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 الدميقراطية الشعبية كوراي  مجهورية يف اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر تقرير  
 

 م جز 
مجه ايا ك ااي الشـمب ا ييدَّأب هذا التيفيف الذي أعده امليفا اصاا املمحب لالا وي ا اسانـاحي يف  

. وييــد أب املَّفَّاب ول ةيــا يف هــذا التيفيف ةــا عــامــا عن 73/180عمال بيفاا اعمم ــا المــامــا الــدمييفاط ــا 
يف ســـــ اا التيدأب الفاهن مجه ايا ك ااي الشـــــمب ا الدمييفاط ا رية يف والا وي ا اسانـــــاحي يف التط اات األخ

عفى صــم د اعه ا النــ اســ ا وجه ا النــالأب واألمن وازا النــال  الن وي يف  ــبو اعزيفة الَّ ايا. و مإ 
امليفا اصاا يف  فااة املفاوضـــات اعاايا، ويؤكد من جديد ضـــفواة  اماج جدول أعمال إلي ا اسانـــاحي 

مجه ايا ك ااي دا جمم عا ر صـــــــــ ات  ا وَّ ما يف حماااثت النـــــــــالأب. وييدأب امليفا اصاا يف هذا ال ـــــــــ
 وأطفاا ائ ن ا أخفى.الشمب ا الدمييفاط ا 
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 مقدمة -أوال  
، 2019وزيفاحي/ي ا و  30متف مبنمطاب واســــــــم. ويف مجه ايا ك ااي الشــــــــمب ا الدمييفاط ا ة رزال  - 1

مجه ايــا ك ااي الشـــــــــــــــمب ــا ُعيــدت اةــاااثت ةالة ــا األطفاا األوا من ا عهــا با  ك م ي اع أوحي،  ع م 
يف املنطيا  -  حي، ائ س مجه ايا ك ااي، واوانلد رفامب، ائ س ال ةايت املتحدة -، وم حي جي الدمييفاط ا

الفئ ن ا وإلفاظ عفى  خم اةاااثت ويظإ الَّ ايا املنزوعا النال . ويش د امليفا اصاا ولتزاأب األطفاا 
متفائال ف ما يتمفق بتيدأب عمف ا النـــــالأب وازا النـــــال  الن وي والمالقات با الَّ ايتا. لَّنو يفى أي ـــــا 
أحي حتي ق النالأب واة اهاا يف  بو اعزيفة الَّ ايا أصبح يتطفب اختاذ قفااات سف ما وعاالا. واغم اامداأب 

ن والا ، مل رشــــَّإ اعتبااات مجه ايا ك ااي الشــــمب ا الدمييفاط اوي ا اسانــــاحي لشــــمب  الدل إ عفى حتنــــ 
 وي ا اساناحي وىت اآلحي جزءا من جدول األعمال يف حماااثت النالأب.

، وهي املنـــــؤول األول عن النه   مجه ايا ك ااي الشـــــمب ا الدمييفاط اومن املؤســـــاب أحي وَّ ما  - 2
فايت األســاســ ا وااتهاو وي ا اسانــاحي لشــمبها. ويفكز امليفا ولتزامات وي ا اسانــاحي، ر اصــإ قم  اإل

اصاا يف هذا التيفيف عفى الشـــــ اغإ الفئ نـــــ ا املتمفيا لي ا اسانـــــاحي والنامجا عن املمف مات ال  رفياها 
من األ ــصاا الفااين، ومن أففاا أســف ضــحااي ااتهاكات وي ا اسانــاحي وجهات ار ــال أخفى. ولدو 

 ألمإ يف أحي رنهم هذه الي ااي يف ر ج و مفاوضات النالأب اعاايا.امليفا اصاا ا
  

 حملة عامة عن احلالة السياسية واألمنية -اثنيا  
، وااتهت اوحي 2019 ـــــــــــــــبا /ف ايف  28و  27يف أعياب قما هاا ي ال  ُعيدت يف ي مي  - 3

س ل، قما مل رَّن ميفاة م  الن د الت صإ  ا ارفاا، عيد الن د رفامب خالل  اياة استمفت ي ما  ا 
، يف قفيا اهلداا ومن جن أب ال اقما يف املنطيا املنزوعا النـــــــــــــال . وأصـــــــــــــبح الفئ س وزيفاحي/ي ا و 30ك م يف 

أةناء ر ل و املن ــــــــــــــب، مجه ايا ك ااي الشــــــــــــــمب ا الدمييفاط ا رفامب أول ائ س لف ةايت املتحدة رطأ قدماه 
دوا المنـــَّفيا. ويف أعياب اجتماا ةوق ُم،فق، أفاا النـــ د رفامب عندما ع ، ه  والنـــ د ك م خل اإل

 حي البفدين ارفيا عفى اســــت ناا حماااثت عفى منــــت ى الممإ يف غ ــــ حي أســــب عا أو ةالةا أســــاب   من 
جفت أول حماااثت ةالة ا األطفاا عفى اسطالا ف ما با الزعماء  ،ذلك التاايخ. ول ــــــــ ا الفئ س م حي

ظ امليفا اصـــاا األ  ـــا الفمزيـــا هلـــذه اةجتمـــاعـــات من منظ ا حمـــاااثت النـــــــــــــــالأب وازا الثالةـــا. ويالو
 الن وي. النال 

قذيفتا ق ــــــــري  املدى مجه ايا ك ااي الشــــــــمب ا الدمييفاط ا ، أطفيت 2019مت  /ي ل و  25ويف  - 4
َّفيا النـــــن يا املشـــــ كا ف ا اة ل وجتاه ال اوحي. وجفى  طالا اليذيفتا جزئ ا كفا عفى التدايبات المنـــــ

. وأفاات أجهزة اسعالأب الفمس ا يف 2019آب/أغنـــــــــطس  با مجه ايا ك ااي وال ةايت املتحدة امليفاة يف
م جها “ حتذيفا جداي” حي النـــــ د ك م ذكف  حي  طالا اليذيفتا ميثإ مجه ايا ك ااي الشـــــمب ا الدمييفاط ا 

. واغم هذا التحذيف، أعفنت وَّ ما مجه ايا ك ااي أهنا المنــــــــَّفيا يف مجه ايا ك ااي“ اعاة اإلفب” ا 
ســـــتم ـــــي ُقدما يف  جفاء التدايبات المنـــــَّفيا املشـــــ كا ونـــــب املصطل. وقفإ النـــــ د رفامب من  ــــأحي 

وصــــــف  ائ س و ااء ال اوحي،  ــــــ نزو “. قذيفتاحي عاايتاحي متاما”عمف ا  طالا اليذيفتا ووصــــــفهما  هنما 
 ،آب/أغنـــطس 2 ومت  /ي ل و  31يشـــَّإ دديدا ل من ال طحب لبفده. ويف  آيب،  حي  طالا اليذيفتا مل

 جمداا قذائاب ق رية املدى.مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا أطفيت 
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مجه ايا ك ااي وخالل آخف  اياة أجفاها امليفا اصاا، رَّفم  ا عدا من األ صاا الفااين من  - 5
خب ـــــ ا  مَّاانت النـــــالأب والفخاء يف  ـــــبو اعزيفة الَّ ايا. وقد  ةســـــتطالا آاائهمالشـــــمب ا الدمييفاط ا 

أوضــــح ا لو أهنم مداك حي ل ــــفواة حتي ق النــــالأب والفخاء، لَّنهم يتشــــََّّ حي يف  مَّاا ا حتي ق اتائ  رم ا 
ولفائدة عفى الشــــمب. ووع ا من امليفا اصاا ب، اب أصــــ ات م اطحب مجه ايا ك ااي الشــــمب ا الدمييفاط ا 

ات اعاايا، مبا يف ذلك أصــــــ ات الننــــــاء، فراو يدع  الطففا  ا  بداء او  ر افي ا من أجإ عن املفاوضــــــ
كفالا محايا أف ــــــإ إلي ا اسانــــــاحي ألول ك امل اطنا ب نما رت اصــــــإ اةاااثت. وميَّن أحي يشــــــمإ ذلك، 

األمم املتحدة آل ات عفى األقإ، ارفاقا مفزما ييت ي من مجه ايا  ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا أحي رتماوحي م  
إلي ا اسانـــاحي، وأحي رت ح ا ال سجفاء اصـــد منـــتيإ إلي ا اسانـــاحي ورشـــااو ف و، مبا يف ذلك الفصـــد 

 .مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط االذي ي طف  بو امليفا اصاا املمحب لالا وي ا اساناحي يف 
 ا  وداث  وي ا امليفا اصاا أحي ينــــفل ال ــــ ء عفى  مَّاا ا أحي يؤاي ختف اب جزاءات حمداة - 6

أةف يف متَّا التماوحي اةقت ــــــــــــااي والثيايف با الَّ ايتا، مبا يف ذلك يف جماةت التماوحي ال  ارُفق عف ها 
، وه  2018أيف ل/ســـبتم   20 ا  18يف أةناء اليما املمي اة با الَّ ايتا يف ب  اع اياع يف الف ة من 

. وقد ر ــم ن  عالحي اليما (1)مت  مبنــت ى مم شــي ةئقميَّن أحي ينمَّس بدواه  جياب ا عفى اإلق يف الت ما
التزاما بتطب   جمم   كاينـــــــــــــ اع ال ـــــــــــــناعي، ومشـــــــــــــفوا جبإ ك م،ااع أيف ل/ســـــــــــــبتم   19ال ـــــــــــــااا يف 

منطيا سـ او ا ” و“ منطيا اقت ـاايا خاصـا مشـ كا عفى النـاوإ ال،فيب”ومناقشـا  قاما  (2)النـ اوي،
ي ا امليفا اصاا  بفا  الدوا الذي ميَّن أحي رؤايو مجه ايا و  .(3)“خاصــــا مشــــ كا عفى النــــاوإ الشــــفقي

ك ااي يف ضــــــــــماحي اةلتزاأب لي ا الممإ لممال مجه ايا ك ااي الشــــــــــمب ا الدمييفاط ا يف هذين املشــــــــــفوعا، 
ل ث ر ـــــــفب مثال مهما ُلتذى بو يف وقي ذلك البفد، ورت ح منطفيا سجفاء مناقشـــــــات أوســـــــ  بشـــــــأحي 

 وي ا اساناحي.
قبإ الزاياة ال  أجفاها النـــــــــــ د رفامب، ســـــــــــافف ائ س ال ـــــــــــا  ـــــــــــي ج ب نع  ا ب  اع اياع يف و  - 7

مجه ايا ك ااي الشـــــمب ا يف  اياة اســـــت،فقت ي ما. ووصـــــفت أجهزة اسعالأب اإلَّ م ا يف وزيفاحي/ي ا و  20
ســـــــــــــــنا. ويف  15 ، ومث فت أول  اياة لفئ س اولا صـــــــــــــــ حب منذ و اي“ اياة اولا”الزاياة  هنا الدمييفاط ا 

ا منذ عاأب ا نـــــــــــــــاحي/أبفيإ 25 واةحتاا مجه ايا ك ااي الشـــــــــــــــمب ا الدمييفاط ا با  2011، ُعيدت أول قم 
الفوســــي يف فالايفنــــت و، وجفت يف ســــ اقها مناقشــــات اكزت عفى اةقت ــــاا. ويالوظ امليفا اصاا أحي 

__________ 

مجه ايا ك ااي وأعفب امليفا اصاا أي ـــــــــــــــا عن قفيو   اء األةف ال ب إ الذي حتدةو اعزاءات لق ا تممات اةف ا الماايا يف  (1) 
، عزت ف و 2019مت  /ي ل و . وعفى ســــب إ املثال، أصــــدات وكالا اةســــتثماا والت ااة الَّ ايا ريفيفا يف الشــــمب ا الدمييفاط ا

يف املائا مياااا ولماأب األســــبق،  ا اعزاءات ال  يففضــــها جمفس األمن.  48.8البفد بننــــبا اخنفا  و م الت ااة يف ذلك 
. ويف بفد  من Nam Hyun-woo, “Sanctions halve North Korea's 2018 trade”, Korea Times, 19 July 2019ااظف  

ف قب إ مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا، و ث ر ق اب الممإ بنظاأب الت    ي  الماأب، ر فف لفت ااة لفناس أسباب الم ش. ويفن 
 Jangذلك النــبب يف أحي اإل اجز ال  رفف  عفى الت ااة رنال من أبنــل وي قهم اةقت ــاايا واةجتماع ا. وااظف أي ــا 

Seul Gi, “Sanctions hit North Korea’s South Pyongan Province hard”, Daily NK, 11 July 2019. 

من أجــإ مجه ايــا ك ااي الشـــــــــــــــمب ــا الــدمييفاط ــا ، ريــدمــت وفكــا ك ااي امل وــدة بطفــب  ا وَّ مــا 2019وزيفاحي/ي ا ــو يف  (2) 
اســت ناا الفوالت النــ او ا املمف يا  ا جبإ ك م،ااع، وعتباا ذلك امزا لفمبااةت با الَّ ايتا والنــالأب يف  ــبو اعزيفة 

 الَّ ايا.

 https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322 for an unofficial translation of theااــظــف   (3) 

declaration. 

https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322
https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322
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لفي ى الفئ نـــــ ا يف المامل،  واقت ـــــااياة رزال متثإ م ـــــفحا اســـــ ار   ا مجه ايا ك ااي الشـــــمب ا الدمييفاط ا 
 ولث هذه الي ى عفى وض  وي ا اساناحي لشمب ذلك البفد ف ا امل احل الذار ا ال طن ا ال  يا.

  
مجهورية البعثات اليت اضطططططالا قا املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسطططططان يف  -اثلثا  

 كوراي الشعبية الدميقراطية 
كاا حي   11 ا  7اضـــــــــــــــطف  امليفا اصاا ببمثتا امس تا  ا جه ايا ك ااي، األوا يف الف ة من  - 8

. والتيى امليفا اصاا مبنــــــــــــــؤولا من 2019وزيفاحي/ي ا و  21 ا  17والثاا ا يف الف ة من  ،الثاين/ينايف
و ااة اصااج ا، وو ااة ر و د الَّ ايتا، وع ـــــــــ  من اعمم ا ال طن ا، وأع ـــــــــاء من اابطا  ـــــــــفكات جمم   

ومنظمات األمم املتحدة كاينــ اع ال ــناعي، وووثا من املمهد الَّ اي لفت و د ال طحب، ومنــؤولا من 
ع اء من النفك الدبف ماسي يف ك ااي. وأجفى ميابالت م  اناء ا تم  املدين وأخ ائ ا  عالم ا، وأ

مي مات يف مفاكز  عااة الت طا يف مجه ايا ك ااي، وأجفى مجه ايا ك ااي الشـــــــــــمب ا الدمييفاط ا فااات من 
ميابالت أي ـــا م  فااين أُليي اليبل عفى أففاا أســـفهم واوت زوا يف ال ـــا، وآخفين أُاســـإ أففاا أســـفهم 

)ممنــَّف النــ ناء النــ اســ ا(. وي ا امليفا اصاا أحي يمفب عن امتنااو ال ــااا إلَّ ما  ااف نــ َّ  ال ا 
مجه ايا ك ااي لدعمها الَّامإ واملت اصـــــإ ل ةيتو وملا ربديو من  التزاأب و اهلا. ويتيدأب ولشـــــَّف أي ـــــا لَّإ 

نــــــــا والا وي ا من أفنــــــــح ا وقتا مليابفتو، ويثحب عفى  ــــــــ اعتهم وجهدهم الذي ة يَّإ  من أجإ حت
 .مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ااساناحي يف 

كــاا حي   11 ا  7ويف أعيــاب الزاياة ال  أجفاهــا امليفا اصــاا  ا مجه ايــا ك ااي يف الف ة من  - 9
رمف ق  ي ام نزأوكرييمجه ايا ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ا ، صـــدا عن م ق   ـــبَّي دب  لفدولا يف الثاين/ينايف

أاو جمف ا ر ـــــفا مته ا من ضـــــ اب غري مفغ ب ف و ”ن الت ـــــفيح الذي أاا بو امليفا اصاا ب صـــــفو يدي
ويف أعياب الزاياة ال  أجفاها امليفا اصاا يف الف ة  .الشــــــــؤوحي اعاايا با الَّ ايتا“ يتنــــــــبب يف عفقفا

يدين وَّ ما مجه ايا ك ااي  يم ري ، أُف د ب اوا رمف ق عفى امل ق  اسلَّ وين وزيفاحي/ي ا و 21 ا  17من 
اةبتزا  وســــــــم وي ا ”بنــــــــماوها ايمتاأب الزاياة. ووذا التمف ق من أحي  “اســــــــتفزا ا غري ميب ل”ةارَّاهبا 
أاى اواا ائ ن ا ”يف ظإ اإلَّ مات النابيا عمه ايا ك ااي “ الذي كاحي يطُبق بشَّإ بش “ ”اساناحي

 “.ت اةهن اايف الدف  ولمالقات با الَّ ايتا  ا أس أ واة
ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا   وي ا امليفا اصاا أحي يؤكد جمداا أحي أف إ سب إ ملماعا   اغإ مجه ايا - 10

املتمفيـا لي ا اسانــــــــــــــــاحي ه  الـدخ ل ممهـا يف  طـاا من اإل اا واالتمـاوحي. وقد األمم املتحـدة   اء خطـا 
وةيا امليفا اصاا مب جب قفاا عنا وي ا ة األمم املتحدااي ـــى أكثف من  نـــا عشـــف عاما منذ  اشـــاء 

وىت اآلحي أي مجه ايا ك ااي الشـــــــــــمب ا الدمييفاط ا ، وم  ذلك مل رنـــــــــــتهإ وَّ ما 2004/13اسانـــــــــــاحي 
ار ال وملَّففا ول ةيا. وقد اف  هذا م قاب اإلَّ ما هذا وألمم املتحدة  ا  اشاء عنا التحي ق املمن ا 

. ويذك ف امليفا اصاا اإلَّ ما  او لطاملا اع ا ااي الشــــــــــــمب ا الدمييفاط امجه ايا ك  لي ا اسانــــــــــــاحي يف 
   ا التيااب با الَّ ايتا من أجإ حتي ق النـــــــــــــالأب والفخاء، وأعفب عن اعمو لو. ويفى امليفا اصاا 
أحي اخنفا  مج   األطفاا يف ق ـــــــــــــــااي وي ا اسانـــــــــــــــاحي، مبا يف ذلك ف ما يتمفق و اةت اةقت ـــــــــــــــاايا 

ةجتماع ا، ســــــــ م ا ولفائدة عفى النه   بممف ا ســــــــالأب وي ي ا. فمناقشــــــــا اإلق يف الممإ ويف التمت  وا
مبنــــــــــت ى مم شــــــــــي ةئق لفممال مثال، ميَّن أحي يَّ حي منطفيا ج دا لفنه   ولتماوحي اةقت ــــــــــااي عفى 

 ا مجه ايا ك ااي الشــــــــــــمباطاا أوســــــــــــ . وســــــــــــ ا ي اصــــــــــــإ امليفا اصاا منــــــــــــاع و ةلتماس التماوحي م  
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، ويه  وث اإلَّ ما عفى أحي حتذو وذو مجه ايا ك ااي ورت ح لو  اياة البفد لَّي يتفاعإ م  الدمييفاط ا
 النظفاء ذوي ال فا بطفييا بناءة وم ض ع ا.

  
 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية حالة حقوق اإلنسان يف  -رابعا  
 احلق يف الغذاء -ألف  

يشـــمإ اإلق يف ال،ذاء ب صـــفو جزءا من اإلق يف التمت  مبنـــت ى مم شـــي ةئق، ل س فيل كم ا  - 11
مجه ايا ك ااي الطماأب بإ أي ا ا ع تو، ف ال عن ضماحي األمن ال،ذائي. وقد بفع اامداأب األمن ال،ذائي يف 

 منت ى ينذا وصطف.الشمب ا الدمييفاط ا 
يف املائا من جمم ا النـــَّاحي،  43.4مف  حي  ـــصأ، أي  11، يماين األمم املتحدةوونـــبما رف د  - 12

ة جيدوحي ببنــاطا ســب ال مجه ايا ك ااي الشــمب ا الدمييفاط ا من ايأ الت،ذيا. ومثا عدا كبري من الناس يف 
لفح  ل عفى ال،ذاء وستمفاا ووليدا الَّايف، ويفتيف اظامهم ال،ذائي لفف تام نات وال ور نات والده حي. 

املَّتب املفكزي لإلو ــــــــاءات، بدعم من منظما األمم  2017من منــــــــح أجفاه يف عاأب وونــــــــبما يظهف 
 ــــــــــهفا عفى اإلد  23أ ــــــــــهف و  6املتحدة لفطف لا، ة ل ــــــــــإ ةفث األطفال الذين ر او  أعمااهم با 

األاىن امليب ل لفنظــاأب ال،ــذائي )أي النظــاأب الــذي جيم  با اإلــد األاىن من رن ا األغــذيــا الطمــاأب واإلــد 
،  هد ممدل التيزأب، )أي اخنفا  الط ل ولننبا لفممف(، 2017. ويف عاأب (4)ألاىن من عدا ال جبات(ا

يف املائا يف  28وه  مؤ ــــف عفى ايأ مزمن يف الت،ذيا ينــــتم ــــي اســــتدااكو  ا ود كبري، اخنفاضــــا من 
يف املائا. لَّن التفاوت اســتمف قائما با املناطق اغم هذا التحنــن. وربا  يف املنــح  19 ا  2012عاأب 

يف املائا من األطفال اوحي ســـــــن اصامنـــــــا م ـــــــابا وهلزال) أي وخنفا  ال  حي ولننـــــــبا  2.5حي افنـــــــو أ
يف املائا يماا حي من اهلزال اإلاا. واهلزال مؤ ــــــــــف ق ى عفى ممدل ال ف ات با األطفال  0.5لفط ل(، وأحي 

ت ــــــفاين من ايأ املمجه ايا ك ااي الشــــــمب ا الدمييفاط ا اوحي ســــــن اصامنــــــا. وييد ا أحي عدا األطفال يف 
 .(5)منهم خطف امل ت 30 000، ي اجو 140 000يبفع  2019الت،ذيا يف عاأب 

املنؤول ا األساس ا عن ضماحي التمت  مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا وري  عفى عارق وَّ ما  - 13
، ألســباب منها وإلق يف ال،ذاء. لَّنها رنتهك هذه اةلتزامات جفاء فشــإ ســ اســادا اةقت ــاايا والزااع ا

الي ــــــ ا يف خت ــــــ أ م اااها، والتم  ز املتفشــــــي يف اظاأب الت  ي  الماأب الذي ُلفأب ف و امل اطن حي المااي حي، 
وخباصــــــا ســــــَّاحي الفياب، من اإل ــــــ ل عفى و ــــــأ مت ين ا. ورتنــــــبب األو ال املناخ ا وعدأب خ ــــــ با 

 اامداأب األمن ال،ذائي. األااضي والَّ ااث الطب م ا واألةف النفيب لف زاءات يف  اياة وطأة
ويف غ ـ حي ذلك، فشـفت اإلَّ ما يف ر فري الظفوا ال  رت ح لفناس اإل ـ ل بشـَّإ آمن عفى  - 14

ال،ذاء يف األســــــــــ اا، اوحي أحي يتمفضــــــــــ ا لفت فو. وقد اســــــــــتصفأ امل اطن حي الداوس من جماعا منت ـــــــــاب 
الت  ي  الماأب، مبزاولا أاشــطا جتاايا  رنــم ن ات اليفحي املاضــي واســتَّمف ا ال،ذاء الذي يت افف عن طفيق اظاأب

غري امس ا لَّنب املال و فاء الطماأب. لَّن األ صاا الذين ييدم حي عفى مزاولا هذه األاشطا خياطفوحي 
__________ 

التمف ق الماأب اقم  ،واةجتماع ا والثياف الالطالا عفى رفاصــ إ رتمفق وةوت اجات ال،ذائ ا، ااظف عنا اإلي ا اةقت ــاايا  (4) 
 .9( بشأحي اإلق يف ال،ذاء الَّايف، الفيفة 1999) 12

 (5) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “UNICEF DPR Korea country office annual report for 2018”, 

May 2019, p. 1.. 
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، وي ـــــطفوحي  ا اف  الف ـــــى (6)وســـــتمفاا ولتمف  لتحفر الشـــــفطا اةف ا، مبا يف ذلك التحفر اعننـــــي
ت امفأة غااات (7)من الممإ الذي ريفاه هلم الدولا إلمايا أاشـــــطتهم الت اايا ومن أجإ التحفا . وقد ع  

مل أرفق و ــــــــــــــا مت ين ا ”مؤخفا عن  وباطها أماأب امليفا اصاا بي هلا مجه ايا ك ااي الشــــــــــــــمب ا الدمييفاط ا 
أرفق منــاعدات، وم  ذلك مل ُينــمح ي  حي أك حي وفة يف مزاولا عمإ جتااي لَّي أمتَّن من كنــب  ومل

دا قاا حي وي ا اسانــــــــــــاحي الَّ ف ا ال  ُيَّفإ هبا وق الناس يف ال،ذاء. لَّنو يفزأب اإلَّ ما وة ل“. املال
 ايجياا  طاا ي من لفناس سب إ اإل  ل عفى اليدا الَّايف من الطماأب واكتناب الي ت.

واغم أاو من املت ق  أحي رزااا والا ايأ األغذيا ســـــــــ ءا يف امل ســـــــــم امليبإ، مل جيف مت يإ ســـــــــ ى  - 15
. ويتا  لف كاةت اسانـــاا ا التابما األمم املتحدةيف املائا من النداء اسانـــاين الذي وجهتو وكاةت  11.9

ل مم املتحدة وال ا ســـب إ وصـــ ل  ا  ودى عشـــفة مياطماص لَّن ال صـــ ل  ا مياطما  ـــاغااع ة يتا  
بإ حمداة ويف ظإ اص ــــ ا لي  ا الفصــــد. وحت  ة تاج ال كاةت الدول ا ل كالتا وذلك فيل وســــتصداأب ســــُ

لفمنـــاعدة اسانـــاا ا اإل ـــ ل عفى رفخ أ رنيإ منـــبق من أجإ  جفاء الزاياات امل داا ا، ويفزأب أي ــا أحي 
يَّ حي رنيإ امل ظفا الدول ا بففيا  مالئهم ال طن ا المامفا يف ال كالا، وهم اائما م ظف حي مم ن حي من 

. و ا جااب ذلك، رتنبب الم ائق من قب إ قن ة الظفوا امجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط قبإ وَّ ما 
اع يا يف ف إ الشتاء، وقف ا  بَّات الطفا خااج ب  اع اياع، ف ال عن ايأ الب اانت املفجم ا املتاوا، 
حتدايت أخفى رمفقإ ال صـــ ل والفصـــد عفى ل  كامإ. كما أحي قف ا التم يإ ميَّن أحي رؤةف أي ـــا يف اطاا 

 ال ص ل والفصد.
وحتتاج ال كاةت اساناا ا بنبب اعزاءات ال  يففضها جمفس األمن، اإل  ل عفى م افيا عنا  - 16

)عنــــا اعزاءات(، ويف بمل األو ــــاحي م افيــــا  (2006) 1718جمفس األمن املنشـــــــــــــــــــأة عمال وليفاا 
، أفاا املتحدث وســـم مَّتب رننـــ ق الشـــؤوحي اسانـــاا ا التاب  2019مااس /اوَّ مات بفداهنا. ويف آذا

اعزاءات ال  يففضــها جمفس األمن عفى البفد، ول ن اســتثنت بشــَّإ واضــح األاشــطا ”ل مااا الماما  حي 
حت ل اوحي رمف   ال كاةت اسانــــاا ا وســــتمفاا لتبمات خطرية غري مي ــــ اة عفى بفاجمها،  اسانــــاا ا، ة

ا التم يإ وعدأب وج ا الين ات امل ـــــفف ا سجفاء التح يالت اسانـــــاا ا والتحدايت ال  ر اجو ر صــــ إ كيف  
 .(8)“الف ا أب اساناا ا

ويفوب امليفا اصاا بيفاا الف نا الدول ا لف ــــــــــــف ب األمحف متديد ف ة ريدميها املنــــــــــــاعدة وىت  - 17
، من أجإ  عااا املت ـــــفاين جفاء ايأ األغذيا  الذي يزااا ســـــ ءا، بمد أحي 2019رشـــــفين األول/أكت بف 

اعدة رفك ب . ورت من هذه املن2019وزيفاحي/ي ا و  11رفيت استثناًء بممإ ذلك من عنا اعزاءات يف 
مب جب ك ااي الشـــــــمب ا الدمييفاط ا   حمطات م اه وصـــــــنابري حتتاج م اا ممدا ا حمظ ا ر ـــــــديفها  ا مجه ايا

ُسبإ ” حي  2018جزاءات جمفس األمن. وأفاات الف نا الدول ا لف ف ب األمحف يف ريفيفها النن ي لماأب 
 [مجه ايا ك ااي الشـــــــــمب ا الدمييفاط افة يف ]اإل ـــــــــ ل عفى املاء والفعايا الطب ا والتأه إ البدين غري منـــــــــتي

__________ 

 (6) Human Rights Watch, “You Cry at Night but Don't Know Why”: Sexual Violence against Women in North 

Korea (2018).. 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The price is rights: the violationااظف  (7) 

of the right to an adequate standard of living in the Democratic People’s Republic of Korea”, May 2019. 

 (8) Christy Lee, “Humanitarian groups say sanctions impede aid to North Koreans”, Voice of America, 26 

March 2019. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
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بنــــــبب رداعي اهل اكإ األســــــاســــــ ا وعدأب  مَّاا ا التم يإ عفى التزويد ولَّهفوء. ور اجو اعهات الفاعفا 
األمم اسانـــــــاا ا الدول ا م ـــــــاعب يف ر صـــــــ إ املنـــــــاعدة  ا اةتاجا بنـــــــبب اعزاءات ]ال  رففضـــــــها 

 .(9)“إلَّ ما عفى مج   الَّ اانت األجنب ا امل ج اة يف البفد[، والي  ا ال  رففضها ااملتحدة
ويشدا امليفا اصاا عفى ضفواة ر س   اطاا التماوحي اساناين اوحي رن  س م   بداء اةو اأب  - 18

التاأب ملباائ اإل اا واةســـــــــــتيالل ا. ولث اعهات املالا عفى اةســـــــــــت ابا لفنداء اسانـــــــــــاين. ويطفب  ا 
يف غ ـــــــــ حي ذلك ريدو ممف مات  ضـــــــــاف ا عن وق الناس يف ك ااي الشـــــــــمب ا الدمييفاط ا   وَّ ما مجه ايا

ال،ذاء و دوا الفصد وُسبإ ال ص ل لف هات الفاعفا اصااج ا لفت ين من و  ل اةتاجا عفى املناعدة 
 اساناا ا واكتناب ةيا اعهات املالا يف هذا الشأحي.

الَّ ايا الذي يتأرى ايوالل النــالأب ه  أود األهداا الفئ نــ ا  حي حتي ق الفخاء يف  ــبو اعزيفة  - 19
لفمفاوضـات اعاايا. لَّن حتي يو سـ ظإ غري نَّن طاملا اسـتمفت الي  ا اصطرية عفى سـُبإ اإل ـ ل عفى 

بد أحي حُت  ل اإلَّ ما جذاايً الُنظم الفاهنا،  . وةمجه ايا ك ااي الشــــــــــمب ا الدمييفاط اال،ذاء الَّايف قائما يف 
أحي رفتزأب ايعااة خت ــــ أ امل ااا املال ا املتاوا، ورطبق ســــ اســــات عاما ر ــــمن عم   النــــَّاحي اإل ــــ ل و 

مجه ايا ك ااي ، الذي ري ــــــــــــي بو ل س فيل مماهدات وي ا اسانــــــــــــاحي ال  رمد (10)عفى ال،ذاء الَّايف
من الدولا بشَّإ من است اها ذارو ال  رنأ عفى أحي ر  64 بإ أي ا املااة (11)مال ا اولا طففا ف هاالش

 فمال اإلي ا واإلفايت الدمييفاط ا اإلي ي ا والففاه املااي والثيايف عم   م اطن ها.
وينب،ي أحي يَّ حي اهلدا األول ه  ضـــــماحي ر فري ال،ذاء ل طفال، وعتبااهم الطفا األ ـــــد  ةفا  - 20

من هم ورط اهم البــدين  ىوامــداأب النظــاأب ال،ــذائي الَّــايف، وملــا ينـــــــــــــــببــو ذلــك من آاثا ة اجمــا ف هــا عف
يف بمل اإلاةت األكثف خط اة. ويم د امليفا اصاا التأك د مفة أخفى عفى الت ص ا ال اااة  (12)والميفي

رنـــتَّشـــاب  حي  ،(A/HRC/40/66) 2019آذاا/مااس يف أودث رياايفه  ا جمفس وي ا اسانـــاحي يف 
النــفطات وضــ  ســ اســا لفحمايا اةجتماع ا ورنفذها ل ــاحل األ ــصاا األ ــد ضــمفا. ونا ة  ــك ف و 
أحي املأســـاة الفظ ما ال  رنـــببت ف ها جماعا التنـــم ن ات لن مُتحى من ذاكفة  ـــمب مجه ايا ك ااي الشـــمب ا 

. ويتما عفى (13)ا من اع الدمييفاط ا، وة بد أحي ينال األ ــــــــصاا الذين عاا ا منها أك  قدا منــــــــتطا 
اإلَّ ما أحي رنــــــــــتصفأ الداوس من هذه الَّااةا اسانــــــــــاا ا ال  ردل  عفى أاو يتما عف ها ر فري اإلمايا 

 لشمبها من خالل كفالا متتمو وإلق يف ال،ذاء. 
__________ 

 (9) International Committee of the Red Cross, Annual Report 2018, vol. I (Geneva, 2018), p. 354. 

يتطفــب ذلــك اعتمــاا )” 21، الفيفة 12الف نــا املمن ــا وإلي ا اةقت ـــــــــــــــــاايــا واةجتمــاع ــا والثيــاف ــا، التمف ق المــاأب اقم  (10) 
بد أحي جيفي أي ـــا  اســــ ار   ا وطن ا ر ــــمن لف م   األمن ال،ذائي والت،ذوي، عفى أســــاس مباائ وي ا اسانــــاحي... وة

 “(.احي أكثف الُنبإ فمال ا من و ث التَّففا ةستصداأب هذه امل اااحتديد امل ااا املتاوا لف فاء وألهداا وب 

ص وارفاق ا الي اء عفى مج   أ َّال التم  ز ضد 11المهد الدوي اصاا وإلي ا اةقت اايا واةجتماع ا والثياف ا، املااة  (11) 
(ص وارفاق ا وي ا األ صاا 3)-(1) 27(، و هـ)و( )ج( 2) 24(ص وارفاق ا وي ا الطفإ، املاادحي 2) 12املفأة، املااة 

 من اسعالحي الماملي إلي ا اساناحي. 25املااة  (  وااظف أي ا1) 28)و( و  25 اسعاقا، املاادحي ذوي

ووىت يف اإلاةت ال  ر اجو )” 28، الفيفة 12الف نا املمن ا وإلي ا اةقت ــــاايا واةجتماع ا والثياف ا، التمف ق الماأب اقم  (12) 
ولا ق  اا  ديدة عفى امل ااا... ينب،ي اختاذ ردابري ل ماحي  عمال اإلق يف ال،ذاء الَّايف خاصا ل احل ال مفاء من ف ها الد

 “(.النَّاحي واألففاا

لق عم   ضــحااي مثإ هذه اةاتهاكات اإل ــ ل عفى رم يل مناســب قد يتصذ  ــَّإ  عااة اإلالا  ا )”املفج  افنــو،  (13) 
 “(.  ما كاات عف و، أو التم يل، أو ال ض ا أو ريدو ضماانت بمدأب التَّفاا

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/66
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/66
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 حرية املعلومات واالتصاالت -ابء  
 ــــــاكإ ذلك من ق  ا مشــــــداة عفى ة يزال  خ ــــــاا امل اطنا لفمفاقبا واصــــــدهم عن ُقفب وما  - 21

. وونـــبما قالت  ودى مجه ايا ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ااإلفايت األســـاســـ ا يشـــ   عفى اطاا واســـ  يف 
ة وفيا، وة و ــــــــــــأ مت ين ا، ”الفااات من الشــــــــــــمال الشــــــــــــفقي لفبفد وهي ر ــــــــــــاب و ادا هناو قائفا

 “.اة ألي  صأ ييطن املناطق الزااع اأاشطا جتاايا،  منا مفاقبا وخطف التمف  لفبطش، ة سما وة
ورفف  اإلَّ ما ســــــــــــ طفة دما عفى ال ــــــــــــحاب واسذاعا والتففزة واسا ات، وعفى األخأ عن  - 22

طفيق  اااة الدعايا والدعم املمن ي التابما إلزب الممال الَّ اي. ورشــ،إ من ــب النائب األول ملديف هذه 
)صـــح فا وزب اواواع ســـ نمم أوحي. ورشـــمإ ال ـــحاب  اساااة النـــ دة ك م ي  ج اع،  ـــي يا ك م ج اع
)صــــــــــــح فا ج ش الشــــــــــــمب الَّ اي(،  وج ســــــــــــ حي  ينم ن،مالممال، متاوا ولف،تا الَّ ايا واةاَّف زيا(، 

الطف ما ’’  ــــ ا،ن  حي ج ا يصــــح فا جمفس ال  ااء والف،ســــا(، و‘‘ ك ااي الدمييفاط ا’’ م ن    ــــ ســــ حيو
(، من مجفا صــــحاب متاوا ك م   ا، فنــــت  -م فنــــ  ا،نــــت ك ، صــــح فا الم ــــبا الشــــباب ا ‘‘الشــــباب ا

أخفى،  ضــــافا  ا صــــحاب حمف ا مثإ ب  اع اياع دميز. وي،طي م ــــم حي هذه ال ــــحاب ق ــــااي النــــ اســــا 
واةقت ـاا والثيافا والنـ اوا والفايضـا واألخباا الدول ا  ا جااب الي ـااي ال طن ا مثإ ق ـااي ر و د  بو 

واهلدا من هذه املمف مات “. الي ى املماايا”ال من رنـــم هم وســـائإ اسعالأباعزيفة الَّ ايا، والدفاا و 
اشـــف اســـائإ الدولا. والنت  ا هي أحي م اطحب مجه ايا ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ا ة جيدوحي ســـب ال لالطالا 

اًل. عفى أخباا واف ا غري متح زة يف املنــــــــائإ ال  متس و ادم مبا ــــــــفة، كاإلال ولننــــــــبا لنيأ ال،ذاء مث
اامت قد فهمت عفى أهنا غري ممااضا لفحَّ ما.  وُينمح ايبداء اآلااء وريدو التمف يات والتحف الت ما

لو ويت ح التياايف فيل  ا المامل  ومثا عدا حمدوا من منافذ وســـــــــائإ اسعالأب األجنب ا يتصذ ب  اع اياع ميفا
كالا ك  او ا   ، ووكالا دس، وي م ا اصااجي مبا ف ها وكالا ال ــــــــــحافا الففانــــــــــ ا واألســــــــــ  ــــــــــ تدبفس وو 

، والتففزة املفكزيا ال  ن ا، ووكالا رش نه ا، ووكالا بفيننا ةر نا. ور جد أي ا حمطات  ذاع ا أجنب ا الشمب
ر إ ببثها  ا منتمما يف البفد منها  ذاعا اسصال  لَّ ااي الشمال ا، وص ت أمفيَّا، وجمم عا ر و د 

، 2019مؤســـنـــا الشـــفا األق ـــى لفبث، و ذاعا البث الَّ ايا هامن ن  و. ويف عاأب الَّ ايتا اسعالم ا، و 
بفدا لنـــــــب املؤ ـــــــف الماملي إلفيا  180مفكز األســـــــ أ ضـــــــمن مجه ايا ك ااي الشـــــــمب ا الدمييفاط ا اوتفت 

 ودوا، عفى أساس منت ى اإلفيا املتا  لف حف ا. ال حافا بمد ري  م أجفرو منظما صحف ا بال
م اطنا اس ال ا ه  أل ك س ،في، الذي مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا يفت النفطات يف واعت - 23

كاحي مفتحيا ولدااســــــــا يف جامما ك م  يإ ســــــــ اع ويديف  ــــــــفكا ســــــــ او ا صدما األجااب يف ب  اع اياع، 
 ا. ويف يف أعياب عدة جه ا ابف ماســـ 2019وزيفاحي/ي ا و  27واوت زرو ملدة أســـب ا لُتطفق ســـفاوو يف 

، اشــــفت وكالا أاباء ك ااي الشــــمال ا ب اان اات ف و عفى 2019مت  /ي ل و  6وقت ةوق غااا البفد. ويف 
التيفيف اسعالمي لفدولا الذي  عم أحي النـــ د ســـ ،في كاحي حمت زا ةارَّابو حتفي ـــا ضـــد الدولا وســـتصداأب 

من وكالا أاباء ك ااي الشــمال ا ووســائإ  اسا ات عندما ســف م الب اانت وال ــ ا ال  مجمها ووففها بتحفيل
املياةت النــــت ال  اشــــفها أل ك هي جممإ عمفو ممنا، ” عالأب أخفى مماايا لفدولا، أوضــــحت ف و أحي 

 ا كــاا حي الثــاين/ينــايف والي ل  حي هــذه األعمــدة ال  اشـــــــــــــــفت بشـــــــــــــــفــاف ــا حتــت امســو خالل الف ة من  
. ويشمف امليفا اصاا وليفق   اء (14)“ها حتفياب افف ويف طب مت “مناه ا لفدولا” 2019أبفيإ /ا ناحي

__________ 

 (14) NK News, “NK News statement on release of Alek Sigley”, 6 July 2019.. 
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ما قد جتفبو التبمات النـــفب ا هلذه الي ـــ ا عفى أع ـــاء وســـائإ اسعالأب األجنب ا المامفا يف البفد، وي صـــي 
 اإلَّ ما وةمتناا عن استصداأب هذه املمااسات يف املنتيبإ رش  ما ل ج ا ب  ا مؤار ا إلفيا التمبري.

ور اصـــــــإ اإلَّ ما ارباا ســـــــ اســـــــتها ال  رفكز ف ها عفى المفم والتَّن ل ج ا. ومث فت اةر ـــــــاةت  - 24
اةم لا أســـــــــــــــفا قطاعات رَّن ل ج ا املمف مات من ا، وورت رَّن ل ج ا هذه ال ـــــــــــــــناعا م اكبا لالجتاهات 

يف املائا  69ننـــبا ، كاات ال،الب ا المظمى لفنـــَّاحي متفك ه ارفها اةم لا، ب2017. ويف عاأب (15)المامل ا
. وب س  الناس يف بمل املناطق (16)يف املائا ل سف املم ش ا يف ب  اع اياع 90.6عم   األسف املم ش ا، و 

اســــــــــــــتصداأب اهل اراب اةم لا لفتب ــــــــــــــ   عفى اسا ات. غري أاو لظف عف هم وظفا ود لَّم الياا حي  جفاء 
يف املائا ريفيبا،  40ب  اع اياع اإلائزين إلاســـــ ب ، بف،ت انـــــبا ســـــَّاحي 2017مَّاملات اول ا. ويف عاأب 

يف املائا يف مياطما جن ب  9.5يف املائا يف مياطما ااياع غااع، و  15.9ف ما مل رت او  هذه الننـــــــــــــــبا 
. ور جد يف البفد  ـــــــبَّا لإلا اات رت ـــــــمن عدة م اق  ل عمال الت اايا، لَّن ال صـــــــ ل  ا (17)ه اا،ي

ويف اآلواا األخرية بدأت اإلَّ ما اسعالحي عن قفب التنـــــــــــــــ يق الت ااي لتين ا اسا ات الماملي حمظ ا. 
اةر ـــال الالســـفَّي )ال اي فاي(. ويف ممف  من زات رَّن ل ج ا املمف مات الذي ُعيد يف ب  اع اياع يف 

، ُكشاب النياب عفى سب إ املثال، عن جها  مزوا خباص ا ال ص ل  ا امل اا 2018 ا فم /الثاينرشفين 
التَّن ل ج ا واملمف مات الت اايا وبفام  الف دي  اةف ا والدول ا وســــتصداأب وصــــالت رممإ بتين ا اةر ـــال 

 .(18)الالسف َّي )ال اي فاي(
وينــــــــتصدأب األ ــــــــصاا يف املناطق اإلدوايا ه اراب حمم لا مهف با من ال ــــــــا سجفاء مَّاملات  - 25

يتمفضــــــــــــ حي لفمياب. وأالت امفأة ففَّت مؤخفا من  هارف ا اول ا ب ــــــــــــ اة غري قاا ا ا. ويف والا ضــــــــــــبطهم
بشـــــــهااة مؤااها أحي انلت وَّما ولنـــــــ ن ملدة عاأب سقفاضـــــــها أخت مجه ايا ك ااي الشـــــــمب ا الدمييفاط ا 

صـــــدييتها هارفها اةم ل سجفاء مَّاملا هارف ا اول ا. وأف د أي ـــــا  حي املنـــــؤولا اةف ا يشـــــن حي محالت 
 لفه اراب لتح ــــ إ الني ا، و ث يي أب األ ــــصاا الذين يُيبل عف هم وهم عفى اةســــتصداأب غري الياا ين

ينــــــــتصدم حي اهل اراب وســــــــتصداأب رفك الني ا ةويا لدف  الف ــــــــاوى من أجإ جتنب اةوت ا  أو لتأما 
اسففاج عن اةت ز. وأ ـــــــــاات ممف مات واات  ا وج ا مفاكز لتنزيإ اةت ى بشـــــــــَّإ غري قاا ين متاوا 

 أماكن كثرية يدف  ف ها األ ـــــــــــــــصاا ماة لياء رنزيإ حمت ى أجنيب. ويف أةناء  اياة امليفا عفى ما يبدو يف
مجه ايــا ك ااي الشـــــــــــــــمب ــا اصــاا األخرية عمه ايــا ك ااي، رَّفم أ ـــــــــــــــصــاا عــديــدوحي عن أحي النــاس يف 

 اكفة.يطفب حي اإل  ل عفى حمت ى  عالمي أجنيب ويش واو بشَّإ غري قاا ين عفى  فائح الذالدمييفاط ا 

__________ 

 (15) Korea Institute for National Unification, “The realities and characteristics of informatization under the Kim 

Jong Un regime: a focus on the ICT sector”, KINU Insight 19-02, February 2019 (in Korean only).. 

 (16) UNICEF and Democratic People’s Republic of Korea, Central Bureau of Statistics, Multiple Indicator 

Cluster Survey 2017: Survey Findings Report (2018). . 

 املفج  افنو. (17) 

 (18) Korea Institute for National Unification, “The realities and characteristics of informatization under the Kim 

Jong Un regime: a focus on the ICT sector”.. 
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عفى أحي اإلق يف  (19)( من المهد الدوي اصاا وإلي ا املدا ا والنــــ اســــ ا2) 19ورنأ املااة  - 26
وفيا التماس خمتفاب ضــــــــفوب املمف مات واألفَّاا ورفي ها وايفها  ا آخفين اومنا ”وفيا التمبري يت ــــــــمن 

 فا أخفى خيتااها اعتباا لفحدوا، ســـــــــــــ اء عفى  ـــــــــــــَّإ مَّت ب أو مطب ا أو يف قالب فحب أو  ي وســـــــــــــ
د النظاأب اصاضـ  لفمفاقبا الشـديدة املطبق يف “. الففا اساَّاا التاأب مجه ايا ك ااي الشـمب ا الدمييفاط ا وجينـ 

هلذا اإلق األســاســي. ور ا اإلَّ ما الي  ا املففوضــا عفى وفيا التمبري  هنا ضــفوايا إلمايا األمن الي مي. 
أايا/ماي  يف  الدواي الشـــــــامإ ال  أجفيت يف جمفس وي ا اسانـــــــاحيويف أةناء اع لا الثالثا لالســـــــتمفا  

اإلق[ يف وفيا التمبري ه  وق أســـــاســـــي لفم اطنا من ـــــ ا عف و يف ”]، قال نثإ وفد البفد  حي 2019
رتمنـــك مببدأ  [مجه ايا ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ا... لَّن ](20)مجه ايا ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ااســـت ا 

ااســــــا وفيا التمبري ال  رم ق او اأب وي ا اآلخفين أو مسمتهم أو ر ــــــف لمايا األمن الي مي ري  د وق ن
وهي ق  ا من ــــــــــ ا عف ها ب ضــــــــــ   يف الياا حي  (21)أو النظاأب الماأب أو ال ــــــــــحا الماما أو اآلااب الماما

 “.اعنائي والي ااا ذات ال فا األخفى
( من المهد الدوي اصاا وإلي ا املدا ا والنـ اسـ ا عفى  خ ـاا اإلق يف 3) 19ورنأ املااة  - 27

أو وفيا التمبري لبمل الي  ا،  ذا مت ذلك بنأ الياا حي وكاات الي  ا ضـــــــــــــــفوايا ةو اأب وي ا اآلخفين 
مسمتهم أو إلمايا األمن الي مي أو النظاأب الماأب أو ال ــــــــــحا الماما أو اآلااب الماما. لَّن الياعدة الماما 
يف الياا حي الدوي إلي ا اسانــــــــــــاحي رذهب  ا أحي  خ ــــــــــــاا اإلق يف وفيا التمبري لفي  ا ينب،ي أحي يَّ حي 

. وقد أعفبت (22)فا  مشــــــفوعاوألغ“ متناســــــبا”و “ ضــــــفوايا”اةســــــتثناء. وة بد أحي رَّ حي هذه الي  ا 
مه ايا ك ااي الشــمب ا الدمييفاط ا الف نا املمن ا لي ا اسانــاحي يف ســ اا اســتمفا  التيفيف الدواي الثاين ع

بإ ري  د وق ‘ دديد أمن الدولا’فَّفة ”عن ااشــــــــــــ،اهلا من أحي  2001يف عاأب  ميَّن أحي ُرنــــــــــــتصدأب بنــــــــــــُ
 ( ويف اأي امليفا اصاا ة رزال هذه اإلالا وق ا اوحي ر، ري./PRK/72CCPR/CO)ااظف  “التمبري
الشـــصأ الذي يي أب، اوحي أي ا  ا ملمااضـــا ”وعفى ســـب إ املثال، ينأ الياا حي اعنائي عفى أحي  - 28

و المدو أو عم مها، أو الدولا، وةســـــــــــتماا  ا  ذاعات المدو واتظاأب ومج  م اا أو أصـــــــــــناا أاســـــــــــفها ل
،إ لف ة ريإ عن ســنا واودة الشــصأ[ ”]، وأحي “اةوتفاظ هبا أو اشــفها، خي ــ  لمي با التهذيب ولشــُ

،إ لف ة ريإ  الذي يتَّفا اارَّابو ل فمال املذك اة أعاله أو  عداا كبرية، خي ــــــ  لمي با اسصــــــال  ولشــــــُ
ذه الي  ا ورناســـــــــب تها. ول س مثا اابطا . ويتشـــــــــَّك امليفا اصاا يف ضـــــــــفواة ه(23)“عن  س ســـــــــن ات

__________ 

األما الماأب وانــــحاهبا من المهد الدوي اصاا مجه ايا ك ااي الشــــمب ا الدمييفاط ا ، أفاات 1997آب/أغنــــطس  25يف  (19) 
حاب أو التصفي، أصــدا األما الماأب ب اان وإلي ا املدا ا والنــ اســ ا، واظفا لمدأب ا ــتمال المهد عفى أوَّاأب بشــأحي اةانــ

مجه ايا ك ااي رزال  أكد ف و عدأب  مَّاا ا اةانـــــــــــــحاب من المهد ما مل ريف ه مج   الدول األطفاا. وألحي ذلك مل لدث، ة
 اولا طففا يف المهد الدوي اصاا وإلي ا املدا ا والن اس ا، مفزما ولت فا وفيا ألوَّامو.الشمب ا الدمييفاط ا 

ُرَّفإ لفم اطنا وفيا التمبري وال ــــــــحافا والت م  والتظاهف ورَّ ين ’’ من الدســــــــت ا ولفمإ عفى ما يفي   67رنأ املااة  (20) 
 ‘‘اعمم ات.

 من المهد.. 4مل رمفن اإلَّ ما  أو ربفع قل عن فف  استثناء بشأحي وفيا التمبري بنبب والا ط اائ مب جب املااة  (21) 

 ( بشأحي وفيا الفأي والتمبري..2011) 34ي ا اساناحي، التمف ق الماأب اقم الف نا املمن ا ل (22) 

 (23) Democratic People’s Republic of Korea, Criminal Law, art. 185. 

. 

https://undocs.org/ar/CCPR/CO/72/PRK
https://undocs.org/ar/CCPR/CO/72/PRK
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أو اةســـتماا  ا م ســـ يى أجنب ا، وبا دديد  ،مبا ـــفة با مشـــاهدة متث ف ا منـــفنـــفا  من مجه ايا ك ااي
 أمن الدولا.

ورفصــــــــد ســــــــفطات اإلَّ ما و اة امل اطن عن كثب، ويي أب أقفااو ولشــــــــيء افنــــــــو. ويُف   أحي  - 29
م عا مم نا، ســــ اء ع ــــبا لفشــــباب أو ايابا لفممال أو اابطا لفننــــاء، ينتنــــب كإ م اطن وم اطنا  ا جم

ويُطفــــب  ا كــــإ م اطن وم اطنــــا  املشــــــــــــــــــااكــــا يف جفنــــــــــــــــــات رميــــد كــــإ ي أب ســـــــــــــــبــــت لفنيــــد الــــذا  
(saenghwalchonghwa') ورنتهــك هــذه املمــااســــــــــــــــا اإلق يف اعتنــاا الفأي اوحي م ــــــــــــــــاييــا واإلق يف .

غاااوها يف املاضــــــــي اليفيب أحي كإ  ــــــــصأ مطالب، يف أةناء  . وأفاا  امل اطن حي الذين(24)اص ــــــــ صــــــــ ا
جفنـــــــــات النيد الذا  أحي يم ا وألخطاء ال  اارَّبها خالل األســـــــــب ا املن ـــــــــفأب ف ما يتمفق بمدأب ارباا 
رمــال م ك م ج حي  يــإ وك م  يــإ ســـــــــــــــ اع، وعــدأب مفاعــارــو المنــايــا ال اجبــا واسخالا يف الممــإ أو حتف ــو 

. وذكفت  ودى الننــ ة أهنا  ــمفت وملَّابدة من اســتدعائها لَّي رتباال ر ج و وألخالا و ال اآلخفين
 النيد، وأاو كاحي متم نا ر ج و النيد لآلخفين وىت يف اإلاةت ال  مل ي جد ف ها ما ينتدعي ذلك.

  
 حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم -جيم  

 )معسكرات االعتقال السياسي(كوانليسو ال  
ر اصـــإ منظمات ا تم  املدين مشـــاطفة  ـــ اغفها بشـــأحي اظاأب ممنـــَّفات اةعتيال النـــ اســـي،  - 30

مؤخفا لفميفا اصاا عن خماوفهم مجه ايا ك ااي الشــــــــــــــمب ا الدمييفاط ا ، وأعفب فااُّوحي غاااوا ك ااف نــــــــــــــ 
بمل الــدف نــا من  اســـــــــــــــــاهلم  ا أوــد هــذه املمنـــــــــــــــَّفات. وخالل البمثــا األخرية لفميفا اصــاا التيى 

األ ـــصاا الذين اعُتيإ أففاا من أســـفهم واوت زوا يف ال ـــا. وينـــاوا هؤةء قفق ولع من امل ـــري الذي 
 “.الَّ ااف ن  ما اسعداأب، أو ”ينتظف ذويهم 

 7 ، وهي مفحيا وملَّتب اقم“مفكز أو وودة املمامفا”وفف ا  ا  ك ااف ن وُر جم عبااة  اااة   - 31
، وقد أاا (26)مفكزا لالوت ا  الفمسي الَّ ااف ن . وة رُمت  (25) ااة أمن الدولا)مَّتب الفالوا( التاب  ل  

ســ ا ســ اســي ســابق يف أود هذه املمنــَّفات بشــهااة مفااها أحي ال ة يا الفمس ا لنــ الرو اإل  يا ق درو 
ي وأضـاا أي ـا أحي م ظف“. عامإ يف ال ودة المنـَّفيا الما ـفة التابما ع ش الشـمب الَّ اي”عفى أاو 

 .الَّ ااف ن و ااة أمن الدولا فهم ا من هذا الي د أاو كاحي حمت زا يف 
‘‘ جفائم مناه ا الدولا”وو ااة أمن الدولا هي ال كالا ال  رتمامإ م  اعفائم الن اس ا اصطرية   - 32
عفى  2012من  قاا حي اسجفاءات اعنائ ا لماأب  2وقد  ـــــــــدات املااة “. مناه ـــــــــا الشـــــــــمب جفائم’’و

 .“ضــــــفواة أحي مت ز الدولا با اإلففاء واص ــــــ أب يف اإلفب عفى اعفائم املناه ــــــا لفدولا واملناه ــــــا لف طن ا
اب جفائم مناه ا يشَّإ اعفائم ذات الطاب  الن اسي. فاملشتبو هبم وارَّ لَّن الياا حي افنو مل يمف ا ما

الدولا ومناه ــا لف طن ا، يتمفضــ حي لفيبل عف هم رمنــفا عفى يد وكالء و ااة أمن الدولا اوحي أي منــ   
__________ 

 عفى الت اي. 27و  19المهد الدوي اصاا وإلي ا املدا ا والن اس ا، املاادحي  (24) 

 Dong-ho Han and others, Whiteيف كايشـــــــ حي، الذي رديفه و ااة أمن الشـــــــمب. ااظف   18اقم  وســـــــتثناء الَّ ااف نـــــــ  (25) 

Paper on Human Rights in North Korea 2018 (Seoul, Korea Institute for National Unification, 2018), table 

V-1. 

 (26) Dong-ho Han and others, White Paper on Human Rights in North Korea 2018, p. 442.. 
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أو   ــــماا وألســــباب وبدوحي ضــــماانت قاا ا ا. وبمد  لياء اليبل عفى املشــــتبو هبم جتفي ال  ااة حتي يات 
ياطما واسقف م وعفى املنـــــــت ى ال طحب. ممهم يف مفاكز ةســـــــت  اب اةت زين م ج اة عفى منـــــــت ايت امل

وعالوة عفى ذلــك، ووفيــا لفممف مــات ال اااة رــديف و ااة أمن الــدولــا عــداا من مفافق اةوت ــا   اصف ــا 
(. ووفيا 700، الفيفة A/HRC/25/CRP.1لالســـــــــــــــت  اوت النـــــــــــــــفيا، مبا ف ها مففق كبري يف ب  اع اياع )

 و د ال طحب، ينفذ مشت،ف حي ب  ااة أمن الدولا  عدامات لفن ناء لفشهااات ال  مجمها املمهد الَّ اي لفت
النــــ اســــ ا. كما أحي كثريا من املشــــتبو هبم ة ين  حي ل ادم من اةســــت  اب الذي يتمفضــــ حي لو يف مفاكز 

 اةوت ا .
 م وو و ــــــفا ل  ااة أمن الدولا، ال  يَّ حي الَّ ااف نــــــ ويبدو أحي قفاا  اســــــال املشــــــتبو هبم  ا   - 33

ب ســمها الف  ء  ا اسجفاءات الياا ا ا املمتااة، أو  صــداا أمف  اااي ببنــاطا. وي ضــح أود الفاا ين كاحي 
عيب  جفاء اةســـــــت  اب والتحي ق، ريفا النـــــــفطات مدة  ”ه  افنـــــــو ســـــــ  نا يف أود هذه املفاكز أاو 

الداخف ا ال  رؤةف  ، وة رتا  عفنا األاظما واملفاســــــ م(27)“اإلَّم واملَّاحي الذي ســــــ نــــــ ن ف و الشــــــصأ
بشــَّإ كبري يف ك ف ا ســري هذه الممف ا. وة رمفن أي ــا أي ممف مات عن اسجفاءات املنطبيا عفى األففاا 

 الذين رتهمهم و ااة أمن الدولا وارَّاب جفائم س اس ا.
النأ عفى وة خُتطف أســف املشــتبو هبم أبدا وليفااات أو وملَّاحي الذي آل  ل و أقااهبم، ولفغم من  - 34

من قاا حي اسجفاءات اعنائ ا. وعندما مي ت أود  182ضـــــــــــماحي اسخطاا وةعتيال واةوت ا  يف املااة 
الن ناء ة رتنفم أسفرو جثمااو وة خُتطف مبَّاحي افنو. وف ما سبق، كاات أسف املشتبو بو  كمفها رُفسإ 

بمل الشهااات املدا هبا مؤخفا  حي  وأ اات“. الذاب ولتبم ا”عفى أساس مبدأ  الَّ ااف ن أي ا  ا 
 مبدأ الذاب ولتبم ا مل يمد ينطبق  ة انااا أو وملفة.

، 2019أايا/ماي  ويف س اا اةستمفا  الدواي الشامإ  فس وي ا اساناحي الذي ُأجفي يف  - 35
و قــاا حي  اــو ة ر جــد يف مففاات اليــاا حي اعنــائي أ”أجــاب نثــإ اإلَّ مــا عفى هــذه املنـــــــــــــــــألــا بي لــو 

ـــــــــــــــــ مه ايا ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ا اسجفاءات اعنائ ا ع ممنـــَّف ’أو ‘ النـــ ا النـــ اســـي’ما ينـــمى بـ
 حي هذين الياا اا ين ــاحي عفى  اســال مي يف اعفائم ضــد ”وواصــإ قائال  ‘اعتيال النــ ناء النــ اســ ا

ه ـــــــــــا الدولا عفى النح  الدولا أو أي جفائم عاايا  ا مؤســـــــــــنـــــــــــات اسصـــــــــــال . أما مفرَّيب جفائم منا
املن ـــ ا عف و يف الياا حي اعنائي فهم ج اســـ س و اهاب  حي أاســـفتهم ق ى مماايا... ول س هؤةء ا فما 

 “.ولمدا الَّبري وجيفي التحفظ عف هم يف مؤسنات اسصال  لَّن مبمزل عن غريهم
، الفيفة A/HRC/40/66 ا )وما فتئ امليفا اصاا يدع  وسففاج التداجيي عن املمتيفا الن اس - 36
مطالبتنا ايظهاا الفأفا لق هؤةء ا فما ”(. وقد ذكف نثإ اإلَّ ما يف س اا اةستمفا  الدواي أحي 26

“. تم  والشمبو طالا سفاوهم، أ بو مبطالبتنا  حي اي ا  يدينا أفماة وافحق ال فا  من الدولا وا 
ويمت  امليفا اصاا أحي هذا الت ـــــــــــــــفيح اا من اإلَّ ما، ويبدي اســـــــــــــــتمدااه لفدخ ل يف مزيد من اإل اا 
وألخأ يف اإلاةت املتمفيا وألطفال وكباا النــــن واأل ــــصاا امل ــــابا  مفا  عيف ا أو بدا ا أو من 

، الذين ة يشـَّف حي أي دديد لَّ ااف نـ اذوي اسعاقا والننـاء اإل امإ واألمهات املفضـمات اةت زين يف 
اظاأب ”لفدولا أو ا تم . ويف هذا ال ـــــــــــــــدا، يفج  امليفا اصاا أحي يذك ف اإلَّ ما مبا أفاات بو من أحي 

__________ 

 (27) No Chain, “An investigation into the human rights situation in North Korea’s political prison camps: 

testimonies of detainee families”, March 2018, sect. 4. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/66
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/66
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اسصـــــالو ات ســـــ ت ـــــمن ر فري ممامفا لفنـــــ ناء اهلدا األســـــاســـــي منها ه   صـــــالوهم و عااة  ه فهم 
، و ا جــااــب ذلــك، يفى امليفا اصــاا وه  يتفَّف يف التيــدأب اةف  يف جــدول أعمــال (28)“اةجتمــاعي

وســـــــــتمفا  أي األفمال الذي مجه ايا ك ااي الشـــــــــمب ا الدمييفاط ا النـــــــــالأب أحي ال قت قد أ ا لَّي ري أب 
 يشَّإ عن وق دديدا ألمن الدولا وحتدا جفائم مناه ا الدولا ومناه ا الشمب  حتديدا رف  ف ا.

وأخريا، وامتثاة من اإلَّ ما ةلتزامادا الدول ا، و ةباد منها ةافتاوها عفى وي ا اسانـــــــــــــــاحي  - 37
 يدع ها امليفا اصاا  ا أحي  

 ص الَّ ااف ن )أ( رت ح سب إ وص ل مجاعات الفصد الدول ا  ا مفافق  
ا  رف ـــــــــــــــح عن مج   املمف مات املتمفيا اياااة هذه املمنـــــــــــــــَّفات وعفى وجو اص ـــــــــــــــ   )ب( 

اعفائم املنن با  ل هم واألوَّاأب ال اااة ليهمص ‘ 3’ا ا جننهم وأعمااهمص و ‘2’عدا اةت زينص و ‘1’
،إص و ‘4’و بإ اإل ــ ل عفى املاء واةاتفاا وملفافق ال ــح اص و‘ 6’اظاأب الت،ذياص و‘ 5’اظاأب الشــُ ‘ 7’ســُ

اظــــاأب الزاياات المــــائف ــــا، وأي  ‘9’وــــاةت اسففاج وال فــــاة وأمــــاكن الــــدفنص و ‘8’اصــــدمــــات الطب ــــاصو 
 ممف مات أخفى ذات صفاص

، و ذا كاات هناو أي ــا ه  ا أو آل ا الَّ ااف نــ رف د عن ففا اإلَّ ما املنــؤول عن  اااة  )ج(  
 وطن ا ممن ا ولتفت ش عفى هذه املمنَّفات.

 
 التعذيب وسوء املعاملة يف مرافق االحتجاز  

)مفافق اةوت ا   الَّ اي جااعواصـــــــــــــــإ امليفا اصاا رفيي  ـــــــــــــــهااات مفااها أحي اةت زين يف  - 38
النـــــــــــابق لفمحاكما( الذي رديفه و ااة أمن الدولا وو ااة أمن الشـــــــــــمب، ُلمف حي عفى اعف س يف وضـــــــــــ  

اُكإ  الثبات ط ال ال  أب م  ف ات اســــ اوا ق ــــرية أو ممدوما. و حي حتفو أودهم قف ال رمف  لف ــــفب أو
أو مُحإ عفى الفك ا عفى أاضـــــ ا عاايا والبياء يف وضـــــ  الثبات لف ة من ال قت عياو لو. وُينـــــتصدأب هذا 
المناب عــااًة إلمــإ املشـــــــــــــــتبــو هبم عفى اةع اا وعفائم، أو ريــدو ممف مــات يف ف ة  من ــا وج زة. وذكف 

نف مات، واعتيد ـــــــُ وا أحي رفي هم ممامفا كهذه أمف طب مي ألهنم بمل الفااين أهنم اعت وا هذه املمامفا من املـ
 خفج ا عن الياا حي.

وة يَّفي الطماأب الذي ييدأب لفمحت زين كم ا وا عاً. كما أحي اســـــــتصداأب املفافق ال ـــــــح ا حمدوا  - 39
مبفوا  صـــــ،ري ومففق لالغتنـــــال ااخإ الزازااا، ويتما عفى اةت زين اةغتنـــــال بنـــــفعا وملاء البااا يف 

جفاما من ع ــــ دة ومفا الذاة  150ت. وأوضــــح أود اةت زين النــــابيا  حي اةت ز يمطى أةناء الفاوا
 وفْ إ نف ح أو كفاب جمفاب ةالث مفات يف ال  أب.

 
 االختفاء القسري  

يُفســإ األ ــصاا الذين يُتهم حي وارَّاب جفائم ضــد الدولا  ا املمنــَّفات املذك اة، بدوحي أي  - 40
ا و سـف ب ي ـإ  ا ود اةختفاء الينـفي. وذكف األ ـصاا الذين يمتيدوحي ضـماانت قاا ا ا أو  جفائ 
أماأب امليفا اصاا أهنم استماا ا بَّإ وس فا متاوا هلم كدف  الف ى  الَّ ااف ن أحي أففاا أسفهم أُاسف ا  ا 

َّن ا من لَّنهم مل يتم ،الَّ ااف نـــــــــ والف  ء  ا اوائف النف ذ وىت ر ي ن ا من أحي أففاا أســـــــــفهم أاســـــــــف ا  ا 
__________ 

 .3-10املااة  ،المهد الدوي اصاا وإلي ا املدا ا والن اس ا (28) 
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اإل  ل عفى ممف مات أبمد من ذلك. وة يزال جيهف حي م ري أففاا أسفهم وىت بمد ااي اء سن ات كثرية 
 عفى اختفائهم.

أي ا األ صاا الذين مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا ورت من واةت اةختفاء الينفي يف  - 41
دها، وال اوا  حي واألجااب اآلخفين الذين اخُتطف ا اخُتطف ا من مجه ايا ك ااي يف أةناء اإلفب الَّ ايا وبم

. ووفيا سفااة (، الف ـــــــــإ الثالث، الففا هاء( A/HRC/25/63 يف ســـــــــبم ن ات ومثاا ن ات اليفحي املاضـــــــــي)
الففيق المامإ املمحب لاةت اةختفاء الينــــفي وغري الط عي، بفع عدا واةت اةختفاء الينــــفي أو غري 

ك ااي الشـــــــــــمب ا   . ووىت اآلحي، اع فت وَّ ما مجه ايا2019أايا/ماي  والا وىت  275الط عي الماليا 
منذ هنايا اإلفب الَّ ايا، ف ما ة يزال   ـــــص ـــــا من مجه ايا ك ااي خمتطفا 516امس ا ب ج ا الدمييفاط ا 

 م ري آةا آخفين اخُتطف ا يف أةناء اإلفب الَّ ايا جمه ة.
التيت أســــــــــــــف  2019أايا/ماي   27خمتطفا من ال اوحي غري ممف أب. ويف  12وة يزال م ـــــــــــــــري  - 42

الفحظا الفاهنا هي ” م  النــ د رفامب يف أةناء  ايارو لف اوحي. و ــدا أففاا هذه األســف عفى أحي املصَتطفا
م   ـــ ص خا أففاا هذه األســـف.   إلاو اوورت ع اة ال ـــحااي أكثف “. الففصـــا األخرية إلإ هذه املنـــألا

عاما من الممف كما أاو ازيإ  86ف الد ي ك د م ، مي، الذي اخُتطاب وه  يف الثالثا عشـــــــــــــــفة، يبفع اآلحي 
ألا الت صـــــــــإ  ا وإ ملشـــــــــَّفا املصتطفا يف املنـــــــــتشـــــــــفى منذ ما يزيد عفى الماأب. وة بد أحي ُرداج منـــــــــ

مفاوضــات عمف ا النــالأب، وهي جفميا خطرية ذات ع اقب ط يفا املدى يف متت  ال ــحااي وأســفهم ولمديد 
من وي ا اساناحي. وينب،ي أي ا أحي يفيى وق أسف املصتطفا يف ممففا م ري أوبائهم واةستدةل عفى 

 لممف ا.مَّاهنم اةعتباا ال اجب يف  طاا هذه ا
 

 األجانب احملتجزون  
. ومثا رياايف مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط اة يزال ستا من م اطحب مجه ايا ك ااي حمت زين يف  - 43

،إ لف ة غري ممف ما، ف ما ُوَّم عفى آخف يف عاأب  2015رف د ب ــــدوا ُوَّم عفى أودهم يف عاأب  ولشــــُ
 ج ا عدا أك  من م اطحب مجه ايا ك ااي اهن اةوت ا .ولن ن مدى اإل اة. وهناو اوتمال ل   2014

وونــــــــــبما رف د املمف مات املتاوا يبدو أحي اليبل عفى امل اطن اةســــــــــ اي، النــــــــــ د  ســــــــــ ،في،  - 44
واسففاج عنو يف وقت ةوق، عفى ما ســــــــــــــبق  جيا ه أعاله، ميثإ ر، ريا مهم ا يف ممامفا اةت زين األجااب 

ال  رفياها لن ء الطال  أور  واامبري. وقد أُليي اليبل عفى الن د واامبري، وه  و ث خيتفاب عن املمامفا 
يف مطـــاا ب  اع اياع الـــدوي، ومل يتم أبـــدا  ما  2016كـــاا حي الثـــاين/ينـــايف طـــالـــب جـــاممي أمفيَّي يف  

أب من التدخإ الين ــــــــفي املناســــــــب، وأُففج عنو ف ما بمد وه  يف والا غ ب با ر يف عفى أةفها بمد ســــــــتا أاي
مجه ايا ك ااي الشـــــــــــــــمب ا الدمييفاط ا . ورظإ وَّ ما 2017وزيفاحي/ي ا و ع ارو  ا ال ةايت املتحدة يف 

منؤولا عن اإلالا ال ح ا اإلفجا ال  ُوجد عف ها الن د واامبري، ومل ريدأب وىت اآلحي ممف مات اق يا عما 
م ا، وهي الن يد، فماة وأد  ضماحي ودث لو. ويف والا الن د س ،في كاحي الت فا الف اي لفدولا اإلا

التمت  لي ا أساس ا ينتحق مج   األجااب امل ج اين اهن اةوت ا  التمت  هبا. وي صي امليفا اصاا 
من اآلحي ف ـــــاعدا، وأحي جيفي وضـــــ  مجه ايا ك ااي الشـــــمب ا الدمييفاط ا  حي رَّ حي هذه املمااســـــا هي هن  

 األجااب.  جفاءات قاا ا ا  فافا ملمامفا الن ناء
 

https://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
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 األخاار احملدقة ابلفارين وخار اإلعادة للوطن ومعاانة األسر املشتتة -دال  
 األخاار احملدقة ابلفارين  

 ا ال ــا ول ــماب الشــديد مجه ايا ك ااي الشــمب ا الدمييفاط ا يشــمف األ ــصاا الذين ففوا من  - 45
إ لالاتفـــاا وصـــدمـــات اةجتمـــاع ـــا ويمـــاا حي خمـــاطف اعتيـــاهلم و عـــاادم لف طن، ومن عـــدأب وج ا ســـــــــــــــب ـــ

تَ فين وأاوب األعمال و  ـــــُ ـــــُ اَهفة. ووسضافا “ األ واج”وهشا تهم أماأب است،الل املـ ال  ن ا واألسف املـ
ل ـــــــإ أطفال املفأة الفااة الذين رن بهم من اجإ صـــــــ حب عفى امل اطنا ال ـــــــ ن ا ول ـــــــفواة.   ا ذلك، ة

 طفاهلا جنن ا ص ن ا مزواة وىت يتنىن هلم اةلتحاا وملداسا.وذكفت  ودى الفااات أهنا ا  ت أل
. ورمفضــــــت غالب تهن لالجتاا مجه ايا ك ااي الشــــــمب ا الدمييفاط اومتثإ الننــــــاء ممظم الفااين من  - 46

. واغم صم با حتديد النطاا (29)هبن لفممإ يف جتااة اعنس مبا يف ذلك عن طفيق الزواج الينفي والدعااة
الا، قد ات  ودى املنظمات ال  ي جد ميفها يف لندحي أحي اةســــــــت،الل اعننــــــــي لففااات يدا  الَّامإ لفح
. ورمتمد ال،الب ا المظمى (30)ماليا من اوةاات ال ةايت املتحدة يف ال ـــــا كإ ســـــنا 105عفى األقإ 

 فوحي، ويظإ الفااوحي هم أي ـــــــا يف ممظم األو احي مت  “ مساســـــــفة”ل  ـــــــصاا الذين يم وحي اإلدوا عفى 
مدينا هلم غالبا مببالع كبرية. وي افق بمل الفااين عفى ســداا اي هنم لفنــماســفة مب فا قبل اســتحياقات 

 الت طا ال  متنحها هلم وَّ ما مجه ايا ك ااي.
نـــب او يف ال ـــا توذكف ممظم الفااين الذين أجفيت ميابالت ممهم أهنم يفســـف حي املال الذي يَّ - 47

ع  قن ات وهظا التَّففا. وأوضــحت  ودى الفااات أحي مجه ايا ك ااي الشــمب ا الدمييفاط ا  ا ذويهم يف 
ماســفة متمداين قبإ يف املائا عفى األقإ من املال الذي رُفســفو  ا أمها يُيتط  يف  ــَّإ عم ةت لنــ 30

 وص ل املال  ل ها.
مجه ايا ك ااي الشـــــــــــــــمب ا وقط  الفااوحي الذين وصـــــــــــــــف ا  ا مجه ايا ك ااي اوالت  ـــــــــــــــاقا من  - 48

ع  ال ــــا. و ــــفوت  ودى الننــــ ة رفاصــــ إ اوفتها الط يفا واصطفة من ال ــــا  ا جن ب الدمييفاط ا 
 ــــفا آســــ ا  ا أحي وصــــفت يف هنايا املطاا  ا مجه ايا ك ااي. فيد رزوجت من اجإ صــــ حب وأجنبت منو 

 طفال، لَّنها ُأج ت عفى رفو طففها يف ال ا. 
 

 خماطر اإلعادة للوطن  
مجه ايا ك ااي ممف مات عن عدا متزايد من اإلاةت الففايا ختأ فااين من رفيى امليفا اصاا  - 49

مبن ف هم أطفال، اوُت زوا يف مدينا  ــــــ ن ااع، مبياطما ل اوانع ال ــــــ ن ا. وبمث امليفا الشــــــمب ا الدمييفاط ا 
ين. اصاا  ابما اداءات عاجفا  ا ال ــا رت ــمن  ــ اغإ رف ــ ف ا بشــأحي قفابا ةالةا وعشــفين من الفاا 

__________ 

 (29) Yoon Hee-Soon, “Sex slaves: the prostitution, cybersex and forced marriage of North Korean women and 

girls in China”, Korea Future Initiative, May 2019 يف املائا من الالج ـات من ك ااي  60. وفيـا لفتيفيف، ييـدا أحي
يف املائا منهن عفى نااســــــا  50الشــــــمال ا يف ال ــــــا ييمن ضــــــحااي يف  ــــــفو جتااة اعنس. ومن هذا المدا، جُيَ  ما يناهز 

هن يف  ــــــــبَّات نااســــــــا يف املائا من 15يف املائا منهن ألغفا  الزواج الينــــــــفي، ويُيحم  30الدعااة، ويباا ما يزيد عفى 
 اعنس الن  ي.

 (30) Yoon Hee-Soon, “Sex slaves: the prostitution, cybersex and forced marriage of North Korean women and 

girls in China”. 
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من ممف مات أكثف رف ـــــــــــــــ ال وملياااا م  موينتظف امليفا اصاا رفيي ااوا من وَّ ما ال ـــــــــــــــا رت ـــــــــــــــ
 مفاسالدا النابيا.

ورتصذ وَّ ما ال ـــــــــــا م قفا قاطما مؤااه أحي األ ـــــــــــصاا الذين يدخف حي ال ـــــــــــا ألســـــــــــباب  - 50
  ن ا. ورف د اإلَّ ما أي ا  هنا اقت اايا ع  قن ات غري قاا ا ا ل ن ا ةج ا، وأهنم ينتهَّ حي الي ااا ال

 رتمامإ م  هذه اإلاةت وفيا لفياا حي الدوي والياا ين الداخفي واملباائ اساناا ا.
عفى أحي مجه ايا ك ااي الشــــــــمب ا الدمييفاط ا ومن انو ا الياا حي الدوي، ارفيت لَّ ما ال ــــــــا و  - 51

دوا. لَّن امليفا اصاا ي ا أحي ينـــــــــفل ال ـــــــــ ء عفى رتبااة التماوحي يف من  المب ا غري الياا ين لنيا  اإل
التزامات وَّ ما ال ــــــــــــا مب جب الياا حي الدوي إلي ا اسانــــــــــــاحي والياا حي الدوي لالج ا، بمدأب  عااة 

. ويم د امليفا اصاا التأك د عفى أاو ب ـــفا النظف (31)ك ااي الشـــمب ا الدمييفاط ا  األ ـــصاا  ا مجه ايا
اا حي الدوي إلي ا اسانـــاحي أي ـــا مبدأ عدأب اسعااة الينـــفيا الذي يُنأ  عف و عن مفكز الالجئ، ي فف الي

بشـَّإ واضـح يف ارفاق ا مناه ـا التمذيب وغريه من ضـفوب املمامفا أو المي با الياسـ ا أو الال انـاا ا أو 
 امله نا.
ه من وهناو أســــــــــــــباب ق يا ردع   ا اةعتياا  حي هؤةء الفاا ين ســــــــــــــ تمفضــــــــــــــ حي لفتمذيب وغري  - 52

. فااتهاكات وي ا ك ااي الشــمب ا الدمييفاط ا  اةاتهاكات اعنــ ما إلي ا اسانــاحي  حي أُع دوا  ا مجه ايا
اسانـــــــاحي حتدث بشـــــــَّإ ننه  يف أةناء اةســـــــت  اوت ال  رنط ي عفى التمذيب أو املمامفا الياســـــــ ا أو 

د الت فيد من املالبس، والمناب الذي امله نا، وخالل التفت ش الشـــــص ـــــي المدواين لففااين املشـــــتبو هبم بم
يتمف  لو اةت زوحي ك زء من  جفاءات التأايب. واغم أحي املنؤول ا األول ا يف الت دي هلذه اةاتهاكات 

عن طفيق رطب ق  مجه ايا ك ااي الشـــــــــــــــمب ا الدمييفاط ااملمنه ا إلي ا اسانـــــــــــــــاحي ري  عفى عارق وَّ ما 
اصاا ال ـــ ء عفى ضـــفواة أحي ري أب ال ـــا والدول األخفى   صـــالوات قاا ا ا ومؤســـنـــ ا، ينـــفل امليفا

 لمايا الفااين، ب صفهم ةج ا عفى عا املَّاحي.
وونـــبما جاء بمال و، رطبق وَّ ما ال ـــا أي ـــا املباائ اسانـــاا ا عفى والا الفااين. ومب جب  - 53

رشـمإ هذه املباائ اسانـاا ا واإل اا والنزاها واةسـتيالل.  58/114و   46/182قفااي اعمم ا الماما 
وي يف وــالــا الفــااين الــذين ي اجه حي خطف اسعــااة  ا ال طن، مثــا مبــدآحي جــديفاحي وةعتبــاا اصــاا  ـا 

وأحي يَّ حي غف  اسجفاءات  ُوجدت، أينما اسانـــــــاا ا لفمماانة الت ـــــــدي ضـــــــفواةمبدأ اسانـــــــاا ا ومؤااه 
رنحا  اعهات الفاعفا  أة  ومؤااه اإل اا ومبدأ ،يا اإل اة وال ــحا وضــماحي او اأب البشــفاسانــاا ا ه  محا

 ايحب أو عن في أو س اسي طاب  ذات خ  مات يف رنصف  أو اإلفب ا الممف ات يف طفا ألي اساناا ا
ي اجهها الفااوحي وق ا الت او ات اصطرية إلي ا اسانـــاحي ال  قد  ن مل املبدأ األول وينطبق. أيدي ل جي أو

ص أما املبدأ الثاين ف ح  د أي عالقات أو م ــــاحل ســــ اســــ ا ك ااي الشــــمب ا الدمييفاط ا   حي أع دوا  ا مجه ايا
 ف ما با اعهات املمن ا قد ختإ  وملمامفا اساناا ا ل ففاا.

__________ 

 .1967اصاصا ب ض  الالج ا وبفور ك هلا لماأب  1951يشمإ هذا أي ا التزامات ال ا كطفا يف ارفاق ا عاأب  (31) 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
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النــــــام ا لشــــــؤوحي األمم املتحدة ولث امليفا اصاا وَّ ما ال ــــــا كذلك عفى منح مف ضــــــ ا  - 54
مجه ايا ك ااي الشــــــــــــمب ا الالج ا اسذحي ولنــــــــــــفف  ا املناطق اإلدوايا ذات ال ــــــــــــفا لتمَّا الفااين من 

 . (32)من نااسا ويهم يف التماس الف  ء من اةضطهااالدمييفاط ا 
اصاا األخرية عمه ايا ك ااي،  ــــــــــــــمف ولتشــــــــــــــ     اء اعه ا املصتففا ال  وخالل  اياة امليفا  - 55

ربذهلا عدة اول خاصـــــــــــــــا مجه ايا ك ااي ملن   عااة الفااين  ا ال طن، ووث األطفاا عفى ردع م هذه 
، بفع عدا الفااين 2019مت  /ي ل و  2اعه ا. ولنـــــــــــــب الب اانت ال  أذاعتها و ااة ر و د الَّ ايتا يف 

 2019الذين اخف ا  ا مجه ايا ك ااي يف الن ـــــــاب األول من عاأب مجه ايا ك ااي الشـــــــمب ا الدمييفاط ا  من
 487والبالع  2018 ـــــــــص ـــــــــا وه  ما يزيد عفى المدا املنـــــــــ إ لنفس الف ة من عاأب  546 مجال و  ما

  ص ا.
 حي الدوي واملباائ ويف اصتاأب، ي ا امليفا اصاا أحي يشـــــــــــــــدا جمداا عفى أاو يتما مب جب الياا - 56

بد أي ا أحي  . وةك ااي الشمب ا الدمييفاط ا  اساناا ا عدأب  عااة أي فااين م ج اين يف ال ا  ا مجه ايا
يُداج هذا التهديد بشأحي  عااة الفااين من مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا  ا ال طن ضمن املفاوضات 

 اعاايا.
 

 مشّقة األسر املشتتة  
اةر ال بنه لا مبن خفف ا مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا ينتط   األ صاا الذين رفك ا  ة - 57

وااءهم من أففاا أســـفهم. ور ـــطف انـــاء كثريات أي ـــا  ا رفو أطفاهلن م  آوئهم ال ـــ ن ا عندما غاااحي 
ا يف مجه ايا ال ـــــا مت هات  ا مجه ايا ك ااي. وعندما ســـــأل امليفا اصاا  ودى الفااات عن خططه

“. ة متفك اف ذا كبريا لَّنها رفغب يف  و ـــــــــاا أوها )الَّف اب(  ا ك ااي اعن ب ا”ك ااي، أجابت  هنا 
ورتنــــــــبب الي  ا املشــــــــداة عفى وفيا التنيإ املففوضــــــــا عفى النــــــــفف  ا اصااج، والمي وت الياســــــــ ا ال  

 ف املشتتا.يتمف  هلا املمااوحي  ا ال طن، يف خفق اواة جديدة من األس
أغنـــــــــــــطس /وة رزال مماانة األســـــــــــــف ال  رففا  فها خالل اإلفب الَّ ايا منـــــــــــــتمفة. ويف آب - 58

منهم م  أففاا أســـــــفهم املشـــــــتتا. ويفوب امليفا اصاا وةرفاا ال ـــــــااا عن قما  170، التيى 2018
 ل جذايا ملنــــألا رمزيز التماوحي اسانــــاين من أجإ وضــــ  وف”من أجإ أيف ل/ســــبتم   19ب  اع اياع يف 

لفياءات مل   إ األســـــف يف منطيا ك م،ااع “ مفافق اائما”يف ذلك عن طفيق فتح  مبا“ المائالت املشـــــتتا
ومن أجإ الت صــإ  ا وإ ملنــألا الت ممات المائف ا ولف دي ، ورباال اســائإ الف دي  “ يف دايخ قفيب”

صطا ابل أففاا األســـــــــف مبا يف ذلك بفســـــــــائإ  ويمفب امليفا اصاا عن  ي ده 33“.با المائالت املشـــــــــتتا
، مل رشـــــــــــــــهـد هـذه 2019 وزيفاحي/ي ا ـوالف ـدي . ويف الف ة ال  كـاحي جيفي ف هـا  ايارـو عمه ايـا ك ااي يف 

اصطا رط اا مهماً. و مإ امليفا اصاا أحي يشــــــــــهد اع لا امليبفا لفياءات األســــــــــف املشــــــــــتتا يف املنــــــــــتيبإ 
 اليفيب.

 

__________ 

 ( من اسعالحي الماملي إلي ا اساناحي.1) 14وفيا لفحمايا ال  ر ففها هلم املااة  (32) 

 .https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322ااظف  (33) 

https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322
https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Briefings/322
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 حلقوق اإلنساناألمم املتحدة ما منظومة التعاون  -خامسا  
 والية املقرر اخلاص -ألف   

رماا  بشـَّإ ”اختاذ م قاب اثبت مؤااه أهنا مجه ايا ك ااي الشـمب ا الدمييفاط ا ر اصـإ وَّ ما  - 59
مجه ايا ك ااي الشـــــــــــــــمب ا قفاا جمفس وي ا اسانـــــــــــــــاحي وامليفا اصاا املمحب لي ا اسانـــــــــــــــاحي يف “ قاط 

ويف س اا اةستمفا  الدواي الشامإ الذي “. لن ريبإ أو رم ا هبما يف املنتيبإ أي ا”و  الدمييفاط ا
امليفا اصاا ُينــــص ف أااًة ســــ اســــ ا ”أحي ا ك ااي الشــــمب ا الدمييفاط ا مجه اي، ذكف وفد أايا/ماي ُأجفي يف 

ومل يَّن مبنتطاا امليفا اصاا  جفاء رباال لآلااء س اء وةجتماا ولنفطات الَّ ايا “.  لفي ى املماايا
ا يف جن اب أو ا  ي او، أو بتباال الفســائإ ممها. وي ا امليفا اصاا أحي يشــدا عفى أحي رفاعفو م  اإلَّ م

ســـــ ا ينـــــ  ـــــد حتديدا مبباائ اةســـــتيالل واإل اا والنزاها، وأاو ســـــ َّ حي من املف د لفحَّ ما أحي رفوب 
ولفصـد املنـتيإ إل اا وي ا اسانـاحي. ويفى امليفا اصاا أي ـا أحي عمف ا النـالأب رتطفب ر افف الشـفاف ا 

لَّي يَّ حي وملنـــــــتطاا  يفاط امجه ايا ك ااي الشـــــــمب ا الدميواةافتا  ف ما يتمفق لالا وي ا اسانـــــــاحي يف 
كنــــــــب الثيا وبث اةطم ناحي لدى األطفاا ذات ال ــــــــفا ولدى ا تم  الدوي. ويف ذات ال قت، لتاج 
 والل النــالأب املنــتداأب  عمال وي ا اسانــاحي لماما امل اطنا، ألحي النــالأب جيب أحي يَّ حي لفناس، وألحي 

ا ازا النـــال  الن وي والنـــالأب حتنـــا و اة اســـتداما النـــالأب رتطفب اعم النـــَّاحي. وجيب أحي ي ـــ  و ا
امل اطنا الماايا يف صـــــــم م املناقشـــــــات. وســـــــ  اصـــــــإ امليفا اصاا النـــــــمي ةغتناأب الففا لفتفاعإ م  

 امس ا وبشَّإ غري امسي. مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط اوَّ ما 
 

 االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان -ابء 
، اظف الففيق المامإ املمحب وةســــــــــــتمفا  الدواي الشــــــــــــامإ التاب   فس 2019ماي  أايا/ 9يف  - 60

. ورفيى البفد مه ايا ك ااي الشـــــمب ا الدمييفاط اوي ا اسانـــــاحي لفمفة الثالثا يف ســـــ إ وي ا اسانـــــاحي ع
ر صــــــــ ا منها. و ــــــــدات اإلَّ ما عفى  199وفداص ووافق عفى أحي ينــــــــتمف   87ر صــــــــ ا قدمها  262

ل  ربذهلا لتحنـــــــــا اإلي ا اةجتماع ا لفم اطنا ومحايا الناس امل ج اين يف واةت ال ــــــــماب، اعه ا ا
وأ ــــاات  ا ر ة ق التماوحي م  اآلل ات الدول ا إلي ا اسانــــاحي. وكاات الت صــــ ات الثالث والنــــت حي ال  

والتمذيب وســـ ء اف ـــتها اإلَّ ما من املبدأ رتمفق مبمنـــَّفات اةعتيال النـــ اســـي، واةوت ا  التمنـــفي، 
الطبيي، والتماوحي م  امليفا اصاا املمحب لالا وي ا اسانـــــاحي يف  ســـــ ا،  حياملمامفا، واملصتطفا، واظاأب 

. وقبإ  جفاء اةستمفا ، اعا امليفا اصاا الدول يف بال  صحفي  ا مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا
منـــــــااها و عطاء أول يا لتحنـــــــا و اة امل اطنا الماايا. بت، ري مجه ايا ك ااي الشـــــــمب ا الدمييفاط ا  قناا 

واظف امليفا اصاا  جياب ا ساسال اإلَّ ما وفدا من املنؤولا مبن ف هم اناء من ففوا خمتففا واخ هلم يف 
و اا م  الدول األخفى. واغم افل اإلَّ ما أول األمف الت صـــــــــ ات الثالث والنـــــــــتا املت ـــــــــفا وإلي ا 

نا، يفى امليفا اصاا أحي التَّف م عالا ا عن هذه املنــــــــائإ اصالف ا خط ة أوا مهما األســــــــاســــــــ ا لفم اط
رثم ن بشـــدة اإل اا والتماوحي ”لفت ـــدي هلذه الشـــ اغإ املت ـــفا لي ا اسانـــاحي. وقد أفاات اإلَّ ما  هنا 

ف ذت مج   ا”وأهنا “ من أجإ رمزيز وي ا اساناحي ومحايتها، وخاصا آل ا ]اةستمفا  الدواي الشامإ[
وي ا امليفا اصاا أحي لل اإلَّ ما يف هذا ال ــــدا “. الت صــــ ات ال  ُقدمت  ل ها يف اع ةت النــــابيا

 عفى النظف يف قب ل مش اة اعهات الفاعفا اصااج ا واعمها يف رنف ذ الت ص ات.
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 السامية حلقوق اإلنساناملتحدة  مفوضية األمم  -جيم 
يف جن اب لفمشــــــااكا يف اةســــــتمفا   حها ففصــــــا وج ا وفد من ب  اع اياعاغتناما لفم زة ال  رت  - 61

لفشـــــؤوحي األمم املتحدة النـــــام ا إلي ا اسانـــــاحي و اااة األمم املتحدة الدواي الشـــــامإ، اظمت مف ضـــــ ا 
مه ايا ك ااي إلي ا اسانــاحي املت ــفا جاألمم املتحدة النــ اســ ا وبناء النــالأب، وفيا عمإ بشــأحي منظ ما 

، اكزت ف ها عفى رنف ذ ر صــــــــ ات املَّفَّفا وسجفاءات اصاصــــــــا وه  ات املماهدات الدمييفاط االشــــــــمب ا 
واةســـــتمفا  الدواي الشـــــامإ. ويشـــــ   امليفا اصاا اإلَّ ما عفى م اصـــــفا التفاعإ البن اء م  مف ضـــــ ا 

ملف ضا النام ا النام ا إلي ا اساناحي. ويمفب خ   ا عن اعمو لفتح ري لزاياة جتفيها ااألمم املتحدة 
ملناقشــــــا خطل املشــــــااكا الط يفا األجإ وحتديد جماةت املنــــــاعدة ك ااي الشــــــمب ا الدمييفاط ا    ا مجه ايا

 التين ا.
وةيا املف ضــــــــــــــ ا  40/20، مدا جمفس وي ا اسانـــــــــــــــاحي يف قفااه 2019آذاا/مااس  22ويف  - 62
اَءلا ملدة عاما. ور اصـــــإ املف ضـــــ ا مج  الشـــــهااات الففايا واســـــتمفاضـــــها ور و د امل نـــــَ ـــــــــــــــــــُ تمفيا خبطا املـ

املمف مات املتأر ا من خمتفاب اعهات املمن ا يف قاعدة لفب اانت. ويمفب امليفا اصاا عن اعمو املت اصـــــــإ 
يبإ وحتنـــا وي ا اسانـــاحي إلفظ املمف مات من أجإ اســـتصدامها يف عمف ات النـــالأب والمدالا يف املنـــت

 مل اطحب مجه ايا ك ااي الشمب ا الدمييفاط ا.
 

 الفريق القاري لألمم املتحدة -دال 
 ا ممتَّاب  2018رشـــفين الثاين/ا فم   21 ا  19اا ـــم امليفا اصاا عفى مدى الف ة من  - 63

وانقش امل ــــــــــــاعب ال  ي اجهها رنف ذ وةايت رفب ا اوت اجات  ،الففيق اليطفي ل مم املتحدة يف واَّ و
ماليا  ــصأ. ورفيى امليفا اصاا أي ــا  فااات حُمد ةو من الففيق اليطفي عن املهاأب ال  أجفاها  10.3
 ــــصاا اةتاجا يف جماةت األمن ال،ذائي . وي اصــــإ الففيق اليطفي ريدو املنــــاعدة ل 2019يف عاأب 

والت،ذيا واصدمات ال ـــــــح ا األســـــــاســـــــ ا وامل اه املأم اا واملفافق ال ـــــــح ا الَّاف ا. ويف وا يتألاب الففيق 
اليطفي من جمم عا من ال كاةت اسانــــــــــاا ا، ي ا امليفا اصاا أحي يؤكد جمداا أحي كإ م اطن من م اطحب 

يفاط ا ل س جمفا منتف  وملنــاعدة اسانــاا ا، بإ ه  أي ــا صــاوب وي ا يف مجه ايا ك ااي الشــمب ا الدمي
ة بد من “ وي ا اسانــــــاحي أوة”ال،ذاء وال ــــــحا واملاء واملفافق ال ــــــح ا. ويف  طاا مباااة األما الماأب 

  الثالثاألمم املتحــدة ووكــاةدــا مبنـــــــــــــــؤول ــادم مج مــا عن اعم اكــائز األمم املتحــدة رــذكري مج   م ظفي 
النالأب واألمن، والتنم ا، ووي ا اساناحي، وة س ما ف ما يتمفق وملنائإ ال  رنط ي عفى ربمات خطرية 
عفى وي ا اسانـــــاحي. وســـــ ا ي اصـــــإ امليفا اصاا و ااه البن اء م  الففيق اليطفي ل مم املتحدة لدعم 

  اماج وي ا اساناحي يف جه اه اساناا ا واسمنائ ا.
  

 نتاجاتاالست -سادسا  
على درجة عالية من مجهورية كوراي الشطططططططططعبية الدميقراطية ال تزال حالة حقوق اإلنسطططططططططان يف  - 64

تجز فيها  اخلاورة. وتتواصططططل يف  طار السططططرية الكاملة  دارة معسططططكرات االعتقال السططططياسططططي اليت   
، وخيضا املواطنون أعداد كبرية من السجناء السياسيني يعانون أسوأ األوضاع. وال توجد حرية للتعبري

لنظام للمراقبة واإلشراف والعقاب ينتهك ما هلم من حقوق اإلنسان. ويف الوقت ذاته، تعرتي هياكل 
الدولة أوجه قصططططططور جسططططططيمة ال يتان معها للسططططططكان، خاصططططططة قاطنو املناطق الداخلية للمقاطعات، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/40/20
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املعاانة من هذا الفشطططل احلصطططول على الغذاء األسطططاسطططي. ويعاو األطفال واحلوامل واملرضطططعات أشطططد 
 اهليكلي الذي تعود املسؤولية األساسية عنه  ىل احلكومة.

أما هؤالء الذين اختذوا القرار الصطططعب دغادرة البلد حبثا عن فروف معيشطططية أفضطططل تشطططمل  - 65
التمتا ابحلقوق األسطاسطية، مضطارين بالبا  ىل ترس أسطرهم خلفهم، فيتعني عليهم مواجهة رحلة شطاقة 
ميكن أن يقعوا أثناءها يف شطططططططراس املهربني والزواي القسطططططططري واال ار ابجلنس. والثل النسطططططططاء، ال  ي 
يشطططططططكلن الغالبية العظمى للفارين، الف ة األشطططططططد تعرضطططططططا ألخاار هذر احلاالت. وهناس شطططططططرس  خر 

صطططططينية، يف على يد السطططططلاات الكوراي الشطططططعبية الدميقراطية   مرتبص، هو  مكانية اإلعادة  ىل مجهورية
انتهاس ملبدأ عدم اإلعادة القسطططططططططططرية املنصطططططططططططوص عليها يف القانون الدو  حلقوق اإلنسطططططططططططان وقوانني 

كوراي   ال ج ني. وميكن أن تكون أوجه املعاانة اليت يتحملها األشطططططططططططخاص الذين يعادون  ىل مجهورية
عادة يف االحتجاز  فتاكة، بسططططططططبب التعذيب وسططططططططوء املعاملة اليت خيضططططططططعون هلاالشططططططططعبية الدميقراطية 
 التعسفي والسجون.

مجهورية كوراي الشطططططعبية وابلابا، تتسطططططم ابأللية البالغة اخلاوات اليت اختذسا السطططططلاات يف  - 66
والبلدان األخرى املتصطططلة ابحلالة يف شطططبه اجلزيرة الكورية حبثا عن السططط م ودرءا النتشطططار الدميقراطية 

رة ابخلري. لكن هذا األسطططططططططططلحة النووية. وتتالا ابقي دول ال عامل قدما  ىل  قيق نتا ج  جيابية مبشطططططططططططّ
مل يضططططططمن هلم  مامجهورية كوراي الشططططططعبية الدميقراطية السطططططط م،  ن  قق، لن يكون ذا شطططططط ن ملواطين 

  سني ممارسة أبسط حقوقهم األساسية.
ضطططا ع ، وينبغي هلا أن تواصطططل، العمل على االاألمم املتحدة، سطططتواصطططل ويف هذا الصطططدد - 67

وهي السططططططططططط م واألمن، والتنميطة،  ،قطذر املهمططة النبيلططة اليت ال منططدوحطة عنهططا لتعزيز ركطا زهطا الث  
 وحقوق اإلنسان.

  
 التوصيات -سابعا  

 دا يلي:مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يوصي املقرر اخلاص  - 68
التططدرجيي للحق يف التمتا ابملسطططططططططططتوى اختططاذ اخلاوات الكفيلططة بتحقيق اإلعمططال  )أ( 

املعيشي ال  ق، دا يف ذلك احلق يف الغذاء واحلق يف امليار واملرافق الصحية، ابستخدام موارد الدولة 
 املتاحة  ىل احلد األقصى املمكن، و عااء أولوية للمجتمعات األشد سميشا؛

ظمات اإلنسططانية لألمم توفري سططبيل أوسططا بري معاق، وبياانت  نية ذات صططلة للمن )ب( 
 املتحدة لتمكينها من الوصول  ىل أشد اجملتمعات ضعفا احملتاجة للمساعدة؛

سي ة بي ة يتمتا فيها الناس حبرية وأمان حبقهم يف كسطططططططب القوت عن طريق العمل،  )ج( 
 ودراجعة القانون اجلنا ي والتشريعات األخرى ذات الصلة ومكافحة تفشي الفساد؛

بحو  و اتحطة البيططاانت اإلحصططططططططططططا يططة والبيططاانت األخرى للتمكني إلجراء  جراء ال )ا( 
 تقييم ألثر اجلزاءات الدولية على احلقوق االقتصادية واالجتماعية للناس؛

النظر يف االنضطططططططططططمام  ىل عضطططططططططططوية منظمة العمل الدولية بغرض االلتزام ابملعايري  )هـ( 
 لدان األخرى؛األساسية للعمل وتعزيز التعاون االقتصادي ما الب
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اسطططططططططططتعراض القانون اجلنا ي والقوانني األخرى من أجل  عادة تعريف األفعال اليت  )و( 
، واسطططططططططططتعراض دواعي فرض القيود على حرية املعلومات ومدى “سديدات لألمن القومي”تشطططططططططططكل 
 تناسبيتها؛
 ختفيف املراقبة اليت الارسطططططها السطططططلاات على احلياة اخلاصطططططة للناس ورصطططططدها، من ) ( 

 أجل احرتام احلق يف حرية التعبري والرأي، واحلق يف اخلصوصية؛
)معسططكرات االعتقال السططياسططي( ودعوة  الكوانليسططو اتحة معلومات مفصططلة عن  ) ( 

 أجهزة دولية مستقلة للرصد ملراقبة هذر املعسكرات؛
ص  اتحة التنظيمات واملراسططططيم واإلجراءات الداخلية املنابقة على اعتقال ألشططططخا ) ( 

واسطططططتجواقم وهاكمتهم “ جرا م مناهضطططططة للشطططططعب’’و‘‘ جرا م مناهضطططططة للدولة”املتهمني ابرتكاب 
 اليت تنفذها وزارة األمن الوطين؛ واحتجازهم،

الذنب ”النظر يف زايدة منح العفو للسجناء السياسيني، ال سيما السجناء بسبب  )ي( 
 على كفالة الشفافية يف هذر العملية؛ ، كجزء من عملية جارية طويلة األجل، واحلرص“ابلتبعية

التصطططدي ملزاعم االختفاء القسطططري، وتزويد أسطططر الضطططحااي ابملعلومات الدقيقة عن  )و( 
 مصا ر ذويهم املفقودين وأماكن وجودهم؛

الت كد من حصططططططططططول الرعااي األجانب، دن يف ذلك املواطنني السططططططططططتة من مجهورية  )ل( 
بيونغ اينغ على املسطططططططططططاعدة القنصطططططططططططلية دقتضطططططططططططى اتفاقية فيينا للع قات كوراي احملتجزين حاليا يف 

القنصطططططططططططلية، من أجل  ط ق سطططططططططططراحهم يف وقت مبكر وكفالة امتثال معاملتهم امتثاال  اتما  للقواعد 
 النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛

 االعرتاف على صطططططططططعيدي القانون واملمارسطططططططططة ابحلق األسطططططططططاسطططططططططي يف مغادرة البلد )أب( 
 ودخوله، والت كد من عدم خضوع األشخاص الذين يعادون للوطن للعقاب بعد عودسم؛

 نشططاء  لية لرصططد تنفيذ التوصططيات الصططادرة عن اجلولة الثالثة ل سططتعراض الدوري  )حي( 
 ؛2019أاير/مايو الشامل الذي شاركت احلكومة فيه يف 

السططططططامية حلقوق اإلنسططططططان، دا يف ذلك دعوسا األمم املتحدة التفاعل ما مفوضططططططة  )س( 
 لزايرة البلد؛
السامية األمم املتحدة نية من مفوضية مواصلة السعي للحصول على املساعدة التق )ا( 

 حلقوق اإلنسان، دا يف ذلك  اتحة سبيل دخوهلا للبلد؛
مجهورية اسطططططته ل عملية للحوار ما املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسطططططان يف  )ا( 

 .كوراي الشعبية الدميقراطية
 ويوصي املقرر اخلاص مجهورية كوراي دا يلي: - 69

 اإلنسان يف مفاوضات الس م ونزع الس ن اجلارية؛حقوق   دماي )أ( 
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 جراء مشطططططططاورات ما قااع أوسطططططططا من اجلهات املعنية ذات الع قة دسططططططط لة حالة  )ب( 
، دا فيها منظمات اجملتما املدو العاملة على مجهورية كوراي الشططططططعبية الدميقراطيةحقوق اإلنسططططططان يف 

 جدول أعمال املط َساَءلة؛
  ليها؛مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ا من أجل منا  عادة مواطين زايدة جهوده )ج( 
 نشطططاء مؤسطططسطططة حقوق اإلنسطططان لكوراي الشطططمالية دقتضطططى قانون حقوق اإلنسطططان  )ا( 

 ؛2016لكوراي الشمالية الذي أقرته اجلمعية الوطنية جلمهورية كوراي يف عام 
ن يف التعاون االقتصادي واإلنساو الت كد من  دماي أطر قا مة على حقوق اإلنسا )ه( 

، و جراء مناقشة صرحية بش ن احلق يف العمل، وحق العمال يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيةما 
 التمتا ابملستوى املعيشي ال  ق، دا يف ذلك ابلتماس النصح من منظمة العمل الدولية؛

الضطططططططحااي يف أنشطططططططاة ملّ  ل األسطططططططر اعتماد هنج قا م على احلقوق يتمحور حول  )و( 
ويتيح االتصطططططال بني األقارب دون عراقيل، واعتماد اقرتان املقرر اخلاص ابملشطططططاركة يف هذر املناسطططططبة 

 كمراقب؛
مجهورية كوراي الشطططعبية تسطططهيل االتصطططاالت الشطططعبية ما أبناء الشطططعب الكوري يف  ) ( 

 بتخفيف القيود على االتصاالت.الدميقراطية 
 صي املقرر اخلاص الصني دا يلي:ويو  - 70

خشططية مجهورية كوراي الشططعبية الدميقراطية االمتناع عن اإلعادة القسططرية لألفراد  ىل  )أ( 
 تعرضهم ملخاطر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان بعد  عادسم؛

مجهورية كوراي الشطططططططعبية النظر يف اعتماد  طار قانوو وسطططططططياسطططططططا  بشططططططط ن مواطين  )ب( 
املقيمني ابلصطططططططططططني أو العابرين ألراضطططططططططططيها، يتيح هلم التماس اللجوء أو طلب التوطني يف قراطية الدمي

 بلدان اثلثة خيتاروهنا؛
حلماية ضطططحااي اال ار ابلبشطططر يف الصطططني ال  النظف يف اعتماا  طاا قاا ين وســــ اســــا  )ج( 

بل االنتفاع ابلرعاية الصططططططط حية والتعليم، من مجلة سطططططططيما النسطططططططاء واألطفال، على لو ييسطططططططر هلم سططططططط 
 خدمات أخرى؛

السطططططططامية لشطططططططؤون ال ج ني  ىل املناطق األمم املتحدة  ذن بسطططططططفر مفوضطططططططية  منح )ا( 
من التمتا حبقهم يف مجهورية كوراي الشططططططططططعبية الدميقراطية احلدودية ذات الصططططططططططلة لتمكني الفارين من 

 التماس اللجوء هراب من االضاهاد.
 تما الدو  دا يلي:ويوصي املقرر اخلاص اجمل - 71

بغية مجهورية كوراي الشطططططعبية الدميقراطية ابتنام أي فرصطططططة سطططططالة إلجراء حوار ما  )أ( 
سي ة البي ة تدمج حقوق اإلنسان يف مفاوضات الس م ونزع الس ن اجلارية، وتتوخى  حراز تقدم يف 

اية حقوق اإلنسططططان محاية حالة حقوق اإلنسططططان، وابألخص ابلدعوة  ىل منا ارتكاب االنتهاكات ومح
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية فعلية باريقة تكفل اخلضوع للم ساَءَلة؛ والدعوة  ىل مشاركة شعب 

 يف تقرير املسرية صوب الس م والرخاء؛
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توفري مزيد من الدعم املا  واألشططكال األخرى للدعم للجهات الفاعلة اإلنسططانية،  )ب( 
، لتمكينها من تلبية االحتياجات اإلنسططططططططططانية اليت الس حاجة البلد  ليها ودعم دةاألمم املتحدا فيها 

 املبادرات اإلمنا ية؛
مواصلة تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة يف اجملتما املدو يف سبيل  )ج( 

 ؛مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيةالتصدي حلالة حقوق اإلنسان يف 
اَءلة يف  )ا(  سطططططَ ، دا يف ذلك مجهورية كوراي الشطططططعبية الدميقراطيةدعم جهود تعزيز املطططططططططططططططط 

 السامية حلقوق اإلنسان.األمم املتحدة العمل ما فريق املط َساَءلة التابا ملفوضية 
 دا يلي:األمم املتحدة ويوصي املقرر اخلاص  - 72

يف مفاوضططات السطط م، مواصططلة التشططديد على  دراي حقوق اإلنسططان بشططكل كامل  )أ( 
 كجزء من جهود شاملة لنااق املنظمة ت بذل باريقة منسقة وموحدة؛

مجهورية كوراي الشططططططعبية دعم مشططططططاريا التعاون التقين يف وال حقوق اإلنسططططططان ما  )ب( 
 يف مجيا براوها؛“ حقوق اإلنسان أوال”، واألخذ بنهج الدميقراطية
 .مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيةَءلة يف مواصلة دعم اجلهود لكفالة املط َسا )ج( 

 ويوصي املقرر اخلاص منظمات اجملتما املدو دا يلي: - 73
رصططططد انتهاكات حقوق اإلنسططططان وتوثيقها، واسططططتخدام املعلومات املتاحة  مواصططططلة )أ( 

 وسياساسا؛مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للدعوة  ىل  دخال تعدي ت يف قوانني 
التفاعل ما الدول األعضططططططططططططاء من أجل الدعوة  ىل  دماي حقوق اإلنسططططططططططططان يف  )ب( 

 هاداثت الس م ونزع الس ن؛
التواصطططططططل ما املنظمات اإلنسطططططططانية من أجل  جياد أوجه الت زر اليت ميكن أن تدعم  )ج( 

 .مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيةالنهوض حبقوق اإلنسان يف 
 


