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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو /أيار ٩ -أبريل /نيسان ٢٨

 املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً        موجز أعّدته مفوضية األمم       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

 إىل عمليـة    )١( جهـة معنيـة    ١٢هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدَّمة مـن           
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  
 وال يتضمَّن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر           . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

 أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم           
وقد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          . دةأو قرار فيما يتصل بادعاءات حمد     

مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما متَّ قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون              
، ُيخصَّص، حسب مقتضى احلال، فـرٌع       ١٦/٢١ جملس حقوق اإلنسان  وعمالً بقرار   . تغيري

ن التابعة للدولة موضـوع االسـتعراض       مستقلٌ إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسا     
وُتَتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية . واملعتمدة بناًء على التقيُّد الكامل مببادئ باريس

وقد روعي يف إعداد    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمَّن مجيع املعلومات الواردة        
  .ت خالل تلك الفترةهذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدث

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  جهات أخرى ذات مصلحةاملعلومات املقدَّمة من     

 املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

 نطاق االلتزامات الدولية  -١  

 ‘إزالة معسكرات االعتقال يف كوريا الـشمالية الرامية إىل مجعية بال سياج    ‘أشارت    -١
          أوصـت الورقـة   كمـا   ،  )٢(عاقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل      إىل التوقيع مؤخراً  

حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريـا       ‘ورأى   .)٣( بالتصديق عليها  ١املشتركة  
 أنه ينبغي للحكومة أن توقع وتصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          ‘الشمالية

          أوصـت الورقـة    و. )٤( اللجنة املعنية حباالت االختفـاء القـسري       وأن تعترف باختصاص  
لقضاء علـى مجيـع     من أجل ا   بالتوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب        ١املشتركة  

  . )٥(أشكال التعذيب اليت متارسها وكالة األمن وموظفو السجون
وأوصت منظمة التسامح املسيحي العاملي بالتصديق على نظـام رومـا األساسـي           -٢

 مبواءمة التشريعات   ‘ رايتس ووتش  هيومان‘ كما أوصت منظمة     )٦(اجلنائية الدولية للمحكمة  
   .)٧(اجلنائية الدوليةالوطنية من أجل التعاون الفوري والكامل مع احملكمة 

مجهوريـة كوريـا الـشعبية      بأن تنضم    ‘ رايتس ووتش  هيومان‘  منظمة وأوصت  -٣
تـستعني  أن   األساسـية و    يف اتفاقياهتا  تصبح طرفاً أن  ، و منظمة العمل الدولية   إىل   الدميقراطية

ذلك وضع حد للسخرة جبميـع      مبا يف    ،مبوظفي املنظمة يف جمال محاية وتعزيز حقوق العمال       
  .)٨(أشكاهلا

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

 املتعلقة حبقوق   األنظمة إىل اخلطوات املتخذة لتنفيذ بعض       ١أشارت الورقة املشتركة      -٤
حتالف املواطنني مـن أجـل      ‘ كما أشار . )٩(٢٠١٠عام  اإلنسان مثل قانون محاية العمال ل     
           / إىل سـن قـانون حقـوق املـرأة يف كـانون األول       ‘حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية    

   .)١٠( إىل جانب قانون حقوق الطفل٢٠١٠ديسمرب 
، فـإن   ‘حمامون من أجل حقوق اإلنسان وتوحيد كوريـا       ‘منظمة   ملا ذكرته    ووفقاً  -٥

 املقـدم يف إطـار      ،أكدت يف تقريرها الوطين األول    قد   ريا الشعبية الدميقراطية  مجهورية كو 
 مخسة أنواع فقط    يف حالة االستعراض الدوري الشامل، أنه جيوز فرض تطبيق عقوبة اإلعدام          

          ،٢٠٠٤من اجلرائم الشديدة اخلطورة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي املـنقح يف عـام               
، واليت  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧على ذكر األحكام التكميلية اليت صدرت يف عامي         ة  املنظمومل تأت   

االحتاد الدويل لرابطات   وذكر  . )١١(تقضي بتوسيع نطاق اجلرائم املوجبة لتطبيق عقوبة اإلعدام       
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قـانون  للإضـافة   "مدت  ، اعتُ ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩ أنه بتاريخ    حقوق اإلنسان 
واشتملت . املوجبة لعقوبة اإلعدام" اجلرائم"نطاق عت وّس، "ة اخلاص بالعقوبات العادياجلنائي

 مادة منها على تطبيق عقوبة اإلعدام على        ١٦ مادة، تنص    ٢٣هذه اإلضافة على ما جمموعه      
 ، واالستيالء على ممتلكات الدولـة     ، هتريب املخدرات واالجتار هبا    من بينها عدد من اجلرائم    

اإلضافة تطبيق عقوبة اإلعـدام  وجتيز  . كل غري مشروع   وبيع موارد الدولة بش    ،وتزوير العملة 
وأفادت منظمة   .)١٢(" اخلطورة شديدة"أن اجلرمية املعنية    من إثبات    السلطات   تتمكنبقدر ما   

 قد رفعت عدد اجلرائم اليت يعاقب        مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     بأن العفو الدولية أيضاً  
دخلت علـى   طبيق هذه العقوبة يف التعديالت اليت أُ      توسيع نطاق ت  عن طريق   عليها باإلعدام   

  .)١٣()اخلائن ("الغادرالتخريب "  ليشمل جرمية٢٠٠٩أبريل /نون اجلنائي يف نيسانالقا

 إىل أن نطاق اجلرائم املوجبة لعقوبـة        االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان    وأشار    -٦
 عن صدور مرسـومني عـامني     ٢٠١٢ عقب اإلعالن يف عام      ربأكبدرجة  اإلعدام قد اتسع    

) الصادر عن إدارة أمـن الـشعب      " (تداول النقد األجنيب املوجب لعقوبة اإلعدام     "معنونني  
 عن طريق اهلـاتف     سرية بالرصاص على يد كتيبة اإلعدام إلفشاء معلومات         اإلعدام رمياً "و

املوجبـة  ونتيجة لذلك، بلغ جمموع اجلـرائم       . )١٤()الصادر عن إدارة أمن الدولة    " (اخللوي
إصـدار حكـم      فيها يكونجرائم  تسعة  بينها ما ال يقل عن      من   ، جرمية ٢٤لعقوبة اإلعدام   

 وإتالف أو ختريب ممتلكـات      ، والسرقة ،ذلك جرائم مثل االختطاف   مبا يف   ،  اإلعدام إلزامياً ب
، وتزوير العملة، وهتريب وإدخال املخدرات أو اجلواهر واملعادن امللونـة إىل     الدولة أو اجليش  
   .)١٥(وتنطوي هذه التشريعات على انتهاك ملعايري حقوق اإلنسان. السوق السوداء

مجهورية كوريـا  متتثل  بأن"  بنجاح إعادة توحيد كوريا  ب املطالبون"صت منظمة   ووأ  -٧
ق عليه من معاهدات دوليـة يف       ّد بالكامل لاللتزامات ذات الصلة مبا صُ      الشعبية الدميقراطية 

تعيد بالتايل، تقييم األنظمة األساسية والقوانني الوطنيـة املتعلقـة         أنجمال حقوق اإلنسان، و   
  .)١٦(بتفسري حقوق اإلنسان

 اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  

 ال متلـك أي     مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة    أفادت منظمة العفو الدولية بأن        -٨
 الـشكاوى مكلفـة     لتناولقوق اإلنسان أو أي آلية مستقلة فعالة أخرى         حل وطنيةمؤسسة  

   .)١٧(بوالية يف جمال حقوق اإلنسان

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

تـوفري  صـناديق   ‘ رحبت منظمة ما  نيبففيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل،        -٩
يف عملية االسـتعراض الـدوري      مبشاركة احلكومة    ‘أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية    
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حثتها على أن تأخذه على حممل اجلد وأن تستجيب جلميع التوصـيات، إمـا              فإهنا   ،الشامل
 . )١٨(بقبوهلا أو بإبداء أسباب رفضها

 مجهوريـة كوريـا الـشعبية        أن سـجل   ‘ رايتس ووتش  هيومان‘وذكرت منظمة     -١٠
حلقوق اإلنسان ميكن أن يقال فيه إنه من         يف جمال التعاون مع آليات األمم املتحدة         الدميقراطية

 االعتراف بقرارات األمـم      مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    فقد رفضت . أسوأ السجالت 
اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان       واملتحدة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية        

توفري أسـباب احليـاة     ناديق  ص‘ منظمةوحثت  . )١٩(ن لألمم املتحدة  اواجلمعية العامة التابع  
إىل أن تشغل   على التعاون مع اجملتمع الدويل والسعي        احلكومة بشدة    ‘لالجئي كوريا الشمالية  

   .)٢٠( يف هذا اجملتمعكعضو منتج بالكاملمكاهنا 
مجهورية كوريـا   وأفادت منظمة العفو الدولية كذلك بأن حالة حقوق اإلنسان يف             -١١

، دخول مراقيب حقـوق     متنعاحلكومة  ما زالت   إذ  . ال حتاط بالسرية   ال تز  الشعبية الدميقراطية 
إىل أن  "  بنجـاح  عادة توحيد كوريـا   املطالبون بإ "وأشارت منظمة   . )٢١(اإلنسان املستقلني 

ألدلة اليت تشهد على انتهاكات حقوق اإلنـسان  لاملنشقني هم املصدر الرئيسي للمعلومات و    
ل دون وصول املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل        يف ظل وجود صعوبات ال ميكن تصورها حتو       

   .)٢٢(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  الـسماح بـدخول    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن احلكومة رفضت مؤخراً          -١٢

 مجهورية كوريا الشعبية    يفحقوق اإلنسان   انتهاكات  جلنة األمم املتحدة للتحقيق يف      ‘أعضاء  
جرائم حمتملة ضد اإلنسانية، وهي جلنة أنشأها جملـس         التحقيق يف    ذلك   ، مبا يف  ‘الدميقراطية

 بـأن   ‘ رايتس ووتش  هيومان‘وأوصت منظمة   . )٢٣(٢٠١٣مارس  /حقوق اإلنسان يف آذار   
وجه دعوة إىل تبأن واملذكورة تعترف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بوالية جلنة التحقيق 

   .)٢٤(داللجنة لزيارة البل

 تعاون مع هيئات املعاهداتال  -١  

" إزالة معسكرات االعتقال يف كوريا الـشمالية      الرامية إىل   بال سياج   " مجعية   قدمت  -١٣
معلومات تشري إىل أن التقرير الوطين الذي قدمته مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف إطار              

ص باحلقوق املدنيـة    العهد الدويل اخلا  االستعراض الدوري الشامل مل يشر إىل أهنا طرف يف          
وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن تسعى مجهورية كوريا الشعبية          . )٢٥(والسياسية

املنشأة مبوجب  املختلفة  هليئات الدولية   الدميقراطية إىل تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمتها إليها ا        
  . )٢٦(صكوك حقوق اإلنسان

 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

 بأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قـد        ‘ رايتس ووتش  هيومان‘دت منظمة   أفا  -١٤
منـذ  و. حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة    حبالة   ُيعىنرفضت تعيني مقرر خاص لألمم املتحدة       
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وأوصت منظمة العفـو الدوليـة   . )٢٧(د يسمح ألي مقرر خاص بزيارة البل      ملإنشاء الوالية،   
اإلجراءات اخلاصة التابعـة لألمـم      آليات   جلميع   املُقيَّدوغري  بإعطاء اإلذن بالدخول الفوري     

  .)٢٨(املتحدة اليت تطلب زيارة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

االلتزامات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل            تنفيذ  -جيم  
 اإلنساين الواجب التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

بأن أبرز مظـاهر الـسيطرة علـى احليـاة     ‘  رايتس ووتش هيومان‘أفادت منظمة     -١٥
 السكان  للتصنيف االجتماعي، الذي يقسم    )songbun( سونغبونالجتماعية تتمثل يف نظام     ا

فئـة املـوالني    :  فئة من فئات الطبقة السياسية، ُمجمَّعة يف ثالث طبقات واسعة هي           ٥١إىل  
 وجيري حتديد طبقة الشخص حسب املولد مع        ".املعادين"فئة  و" املترددين"وفئة  " األساسية"

أخذ السجل السياسي ألسرته وتارخيها يف احلسبان، ويؤثر هذا االنتماء للطبقة علـى كـل               
مبا يف ذلك احلصول على التعليم والرعاية الـصحية واحلـصص           جانب من جوانب حياته،     

  .)٢٩(الغذائية وفرص العمل
يف حتليلـه   ‘  من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الـشمالية        حتالف املواطنني ‘وذكر    -١٦

إذ .  احملتمـل تطبيقـه    من غري جيعل  لقانون حقوق املرأة، أن القانون يبلغ من الغموض حداً          
وحيثما ذُكرت فيه والية وضع اخلطط، فإنه ال توجـد          .  باعتبارها مبادئ عامة   صيغت املواد 

. وال توجد أي جداول زمنيـة للتنفيـذ       . توجيهات تتعلق مبا ينبغي أن تتضمنه هذه اخلطط       
وتكاد ال توجد أي مناقشة تتعلق باجلزاءات أو العواقب األخرى اليت ميكن أن تترتب علـى                

وأهـم هـذه    . وهناك، ثانياً، عدد من املسائل اهلامة جداً اليت أغفلها القانون         . عدم االمتثال 
 اجملتمع أو مسألة التحرش اجلنسي،       هي عدم إيالء اهتمام ملسألة التنميط اجلنساين يف        املسائل

يركز القانون يف معظم األحوال على املساواة الشكلية        وثالثاً،  . وعدم ختصيص جزء للتعاريف   
  .)٣٠(ورابعاً، يتسم جهاز الرصد والتنفيذ بالضعف. وليس على املساواة اجلوهرية

بـأن  ‘ اليةحتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشم        ‘وأفاد كذلك     -١٧
الكثري من سياسات الدولة تتعارض مع فكرة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف القـانون              

بأن الدولة تقوم بإعادة تعزيز التعليم      ) عرب رابطة النساء  (فقد أفادت مثالً بعض النسوة      . نفسه
يـد مـن    األيديولوجي بشأن الدور التقليدي للمرأة يف اجملتمع األبوي وتوعيتها بإجناب املز          

مع أن الدولة ال توفر اخلدمات الالزمة لتحقيق الرفاه أو التعليم أو الرعاية الصحية              األطفال،  
  .)٣١(لألطفال كما أن نظام تقدمي اخلدمات جماناً قد اهنار منذ زمن طويل

، فإن  ‘حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية        ‘ووفقاً ملا ذكره      -١٨
             ينص على مساواة املرأة بالرجل يف احلـصول علـى العمـل أو يف األجـور                كَون القانون 
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إذ . أو الضمان االجتماعي أو الرعاية الصحية أو التعليم ال يعين شيئاً من الناحيـة العمليـة               
فاملرأة العاطلة عـن    . تضطر أكثر من نصف النساء إىل ترك وظائفهن الرمسية إلعالة أسرهن          

منع من إمكانية االستفادة من خدمات رعاية األطفال امللحقة بأماكن العمـل                     العمل رمسياً تُ  
كما أن فرص احلصول على التعليم أو اخلدمات الصحية ال تتاح إال لألشخاص             . أو املزارع 

  .)٣٢(القادرين على تسديد الرسوم املطلوبة
 بأن األطفال يتعرضون    )٣٤( ومحلة اليوبيل  )٣٣(‘ رايتس ووتش  هيومان‘وأفادت منظمة     -١٩

للتمييز بل وحىت العقاب بسبب مركز األبوين أو غريمها من أفراد األسرة أو بسبب أنشطتهم               
منظمة صناديق توفري أسباب احليـاة لالجئـي        ‘ودعت  . أو آرائهم املعبَّر عنها أو معتقداهتم     

  .)٣٥(" بالتبعيةالتجرمي"احلكومة إىل أن تلغي فوراً نظام الطبقات ونظام ‘ كوريا الشمالية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 ظاهرة الوجاهة   بوجود قضية أعربت منظمة التضامن املسيحي العاملي عن اعتقادها          -٢٠

الطبيعـة  وتـدل   . ارتكاب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جرائم ضد اإلنسانية       قوامها  
ملعلومات املتاحة بشأن صنع القرار يف احلكومة علـى         اهلرمية الصارمة للنظام يف اجلمهورية وا     

الورقـة  ‘وأثـارت   . )٣٦(أن القيادة السياسية العليا تتحمل مسؤولية ارتكاب هذه اجلـرائم         
  .)٣٧(تتصل هبذا الشأنأوجه قلق  ‘١املشتركة 

 أنـه جـرى إعـدام عـشرات         )٣٨(وذكر االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       -٢١
 االستعراض الدوري الشامل األول اخلاص جبمهورية كوريا الـشعبية          األشخاص منذ إجراء  

وجيري بصورة معتادة جتاوز السلطة القضائية، وكثرياً ما ُتنفذ اإلعدامات بطريقة           . الدميقراطية
 وتنفذ إعـدامات    .)٣٩(معسكرات السَّْجن الواسعة  مبا يف ذلك تنفيذها داخل شبكة       تعسفية،  

عقوبة اإلعدام على جرائم غري خطرية وعلى فئات ضعيفة مـن           وتطبق   )٤١(وسرية )٤٠(علنية
االنتبـاه إىل   " حمامون من أجل حقوق اإلنسان وتوحيد كوريا      "كما استرعت منظمة    .الناس

تعليقات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومفادها أهنا نفذت إعدامات علنيـة يف حـال              
. )٤٢(و أسرته تأكيد حكـم اإلعـدام      اجملرمني جرائم وحشية وطلب الضحية أ     ارتكب أحد   

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل التزايد الواضح يف عدد عمليات اإلعدام اليت ينفذها حرس              
  .)٤٣(احلدود خارج نطاق القضاء ملنع الناس من مغادرة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ي جلمهوريـة كوريـا      إىل أنه ينبغ   االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان    وخلص    -٢٢
وضع حد جلميع اإلعدامات على حنو فوري، سواء داخل         : الشعبية الدميقراطية القيام مبا يلي    

وقـف  تقريـر   معسكرات االعتقال أو خارجها، ومبا يف ذلك اإلعدامات العلنية والسرية؛ و          
طبيـق  ، واختاذ إجراءات لتضييق نطاق تلغائهاكخطوة أوىل حنو إفوري لتنفيذ عقوبة اإلعدام   

ن الـدويل    لتعريفها يف القـانو     اجلرائم خطورة فقط وفقاً    شديقتصر على أ  كي  هذه العقوبة ل  
لزاميتها؛ ونشر إحصاءات مفصلة عن أحكام اإلعـدام الـصادرة          حلقوق اإلنسان؛ وإلغاء إ   
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واملنفذة حبسب نوع اجلنس ونوع اجلرمية؛ وتنقيح القانون هبدف شطب األفعال اجلرمية اليت             
 ملعـايري حقـوق اإلنـسان       وفقاًفضفاضاً جداً    سياسية أو معرَّفة تعريفاً   هرها  يف جو تكون  
  .)٤٤(الدولية
وذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن أفظع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان               -٢٣

يف البلد، حيث ميارس التعذيب الشديد      )  سو - يل   -كوان  (ترتكب يف معسكرات االعتقال     
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه على الـرغم مـن          . )٤٥(يعلى نطاق واسع وبشكل منهج    

  سـو  - يل   -كوان  اختالف األوضاع من مرفق إىل آخر، فإن مجيع املعتقلني يف معسكرات            
وأبلغـت  . )٤٦(ومرافق احتجاز أخرى خيضعون للتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملـة          

 تفيد أن اجلوع قـد اسـُتخدم        عن ادعاءات " املطالبون بإعادة توحيد كوريا بنجاح    "منظمة  
وأفادت منظمة التضامن املسيحي العاملي بـأن       . )٤٧(سيلة لتعذيب السجناء والتحكم فيهم    كو

التعذيب ُيمارس بانتظام يف مرافق التحقيق، ويصل األمر يف بعض األحيان إىل اإلصابة بالعجز        
ـ        . أو الشلل أو الوفاة    ارب طبيـة وكيماويـة     وُيدَّعى أن السجناء قد اسُتخدموا أيضاً يف جت

صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية احلكومة        ‘ وحثت منظمة    .)٤٨(وبيولوجية
لصليب األمحر بالوصول الفوري والتام واحلقيقي إىل مجيع مرافق         لعلى السماح للجنة الدولية     

باالمتثال ‘ ١تركة  الورقة املش ‘وأوصت  . )٤٩(االحتجاز يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     
  .)٥٠(لقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء

           منظمة العفو الدولية بأهنا نشرت صوراً مأخوذة بالـسواتل تظهـر فيهـا             وأفادت  -٢٤
               لالعتقال الـسياسي تـْشغل مـساحات هائلـة           سو - يل   -كوان  أربعة من معسكرات    

             وتـشري التقـديرات إىل وجـود مئـات اآلالف          . قع يف براري شاسـعة    من األراضي وت  
وغريه من مرافـق االحتجـاز يف        سو   - يل   -كوان  من األشخاص املعتقلني يف معسكرات      

 نظمة التضامن املـسيحي العـاملي بـأن       وأفادت م . )٥١(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   
قيام بأعمال من قبيل التعدين، وقطع األشجار،        على ال  جيَبرون سو   - يل   -كوان  السجناء يف   

والعمل املكثف يف املصانع مقابل احلصول على أدىن حد من احلصص الغذائية، ما يعرضـهم               
الورقـة  ‘وادعـت   . )٥٢(لإلهناك واملرض، بل ورمبا الوفاة يف خامتة املطاف يف حاالت كثرية          

نوا بالتبعية يف إطار فرض عقـاب مجـاعي         هؤالء السجناء أشخاصاً أُدي   أن بني   ‘ ١املشتركة  
)Yeon-jaw-je(              تصل مدته إىل ثالثة أجيال، مبن يف ذلك أطفـال ونـساء ومـسنون)٥٣(. 

أفـراد أسـر   بإلغاء تطبيق العقاب اجلماعي، وال سيما ضـد       ‘ ١الورقة املشتركة   ‘وأوصت  
  .)٥٤(املنشقني

تضم عدداً من معـسكرات     وقدمت مجعية بال سياج تفاصيل دقيقة عن املواقع اليت            -٢٥
وأبلغت اجلمعية عن تعديالت ادُّعي     . )٥٥(االعتقال السياسي املدَّعاة يصل إىل ستة معسكرات      

أن بضعة ‘ ١الورقة املشتركة ‘، فيما أكدت )٥٦(أن معسكرات االعتقال السياسي خضعت هلا   
خدام نظام  االعتقال السياسي قد أُجريت نتيجة الوعي الدويل باست       على معسكرات   تعديالت  
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، ُوزع نزالؤه الذين تراوح عـددهم                ٢٥وبينما جرى تفكيك املعسكر     . كوريا الشمالية هلا  
  ١٦ واملعـسكر    ١٥معتقل على مرافـق أخـرى كاملعـسكر          ٥٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠بني  

 النشاط الذي رصـدته الـصور        بأن وأفادت منظمة العفو الدولية أيضاً    . )٥٧(١٤واملعسكر  
تل يشري إىل تشديد الرقابة على حركة السكان احملليني اجملـاورين ملعـسكر                        املأخوذة بالسوا 

يتعذر معه التمييز بوضوح بني األشـخاص احملتجـزين يف          ، وهو ما    ١٤  سو - يل   -كوان  
بأن احلكومة ما زالـت ُتنكـر        ‘١الورقة املشتركة   ‘وأفادت  . )٥٨(املعسكر وسكان الوادي  

، وأوصت بإعطاء اإلذن بدخول املؤسسات الدولية       )٥٩(لسياسيوجود معسكرات االعتقال ا   
  .)٦٠(القهاأو إغ/ن عدم وجود هذه املعسكرات ولضما
تفاصيل بشأن أنواع خمتلفـة أخـرى مـن مرافـق           ‘ ١الورقة املشتركة   ‘وقدمت    -٢٦

مراكـز  "/ سو- يانغ -غيو االحتجاز، مبا يف ذلك املرافق اليت يطبق فيها نظام السخرة، مثل      
 مركز، ُيجرب فيها كل شخص على أداء ٢٠٠، اليت ُيقدر عددها بأكثر من "عمل اإلصالحيةال

أعمال شاقة كأعمال الزراعة والبناء، وُيدَّعى أن بعض املعسكرات تتوىل إدارهتـا بـشكل              
حيث تسود أشكال   " مراكز التدريب على العمل   "مستقل مؤسسات جتارية كبرية احلجم، و     

           أيضاً عن شـبكة معـسكرات      ‘ رايتس ووتش  هيومان‘غت منظمة   وأبل. )٦١(العمل املكثف 
-ro  داي- ريـون  - دان -نغ  دو-رو و )مركز التجميع(/jip-kyul-soو  س- كيول -جيب  

dong-dan-ryeon-dae/)   اليت تفرض السخرة علـى األشـخاص       ) مراكز التدريب على العمل
نعت باجلرائم، مبا يف ذلك التغيب عن العمـل  املعتقلني فيها بسبب جمموعة متنوعة من األفعال ت       

أو جتاوز املدة املسموح هبا للسفر وجرائم    أو التدريب املقرر، أو السفر دون احلصول على إذن،          
وأوصـت  . )٦٣(بإغالق هذه املراكز فوراً   ‘  رايتس ووتش  هيومان‘وأوصت منظمة   . )٦٢(أخرى

لعمل، وتطبيق معـايري العمـل الـدنيا،        بإلغاء نظام اإلصالح عن طريق ا     ‘ ١الورقة املشتركة   ‘
  .)٦٤(والقانون الوطين، وقاعدة محاية العمال يف مرافق االحتجاز

عن انتشار االعتداء اجلنـسي     " املطالبون بإعادة توحيد كوريا بنجاح    "وأبلغت منظمة     -٢٧
ة ، كما أبلغت منظم   )٦٥(على النساء يف مرافق االحتجاز على نطاق واسع والتسامح مع مرتكبيه          

صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية عن جلوء قوات األمن عـادة إىل ممارسـة                
وأفادت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأنه ال يسمح باحلمل داخل          . )٦٦(التعذيب واالغتصاب 

السجون عموماً، وأوصت بوجوب توقف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فوراً عـن أي             
وأوصـت  . )٦٧(ّجع على ممارسة اإلجهاض القسري أو قتل األطفال احلديثي الوالدة         سياسة تش 

بأن تطبق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية معياراً للعمـل يف مرافـق            ‘ ١الورقة املشتركة   ‘
  .)٦٨(االحتجاز يكفل قوانني محاية الطفل وحقوق املرأة

مل حيرز  ‘ احلياة لالجئي كوريا الشمالية   صناديق توفري أسباب    ‘ووفقاً ملا ذكرته منظمة       -٢٨
منذ االستعراض الدوري الشامل األخري أي تقدم يف حل مسألة اختطاف الرعايـا األجانـب               

 إىل حـاالت    ‘حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية        ‘وأشار  . )٦٩(بالقوة
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ـ تتعلق باختطاف أشخاص من مجهورية كوريا مع بقـائهم يف مج           ة كوريـا الـشعبية     هوري
 حالـة، وقـدم التحـالف       ٥١٧، إىل حنو    ٢٠١١ بأهنا تصل، حبلول عام       قدرت الدميقراطية،
مجهوريـة  ‘ منظمة صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية       ‘وحثت  . )٧٠(توصيات

ني يف كوريا الشعبية الدميقراطية على أن حتدد، على سبيل األولوية، هوية مجيع املختطفني البـاق             
  .)٧١(اجلمهورية من كافة اجلنسيات وأن تفرج عنهم

بأن رجاالً ونساًء   ‘ يةحتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمال        ‘وأفاد    -٢٩
وأفـادت  . رب النساء ميثل ممارسة متجذرة يف الثقافة لدرجة أنه ُيعترب أمراً عاديـاً         أكدوا أن ض  

ة ميكن اللجوء إليها طلباً للمساعدة يف حالـة التعـرض           نساء بأنه ال يوجد حىت اآلن أي جه       
وأوصـى  . )٧٢(إذ إن الشرطة ال تتدخل ألهنا تعترب األمر مـسألة أسـرية           . لالعتداء اجلسدي 

  .)٧٣(التحالف، بقوة، بصياغة قانون منفصل بشأن العنف ضد املرأة
بأنه مل ُتحظر حىت    ‘ طفالاملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لأل       ‘وأفادت    -٣٠

اآلن معاقبة الطفل بدنياً يف مجيع السياقات، إذ ال تزال هذه املعاقبـة قانونيـة يف املـرتل ويف                   
املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشـكال      ‘ وأوصت   .)٧٤(مؤسسات الرعاية البديلة ورمبا يف املدارس     

 العقوبة البدنية لألطفـال يف      ن تشريعات تنص صراحة على حظر     بس‘ العقوبة البدنية لألطفال  
  .)٧٥(مجيع السياقات، مبا يف ذلك يف البيت

، ما زالت ممارسة االجتـار بالنـساء        ‘ رايتس ووتش  هيومان‘ووفقاً ملا ذكرته منظمة       -٣١
لهروب مـن   لإذ جيري إقناع الضحايا بالسفر إىل احلدود        . والبنات يف كوريا الشمالية مستمرة    

 اقتصادية مث ُيختطفن أو ُيدفعن باحليلة إىل الـزواج أو العمـل             اجلمهورية أو للبحث عن فرص    
وأوصت محلة اليوبيل بـأن ُيعاَمـل مجيـع املهـاجرين           . )٧٦(القسري أو االستغالل اجلنسي   

واألشخاص املتجر هبم الذين يعودون إىل مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، وال سـيما               
  .)٧٧(األطفال، كضحايا وليس كمجرمني

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ومسألة سيادة القانون  -٣  
عن انعدام سيادة القانون وعن عدم وجود نظام قـضائي          ‘ ١الورقة املشتركة   ‘أبلغت    -٣٢

وأشار االحتاد الدويل لرابطـات حقـوق       . )٧٨(يكفل حصول املشتبه فيهم على حماكمة عادلة      
شبه جنـائي   موازٍ  الطبيعة الغامضة للمحاكم العادية، يوجد نظام       اإلنسان إىل أنه، باإلضافة إىل      

 حـزب العمـال     اليت يسترشد هبا  " املبادئ العشرة " وغالباً ما تعلو     .يتعارض مع سيادة القانون   
وتفيد التقارير بأن احلزب ُيبلَّغ مسبقاً باحملاكمات، ورمبا ُيصدر         . الكوري على النظام القضائي   

وال يكتفي احلزب بتقرير ما إذا كان ينبغي احتجاز         . ث احملاكمة الفعلية  أحكاماً بديلة قبل حدو   
  .)٧٩(على عملية احملاكمةاملشتبه فيه من عدمه بل إنه يؤثر أيضاً بصورة منهجية 

وأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان بأن التحقيق واإلجراءات األولية املتعلقة             -٣٣
لكن اخليانة وأي جرمية من اجلرائم      . ختصاص وزارة أمن الشعب   باجلرائم العادية تندرج ضمن ا    
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. املرتكبة ضد الدولة ومسألة السجناء السياسيني تندرج ضمن اختصاص إدارة أمـن الدولـة             
وُيدَّعى أن املواطنني الذين ُيعادون قسراً من بلد جماور ُيعاَملون كسجناء سياسيني وخيـضعون              

وُيدَّعى أنه، ال جترى يف هـذه       ". خيانة الوطن األم  "بتهمة  للتحقيق من جانب إدارة أمن الدولة       
  .)٨٠(احلاالت، أي حماكمة رمسية

احلكومـة إىل   ‘ منظمة صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية       ‘دعت    -٣٤
وأوصـى  . )٨١(إصالح نظامها القانوين فوراً بغية فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية         

دويل لرابطات حقوق اإلنسان بأن تضمن مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة      االحتاد ال 
أوصـت  و. )٨٢(استقالل القضاء واحلق يف حماكمة عادلة وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية          

بتعزيز التقيد باألصول القانونية الواجبـة يف       " املطالبون بإعادة توحيد كوريا بنجاح    "منظمة  
 جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وبثَْني احملاكم عن قبول االعترافات،          اإلجراءات اجلنائية 

  .)٨٣(املنتزعة من أصحاهبا قسراً مدفوعني بالتعذيب واإلكراه، كأدلة
حيق للمواطنني  " من الدستور تنص على أنه       ٦٩وفيما الحظت محلة اليوبيل أن املادة         -٣٥

 التحقيق يف الشكاوى وااللتماسات حتقيقاً نزيهاً    تقدمي الشكاوى وااللتماسات، وتتوىل الدولة    
منظمة صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا ‘، أشارت )٨٤("وتناوهلا حسب نص القانون

إىل أن انتقاد القيادة يف العلن أو السر، يعّرض صاحبه لعقوبة صارمة؛ كما خيـضع            ‘ الشمالية
  .)٨٥(كومة وُيعاقَبون عقوبة صارمةللمراقبة املشددة أقارب املتهمني بانتقاد احل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -٤  
وفقاً ملا ذكره االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، فبينما ما زال احملققون وأفراد               -٣٦

الشرطة هم املوظفني الرئيسيني املكلفني بالكشف عن منتهكي القوانني، فإن ثقافة املـواطن             
املخبِر هي ثقافة أساسية أيضاً، وهو ما يعين أنه من واجب أي مواطن إبالغ املسؤول حسب                

. (ban)ات الشعبية    كان يتوىل مسؤوليات يف الوحد     هلرمي السياسي، وال سيما إذا    التسلسل ا 
وأي اشتباه يف ارتكاب سلوك خاطئ جيب أن ُيبلغ عنه أفـراد األسـرة أنفـسهم فـوراً،                               

  .)٨٦(وإال عرضوا أنفسهم هلذه العقوبة نفسها

  حرية التنقل  -٥  
أن التنقل داخل البلد دون احلصول علـى        ب‘  رايتس ووتش  هيومان‘أفادت منظمة     -٣٧

إذ يشترط احلـصول علـى   . رميةدرة عن احلكومة هو من األفعال اجلُ   التصاريح املناسبة الصا  
تصاريح ملغادرة مكان السكن أو للتنقل داخل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أو ملغادرة             

بأن العـيش   ‘ جئي كوريا الشمالية  صناديق توفري أسباب احلياة لال    ‘وأفادت منظمة   . )٨٧(البلد
  .)٨٨(اد معينني من الطبقة األكثريف العاصمة بيونغ يانغ امليسورة احلال نسبياً، يقتصر على أفر

يف تقاريرها األسباب اليت تدفع األشخاص      ‘  رايتس ووتش  هيومان‘وتناولت منظمة     -٣٨
ن اخلضوع للمراقبـة،     ف م إىل اهلروب من البلد، مبا يف ذلك اهلروب من االضطهاد، أو اخلو           
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         القبض على الشخص بعد إطالق سراحه من معـسكرات العمـل القـسري،            أو من إعادة    
أو تفادي احلرمان االقتصادي ونقص األغذية، أو حماولة االلتحاق باألقارب الذين فروا سلفاً             

اجلمهورية وأحـد   وهناك كوريون مشاليون آخرون كانوا يتنقلون ذهاباً وإياباً بني          . من البلد 
بلدان اجلوار يف إطار مزاولة أنشطة جتارية مشروعة وغري مشروعة َعرب احلدود، بتواطؤ مـن               

ومع ذلك فإهنم واجهوا مـشاكل      مسؤولني فاسدين يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،        
  .)٨٩(أيضاً مع السلطات

 كوريا الـشمالية    بالسماح جلميع مواطين  ‘  رايتس ووتش  هيومان‘منظمة  وأوصت    -٣٩
حبرية السفر داخل البلد ودعت إىل إطالق سراح مجيع األشخاص احملتجزين بسبب ممارسـة              

صناديق توفري أسباب احليـاة لالجئـي كوريـا         ‘ودعت منظمة   . )٩٠(حقهم يف حرية التنقل   
احلكومة إىل السماح ملواطنيها بالتنقل حبرية داخل البلد وخارج حدوده، مبـا يف             ‘ الشمالية

ك منحهم جوازات سفر، وإىل وضع حد فوري الستخدام التعذيب واالغتـصاب علـى            ذل
  .)٩١(أيدي مسؤوليها

 أون قد أعلنت، منذ وصـوهلا       -كيم جونغ   وذكرت منظمة العفو الدولية أن إدارة         -٤٠
، شن محلة على األشخاص الذين يتم ضبطهم وهم حياولون          ٢٠١١إىل السلطة يف هناية عام      

‘  رايتس ووتـش   هيومان‘كما أفادت محلة اليوبيل ومنظمة      . )٩٢(تصريحعبور احلدود دون    
بأن دوريات احلدود يف مجهورية     " حمامون من أجل حقوق اإلنسان وتوحيد كوريا      "وجمموعة  

كوريا الشعبية الدميقراطية لديها أمر بإطالق النار على الالجئني مبجرد رؤيتهم حياولون عبور             
وباإلضافة إىل ذلك، أفادت منظمـة العفـو الدوليـة بـأن            . )٩٣(احلدود بشكل غري قانوين   

األشخاص العائدين إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد ظهروا يف رسـائل دعائيـة،              
مشلت مقابالت بثها تلفاز كوريا الشمالية، من أجل ثين اآلخـرين عـن حماولـة مغـادرة                 

دد املنشقني القادمني إىل مجهوريـة      إىل أن ع  ‘ ١الورقة املشتركة   ‘وأشارت  . )٩٤(اجلمهورية
 يف املائة، ما يعكس مزيداً من التشدد يف تطبيق التدابري           ٥٠كوريا قد تراجع بنسبة أكثر من       

  .)٩٥(األمنية واستخدام العنف لردع مواطين كوريا الشمالية عن املغادرة
ية عـدم   وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراط           -٤١

احتجاز أحد أو اضطهاده بسبب مغادرة البلد دون تصريح وعدم إخضاعه للتعذيب وسـوء              
املعاملة أو العمل القسري أو االختفاء القـسري أو عقوبـة اإلعـدام عنـد العـودة إىل                  

  .)٩٦(اجلمهورية

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  ملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةا

ذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد              -٤٢
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وأن أصحاب املعتقدات الدينيـة يواجهـون           منعدمة يف   
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لدينية لعبادة الشخصية املوجهة هلم     وادُّعي أن تبجيل ساللة كيم والصبغة ا      . اضطهاداً شديداً 
 حتظـى   ويوجد ما ال يقل عن أربع كنـائس       . قد أديا إىل انعدام التسامح إزاء املعتقد الديين       

 جديد، ولكن ُيعتقد على نطـاق واسـع، بأهنـا           يتمبوافقة الدولة، ومعهد الهويت بروتستان    
وذكـرت  . )٩٧(الوضعُوجدت من أجل األجانب يف املقام األول، وإلعطاء صورة زائفة عن            

محلة اليوبيل وجود ادعاءات تفيد بأن حيازة الكتب املقدسة وغريها من املؤلفات الدينية هي              
  .)٩٨(أمر خمالف للقانون وقد يعرض صاحبه لعقوبة السجن أو اإلعدام

بأن احلكومة  ‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية      ‘وأفادت منظمة     -٤٣
ديدة على وسائط اإلعالم وغريها من مصادر املعلومات احملتملة اليت تدخل إىل    تفرض قيوداً ش  

أن امتالك األقراص املدجمة    " املطالبون بإعادة توحيد كوريا بنجاح    " وسلّطت منظمة    .)٩٩(البلد
الورقـة   ‘ وأشـارت    .)١٠٠(أو أقراص الفيديو الرقمية األجنبية هو جرمية عقوبتها اإلعـدام         

وجود حاالت تتعلق بعمال مغتربني يف اخلارج أودعوا معسكرات االعتقال          إىل  ‘ ١املشتركة  
 بعد أن كانت احلكومة قد أرسلتهم للعمل يف اخلارج حيث سنحت هلم فرصة              )١٠١(السياسي

 هيومـان ‘وأفادت منظمة   . االطالع على وسائط اإلعالم اخلارجية يف البلد الذي عملوا فيه         
اهلاتف النقال ميكن أن يكون سبباً كافياً إلخضاعه        بأن رؤية شخص يستخدم     ‘ رايتس ووتش 

  .)١٠٢(للتحقيق وإلقاء القبض عليه وإساءة معاملته أثناء االحتجاز
أن القيـادة  ‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الـشمالية ‘وأفادت منظمة    -٤٤

التجمـع يف   ويف ظل انعدام حريـة      . حتظى بدعم برملان يتوىل حزب العمال اختيار أعضائه       
األماكن العامة وعدم وجود وسائط إعالمية غري وسائط اإلعالم اخلاضعة لسيطرة احلـزب،             

حيـاة    "  لونتيجة لذلك، ُيّدعى أنه ال وجود       . يستحيل على املواطنني التعبري عن آراء خمالفة      
جئـي  صناديق توفري أسباب احلياة لال    "ودعت منظمة   . ذات معىن " حياة سياسية "أو  " عامة
أن متنح مواطنيها احلرية الدينية وحرية التجمع، وأن تتوقف عن          احلكومة إىل   ‘ يا الشمالية كور

ممارسة معاقبة املواطنني الذين ينتقدون احلكومة، وأن حتمي حرية التعبري، وأن جتري انتخابات   
  .)١٠٣(متعددة األحزاب تكون حرة ونزيهة

  ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتُّع بشروط عمل عادلة   -٧  
 احلكومة تفرض على العمال، َمبن فـيهم        بأن‘  رايتس ووتش  هيومان‘ادت منظمة   أف  -٤٥

أطفال املدارس وطالب اجلامعات، العمل القسري دون تعويض وذلك كجزء من عملية بناء             
وأفاد بعض الفارين بأنه كان مطلوباً منهم العمل يف مكان عمل خمصص هلم بعد              . اقتصادها

راسة، وبأن كثرياً من هذه األعمال إما ال يؤّدى عنها أجراً أو ُتكافأ حبد أدىن               االنتهاء من الد  
وميكن أن يؤدي . من التعويض عن األجر يكون على شكل حصص غذائية أو حصص أخرى

التخلف عن احلضور إىل العمل املُسند إىل الشخص، الذي حياول كسب املال بطرق أخرى،              
. )١٠٤(كرات العمل القسري ملدة قد تصل إىل سـنتني        إىل إرسال هذا الشخص إىل أحد معس      

. )١٠٥(عن شواغل مماثلة  ‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية      ‘وأبلغت منظمة   
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بالسماح للعمال باختيار املكان الذين يرغبـون يف        ‘  رايتس ووتش  هيومان‘وأوصت منظمة   
  .)١٠٦(لعقوبةالعمل فيه وبتغيري العمل دون التعرض للتغرمي أو ا

أن عدم دفع أجر عـن العمـل يعـين أن           ‘  رايتس ووتش  هيومان‘واّدعت منظمة     -٤٦
مقومات البقاء االقتصادي للعمال وأسرهم كثرياً ما تعتمد على قدرهتم على القيام بأعمـال              

 فإنه جيب دفع رشاوى إىل املسؤولني احملليني وإىل مدير املؤسسة التجارية            ،ولذلك. غري رمسية 
جل إعفاء الشخص من شرط قضاء مدة العمل اليومية امللزم هبا ليتفرغ ملزاولة نـشاطه               من أ 

اخلاص به كاإلنتاج املرتيل أو بيع السلع يف األسواق احمللية بشكل غري رمسـي أو التجـارة                 
  .)١٠٧(املتجولة بني احملافظات أو حىت َعرب احلدود

   معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتُّع مبستوى  -٨  
 بأن الفقر املدقع ونقص الغذاء يهيئان اجلـو         ‘ رايتس ووتش  هيومان‘أفادت منظمة     -٤٧

، )١٠٨(لكثري من املعاناة اليت يتكبدها الناس وللكثري من التجاوزات اليت ُترتكـب يف حقهـم              
بـأن الكـوريني    ‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريـا الـشمالية        ‘منظمة  وأفادت  
ني ال يتمتعون حبرية التنقل ما جيعلهم عرضة للعقاب بسبب السفر دون إذن حبثاً عن               الشمالي
  .)١٠٩(الغذاء
 يتـضمن   ٢٠٠٤بأن القانون اجلنائي لعام     ‘  رايتس ووتش  هيومان‘وأفادت منظمة     -٤٨

جيّرم شرحية من األنشطة االقتصادية تـشمل       " اجلرائم املوجهة ضد إدارة االقتصاد    "فصالً عن   
وهذه القيـود، عنـد   ). ١١٩املادة " (ل أو سلع بشكل غري مشروع مقابل العمل       منح أموا "

أخرى من القانون جتّرم انتهاكات القواعد التجارية وتفرض رقابة على صرف           اقتراهنا بأجزاء   
النقد األجنيب، وتتيح للحكومة اضطهاد الناس بسبب مزاولة نشاط اقتصادي خاص أياً كان             

  .)١١٠(تقريباً
أنه بينما ُتمـاَرس األنـشطة االقتـصادية     ‘  رايتس ووتش  هيومان‘منظمة  وذكرت    -٤٩

اخلاصة علناً يف أحناء كثرية من البلد فإن املزارعني والتجار يواجهون خطر القـبض علـيهم                
وأوصـت  . )١١١(تعسفياً والبطش هبم مما جيعلهم عرضة إلساءة املعاملة واالبتزاز والـسجن          

تلغي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية التشريعات اليت       بأن  ‘  رايتس ووتش  هيومان‘منظمة  
جتّرم كالً من التبادالت التجارية واالّتجار وأنشطة السوق، وبأن تفرج عن مجيع األشخاص             

صناديق توفري أسـباب احليـاة      ‘وحثت منظمة   . )١١٢(احملتجزين بتهمة ارتكاب هذه اجلرائم    
  .)١١٣( إقامة مؤسسات األعمال اخلاصةاحلكومة على تشجيع‘ لالجئي كوريا الشمالية

وذكرت منظمة العفو الدولية يف تقاريرها حدوث زيادة يف إنتاج مجهورية كوريـا               -٥٠
 ٢٠١٢/٢٠١٣الشعبية الدميقراطية من احلبوب فيما قّدر العجز يف إنتاج احلبـوب خـالل              

 يعتمد ومع ذلك،.  طن متري، وهو أصغر فجوة ُتسجل يف سنوات عديدة٥٠٧ ٠٠٠مبقدار 
على نظام التوزيـع  )  يف املائة من السكان٦٦( مليون نسمة من الكوريني الشماليني      ١٦حنو  
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 ما زالوا يعانون من انعدام األمن الغـذائي املـزمن    وهم. ي يفتقر إىل املوارد الكافية    العام الذ 
 مليـون نـسمة حباجـة إىل        ٢,٤وهناك حنو   . ويتأثرون إىل حد بعيد بالفجوات يف اإلنتاج      

ساعدة غذائية منتظمة، ويشمل هذا العدد فئات ضعيفة مثل األطفال والنـساء احلوامـل              م
وفاقم العجز املستمر يف الغذاء من حالة   . واملسنني يف أكثر احملافظات افتقاراً إىل األمن الغذائي       

وأُفيد أن توزيـع    . الالمساواة من حيث إمكانية احلصول على الغذاء بني الكوريني الشماليني         
بوب يف إطار نظام التوزيع العام يتسم مبحاباة فئات حمددة كاملسؤولني يف حزب العمال،              احل

  .)١١٤(وجهاز أمن الدولة، والعسكريني والعاملني يف الصناعة العسكرية وعمال املناجم
 جانـب   يفوذكرت منظمة العفو الدولية أن استمرار حاالت العجز الغذائي يعود،             -٥١

وأشارت املنظمة إىل تقارير تفيد حبـدوث وفيـات         . كومية الفاشلة منه، إىل السياسات احل   
 عقب اإلصالح النقدي املضطلع بـه يف        بسبب اجملاعة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      

، وتتحدث عن وقوع حاالت وفاة يف اآلونة األخرية، نامجة عن اجملاعة يف حمافظة          ٢٠٠٩عام  
توصيات تشمل توصية تدعو مجهورية كوريا الـشعبية        وقدمت محلة اليوبيل    . )١١٥(هوانغاي

الدميقراطية إىل مساعدة أشد الفئات ضعفاً عن طريق منحها األولويـة يف توزيـع املعونـة                
  .)١١٦(الغذائية
وفيما يتعلق بتوزيع املعونة الغذائية الدولية، أفادت منظمة العفو الدولية بأن فـرص               -٥٢

الدميقراطية قد حتـسنت يف إثـر رسـالة التفـاهم يف          الوصول إىل مجهورية كوريا الشعبية      
 بني احلكومة وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة مع أن التمويل           ٢٠١١أبريل  /نيسان

         /آبالذي حصلت عليه وكاالت األمم املتحـدة مل يتجـاوز ثلـث تقـديراهتا حبلـول                 
‘ اب احلياة لالجئي كوريا الشمالية    صناديق توفري أسب  ‘وحثت منظمة   . )١١٧(٢٠١٣أغسطس  

احلكومة على االلتزام بالعمل مع اجملتمع الدويل، والسعي إىل احلصول على أي خربات فنيـة               
  .)١١٨(خارجية قد حتتاجها، من أجل بناء نظامها الزراعي ونظام توزيع الغذاء هبا

  يف الصحةاحلق   -٩  
تجابة احلكومة املتأخرة وغري الكافيـة      الدولية، فإن اس  وفقاً ملا ذكرته منظمة العفو        -٥٣

حلالة العجز الغذائي املزمن طيلة سنوات، مبا يف ذلك اإلحجام عن التماس التعاون واملساعدة              
الدوليني، قد أدت إىل انتشار سوء التغذية املزمن على نطاق واسع ما أدى بدوره إىل إضعاف      

بفعل السياسات احلكومية الفاشلة اليت     وهذا الوضع، الذي تفاقم     . جهاز املناعة لدى الكثريين   
تقود إىل عكس ما هو متوخى، مبا يف ذلك العجز املنهجي عن توفري املوارد الالزمة لتقـدمي                 
الرعاية الصحية األساسية، قد أسفر عن ظهور األوبئة والتفشي الواسع النطاق لألمراض ذات             

  .)١١٩(الصلة بفقر النظام الغذائي
 الدولية بأنه على الرغم من إعالن مجهورية كوريـا الـشعبية            وأفادت منظمة العفو    -٥٤

الدميقراطية أهنا تقدم الرعاية الصحية جماناً للجميع، فإن مرافق الرعاية الصحية هي يف واقـع               
ويف أحيان  .  متهالكة وتعاين من االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي وليس هبا نظام تدفئة           احلال
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ن الطبيون مرتباهتم، وتعمل كثري من املستشفيات دون أن تتوافر هلا           كثرية، ال يتقاضى العاملو   
وقد بدأ األطباء يتقاضون رسوماً على ما يقدمونـه         . األدوية وغريها ن املستلزمات األساسية    

من خدمات رغم أن ذلك خمالف للقانون، وتراجعت على حنو متزايد إمكانية استفادة الفقراء           
وبـسبب االفتقـار إىل املـوارد،       . وخصوصاً، األدوية واجلراحة  من الرعاية الطبية الكاملة،     

تضاءلت فرص حصول املوظفني الطبيني على تدريب بشأن التطورات اجلديـدة أو أفـضل              
ة واّدعى حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالي         . )١٢٠(املمارسات الدولية 

           ء املكلفني مبعاجلته أثناء إقامتـه باملستـشفى       لنفسه ولألطبا أن املريض عليه أن يؤمن الطعام       
وقدمت منظمة العفو الدولية ومنظمة     . )١٢١(أو أن يعتمد على أفراد أسرته يف توفري املؤونة له         

  .)١٢٢(توصيات‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية‘
ان يف كوريا الشمالية، يقـال  ووفقاً ملا ذكره حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنس     -٥٥

إذ جتري عمليات اإلجهاض    . إن اإلجهاض يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية غري قانوين        
كما أفادت نساء عن عدم وجود      . املنازل دون ختدير ودون توافر أوضاع صحية مناسبة       يف  

  .)١٢٣(اإليدز/شريةتوعية بشأن األمراض املنقولة جنسياً، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة الب
وتوجد مشكلة أخرى ذكرها حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريـا               -٥٦

الشمالية، تتمثل يف استعمال املخدرات على نطاق واسع بدرجة متزايدة وال سيما يف ظـل               
وما زال األفيون متاحاً بشكل شائع، ومييل النـاس إىل زراعتـه       . توافر اخلدمات الطبية  عدم  
وُيدَّعى أن استعمال امليتامفيتامني يتزايـد      . الطبيةرب من املنازل العتباره من األعشاب       بالق

  .)١٢٤(بسرعة

  احلق يف التعليم  -١٠  
أن األطفـال   ‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية      ‘ذكرت منظمة     -٥٧

 إىل يف األغذية، باإلضافةيتعذر عليهم يف أحيان كثرية االلتحاق باملدارس، بسبب العجز احلاد 
وحثت املنظمة احلكومة على أن تلتزم بالعمل مع        . )١٢٥(عدم كفاية املالبس واللوازم املدرسية    

اجملتمع الدويل من أجل إعادة بناء نظامها التعليمي وأن تضمن جلميع األطفال، كحد أ دىن،               
  .)١٢٦(ثل يف البلدان األخرىتوفري التعليم اجملاين واإللزامي املناسب املشابه للتعليم املما

أن أطفال املدارس يلزمون باخلضوع للتـدريب العـسكري         وذكرت محلة اليوبيل      -٥٨
والتلقني السياسي لعدة ساعات، وأوصت بأن تضع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حداً            

  .)١٢٧(لعملية عسكرة األطفال مبكراً يف النظام املدرسي
أن املعلمني ومديري املـدارس ُيجـربون       ‘  رايتس ووتش  هيومان‘واّدعت منظمة     -٥٩

الطالب على العمل، مبا يف ذلك مجع املواد الغذائية من املناطق اجلبلية إلعادة بيعها، وقطـع                
األشجار الستخدام األخشاب يف املدارس، ومجع املواد اخلام القيِّمة وفقاً لنظـام حـصص              

 أنه جزء من محلة حكومية، والعمـل يف جمـال           وتسليمها إلعادة تدويرها يف إطار ما ُيّدعى      
وابتداًء من املرحلة املتوسطة، أي عندما يبلغ التالميذ حنـو          . الزراعة يف مزارع تديرها الدولة    
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احلادية عشرة من العمر، يدرس األطفال يف الصباح ولكنهم ُيرسلون بعد الظهر ألداء أعمال              
ات األكثر فقراً يف الشمال، ُيتوقّع من التالميذ      ويف احملافظ . غري مدفوعة األجر تنظمها املدرسة    

وأوصت املنظمـة   . يف بعض األحيان البدء يف ممارسة العمل ابتداًء من سن الثامنة أو التاسعة            
بأن تتوقف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فوراً عن أي شكل من أشـكال اسـتخدام               

قسري أو غري اآلمنة أو اليت ال مربر هلا الطالب، بغض النظر عن أعمارهم، يف أنشطة العمل ال
  .)١٢٨(من الناحية املهنية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
أشار حتالف املواطنني من أجل حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية إىل وجود أعراف               -٦٠

 السالمة  واّدعى مسؤول سابق يف وزارة    . اجتماعية تقليدية تسمح بالتمييز ضد ذوي اإلعاقة      
الذي ُيرسل إيه املعوَّقون إلجـراء      " ٨٣املستشفى  " مثة جزيرة يقع عليها      أن) الشرطة(العامة  

وذكـر  . فحوص طبية، وكذلك إلجراء اختبارات على األسلحة البيولوجيـة والكيميائيـة          
 باسـم             ُيرسلون عادة إىل معسكر عمل ُيعـرف      أُجريت معه أن املعاقني     املسؤول يف مقابلة    

. )١٢٩(، وهو معسكر إلعادة التأهيل الطويل األجل يف كايـشون     ١ رقم   ‘و س - هوا   -كيو  ‘
وأوصى التحالف بأن تتناول السلطات التقارير املتعلقة مبعاملـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة      

  .)١٣٠(وبالتمييز الثقايف السليب الذي يتعرض له األشخاص ذوو اإلعاقة عن طريق برامج التعليم

  األقليات  -١٢  
 أن جمتمـع    ‘صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الـشمالية       ‘مة  ذكرت منظ   -٦١

ومع ذلك، ُتجَبر النساء اللـوايت يعـربن        . كوريا الشمالية هو جمتمع متجانس إىل حد كبري       
احلدود ويتبني محلهن بعد العودة على اخلضوع لعمليات إجهاض قسرية من أجـل جتنـب               

املطـالبون بإعـادة توحيـد كوريـا        "ة   وأعربت منظم  .)١٣١(وجود أطفال نصفهم صيين   
  .عن خماوف تتصل هبذا املوضوع )١٣٣(‘١الورقة املشتركة ‘و )١٣٢("بنجاح

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
 إذن   احلصول على  د من دون   أن مغادرة البل   ‘ رايتس ووتش  هيومان‘  منظمة ذكرت  -٦٢

وهم  يهمقبض عل واألشخاص الذين يُ  . يلةب عليها بالسجن ملدة طو    عترب خيانة يعاقَ  ت حكومي
  يتعرضونالدميقراطيةالشعبية كوريا مجهورية  إىل قسراًالذين ُيعادون أو حياولون عبور احلدود 

دليـل يـشري إىل وجـود    أي  و. لسجن يف معسكرات العمل القسري    لحتت التعذيب و  للتحقيق  
عقوبـات  ل قد يعرضه  اجلنوبية   كوريايف  واطنني أو منظمات    مب مواطن كوري مشايل     بني اتصاالت
بل ،  ‘سو -هوا   -كيو  ‘ يف معسكرات  و ‘سو - يل - كوان ‘ مبا يف ذلك السجن يف     قاسية،

 لالحتجـاز دون إذن   األطفال الذين عربوا احلدود     قد تعرض بعض    و. عقوبة اإلعدام لحىت  و
 د العودة،عنالضطهاد املربر من التعرض لاخلوف وبفعل . معودهتسوء املعاملة الشديد لدى    لو

عـني  يف  إىل الجـئني    ماكن أخرى   بلد جماور ويف أ   يف   أهايل كوريا الشمالية  كثري من   حتول  
  .)١٣٤(املكان
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  احلق يف التنمية  -١٤  
عن أعطـاء   ‘ صناديق توفري أسباب احلياة لالجئي كوريا الشمالية      ‘تساءلت منظمة     -٦٣

ية أعلى بشكل واضح على توفري      مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لطموحاهتا النووية أولو      
صناديق توفري أسباب احليـاة لالجئـي كوريـا     ‘وحثت منظمة   . )١٣٥(أسباب البقاء لشعبها  

االلتزام بأداء دور تعاوين ومثمر داخل اجملتمع الدويل تنتفـي معـه            احلكومة على   ‘ الشمالية
  .)١٣٦(احلاجة إىل حتويل موارد مثينة حنو التنمية العسكرية على حنو مفرط
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