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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

 فوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته امل       
 ٥  والفقرة ٥/١ مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        من )ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
حظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير املفوضـية          اخلاصة، مبا يف ذلك املال    
، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات            )املفوضية(السامية حلقوق اإلنسان    

ولالطالع علـى   . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر  . الوثيقة املرجعية النص الكامل، ُيرجى العودة إىل      

أو اقتراحات من املفوضية خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الـصادرة عـن                
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
 منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات         وقد ذُِكرت على حنو   . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(ةنطاق االلتزامات الدولي  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
  

  أثناء اجلولة السابقةيف احلالة 
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

)١٩٨١(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  )١٩٨١ (والسياسية
 اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال     

  )٢٠٠١ (التمييز ضد املرأة
  )١٩٩٠ (اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
  )توقيع فقط(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
  مجيع أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختياري الثـاين    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
  اتفاقية مناهضة التعذيب

كول االختياري التفاقية   الربوتو
  مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بشأن اشـتراك     
  األطفال يف املنازعات املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفـل بـشأن بيـع       
األطفال واستغالل األطفال يف    

  البغاء ويف املواد اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    

يع العمال املهاجرين وأفـراد     مج
  أسرهم

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )توقيع فقط(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري
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  أثناء اجلولة السابقةيف احلالة 

اإلجــراءات املتخــذة بعــد 
  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  االستعراض

أو /التحفظـــات و
أو /اإلعالنــــات و

  التفامهات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
  )٣()إخطار باالنسحاب (والسياسية

 على مجيع أشـكال     اتفاقية القضاء 
  التمييز ضد املرأة

) ٢(٩و) و(٢حتفظات على املواد    (
  )٢٠٠١، )١(٢٩و

    

إجراءات الـشكوى   
والتحقيق واإلجراءات  

  )٤(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى         
  مجيع أشكال التمييز العنصري

لعهـد  الربوتوكول االختياري ل  
ــاحلقوق  ــاص ب ــدويل اخل ال
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  ٤١، املادة املدنية والسياسية
الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري امللحق   
باتفاقية القضاء علـى مجيـع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب

 االختياري التفاقية   الربوتوكول
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
الربوتوكول االختياري التفاقية   
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري
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  ية أخرى ذات صلةصكوك دولية رئيس    
اإلجــراءات املتخــذة بعــد   يف أثناء اجلولة السابقةاحلالة   

  االستعراض
  مل يصدق عليها

التصديق أو االنضمام   
  أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة    
  واملعاقبة عليها

 ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      
 والربوتوكول ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٥(اإلضايف األول امللحق هبا
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    

  )٥(الدولية

نظام روما األساسي للمحكمة      
  اجلنائية الدولية

  )٦(بروتوكول بالريمو
 اخلاصـة   ١٩٥١اتفاقية عـام    

بوضع الالجئني وبروتوكـول    
 امللحق هبا واتفاقية    ١٩٦٧عام  

 بــشأن وضــع ١٩٥٤عــام 
  )٧(األشخاص عدميي اجلنسية

 الربوتوكوالن اإلضافيان الثاين  
والثالث امللحقـان باتفاقيـات     

  )٨(١٩٩٤جنيف لعام 
االتفاقيات األساسـية ملنظمـة     

  )٩(العمل الدولية
اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة     

  )١٠(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز 

  يف جمال التعليم

ظـر مجهوريـة    توصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بأن تن      باألمني العام   ذكّر    -١
كوريا الشعبية الدميقراطية يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية، بغرض التـصديق علـى              

 بشأن احلد ١٣٨ املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال، واالتفاقية رقم ١٨٢االتفاقية رقم 
  .)١١(األدىن لسن االلتحاق بالعمل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية           حب املعينخلاص   املقرر ا  الحظ  -٢

 الدستور عند تعديله    يفقد أُدرجت   " حقوق اإلنسان "عبارة  أن  ") املقرر اخلاص  ("الدميقراطية
إىل حد كـبري   يرتبط   البلد مفهوم حقوق اإلنسان يف      ه أضاف قائالً إن   ولكن. ٢٠٠٩عام  يف  

قـوق اإلنـسان    حلية، بدالً من املفهـوم اإلنـساين        النخبة ودفع التهديدات اخلارج   حبماية  
  .)١٢(العاملية
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أحكـام حمـدودة يف الدسـتور تتنـاول         سوى  وجود  عدم  والحظ األمني العام      -٣
االحتياجات اخلاصة للمرأة والطفل، على النحو الذي تنص عليه اتفاقيـة حقـوق الطفـل               

  .)١٣(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 الواردة يف القانون اجلنائي ال يرقـى إىل     من األحكام  اًعددالحظ املقرر اخلاص أن     و  -٤

 تعريـف   وشـدد علـى أن     . اإلجراءات القانونية الواجبة   مراعاةاملستوى املطلوب لضمان    
 وما زالـت هنـاك      غامضاًما زال   " مرافق االحتجاز اخلاصة بالتدريب   "و" تدريب العمال "

لقانون تفسرياً فضفاضاً؛ وقد أُبقي يف مواضع عدة من ا        " مية السياسية اجلر"إمكانية لتفسري فئة    
هنـاك  باإلضافة إىل ذلك، الحظ املقرر اخلاص أن        و". بعيةاجلرائم املرتكبة بالت  "اجلنائي على   

، واردة  "اإلصالح من خالل العمل   "و" اجلرمية البالغة اخلطورة   "ن قبيل تعابري غامضة مماثلة، م   
وأعرب األمني العام عـن قلـق       . )١٤(٢٠٠٧ عاماعُتمدت يف   ون اجلنائي   يف إضافة إىل القان   

  .)١٥(مماثل
 أدخلـت يف    هورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة      مجوأشار املقرر اخلاص إىل أن        -٥
ليها باإلعدام  خفضت عدد اجلرائم اليت يعاقب ع     وقانوهنا اجلنائي   على   تنقيحات   ١٩٨٧ عام
إضافة إىل   " قانوناً يسمى  ٢٠٠٧ري أن البلد اعتمد يف عام        غ .)١٦( جرائم ٥ جرمية إىل    ٣٣ من

أُعطي ألحكامه   للقانون اجلنائي و   يليكمكان له دور ت   " القانون اجلنائي بشأن اجلرائم العادية    
 مـادة،   ٢٣وتشتمل اإلضافة على ما جمموعـه       .  اجلنائي من وزن   القانونما لسائر أحكام    

والحظ املقرر اخلـاص    . عدد من اجلرائم  على   عقوبة اإلعدام فرض   مادة منها على     ١٦ تنص
عدداً من التعابري الغامضة اليت تفسح اجملال إلصـدار أحكـام تعـسفية             تتضمن   اإلضافة   أن

 خمتلف اجلرائم مادامت السلطات قادرة على أن تثبت أن          لىوتسمح بتطبيق عقوبة اإلعدام ع    
  .)١٧(نة يف اإلضافة املبّي١٦  رائم الوتندرج حتت اجل" بالغة اخلطورة"اجلرمية املعنية هي جرمية 

 أشكال العنـف    ميعللتصدي جل   تشريع حمدد  ذكر املقرر اخلاص أن البلد يفتقر إىل      و  -٦
، وأوصى  )١٨(ضحاياالوقائية وتدابري حلماية    تدابري  من  هبذا التشريع   وإىل ما يقترن     ،ضد املرأة 

  .)١٩(بالتحديداملرتيل  العنف يتناولتشريعاً بأن يعتمد البلد 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٠(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 / تـشرين األول   ٣١مل يكن لدى مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، حـىت              -٧

دوليـة  ، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمـدة لـدى جلنـة التنـسيق ال      ٢٠١٣ أكتوبر
  .)٢١(للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
االستعراض الـدوري    متابعة التوصيات الصادرة عن   إىل  حلكومة  ااألمني العام   دعا    -٨

توضيح التوصيات اليت حتظى بتأييد احلكومة وتقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة            ب ،الشامل
  .)٢٢(هالتنفيذ

املفوضة ("، الحظت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         ٢٠١٣ويف عام     -٩
، املفوضيةأن احلكومة رفضت دائماً أن تتعاون مع املقررين اخلاصني املتعاقبني ومع            ") السامية

وذكرت أن هذا السبب، فضالً عن استمرار خطورة الوضع، يستدعيان حتقيقاً معمقاً طـال              
  .)٢٣(انتظاره
 الذي أنشأ مبوجبـه     ٢٢/١٣جملس حقوق اإلنسان القرار     اعتمد  ،  ٢٠١٣ويف عام     -١٠

جلنة للتحقيق يف االنتهاكات املنهجية والواسعة النطاق واجلسيمة حلقوق اإلنسان يف مجهورية            
 كانون ٢٠، معززاً بذلك الرسالة اليت وجهتها اجلمعية العامة يف )٢٤(كوريا الشعبية الدميقراطية

، عندما اعتمدت ألول مرة، من دون تصويت، قراراً بـشأن حالـة             ٢٠١٢  ديسمرب/األول
والحظ األمني العام أن املمثل الـدائم       . )٢٥()٦٧/١٨١القرار  (حقوق اإلنسان يف هذا البلد      

أن بلـده   ،  ٢٠١٣مـايو   /جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد أكد من جديد، يف أيار         
يقبلـها،  وال   "املقـرر اخلـاص   "جملس حقوق اإلنسان و   اليت اختذها    "بالقرارات"يعترف   ال

وحث األمني العام احلكومة على أن تتعـاون        . )٢٦( وكلياً  قاطعاً رفضاًالتحقيق  جلنة  ويرفض  
  .)٢٧(تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص واللجنة

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة مل      بأن  جلنة التحقيق   أفادت  ،  ٢٠١٣ويف عام     -١١
.  حىت اآلن مع اللجنة اليت ال تزال رهن اإلشارة لزيارة البلد والتحاور مع الـسلطات               تتعاون

اللجنة جلسات اسـتماع علنيـة إىل الـضحايا         عقدت  ونظراً إىل تعذر الوصول إىل البلد،       
  .)٢٨(والشهود يف عدة بلدان أخرى

  )٢٩(اتالتعاون مع هيئات املعاهد  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
الحظات ختامية واردة م

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة احلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

نوفمرب /الثاين تشرين
٢٠٠٣  

تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ       -  -
  ٢٠٠٨عام 

اللجنة املعنية حبقوق 
  اإلنسان

تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ       -  -  ٢٠٠١يوليه /متوز
  ٢٠٠٤عام 
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  هيئة املعاهدة
الحظات ختامية واردة م

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  ختامية

اللجنة املعنية بالقضاء 
  على التمييز ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ       -  -  ٢٠٠٥يوليه /متوز
  ٢٠٠٦عام 

تأخر تقدمي التقرير اخلـامس       -  - ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٢منذ عام 

 العهد  بشأن على تقدمي التقارير املتأخرة      كومة، يف عدة تقارير، احل    مني العام شجع األ   -١٢
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

  .)٣٠( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،واالجتماعية والثقافية

  )٣١(اخلاصةالتعاون مع اإلجراءات   -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

  ال  ال  دعوة دائمة
  -  -  الزيارات اليت جرت

  -  -  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
طلب املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق          الزيارات اليت طُلب إجراؤها

اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية        
 ٢٠٠٤عوام  األزيارات يف   الدميقراطية إجراء   

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥و
طلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       

ــامي   ــارات يف ع ــراء زي  ٢٠٠٣إج
  .٢٠٠٩و

طلب املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق       
اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية       

عـوام  األالدميقراطية إجراء زيـارات يف      
  .٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠

 على رسائل االدعاء والنداءات الردود
  العاجلة

واحـدة   ردت احلكومة على     ئل،رساأربع  عثت  ، بُ ستعراضخالل الفترة املشمولة باال   
  .منها

، وحـث   )٣٢(عرض املقرر اخلاص تقدمي املساعدة يف حتسني حالة حقوق اإلنـسان            -١٣
عاون مـع املقـرر     وحث األمني العام احلكومة على الت     . )٣٣(احلكومة على التعاون مع واليته    

 وإتاحة إمكانية وصوهلم    )٣٤(اخلاص واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية       
  .)٣٥(إىل البلد ليتسىن هلم الوقوف على حالة حقوق اإلنسان فيه
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قوق األمم املتحدة حل   مجيع آليات    على التعاون مع  بقوة  احلكومة  شجع األمني العام      -١٤

 من أجل حتسني حالة حقوق اإلنـسان        هتافوضية، واالستفادة من خرب   امل عمل مع اإلنسان وال 
  .)٣٦( مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانهاتساقلة اوتعديل التشريعات الوطنية لكفا

ة القـانون    مع مراعا  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

، استعراضاً شامالً لوثـائق األمـم املتحـدة         ٢٠١٣، يف عام    املقرر اخلاص أجرى    -١٥
منـذ  يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          وقراراهتا املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان      

ة بـشأن انتـهاكات   تسعة أمناط أو مسائل مترابطة رئيسيأفضى إىل حتديد   ،  )٣٧(٢٠٠٤ عام
انتـهاك احلـق يف      :، وهي كمـا يلـي     )٣٨(حقوق اإلنسان ركّز عليها عمل األمم املتحدة      

التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو               ؛ و )٣٩(الغذاء
انتهاكات حقوق اإلنـسان يف     و ؛)٤١(االحتجاز التعسفي وانعدام سيادة القانون    ؛ و )٤٠(املهينة

 خاصـاً  أو   اًمفرطتأثرياً  التمييز وتأثري انتهاكات حقوق اإلنسان      ؛ و )٤٢(معسكرات االعتقال 
 حلرية التعبري وغريها من احلريـات ذات        الواسع النطاق االنتهاك  ؛ و )٤٣( الفئات الضعيفة  على
ال سيما التطبيق التعسفي لعقوبـة اإلعـدام وممارسـة          وانتهاك احلق يف احلياة،      و ؛)٤٤(الصلة
 ؛)٤٦(تقييد حرية تنقل املواطنني العائـدين قـسراً وإسـاءة معاملتـهم            و ؛)٤٥(ام العلين اإلعد

  .)٤٧(االختفاء القسري، مبا يشمل اختطاف الرعايا األجانبو
ها، إن مل    ميكن اعتبار جل   كورة املقرر اخلاص أن أمناط االنتهاكات التسعة املذ       رأىو  -١٦

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية       ٧ة   اإلنسانية مبوجب املاد   ضديكن كلّها، جرائم    
  .)٤٨(الدولية

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، ومـع   ضمانات املساواة بني اجلنسني   الحظ املقرر اخلاص أن الدستور ينص على          -١٧
اشـتراكهن يف   وأشـار إىل أن     . البلدهذا  النساء يف   جمحفة يف حق     هناك عدة فوارق     ذلك

، فرضتها السلطات كجزء من االنقضاض على نظام السوق       شىت     بتدابري دكسب العيش مقيّ  
  .)٤٩(التجارة على النساء دون سن معينةحظر ومن بينها 

حول هيكـل سـونغنب     البلد تتمحور   البنية االجتماعية يف    وذكر املقرر اخلاص أن       -١٨
)songbun (     ،األساسـية " تعرف عـادة بالفئـات   الرمسي، الذي توجد مبوجبه ثالث فئات" 
 لنظام الوالء الـذي     ف السكان وفقاً  احلكومة تصن  أشار إىل أن  و. )٥٠("املعادية" و "املتهاونة"و
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الطبيـة وفـرص العمـل      يسفر عن عدم املساواة يف احلصول على الغذاء والسكن والرعاية           
 الفئـة  و "عاديـة امل"فئة  مها ال أكثر من غريمها    من هذا النظام    الفئتان اللتان تعانيان    و. والتعليم

 أكرب عدد من القيود، وال ميكنهم العيش يف بيونـغ           "املعادية" الفئة   فرادويواجه أ . "تهاونةامل"
  .)٥١(يانغ أو يف غريها من املدن الرئيسية وال يسمح هلم بااللتحاق بالكليات أو اجلامعات

حالة ،  ٢٠١٢ و ٢٠١١تناولت اجلمعية العامة، يف قراريها الصادرين يف عامي         قد  و  -١٩
احلقوق االقتصادية حالة احلرمان من استمرار يد الذي يعانيه األطفال، وال سيما الضعف الشد

ذي يعانيه   الضعف ال  وأشارت اجلمعية العامة يف القرارين إىل     . واالجتماعية والثقافية األساسية  
 ، واألطفال ذوو اإلعاقة   ،الشوارع وأطفال   ، األطفال العائدون أو املعادون إىل وطنهم      حتديداً

األطفال  وأ ، واألطفال الذين يعيشون يف أماكن االحتجاز أو يف املؤسسات         احملتجزينأطفال  و
  .)٥٢(اجلاحنون

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
رائم كثري من األحيان يف حاالت اجل     بدا للمفوضة السامية أن عقوبة اإلعدام ُتنفذ يف           -٢٠

ة، أو أحيانـاً دون أي إجـراءات قـضائية علـى          البسيطة وبعد إجراءات قضائية غري كافي     
، ذكر عدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          ٢٠١٣ويف عام   . )٥٣(اإلطالق

تجاهل تام لإلجراءات القانونية الواجبة،     ب ملسؤول رفيع املستوى،     ةاإلعدام الشهري عملية  أن  
. أغـسطس /غ عنها يف البلد منذ آب إال حالة واحدة من بني حاالت إعدام متعددة أُبل    تليس

يف مواقع خمتلفة، وال سـيما خـالل األشـهر          علين  وقد وردت تقارير عن حاالت إعدام       
وأوصى املقرر اخلاص احلكومة بوقف مؤقت لتنفيذ عقوبة اإلعدام ووضع حـد          . )٥٤(األخرية

  .)٥٥(العلينلإلعدام 
مـصري العديـد مـن      ورأت املفوضة السامية أن هناك حاجة ملحة إىل توضـيح             -٢١

اختطفوا على مدى سنوات، فضالً عن املدنيني الذين ممن األشخاص من رعايا البلدان اجملاورة 
ُرحلوا إىل الشمال خالل احلرب الكورية، والتماس احلقيقة والعدالة وجرب الضرر لألسر اليت             

ل مـسألة    من عدم إحراز أي تقدم يف ح       هوأعرب املقرر اخلاص عن قلق    . )٥٦(طالت معاناهتا 
  .)٥٧( حالة ال تزال عالقة٥٠٠اختطاف الرعايا األجانب، مشرياً إىل ورود تقارير عن حنو 

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        أفاد  ،  ٢٠١٣ويف عام     -٢٢
مة  ألن املعلومات املقد   )٥٨( حالة إىل احلكومة ال يزال كلها عالقاً       ٢٠أنه أحال، منذ إنشائه،     

  .)٥٩(من احلكومة مل تكن كافية لتوضيح تلك احلاالت
عقوبـة  : هـي اع من العقوبة األساسـية       أربعة أنو  والحظ املقرر اخلاص أن هناك      -٢٣

والعمـل   ، والعمل اإلصالحي ملدة حمـدودة     ، والعمل اإلصالحي ملدة غري حمدودة     ،اإلعدام
ة يف دد حمدودة أو غري حمـدود حي ملحملكوم عليهم بالعمل اإلصال وُيحتَجز املدانون ا   .التدرييب
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وُيحتجـز مـن    . العمليف  " يةعقوباهتم اإلصالح " ويقضون   )وكيوهواس(املراكز اإلصالحية   
. )٦٠(التابع لوزارة األمن الشعيب   اإلصالح  عليهم بعقوبات إصالحية يف سجون مكتب       ُيحكم  

 ا فيهـا الوفيـات،    ، مب انتهاكات حقوق اإلنسان  على مزاعم مفادها أن      املقرر اخلاص    أُطلعو
  .)٦١(متفشية داخل املراكز اإلصالحية

معـسكرات  " مـن    عددأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل تقارير تتحدث عن تشغيل          و  -٢٤
، أحال عدد مـن املكلفـني       ٢٠١٢يف عام   و. )٦٢()سو - يل - كوان(" االعتقال السياسي 

يتعلـق مبـزاعم اسـتخدام      بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل احلكومة ادعاًء عامـاً           
وحتدثوا عـن تقـارير     .  الحتجاز السجناء السياسيني   سو - يل - كواناملعسكرات املسماة   

يف احلبس  ويودعون  ،  ميثلون أمام احملاكم  مفادها أن السجناء احملتجزين يف تلك املعسكرات ال         
الحتجـاز أو  مبعلومات عن مدة اتزويدهم االنفرادي دون إخطارهم بالتهم املوجهة إليهم أو   

  .)٦٣(مكانه
أن ما ال يقل عن أربعـة معـسكرات         بجلنة التحقيق أن صوراً ساتلية تبني       وأفادت    -٢٥

والحظت أن حجم معسكر خامس قد قُلص إىل        . تعمل بالكامل لالعتقال السياسي ما زالت     
إهنـا  اللجنـة   وقالت  . حد كبري يف السنوات األخرية على ما يبدو بينما أُغلق معسكر آخر           

كان سجناء املعسكرين قد ُنقلوا إىل مكان آخر أو أُفـرج عنـهم أو              سعى ملعرفة ما إذا     ست
  .)٦٤(ُتوفوا
تشمل هي  عسكرات، و نظام امل االنتهاكات متفشية يف    ذكرت املفوضة السامية أن     و  -٢٦

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية، واإلعـدام بـإجراءات مـوجزة،             
جرائم ضـد   ميكن أن تشكل     العقاب اجلماعي     من  وأشكاالً ،عمال السخرة واالغتصاب، وأ 

 وتتسم بنقص شـديد يف      عة فظي عسكرات يف امل  ظروف العيش تفيد التقارير بأن    و. اإلنسانية
  .)٦٥( املالبسأو انعدامها، وعدم كفايةالرعاية الطبية قلة ، وغذائيةالمدادات اإل
االحتجـاز  مقلقة بوجه خاص تتمثـل يف        ةرسمماوأشار املقرر اخلاص إىل أن هناك         -٢٧

ب يديولوجية، يعاقَ إية أو   جرمية سياس على  ب شخص   عندما يعاقَ أي  : التبعيةبسبب التجرمي ب  
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، يف رأيـني بـشأن          وأحاط   .)٦٦( أفراد أسرته  أيضاً

، علماً  )٦٧(أشخاص غادروا البلد  صلة القرىب اليت تربطهم ب    ادعاءات احتجاز ستة أفراد بسبب      
، وذهب إىل أن السجن املنهجي أو الواسع النطاق أو غريه من أشكال سلب      )٦٨(برد احلكومة 

يف ظـل   ،  ُيعـدّ لقواعد القانون الدويل األساسية، ميكن أن       على حنو يشكل انتهاكاً     احلرية،  
 إطـالق سـراح     ةاحلكومب املقرر اخلاص     وأهاب .)٦٩(ضد اإلنسانية جرمية  ظروف حمددة،   

ـ  املقصودينارتباطهم بأقارهبم    ، وال سيما من يستند سجنهم إىل      السجناء السياسيني   وة، ودع
 لتقييم أحـوال الـسجون ورصـدها والتوصـية          ة البلد ات الدولية املستقلة إىل زيار    املنظم

  .)٧٠(بإصالحات لنظام السجون
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 هـّن حمـور    نساءال أن   ،ة صحفي نشرة يف   ،، الحظت جلنة التحقيق   ٢٠١٣يف عام   و  -٢٨
 عندما ُيعذَّبن وُيعتـدى علـيهن جنـسياً          االنتهاكات فهن ضحايا أسوأ  :  املقدمة الشهادات

آثار نقص الغـذاء،      ُيدبرن شؤون أسرهن اليت تعاين     وعندماوُيغتصنب يف مراكز االحتجاز؛     
 .)٧١(نبل إلطعـام أطفـاهل     سُ بلد آخر حبثاً عن   إىل  غري املشروع   لعبور  بسلك دروب وعرة ل   

معاملة احملتجزات، وممارسة اإلجهاض القـسري      عن  معلومات  وجود  الحظ املقرر اخلاص    و
  .)٧٢(وقتل األطفال

يهددون زوجاهتم هتديداً   كثرياً ما   زواج  تفيد بأن األ  تقارير  إىل  املقرر اخلاص   وأشار    -٢٩
ـ      وهناك أيضاً .  مل يبدين االحترام والطاعة هلم     بدنياً إذا  لـيس  رتيل   تصور مفاده أن العنف امل
ممارسـة  تفشي  بلغ عن   أُو. )٧٣(يف الشؤون العائلية اخلاصة   الدولة  تتدخل  أن  وال ينبغي   جرمية  

  .)٧٤(اجملتمعات احملليةيف العنف ضد املرأة يف أماكن العمل و

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
املـدعني  القـضاة و  أن  م القضائي خاضع للدولة، و    النظاأشار املقرر اخلاص إىل أن        -٣٠

إىل  ويةسـتقالل ال وبذلك فالنظام يفتقر إىل ا    . جزء من جهاز الدولة    ني واحمللف ني واحملام العامني
 عـدم اسـتقالل   يعوقهـا وسائل االنتصاف   أن  باألمني العام   وأفاد  . )٧٥(لمتهمنيلضمانات  

  .)٧٦(األجهزة القضائية
 أن احملكمة املركزية     على ينصنظام احملاكم املعمول به حالياً      أن  أفاد املقرر اخلاص ب   و  -٣١

وعـالوة علـى    .  من القانون اجلنائي   ١٦٢ اجلمعية العليا للشعب وفقاً للمادة       أماممسؤولة  
أحكـام  "ة اجلنائية عن إصدار      من القانون اجلنائي القضاة للمساءل     ١٢٩خضع املادة   ذلك، تُ 
 حتول دون احملافظة على الفصل بني الـسلطات،     مثة عقبات  املقرر اخلاص أن     يعتقدو". جائرة

 الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      مـن العهـد  ١-١٤تقتضيه املادة  على النحو الذي    
  .)٧٧(والسياسية

 ضد إفالت املسؤولني عن العنـف       وأوصى املقرر اخلاص احلكومة باختاذ إجراءات       -٣٢
  .)٧٨(وطنياً وحملياًنصاف الفعالة وسائل اإلبإتاحة وذلك  ،واالنتهاكات من العقاب

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
اع يف  حمنة عشرات اآلالف من األسر اليت شتتها الـرت          أن ة السامي ة املفوض تالحظ  -٣٣

. )٧٩(احلـرب انتـهاء   بعد ستة عقود من     ال تزال مستمرة إىل حد كبري       شبه اجلزيرة الكورية    
 أن  إىلكوريا الـشعبية الدميقراطيـة  كوريا ومجهورية حكوميت مجهورية     املقرر اخلاص  ودعا

  .)٨٠(العملية احلالية ملعاجلة مشكلة األسر املنفصلةأمنت من تتحريا إمكانية إنشاء آلية إضافية 



A/HRC/WG.6/19/PRK/2 

GE.14-11221 12 

الفريـق  (ورأى فريق األمم املتحدة القطري يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية             -٣٤
عاماً واعتقاداً شائعاً مفادمها أن لدى احلكومة نظام مراقبـة دقيقـاً            أن هناك فهماً    ) القطري
  .)٨١(ترصد من خالله وتراقب منهجياً سلوك األشخاص وأنشطتهمومعقداً 

  حرية التنقل  -هاء  
. الحظ الفريق القطري أن الدستور مينح األشخاص حرية اإلقامة والسفر أينما أرادوا   -٣٥

وُتنفذ . ى ما يبدو ألن تنقل األشخاص حمدود ومقيد للغاية        ولكن واقع األمور ليس كذلك عل     
ولكنـه  القيود املفروضة على التنقل داخل العاصمة بيونغ يونغ واخلروج منها تنفيذاً صارماً،             

  .)٨٢(يف أحناء أخرى من البلد أم الُتطّبق تلك القيود ليس من الواضح ما إذا كانت 
. جرميـة ُيعـّد   إذٍن   من دون احلصول علـى    بلد   مغادرة ال  ذكر املقرر اخلاص أن   و  -٣٦
السفر إىل بلد آخر من دون احلصول علـى         من   املواطنني   متنع من القانون اجلنائي     ٦٢ املادةف

عن أشخاص تصدر حبقهم أحكـام      عديدة  شهادات  هناك تقارير و  والحظ أن   . إذن الدولة 
ب بسبأحياناً  ام  باإلعدوأحكام  بالسجن يف معسكرات االعتقال ملدة تصل إىل مخس سنوات          

  .)٨٣( إذنمغادرة البلد من دون
إحكام مراقبة يتمثل يف اجتاه ملحوظ ، أشار املقرر اخلاص إىل وجود ٢٠١٣يف عام و  -٣٧

 ة اجلديدة ن احلكوم تبني أ التقارير  وأفاد بأن   .  من البلد   من يفر  علىاحلدود وتشديد العقوبات    
 مـن دون    حلدود الشمالية عبور ا اوالت  حمقمع  لفوراً   يقضي بإطالق النار     أصدرت مرسوماً 

خنفاض  لال  جزئياً عدد حاالت اإلعادة القسرية، تفسرياً    تزايد  ، باإلضافة إىل    لكيقدم ذ و. إذن
 املقرر اخلاص اودع. )٨٤(٢٠١٢ منذ عام ة جماورانبلد إىل اصلووالكبري يف عدد األفراد الذين 

 واملعاملـة الـيت     يدوا إىل البلـد    األشخاص الذين أع   وضععن   معلومات   قدمياحلكومة إىل ت  
  .)٨٥(يلقوهنا

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -واو  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

مع ذلـك   و.  البلد يتمتع حبرية األديان    أنتدعي   السلطات   الحظ املقرر اخلاص أن     -٣٨
اضطهاد احلركات الدينية ألهنـا     تشري إىل    مصادر أخرى    اتناقضه تلك االدعاءات    تبيَّن له أن  

  .)٨٦( شخصية الزعيملتقديسسة عترب مناِفُت
وذكر الفريق القطري أنه مل يالحظ أي عالمات، مقارنة بعملية االستعراض الدوري           -٣٩

  .)٨٧(حرية التعبريحالة ، تشري إىل أي حتسن يف ٢٠٠٩يف عام اليت جرت الشامل 
 يفسلطات  ال تتحدث عن استمرار   تقاريرإزاء وجود    عن قلقه    وأعرب املقرر اخلاص    -٤٠

 على الرغم من الضمانات الدستورية      ، على حرية الرأي والتعبري والتجمع     صارمةفرض قيود   
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 مع التزام الدولـة     ال تتماشى أحكام قانون الصحافة    الحظ أن    و .)٨٨(اليت تكفل هذه احلقوق   
 من  ٤٨املادة  أشار إىل أن    و. اص باحلقوق املدنية والسياسية   العهد الدويل اخل   وجبالطرف مب 

 مقال ينتقد الدولة أو      أو  أو منشور أو خرب    بيانجترمي أي   سلطة  لدولة  قانون الصحافة ختول ا   
 هبدف  ٢٠٠٤أبريل  / يف نيسان  ى قانون العقوبات مرة أخر    احلكومةندما عدلت   وع. أجهزهتا

 ومجع مـواد    بلد جماور؛ ، أدرجت االستماع إىل إذاعات من       كن جترميها مينة  إدراج أفعال معيّ  
  .)٨٩( هلا وامتالكها وتعميمها؛ ونشر شائعات ال أساسبلد جماورمطبوعة من 

 ولكـن  ، هبـا يف العاصـمة     مسموح اهلواتف اخللوية    أشار املقرر اخلاص إىل أن    و  -٤١
 ُيمنعوطة على الربامج احلكومية و    وأجهزة الراديو مضب  . استعماهلا حمظور بالقرب من احلدود    

 وهنـاك .  أو امتالك حواسيب من دون إذن      من بلدان أخرى  الواردة  الفيديو  أشرطة  مشاهدة  
وُيشجَّع  بلدان أخرى،    املشروعة الواردة من  واد غري   امل عن   لبحث املنازل ل  تداهمرق خاصة   ِف
فريق القطري أن الوصول إىل     ذكر ال و. )٩٠(اجملتمعات احمللية على اإلبالغ عن اآلخرين     /جلريانا

وأضاف أن األجانب ما زالوا ُيمنعون،      . مصادر املعلومات غري احلكومية مقيد تقييداً صارماً      
  .)٩١(، من االقتراب من السكان احمللينياً ورمسيمنعاً عاماً

احلكومـة علـى    ) اليونسكو(وشجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٤٢
  .)٩٢(ن قانون بشأن حرية املعلومات، وفقاً للمعايري الدوليةالشروع يف س

وأعرب األمني العام عن قلقه من القيود املفروضة على االجتماعـات واملظـاهرات      -٤٣
والحظ الفريق القطري أن املظاهرات القليلة اليت يشهدها البلـد بـني الفينـة              . )٩٣(العامة

  .)٩٤(اخلارجيني" املعتدين "واألخرى هي مظاهرات تنظمها احلكومة عادة ضد
 األحزاب السياسية   تشريعات تنظم إنشاء   عدم وجود لوائح أو      ذكر األمني العام أن   و  -٤٤

هو  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و٢٥ ألحكام املادة خمالفوتسجيلها 
بواسطة ممثلني ُيختارون    حقوق املواطنني يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة          على يؤثر سلباً 

  .)٩٥(حبرية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -زاي  
أشار الفريق القطري إىل أن االعتقاد السائد يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة        -٤٥

 على نطاق واسـع، وُيـستخدم       "التطوع القسري "هو أن الناس ملزمون بالعمل، فُيلجأ إىل        
وينص الدستور على أن حقوق املواطنني وواجباهتم       . ألداء مجيع أنواع العمل اجملتمعي    الناس  

واحلد األدىن لـسن  ". الفرد لصاحل اجلماعة، واجلماعة لصاحل للفرد    : "تستند إىل مبدأ اجلماعة   
 عاماً، ومل ُيالحظ أن صغار األطفال يشاركون يف العمل اجلمـاعي داخـل              ١٦العمل هو   

  .)٩٦(ة، أما املراهقون فيشاركون فيه فعالًاجملتمعات احمللي
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أطفال املدارس، وخصوصاً املدارس املتوسطة، ُيجـربون       الحظ املقرر اخلاص أن     و  -٤٦
ب اآلباء إذا مل يـساهم      ، مثل املزارع اجلماعية، ويعاقَ    كوميةشاريع احل املعلى العمل يف    أيضاً  
  .)٩٧(أبناؤهم

  تع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التم  -حاء  
أشار الفريق القطري إىل أن نسبة العجز يف حمصول احلبوب قد قُلصت بأكثر مـن                 -٤٧

 طن  ٥٠٧ ٠٠٠ طن متري إىل     ١ ٠٨٦ ٠٠٠النصف خالل السنتني املاضيتني، لتتراجع من       
، مـا زال مـستوى      ٢٠٠٠ورغم االجتاه اإلجيايب عموماً يف إنتاج احلبوب منذ عام          . متري

 ماليني طن خالل مثانينـات القـرن        ٦قاربت  احلايل أقل بكثري من املستويات اليت       اإلنتاج  
  .)٩٨(املاضي
علـى  يف عدد من التقـارير      الضوء   )١٠٠( واملقرر اخلاص  )٩٩(األمني العام وقد سلّط     -٤٨
  .الة الغذاء يف البلداملتعلقة حبشواغل ال

 أثرت  ٢٠٠٩يف عام   اتُّخذت  ليت  اقاسية جداً   التدابري  الوأشار املقرر اخلاص إىل أن        -٤٩
فقد بـدأت الـسلطات     . تأمني لقمة العيش  السكان الذين جياهدون ل   عموم  تأثرياً سلبياً على    

السكان يتقايـضون فيهـا     الصغرية وأغلقت األسواق اليت كان      الزراعية  قطع  الظر زراعة   حت
  .)١٠١( سعياً منها لكبح نظام السوق العملةمة السلطات قيرفعت ،ويف هناية العام. بضاعتهم

 الكوارث  عن بعيدإىل حد   نامجة  قطاع الزراعة   والحظ الفريق القطري أن هشاشة        -٥٠
القطاع الزراعـي   ويعاين  . شديدة الربودة الشتاء  فصول ال الطبيعية مثل اجلفاف والفيضانات و    

 األساسـية   زراعي ال نتاجاإلمدخالت   ونقص   ياكل األساسية الزراعية  عدم كفاية اهل  أيضاً من   
  .)١٠٢(فاتاآل/اتيدة واألمسدة ومبيدات احلشرمثل البذور اجل

ونصح الفريق القطري بأن تعطي احلكومة األولوية لتهيئة بيئية سياسـاتية سـليمة               -٥١
سيما  ، مبا يف ذلك التكامل العاملي، فضالً عن االستثمار العام وال          العملوأسواق قادرة على    
  .)١٠٣( يف املناطق الريفيةيف اهلياكل األساسية

 ،وارد الوطنية احملدودة  ختصيص امل والحظ املقرر اخلاص أن الدولة تعطي األولوية، يف           -٥٢
األمـن   ، مما خيلف عواقب وخيمة يف جمال      " أوالً لعسكرا" يف إطار سياسة     قطاع العسكري لل

 مراجعـة ة يف البلد و    احلرج  إىل معاجلة احلالة الغذائية    دعا احلكومة من جديد   و .)١٠٤(الغذائي
د كافية لتحـسني مـستوى       من أجل إعادة ختصيص موار     " أوالً العسكر"هنجها إزاء سياسة    

  .)١٠٥(سكانمعيشة ال
 النقص الغذائي املتواصل يف البلد      ةسلطات إىل أن تعاجل مشكل    ال املقرر اخلاص    اودع  -٥٣

إعادة ختصيص املـوارد املاليـة      أو  ظر يف نظام التوزيع العام       إعادة الن  ثلباختاذ تدابري فعالة م   
  .)١٠٦( عموماًلسكانامستوى معيشة طاعات اليت تعود بالنفع على للق
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النظافة وهياكلـها    و الصحيالصرف  مرافق  املياه و نوعية   الحظ املقرر اخلاص أن   و  -٥٤
  .)١٠٧(سنوات عديدةمنذ هبا ما انفكت تتدهور املتصلة األساسية واملمارسات 

  احلق يف الصحة  -طاء  
أن تقدماً ملحوظاً قد أحرز منذ االستعراض الدوري الـشامل          بالفريق القطري   أفاد    -٥٥

، مشرياً إىل مجلة أمور منها اعتماد اخلطة االستراتيجية املتوسـطة           ٢٠٠٩يف عام   الذي جرى   
قطاع ، والتزام احلكومة بزيادة التمويل احمللي ل      ٢٠١٥-٢٠١٠األجل لتنمية قطاع الصحة،     

  .)١٠٨(لصحةا
والحظ الفريق القطري أن الدراسة االستقصائية الوطنية عن التغذية، اليت أُجريت يف              -٥٦
، إذ تراجعت نـسبة      شهدت حتسناً طفيفاً   حالة تغذية األطفال  أن  ، خلصت إىل    ٢٠١٢عام  

وأشار األمني العام . )١٠٩(٢٠٠٩ يف املائة منذ عام ٢٧,٩ يف املائة إىل   ٣٢,٣توقف النمو من    
 يف  ٢٧,٩( من بني كل أربعة أطفـال         واحداً أن طفالً  استنتجت   ٢٠١٢م  عادراسة  إىل أن   
الحظ الفريـق   و. )١١٠(، مع وجود تفاوتات فيما بني احملافظات      توقف النمو يعاين من   ) املائة

ومع .  يف املائة  ٤ يف املائة إىل     ٥,٢قد تراجعت من     سوء التغذية احلاد     نسبةالقطري أيضاً أن    
تغذية الشديد احلدة يف املستوى نفسه تقريباً، مما يبني أن األسباب ذلك، ما زالت نسبة سوء ال 

الرئيسية مثل نقص فرص احلصول على األدوية األساسية، أو املياه ومرافق الصرف الـصحي            
  .)١١١(اجليدة، أو تنوع الغذاء ال تزال تشكل حتدياً أمام صحة األطفال ومنوهم

التحديات، ولكن البلـد ميـضي قـدماً        وأشار الفريق القطري إىل وجود عدد من          -٥٧
، إذ  )خفض معدل وفيات األطفـال    ( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٤سبيل حتقيق اهلدف     يف

 مولود، ومعدل وفيات األطفـال      ١ ٠٠٠ وفاة من أصل كل      ٢٦يبلغ معدل وفيات الرضع     
 وفاة  ١٨ املواليد األوىل     مولود، ومعدل وفيات   ١ ٠٠٠ن أصل كل     وفاة م  ٣٣دون اخلامسة   
غري أن الفريق القطري الحـظ أيـضاً أن البلـد لـن             . )١١٢( مولود ١ ٠٠٠من أصل كل    

 - مولود جديد ١٠٠ ٠٠٠ وفاة من أصل كل ٨١ -مبعدل الوفيات النفاسية احلايل  يتمكن،
 وفـاة مـن أصـل    ٥٠من حتقيق غايته املتوخاة يف األهداف اإلمنائية لأللفيـة، أال وهـي          

، رغم أن كل حاالت الوضع تقريباً يشرف عليها موظفـون            مولود جديد  ١٠٠ ٠٠٠ كل
وال يزال هناك حتد يتمثل يف االفتقـار إىل اخلـدمات           . )١١٣(التقاريرما ذكرته   مهرة حسب   

الطارئة للتوليد ورعاية املواليد، باإلضافة إىل سوء خدمات الصحة اإلجنابية وخدمات رعاية            
ائة من النساء البالغات سن اإلجناب من سـوء          يف امل  ٢٦وعالوة على ذلك، يعاين     . األمهات
  .)١١٤(التغذية
 األسباب  منسبباً  ما زال   نقص التغذية   معلومات مفادها أن    إىل  األمني العام   وأشار    -٥٨

 مشكلة خطـرية يف جمـال الـصحة    طرحيوأنه ات النفاسية ووفيات األطفال    لوفيلالرئيسية  
  .)١١٥(العامة
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 ال تزال   والوفيات النفاسية دالت احلالية لوفيات الرضع     املعالحظ املقرر اخلاص أن     و  -٥٩
 يف حتسن طفيـف  حدوث  رغم  من القرن املاضي    ه يف التسعينات    ا كانت علي  ممأعلى بكثري   

 تـدهور   الصحيالسكان  وضع   تفاقم   أسهمت يف  ومن العوامل اليت     .)١١٦(السنوات األخرية 
  أدت ماليةدى العقدين املاضيني قيوداًالنظام على مهذا فقد واجه . حالة نظام الرعاية الصحية

  .)١١٧(إىل هتالك البنية التحتية عموماً
كـبرية يف تـوفري العقـاقري واملعـدات         الفجوة  الوالحظ الفريق القطري استمرار       -٦٠

الرعاية الصحية إىل مزيد من التدريب على أنشطة إنقـاذ          خدمات  وحيتاج مقدمو   . األساسية
 اإلسعاف، واملمارسات املختربية األساسية؛ وينبغي أن حيسن        األرواح، والرعاية يف سيارات   

البلد قدراته على إنتاج العقاقري واملعدات األساسية حملياً من أجل احلد من االعتماد املـزمن               
  .)١١٨(على الدعم الدويل

  احلق يف التعليم  -ياء  
ـ   ٢٠١٢ح يف عام    نقّقد  أشار الفريق القطري إىل أن البلد         -٦١ يم اإللزامـي    قانون التعل

والحظ الفريق القطـري أن     .  عاماً ١١ عاماً بدالً من     ١٢واجملاين وجعل التعليم إلزامياً ملدة      
مقتضيات اتفاقية حقوق الطفـل، وأن املنـاهج        يتوافق مع   نوعية التعليم مل ترق بعد إىل ما        

 األساسـية   اهلياكـل ويتواصل تدهور   . واد التثقيف والتلقني اإليديولوجيني   التعليمية مثقلة مب  
ورغم التكافؤ بني   . يف معظم الثانويات  والتعلم   مواد التعليم للمدارس، مبا يشمل االفتقار إىل      

 يف املائة   ١٧التعليم املدرسي، فإن نسبة اإلناث يف التعليم العايل ال تتجاوز           فرص  اجلنسني يف   
: كومة مبا يلـي   وأوصى الفريق القطري احل   . من جمموع امللتحقني باجلامعات العامة والتقنية     

متجانس النوعية يف مجيع أحناء البلد؛ واملساواة       يكون   عاماً   ١٢توفري تعليم جماين وإلزامي ملدة      
وذكر الفريق القطري أن علـى      . )١١٩(بني اإلناث والذكور يف فرص االلتحاق بالتعليم العايل       

. )١٢٠(دارسهالبلد أن خيصص موارد أضخم مما هو خمصص اآلن إلصالح اهلياكل األساسية مل            
وشجعت اليونسكو احلكومة على مواصلة ختصيص مزيد مـن املـوارد لتحـسني نوعيـة               

  .)١٢١(التعليم
سياساهتا املتعلقة بالرعاية املقدمة    تراجع  وأشار الفريق القطري إىل أن على الدولة أن           -٦٢

لية املتصلة  داخل املؤسسات لفئات معّينة من األطفال، وتوائمها مع املمارسات واملعايري الدو          
  .)١٢٢(بالتعليم الشامل للجميع
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  احلقوق الثقافية  -كاف  
تنعكس أيـضاً يف األنـشطة      ) Juche(‘ دجوتشيه‘فلسفة  الحظ الفريق القطري أن       -٦٣

 ويف الـسنتني املاضـيتني،    . الثقافية، مثل العروض املقدمة يف السرك واملهرجانات واملسارح       
  .)١٢٣(ق رياضية وترفيهية جديدة ومرافحدثت زيادة كبرية يف تشييد مباٍن

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -الم  
مايـة األشـخاص ذوي      يتعلق حب  ٢٠٠٣يف عام   قانون  الحظ األمني العام اعتماد       -٦٤

إىل ما هو أبعد من ذلـك       متتد  اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة     وأشار إىل أن أحكام     . اإلعاقة
وذكر الفريق القطري أن . )١٢٤(تعتمدهاة وسلطات بعناي أن تدرسها الهملأعرب عن أ و ،كثرياً

 يشكل خطوة إجيابية يف سبيل ضمان حقوق األشخاص         ٢٠١٣يوليه  /توقيع االتفاقية يف متوز   
والحظ الفريق القطري أن األطفال ذوي اإلعاقات احلـسية يلتحقـون           . )١٢٥(ذوي اإلعاقة 

املنهاج التعليمي اخلاص   ويركز  .  سنة ١١ سنوات بدالً من     ٩مبدارس خاصة توفر التعليم ملدة      
  .)١٢٦(هبم تركيزاً أكرب على املهارات املهنية وال يتيح خيارات وظيفية

استمرار ورود تقارير عـن انتـهاكات       من  قلقها  وأعربت اجلمعية العامة عن بالغ        -٦٥
 استخدام املعسكرات   ال سيما  لألشخاص ذوي اإلعاقة، و    حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   

  .)١٢٧(اجلماعية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
إىل وقوع حاالت وفـاة واختفـاء       تشري  عديدة   شهادات   الحظ املقرر اخلاص أن     -٦٦

نتيجـة  وذلـك   آمن  آخر  مكنوا من الوصول إىل بلد      وسجن بني ملتمسي اللجوء قبل أن يت      
 بـسبب   من البلـد وأشار إىل أن الفارين    .)١٢٨(حاالت اإلعادة القسرية  وكثرة  اإلمساك هبم   

 ، أي إىل أشـخاص     عني املكان  علىإىل الجئني    أيضاًأن يتحولوا   ميكن  املصاعب االقتصادية   
  .)١٢٩(بسبب خشية مربرة من التعرض لالضطهاد لدى عودهتم أصبحوا الجئني الحقاً

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -نون  
 احلكومة أهدافاً وغايات خاصة هبـا  األمم املتحدة القطري إىل أن اعتمادفريق  أشار    -٦٧

، "اجلوع"أو  " الفقر"يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية جعلها تبتعد عن أي إشارة إىل كلميت             
ومل يتضح أيـضاً    . فأصبح من الصعب على األمم املتحدة تقييم نطاق الفقر واجلوع يف البلد           

يهها لالستراتيجية اإلمنائيـة    مدى تكريس تلك الغايات يف خطط البلد الوطنية أو مدى توج          
ومتيل احلكومة يف عملها مع األمم املتحدة، حىت يف إطار مبادراهتا املتعلقـة             . الوطنية عموماً 
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باألهداف اإلمنائية لأللفية، حنو تلبية احتياجات البلد اإلنسانية أكثر من ميلها حنو التركيز على 
 أمام تقيـيم    اً رئيسي ياًن التحقق منها حتد   بيانات ميك ويشكل عدم توافر    . الضروريات اإلمنائية 

  .)١٣٠(تقدم البلد صوب تلك األهدافمدى 
 خدمةًيساء استعماهلا   كما  ُيساء ختصيصها    موارد البلد    شدد املقرر اخلاص على أن    و  -٦٨
  .)١٣١(على حساب الشعب"  أوالًالعسكر"سياسة النخبة ول

د سياسـة اقتـصادية قويـة     اعتمعجل با  املقرر اخلاص أن على احلكومة أن تُ       ذكرو  -٦٩
وسوء التغذية والوفيـات،    تسترشد مببادئ حقوق اإلنسان وترمي إىل احلد من الفقر املدقع           

  .)١٣٢(اليوميةالناس حياة وحتسني 
 األغذية  ظروف عمل برنامج  الذي ينظم   تفاهم  الطاب  سروره خب  األمني العام    أبدىو  -٧٠

السماح ة على مواصلة هذا النوع من التعاون ب       شجع احلكوم و،  ٢٠١٢ عامالعاملي، املوقع يف    
  .)١٣٣(جلميع الكيانات املعنية بالشؤون اإلنسانية بالوصول إىل البلد

والحظ الفريق القطري أن منظومة األمم املتحدة تعمل عموماً يف ظـل ظـروف                -٧١
ل بالسكان  وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال استحالة االتصال املستق       . )١٣٤(يعوقها انعدام الشفافية  

ورأى الفريـق القطـري أن      . )١٣٥(حتدياً هائالً أمام وكاالت األمم املتحـدة      تطرح  احملليني  
األمم املتحدة أو العقوبات االنفرادية تستثين املساعدات اإلنسانية        قبل  العقوبات املفروضة من    

ضعف شرائح  استثناًء صرحياً، ومع ذلك فقد أثرت تأثرياً سلبياً غري مقصود وغري مباشر على أ             
  .)١٣٦(السكان احملتاجني أكثر من غريهم ملساعدات األمم املتحدة

 إزاء النقص يف التمويل الذي تواجهه وكـاالت         هبالغ قلق عن   األمني العام    وأعرب  -٧٢
 الدويل توفري التمويـل الكـايف        اجملتمعَ ناشدالبلد، و األمم املتحدة يف االضطالع برباجمها يف       

  .)١٣٧(عدة اإلنسانيةواملستدام جلهود املسا
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