن حقـوق العمـال               
تقييـد  األساسية، مبا يف ذلك جهود حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الرامية إىل             

، ودفع األجور بـصورة غـري       "مشرفني"حرية التنقل، والتعبري وتكوين اجلمعيات، ووجود       
مباشرة حيث يقال إنه يتم مبوجبها اقتطاع حصة كبرية منها مـن جانـب الوكـاالت أو                 

بأن تنضم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل منظمـة         " املنظمة "توأوص. )١٠٥(احلكومة
 موظفي منظمة العمل الدولية إىل إجراء حتقيقات دعتمعاهداهتا األساسية، و  العمل الدولية، و  

  .)١٠٦(يف اخلارج حيث يعمل الكوريون الشماليوندقيقة 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
تعافت حقوق اإلنسان بأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد         منظمة رصد   فيد  ت  -٤٥

بري يف أواسط التسعينات من اجملاعة اليت قضت على ماليني الناس، لكن الـنقص              إىل حد ك  
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اخلطري يف األغذية ما زال يسبب املعاناة للضعفاء من السكان، مبن فيهم صـغار األطفـال                
ويكاد أفراد اجملتمع الـذين ال ينتمـون إىل         . )١٠٧(نون واملسن املرضعات واملعوقو ووامل  واحل

تامة على األسواق للحصول على الغذاء وغريه من املواد األساسـية           النخبة يعتمدون بصورة    
وحيصلون على حصصهم بضع مرات يف السنة ويـتم         . وذلك ألن نظام احلصص غري كاف     

ذلك عموماً إبان العطل الوطنية الرئيسية وال توزع هذه احلصص على حنو منتظم سوى على               
رفيعة يف حزب العمال ورجال األمـن       أقلية حمدودة، معظم أفرادها من أصحاب املناصب ال       

نقابة /وقد قدم احتاد املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية          . )١٠٨(واملخابرات
يسبب نزاعاً  ، وأضافا بأن ارتفاع أسعار األغذية احلاد        )١٠٩(احملامني الكورية معلومات مشاهبة   

موعات النافـذة يف اجملتمـع علـى      وحتصل اجمل . بني احلكومة وسكان كوريا الشمالية    كبرياً  
  .)١١٠(اختالس املعونة األجنبيةخالل غذائية وجتمع الثروات من الصص احل
حقوق اإلنسان بأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تلقت منذ         تفيد منظمة رصد      -٤٦

ما فتئت تقيـد دخـول      منتصف التسعينات مقادير كبرية من املعونة اخلارجية سنوياً، لكنها          
. )١١١(توزيع هذه املعونة داخل البلد     برصد   املكلفني اإلنسانية الدولية    ةالعاملني يف حقل املعون   

السماح للوكاالت اإلنسانية الدولية، مبا فيها ) ١: (بأن تعمل احلكومة على" املنظمة"وصي تو
رورية العاملي التابع لألمم املتحدة، باستئناف توزيع إمدادات األغذيـة الـض          األغذية  برنامج  

تنص يف مجلة أمور علـى   ومراقبة املعونات على حنو صحيح وفقاً للربوتوكوالت الدولية اليت          
الذين تقابلهم كيفما   األفراد  اختيار  والقيام بزيارات مفاجئة،    والوصول إىل كل أرجاء البالد،      

لـسماح  التأكد من أن نظام التوزيع عادل وتتوفر له اإلمدادات الكافية، أو ا           ) ٢(؛  )١١٢(اتفق
طرق بديلة للحصول على الغذاء، مبا يف ذلـك الوصـول إىل األسـواق              باتباع  للمواطنني  

وقف التمييز يف جمال توزيع الغذاء من جانب احلكومة على حنو           ) ٣(واحلصول على املعونة؛    
يف حزب العمال، والعسكريني ورجال املخابرات والـشرطة؛        الرتب الرفيعة   حيايب أصحاب   

ر األطفال واحلوامل واملرضعات واملعوقني واملسنني باعتبـارهم متلقـي          مساعدة صغا ) ٤(و
  .)١١٣(املساعدات الغذائية ذوي األولوية

فريق سارانغبانغ  /شبكة السالم /ووفقاً ملا تفيد به اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان         -٤٧
األولويـة  بيـد أن    . اإلنسان فإن جهود احلكومة حلل هذه املشكالت تعترب إجيابيـة         حلقوق  

وتذكر منظمة العفو الدولية أن     . )١١٤(املمنوحة للعسكريني يف توزيع السلع تبعث على القلق       
لضمان احلد األدىن مـن األغذيـة       الدوليني الالزمني   التعاون واملساعدة   مل تلتمس   احلكومة  

ليت يتعني  املعونات اإلنسانية ا  اجملتمع الدويل وبلد جماور     وفر  ُيوينبغي أن   . )١١٥(جلميع السكان 
أن تقبلها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية دون شروط وأن توزعها على حنو منصف، على 
أن تكون األولوية للمتضررين اجتماعياً، وفقاً ملـا تـراه اللجنـة الكاثوليكيـة حلقـوق                

  .)١١٦(فريق سارانغبانغ/شبكة السالم/اإلنسان
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منظمة حقـوق   /من كوريا الشمالية  ئني  وتقول منظمة الصناديق الدائمة لصاحل الالج       -٤٨
اإلنسان بال حدود إن سبل الوصول إىل املستشفيات والعيادات حمدودة وأن األدوية ومعظم             

 علـى صـحة أطفـال كوريـا         ضـارة أنواع العالج الطيب ليست متوفرة، مما يترك آثاراً         
لسعي للحصول على ، وااجملتمع الدويلوحتث احلكومة على االلتزام بالعمل مع  . )١١٧(الشمالية

مـزودة  و، بغية التأكد من وجود مرافق طبيـة عاليـة اجلـودة،          الزمةأية خربات خارجية    
  جلميـع وإتاحـة كـل ذلـك       ، وتضم موظفني ذوي مؤهالت طبية       الضروريةباإلمدادات  

  .)١١٨(الكوريني الشماليني

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
يف عميقاً يؤثر تأثرياً ركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن نظام الطبقات التمييزي ذكر امل  -٤٩

 الذين خيّيرون يف معظم األحيان عـدم مواصـلة        إىل الطبقات الدنيا    املنتمني   معظم الطالب 
. )١١٩( وأنه حىت عندما يفعلون ذلك مينعون من االلتحاق باجلامعة،تعليمهم يف املدارس الثانوية

خرية املدارس وال يشترط فـيهم      االمتيازات  ذات  ال الذين ينتمون إىل الطبقة      ويدخل األطف 
حقوق منظمة رصد    توأشار. )١٢٠(لقاء تعليمهم أكثر من دفع خمتلف الرسوم      بذل أي جهد    

وأشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنـسان إىل       .  هبذا الصدد  )١٢١(اإلنسان إىل معلومات مشاهبة   
ى تساهم خمتلف العوامل يف تدين معدالت االلتحاق باملدارس، من أنه يف سائر اجملاالت األخر    

ارتفاعاً زائداً عن احلد واسـتغالل عمـل        التعليميةالدراسة  مثل ارتفاع خمتلف أنواع رسوم      
 يف املزارع اليت تشرف عليها الدولة وكمصدر للدخل الشخصي للمعلمني ومـديري             األفراد
منظمـة  /من كوريا الشمالية  دائمة لصاحل الالجئني    وأدلت منظمة الصناديق ال   . )١٢٢(املدارس

اً للمركـز اآلسـيوي حلقـوق       وبذا، ووفق . )١٢٣(حقوق اإلنسان بال حدود بتعليقات مماثلة     
، يبدو أن كالً من معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة واملستوى اإلمجـايل للتحـصيل              اإلنسان

معظم املناطق ما عدا بيونـغ يـانغ        األكادميي يف أوساط شباب كوريا الشمالية تراجعت يف         
مـن كوريـا    وحثت منظمة الصناديق الدائمة لصاحل الالجئني       . )١٢٤(وبضعة مناطق أخرى  

، اجملتمع الـدويل منظمة حقوق اإلنسان بال حدود احلكومة على االلتزام بالعمل مع       /الشمالية
م وضمان تلقي   والسعي للحصول على أية خربات خارجية ضرورية، وإعادة بناء نظام التعلي          

  كحد أدىن تعليماً ابتدائياً جمانيـاً وإلزاميـاً علـى غـرار           مجيع األطفال يف كوريا الشمالية      
  .)١٢٥(سائر البلدان

األولوية "على سياسة   تعليماً إيديولوجياً يؤكد    حقوق اإلنسان أن    منظمة رصد   فيد  ت  -٥٠
أسبوعياً فال يف سن مبكّرة     وخيضع األط . ظى باألسبقية على التعليم األكادميي    حي" للعسكريني

. )١٢٦(فضالً عن التلقني السياسي يف املدرسـة      العسكري اإللزامي   التدريب  ساعات من   لعدة  
 بأن حتترم احلكومة وتضمن احلقوق اليت تنص عليها اتفاقية حقوق الطفـل دون أي   وأوصت

  .)١٢٧(إضفاء الصبغة العسكرية على أوالد املدارسوتسعى إىل عدم متييز 
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
مـن  الكوريني الشماليني املشروع    حقوق اإلنسان أن خوف     منظمة رصد    تاعترب  -٥١

حيث هم، حىت   إىل البلد يدفع بأعداد كبرية منهم إىل اللجوء         التعرض لالضطهاد عند العودة     
سيوي حلقوق اإلنسان   ويشري املركز اآل  . )١٢٨(إذا كانوا قد تركوا البلد ألسباب اقتصادية حبتة       

 أوالد الالجئني الكوريني الشماليني أن قبوهلم يف مـدارس التـدريب املهـين              اتإىل تأكيد 
املتخصص يتوقف على مهنة الوالدين واخللفية العائلية، ويتم البت فيه من قبل الـسلطات يف               

  .)١٢٩(هناية املطاف

  تواملعوقااإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   -ثالثاً   
حقوق اإلنسان بالتدابري اليت اختذهتا مجهورية كوريا الـشعبية         ت منظمة رصد    رحب  -٥٢

الدميقراطية ملعاجلة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك وضع خطة عمل بـشأن              
 وتشكيل اللجنة املركزية لالحتاد الكـوري       ٢٠١٠-٢٠٠٨األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     
  .)١٣٠(٢٠٠٥يوليه /قة يف متوزحلماية األشخاص ذوي اإلعا

حلقـوق  فريق سارانغبانغ   /شبكة السالم /قوق اإلنسان وأثنت اللجنة الكاثوليكية حل     -٥٣
اإلنسان على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جلهودها الرامية إىل حماولة حتـسني حالـة              

ن خمتلـف   وتفيد هذه املنظمات بأن احلكومة دأبت على التشديد علـى أ          . حقوق اإلنسان 
حقـوق  تـضمن   سياسات الضمان االجتماعي من مثل النظام الصحي والنظام التعليمـي           

.  للتأكيد على حقوق املـرأة     ١٩٤٦عام  " قانون املساواة بني اجلنسني   "وقد مت سن    . اإلنسان
بيد أن حاالت نقص األغذية اليت حصلت مؤخراً، واألزمة االقتصادية والتهديدات العسكرية            

سامهت إىل حد كبري يف تـرّدي أوضـاع         اجملتمع الدويل   قتصادية اليت فرضها    والعقوبات اال 
  .)١٣١(حقوق اإلنسان

 حلقوق  فريق سارانغبانغ /شبكة السالم /والحظت اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان      -٥٤
وأعربت عـن   . اإلنسان أن الرتعة العسكرية تفاقمت يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         

أشارت و. جمموعات كالنساء، واملعوقني واألقليات اجلنسية    الذي يستهدف    التمييز   إزاءقلقها  
 مـر   علـى أن قضايا احلق يف الغذاء واحلقوق املدنية والسياسية، اليت أثريت عدة مرات             إىل  

 شـبكة /وتضيف اللجنة الكاثوليكية حلقوق اإلنسان    . السنني، ما زالت حباجة إىل التحسني     
 وأن حقـوق اإلنـسان يف       ،بأهنا تعارض تسييس حقوق اإلنـسان     غ  فريق سارانغبان /السالم

  .)١٣٢(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية سوف تتحسن من خالل عملية ذات طابع إنساين
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً   
  .ال ينطبق
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