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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

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

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،         عبارة عن   هذا التقرير هو      
 والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري         واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       
 خبالف ما يرد منها يف التقارير       نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        

 جملس حقوق   ال املبادئ التوجيهية الذي اعتمده    بع هيك وهو يتّ . العلنية الصادرة عن املفوضية   
كرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              وذُ. اإلنسان
األوىل هـي أربـع     اجلولـة   وترية االستعراض يف    حبيث يراعي أن    وقد أعد التقرير    . التقرير
آخـر التقـارير    أيضاً  ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار          . سنوات

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومـات         . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      
إىل معلومات بشأن مسائل حمددة أو      االفتقار إىل   الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن        

ستوى املنخفض للتفاعل أو إىل امل/التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          
  .أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
صات االعتراف باالختصا

 احملددة هليئات املعاهدات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  - وجديال   ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٤

ــاحلقوق    ــاص ب ــدويل اخل ــد ال   العه
  املدنية والسياسية

تبادلة بـني الـدولالشكوى امل  )٣(مذكرة انسحاب  ١٩٨١ سبتمرب/ أيلول١٤
  ال): ٤١املادة (

  ة القضاء على مجيع أشـكال التمييـز        اتفاقي
  ضد املرأة

واملـادة  ) و(٢املادة  (نعم    ٢٠٠١فرباير /شباط ٢٧
 )٤())١(٢٩واملادة ) ٢(٩

-  

  - ال يوجد  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٣  اتفاقية حقوق الطفل
اري للعهد الدويل اخلاص باحلقوقالربوتوكول االختي : املعاهدات األساسية اليت ليست مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرفاً فيها         

، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الربوتوكول االختياري األول للعهد)٥(االقتصادية واالجتماعية والثقافية
دنية والسياسية واهلادف إىلالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل            

إلغاء عقوبة اإلعدام، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
وغريه مـن ضـروبضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب               

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات
 اإلباحيـة،املسلحة، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد         

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الربوتوكول االختياري
  .التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٦(بروتوكول بالريمو
  ال  )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية

نينعم، باسـتثناء الربوتوكـول      )٨( هباان امللحق والربوتوكوالن اإلضافيان١٩٤٩أغسطس / آب١٢ اتفاقيات جنيف املؤرخة يف
  اإلضافيني الثاين والثالث 

  ال  )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف       ،  ٢٠٠٩شجعت جلنة حقوق الطفل يف عام         -١
، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة            ٢٠٠٥عام  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري             
تصديق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع      كما شجعتها اللجنة على النظر يف       . )١٠(امللحق هبا 

أشكال التمييز العنصري، وهو ما فعلته أيضاً اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        
، وعلى تصديق االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          )١١(٢٠٠٣والثقافية يف   
  .)١٢(وأفراد أسرهم

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بتصديق الربوتوكولني       وأوصت جلنة حقوق الطفل     -٢
االختياريني التفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف             

 وشجعت جلنة القضاء على التمييـز       .)١٣(املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
  .)١٤(صديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقيةضد املرأة الدولة على الت

 وهو ما فعلته أيضاً اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية         -وأوصت جلنة حقوق الطفل       -٣
  بأن تنظر مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          - )١٥(٢٠٠٣واالجتماعية والثقافية يف    

 على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل       يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية، توخياً للتصديق       
  االتفاقيـة  (واتفاقيـة الـسن األدىن للـدخول يف العمالـة           ) ١٨٣االتفاقية رقم   (األطفال  

 وبأن تنظر يف التصديق على بروتوكول األمم املتحدة اخلاص مبنـع وقمـع              )١٦()١٣٨رقم  
  .)١٧(االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 الدميقراطية  الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية            -٤

ويف تقرير  . )١٨(القوانني بغية حتسني املواءمة بينها وبني القوانني الدولية       إصدار بعض إصالحات    
ة على إبداء مـا يـدل علـى         ، حث األمني العام احلكوم    ٢٠٠٨العامة يف   اجلمعية  إىل  مقدم  

  .)١٩(اإلصالح القانوين الداخلي وفاًء بااللتزامات التعاهدية وامتثاالً للمعايري الدولية
، حلماية  ٢٠٠٣، أُشري إىل إقرار قانون، يف       ٢٠٠٦ويف تقرير لليونيسيف صدر عام        -٥

ن العامـة   األشخاص املعاقني، وهو يضمن وصوهلم على قدم املساواة مع اآلخرين إىل األماك           
  .)٢٠(واستخدامهم للمواصالت واخلدمات العامة

  اهليكل اخلاص باملؤسسات وحبقوق اإلنسان  -جيم   
، ال توجد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف مجهوريـة          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٠حىت    -٦

ز كوريا الشعبية الدميقراطية معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزي           
  .)٢١(حقوق اإلنسان ومحايتها
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 القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء احتمال افتقـار اآلليـة              وأعربت جلنة   -٧
املالية والبشرية لكـي    املوارد  الوطنية إىل ما يكفي من الربوز أو من سلطة اختاذ القرار أو من              

  .)٢٢(اواة بني اجلنسنيتتمكن من العمل بصورة فعالة على الترويج للنهوض باملرأة وللمس

  التدابري السياساتية  -دال   
أعلن املقرر اخلاص أن محاية حقوق اإلنسان تقتضي، يف مجلة أمور، وجود قـوانني                -٨

وأوصى بأن حتترم مجهورية كوريا الشعبية      . )٢٣(وسياسات وبرامج تستند إىل املعايري الدولية     
ها العسكري إىل قطاع تطوير حقوق اإلنسان وأن الدميقراطية التزاماهتا الدولية وأن حتّول إنفاق   

  .)٢٤(ختصص مواردها الوطنية حلماية حقوق اإلنسان واألمن اإلنساين
ويف سياق مالحظة جلنة حقوق الطفل أن املعلومات اليت قدمتها مجهورية كوريا الشعبية               -٩

 إىل أن هـذه     الدميقراطية خبصوص زيادة خمصصات امليزانية لقطاعي الصحة والتعليم، أشـارت         
  .)٢٥(املخصصات ال تكفي لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بصحة األطفال وتعليمهم

وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بوضع خطة عمل شاملة منسقة تـروج              -١٠
  .)٢٦(للمساواة بني اجلنسني وتتكفل بتعميم املسائل اجلنسانية على مجيع املستويات

  ، اعتمدت مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة خطـة العمـل             ٢٠٠٥  ويف  -١١
للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهي تركـز          ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠٥للفترة  (

  .)٢٧(على الشبكة الوطنية للمدارس

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٨(هيئة املعاهدة
م آخر تقرير قُدِّ

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثالث      -  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ٢٠٠٢
  ٢٠٠٨عام منذ 

تأخر تقدمي التقرير الثالث      ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٣  ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ٢٠٠٠  نة املعنية حبقوق اإلنساناللج
  ٢٠٠٤عام منذ 

  جلنة القضاء علـى التمييـز      
  ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير الثـاين       -  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٨ ٢٠٠٢
  ٢٠٠٦عام منذ 

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٩ ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٢يف اخلامس 
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وأوصى املقرر اخلاص بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت تعترب مجهورية كوريـا              -١٢
الشعبية الدميقراطية طرفاً فيها، باإلضافة إىل االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنـسان مجيعهـا     

كما أوصى بدعوة أجهزة    . )٢٩(وتنفيذها، وكذلك بتخصيص املوارد الكافية لضمان تنفيذها      
  .)٣٠(رصد حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب املعاهدات األربع إىل زيارة البالد

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

طلب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا            إجراؤها ومل يوافق عليها بعدالزيارات اليت طُلب 
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤الشعبية الدميقراطية زيـارة الـبالد يف        

غـذاء  وطلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف ال      . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧و
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٣زيارة البالد يف 

  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -  متابعة الزيارات

 رسالة تتعلق بفئات حمـددة      ١١خالل الفترة املستعرضة، أرسلت       الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 يف ٣٦ رسائل، أي بنسبة    ٤ورّدت احلكومة على    . وبامرأة واحدة 

  املائة من الرسائل املرسلة
 ١٥ل  تقدم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أي إجابة على ا         مل  )٣١(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

 )٣٢(استبياناً اليت أرسلها أصحاب واليات اإلجـراءات اخلاصـة        
  خالل الفترة املستعرضة

. )٣٣(، مّدد جملس حقوق اإلنسان والية املقرر اخلاص ملدة سنة واحدة٢٠٠٩يف عام    -١٣
ة مل تقبل حىت اآلن الطلبات اليت قـدمها املقـرر           على أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي     

وحثّ األمني العام احلكومة على السماح بدخول املقرر اخلـاص          . )٣٤(اخلاص لزيارة البالد  
وذلك كجـزء مـن   وممثلي اإلجراءات اخلاصة لالطالع مباشرة على حالة حقوق اإلنسان،        

  .)٣٥( جملس حقوق اإلنسانتعاون اجلمهورية مع

  ع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون م  -٣  
الحظ األمني العام أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مل تنجح يف إشراك حكومة               -١٤

. مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف حوار موضوعي عن حالة حقـوق اإلنـسان فيهـا      
األخرى علـى   وستواصل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان العمل مع وكاالت األمم املتحدة           

وقد رفضت احلكومـة مـا   . )٣٦(تعزيز الترويج حلقوق اإلنسان جلميع مواطين البلد ومحايتها  
وشّدد األمني العام على الدور املستقل      . )٣٧(عرضت املفوضة السامية تقدميه من مساعدة تقنية      

وضـها  للمفوضية وناشد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على النظر بصورة إجيابية يف عر           
  .)٣٨(لتقدمي املساعدة
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ذكر املقرر اخلاص أن السلطات تقّسم الناس إىل ثالث فئات، مع أن هذا التقسيم مل                 -١٥

، األشخاص الذين ينتمون إىل النخبة    : يعد على نفس القوة من الوضوح كما كان يف املاضي         
والحظ أن هناك كثرياً من التباين بـني        . )٣٩(وفئة املستوى األوسط، وفئة املعادين للسلطات     

حصول النخبة على األغذية وغري ذلك من الضروريات وحصول بقية السكان على املقومات             
فالنساء الاليت لسن جزءاً من النخبة . )٤٠(ويتجلى ذلك بقوة يف مسألة األغذية. الالزمة للحياة

اً ما ُيحَرمن من إمكانية احلصول على الغذاء وغريه من الضروريات، كما أن األشخاص              كثري
  .)٤١(الذين يعتربون من األعداء يتعرضون للمالحقة والتهميش

والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق استمرار االفتراضات واملواقـف              -١٦
مسؤلياهتما، وهي افتراضات ومواقف متّيز ضـد   املقولبة املتعلقة بدور كل من املرأة والرجل و       

وكانت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . )٤٢(املرأة، وال سيما يف جمايل التعليم والعمالة      
وحثت جلنة القضاء علـى     . ٢٠٠٣ عام   )٤٣(واالجتماعية والثقافية قد أعربت عن آراء مماثلة      
راطية على البدء بعملية لالستعراض واإلصالح      التمييز ضد املرأة مجهورية كوريا الشعبية الدميق      

  .)٤٤( االتفاقيةجتعل قوانينها متوافقة مع أحكامالشامل لكل التشريعات 
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم وجود تـشريع حمـدد                 -١٧

تدابري ملنـع هـذا     يتناول مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيه العنف املرتيل، ولالفتقار إىل             
وكانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  . )٤٥(العنف ومحاية ضحاياه  

والحظ املمثل اخلـاص أن العنـف واإلمهـال         . )٤٦(٢٠٠٣قد أعربت عن قلق مماثل عام       
 واالعتداء واالستغالل، كلها، تشكل مصدر قلق متواصل للمرأة سواء يف مرتهلا أو خارجه،            

كما أن مسألة العنف اجلنسي املرتيل مل تعاجل مبا فيه الكفاية،           . أو داخل البالد أو عرب احلدود     
  .)٤٧(يف حني أن املرأة املتنقلة كثرياً ما تتعرض لالعتداء واالستغالل

والحظت جلنة حقوق الطفل أن مبدأ عدم التمييز ال حيظى دائمـاً بـاالحترام يف                 -١٨
لق باألطفال املعاقني واألطفال الذين يعيشون يف املصّحات والـذين          السياق العملي، فيما يتع   

وأعربت اللجنة عن شاغل آخر يتعلـق مبـا يواجهـه           . جيدون أنفسهم يف نزاع مع القانون     
األطفال من متييز على أساس الرأي السياسي واملنشأ االجتماعي وغري ذلك من أوضاع سواء              

وأوصـت اللجنـة    . )٤٩(قرر اخلاص عن آراء مماثلة    وأعرب امل . )٤٨(هلم أنفسهم أو لوالديهم   
الشعبية الدميقراطية بأن ترصد تنفيذ القوانني املوجودة اليت تضمن مبدأ عـدم  مجهورية كوريا   

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        . )٥٠(التمييز وأن تتكفل بتنفيذها   
املتعلق بتعليم األطفال املعـاقني بتمكينـهم مـن         والثقافية بأن تغري اجلمهورية النظام احلايل       

  .)٥١(االلتحاق بنظام املدارس العادية
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  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
الحظ املقرر اخلاص التقارير املتعلقة باإلعدامات العلنية واإلعـدامات الـسرية يف              -١٩

لعلين ترهيباً للناس على الرغم     ، واستمرار ممارسة اإلعدام ا    )٥٢(معسكرات االحتجاز السياسي  
، رحبـت  ٢٠٠١ويف . )٥٣(٢٠٠٥ و٢٠٠٤من خمتلف اإلصالحات القانونية اليت نفذت يف        

 اليت حتمل عقوبة اإلعدام، غري أهنا أعربت        قوق اإلنسان بتخفيض عدد اجلرائم    اللجنة املعنية حب  
ر، وأوصت باالمتناع عـن     عن القلق حباالت اإلعدام العلين املعترف هبا واليت تناقلتها التقاري         

  .)٥٤(اإلعدام العلين والعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام
، أرسل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء         ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -٢٠

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقـرر               
لتعذيب، رسالة اهتام مشتركة تتعلق مبا ورد من معلومات حول ما يدَّعى اخلاص املعين مبسألة ا

 امرأة ورجلني، كانوا قد اُتهِموا، على ما ذُكر، بالتخطيط للعبور إىل            ١٣ل به من إعدام علين     
واهتمت الرسالة بأن هذا اإلعدام إمنا قصد إىل ردع الناس عن عبـور احلـدود               . بلد جماور 

  .)٥٥( ترّد احلكومة على هذه الرسالةومل. بصورة غري قانونية
األجانب التسعة املختفني اليت كان قد قدمها الفريق العامـل          وال تزال معلقة قضية       -٢١

وقد أوصى املقرر اخلاص مبعاجلة مسألة      . )٥٦(املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي      
  .)٥٧(يا وأسرهم على الضحافاء القسري بصورة فعالة والتعويضاالختطاف واالخت

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء استمرار االنتهاكات اجلسيمة حبـق               -٢٢
وأشارت اللجنة بصورة خاصة إىل حاالت وقـف النمـو          . األطفال يف احلياة والبقاء والنمو    

يتعرض له األطفال نتيجة لسوء التغذية احلاد وحثت اجلمهورية على بذل           واهلزال والوفاة مما    
  .)٥٨(قصاراها لتدعيم محاية حق مجيع األطفال يف احلياة والنمو

والحظ املقرر اخلاص استمرار التقارير اليت تتناقل حاالت العنف الذي ترتكبه سلطات              -٢٣
 ومالحقة املنشقني، وأحوال السجون الـسيئة،       ،الدولة، من قبيل التعذيب الذي حيّرمه القانون      

وهناك تباين كبري يف مراكز االحتجاز اليت تتراوح بـني          . يةعلى الرغم من التحسينات التشريع    
تلك املخصصة للمنشقني السياسيني واملخصصة للمجرمني، إىل جانـب معـسكرات إعـادة     

 الطبيعيـة يف الـسجون إىل       وتؤدي األحوال غري  . )٥٩(التثقيف ومعسكرات األشغال القسرية   
اص جمدداً أن العقوبات اجلماعية تستخدم      وذكر املقرر اخل  . )٦٠(أنواع االعتداء واحلرمان  خمتلف  

ضد الناس وأن املعلومات املتاحة تؤكد املمارسة املتمثلة مبالحقة أسر بأكملـها وإرسـاهلا إىل               
ني العام مـا ورد     والحظ األم . )٦١(االحتجاز عندما يقع أحد أفرادها يف خصومة مع السلطات        

  .)٦٢(لك كرادع ملنع اهلروب أسر األشخاص اهلاربني، واستخدام ذمن معاقبة أعضاء
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتكفل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   -٢٤
ملعاملة اإلنسانية جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم واحترامهم ملا يتمتع بـه شـخص       با
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تجزين والرعاية الطبيـة    اإلنسان من كرامة متأصلة، ودعتها إىل توفري الغذاء الكايف جلميع احمل          
ويف رد املتابعة الذي أرسلته احلكومة، الحظت، يف مجلة . )٦٣(املالئمة هلم ويف الوقت املناسب 

أمور، أهنا متنع التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية ومعاقبة األشخاص املوقوفني واحملتجزين، وأن            
امة يقوم باإلشراف والتحقيق    وأضافت احلكومة أن مكتب النيابة الع     . هذا كله خيضع للقانون   

  .)٦٤(القانوين الصارماليومي 
 تقوم احلكومة، يف مجلة أمور، بـإدراج حكـم يف      نة حقوق الطفل بأن   وأوصت جل   -٢٥

رض جزاءات مالئمة على مـرتكيب      فتشريعاهتا الداخلية حيظر إخضاع األطفال للتعذيب وي      
 األطفال وبأن تقاضـي هـذه       التعذيب؛ وبأن حتقق يف مجيع حاالت التعذيب وسوء معاملة        

كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها عما ورد يف التقارير عـن العقوبـة               . )٦٥(احلاالت
  .)٦٦(اجلسدية يف مؤسسات الرعاية البديلة

، أرسل املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة       ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف    -٢٦
املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين مبسألة        واحملامني، باالشتراك مع املقرر اخلاص      

التعذيب واملقرر اخلاص املعين حباالت حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية            
املقرر اخلاص املعين مبـسألة     البشر، وخباصة النساء واألطفال و    واملقرر اخلاص املعين باالجتار ب    

 وعواقبه، رسالة اهتام مشتركة تتعلق بادعاءات هتريب املواطنات إىل          العنف ضد املرأة وأسبابه   
وُيذكر أن حالة االجتار بالنساء تفاقمت بالعقوبة القاسية والالإنسانية         . بلدان أجنبية اجتاراً هبن   

واملهينة اليت يلقوهنا عند إعادهتن، بالترحيل، إىل مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة ألن              
هذه يرتكبون جرمية إذا غادروا البالد دون إذن رمسي، وهي جرميـة يعاقـب       لة  مواطين الدو 

 وتفيـد   .)٦٧(يف معسكر للتدريب على األشغال أو يف مركز لالحتجاز        عليها بثالث سنوات    
التقارير بأن عدداً كبرياً من املواطنني يعربون احلدود سراً، وهم خيضعون يف حال إعـادهتم               

ويقال إن معظم هـؤالء     . )٦٨( عقوبات قاسية وال إنسانية ومهينة     بالترحيل من بلد أجنيب إىل    
األشخاص يرسلون بعد التحقيق، ودون أي حماكمة أو عملية قضائية إىل معسكر للتـدريب              

  .)٦٩(على األشغال أو إىل مركز احتجاز يف األقاليم
ة والحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبي               -٢٧

الدميقراطية تفشي هتريب الناس واالجتار هبم يف سياق حماولة النساء وغري ذلك مـن فئـات                
األشغال القسرية  فالكثريون يسقطون ضحية لالجتار بالبشر وينتهون مبمارسة        . مغادرة البالد 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود قوانني          . )٧٠(القسري والبغاء والزواج 
  .)٧١(ديداً ملسألة االجتار باألشخاص يف البالدتتصدى حت

وأحاط األمني العام علماً باملعلومات الواردة من مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون               -٢٨
زيادة خماطر هتريب البشر واالجتار هبم، وال سيما النساء، : الالجئني وبالشواغل املتعلقة مبا يلي

ير املتعلقة بفرض عقوبات قاسـية يف حـال         أو الزواج القسري؛ التقار   /ألغراض الدعارة و  
اإلعادة القسرية إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ قلـة إمكانيـات تـسوية إقامـة               
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؛ إجـراءات خـروج     )أحدمها من مواطين بلد آخر    (األشخاص املولودين من أبوين خمتلطني      
لدان ثالثة بقصد االستيطان    ثر بقوة على رفاه املواطنني الذين ينتظرون االنتقال إىل ب         ؤمطولة ت 

  .)٧٢(وتؤثر هذه املسائل بصورة خاصة على النساء واألطفال غري املرافقني. فيها
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الحتمال إخضاع األطفال من ضحايا االجتـار               -٢٩

كوريا وأوصت اللجنة بأن تتكفل مجهورية      . ممن عاد إىل البالد أو أعيد إليها، لعقوبات جنائية        
الشعبية الدميقراطية بأن يعامل األطفال املتاجر هبم كضحايا وأن يتلقوا احلماية بصفتهم هـذه               

  .)٧٣(أن جيّرموا، وأن توفر الدولة هلم خدمات وبرامج اإلغاثة وإعادة االندماج بصورة كافية ال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
قرر اخلاص أن نظام العدالة يفتقر إىل القضاء املستقل وإىل احملامني العـاملني             يعترب امل   -٣٠

ومع أن هذه العناصر الثالثـة موجـودة يف         . حقاً لصاحل املتهمني، كما يعوزه توفر احمللفني      
والواقع أن . النظام، فإهنا مجيعها ختضع للدولة وال توطّد فكرة سيادة القانون املعترف هبا دولياً

، أوصت اللجنـة    ٢٠٠٤ويف  . )٧٤( ميارسون عملهم حتت إدارة جملس الشعب األعلى       القضاة
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإجراء استعراض فوري لألحكام الدستورية          

  .)٧٥(والتشريعية اليت ميكن أن متّس استقالل القضاء ونزاهته أو أن تنتقص منهما
 حبقوق اإلنسان بأن تتكفل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وأوصت اللجنة املعنية  -٣١

بأن تنظر هيئة مستقلة على الفور يف مجيع حاالت سوء املعاملة أو التعذيب وغريه من أشكال                
االعتداء اليت يرتكبها موظفو الدولة، وأن حتقق فيها، وبإنشاء نظام للرقابة املستقلة على مجيع              

وذكر املقرر اخلاص أن هناك مسألة أخرى حتتاج إىل رد من           . )٧٦(لأماكن االحتجاز واالعتقا  
اجلمهورية وهي مسألة املساءلة واملسؤولية عن اإلفالت من العقاب مما يتمتع به أولئك الذين              

  .)٧٧(الرمسية واألوساط الرمسية املتصلة هبماملناصب حيتلون أعلى 
كوريا الشعبية الدميقراطية مل    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن األسف ألن مجهورية           -٣٢

تنشئ نظاماً كامالً للعدالة خيتص باألحداث امتثاالً لالتفاقية وغريها من معايري األمم املتحدة             
والحظ املقرر اخلاص أن هناك حاجة عاجلة إىل حتسني نظام العدالـة          . )٧٨(املتصلة باملوضوع 

  .)٧٩(ية لعدالة األحداثاجلنائية فيما يتصل باألطفال، مع مراعاة املعايري العامل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة العائلية  -٤  
وُتستخدم . ذكر املقرر اخلاص أن جهاز الدولة ينتهك باستمرار احلق يف اخلصوصية            -٣٣

مجاعات األحياء كأداة للسيطرة والرقابة االجتماعية، مما خيلق نظاماً يقـوم علـى اخلـوف               
  .)٨٠(وانعدام الثقة

 مشل األسر وأن تقترن هذه بتـدابري        ر ملّ املقرر اخلاص على اعتماد تدابري تيسّ     وحث    -٣٤
تتكفل بعدم استخدام الترهيب أو غريه من أشكال اإلكراه ضد أعضاء األسرة الذين يبقـون            
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والحظ كذلك أن هناك عواقب خمتلفة خلفتها احلرب        . )٨١(يف بلد املنشأ أو يف أي بلد آخر       
هي تؤثر على حقوق اإلنسان، منها مثالً مسألة األشـخاص           و ١٩٥٣-١٩٥٠الكورية يف   
  .)٨٢( مشل األسر اليت فرقتها احلرباملفقودين وملّ

وأعربت جلنة حقوق اإلنسان عن جزعها ألن كثرياً من األطفال الذين يودعـون يف      -٣٥
ـ               سات مرافق للرعاية ليسوا من األيتام وأن عدداً كبرياً من األطفال يوضعون تقليدياً يف مؤس

وأوصت اللجنة اجلمهورية   . كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء حالة أطفال احملتجزين        . الرعاية
. )٨٣(باملضي يف تعزيز نظام التكفل وبأن تضع معايري واضحة جلودة ما يوجد من مؤسسات              

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومة على تعزيز جهودها           
  .)٨٤(رامية إىل توفري الرعاية العائلية البديلة لأليتام وإىل إدخاهلم يف نظام املدارس العاديال

  حرية التنقل  -٥  
أحاط األمني العام علماً بأن مفوضية شؤون الالجئني تواصل مراقبة تدفق مـواطين               -٣٦

ـ  /اجلمهورية املستمر للخروج من البالد التماساً للحماية و  . ان آخـر أو االسـتيطان يف مك
وقال املقرر  . )٨٥(وُيذكر أن احلق يف حرية التنقل، مبا فيه احلق يف مغادرة البالد، مقموع بقوة             

اخلاص إن هناك منذ سنني تدفقاً مستمراً من الناس الذين تالحقهم السلطات وهم يهربـون               
وكانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان قـد أوصـت          . )٨٦(من البالد سراً بدون أذون سفر     

  .)٨٧( بأن تلغي احلكومة شرط اإلذن اإلداري وتأشرية اخلروج كقاعدة عامة٢٠٠١ يف

حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتشكيل اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف   -٦  
  احلياة العامة والسياسية

يات الـدين   أحاط األمني العام علماً بالتقارير اليت تفيد بأن السكان حيرمون من حر             -٣٧
. )٨٨(والرأي والتعبري والتجمع السلمي وتشكيل اجلمعيات والتنقل واحلصول على املعلومات         

والحظ املقرر اخلاص أنه يف حني أن بعض االحتفاالت الدينية مسموح هبا، على ما يبـدو،                
وأعربت اللجنة املعنية حبقـوق     . )٨٩(فإن هناك ما يدل على ممارسة الدين تؤدي إىل املالحقة         

   ١٨مارسة احلرية الدينية ال تفي مبتطلبات املـادة  مباإلنسان عن القلق ألن املمارسات املتعلقة   
وذكرت احلكومة يف رد املتابعة الذي قدمته أن املتدينني أحرار يف أن يعيـشوا   . )٩٠(من العهد 

 وغريها  العائليةالعبادة  حياة دينية وأن ميارسوا شعائرهم وفقاً لقواعد دينهم وذلك يف مراكز            
  .)٩١(من املرافق

والحظ املقرر اخلاص أن طبيعة الدولة املغلقة والرقابة احلكوميـة الـصارمة علـى                -٣٨
علـى  املعلومات ووسائل اإلعالم حتّد من حرية التعبري وتـشكيل اجلمعيـات واحلـصول              

 وُيعاقب على قراءة كتب صدرت يف أحد البلدان اجملاورة باعتبارها جرميـة           . )٩٢(املعلومات
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان      . )٩٣(وختضع اهلواتف للتنصت املكثف عليها    . جتسس

بطرق تقيد من حرية التعبري؛ وكون " هتديد أمن الدولة"عن القلق إزاء إمكانية استخدام فكرة  
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الصحف واملنشورات األجنبية غري متاحة بسهولة للجمهور عموماً؛ وانعدام القـدرة لـدى             
ويف رّد املتابعة، أشارت مجهورية كوريـا       . )٩٤(لى السفر حبرية إىل خارج البالد     الصحفيني ع 

الشعبية الدميقراطية، يف مجلة أمور، إىل أن حرية التعبري ال ُتقيد إال رهناً مبا يقتضيه العهـد،                 
  .)٩٥(وذكرت يف هذا الصدد هتديد أمن الدولة

نسان إزاء القيـود املفروضـة علـى        وال يزال القلق يساور اللجنة املعنية حبقوق اإل         -٣٩
االجتماعات والتظاهرات العامة، مما يشمل إمكانية إساءة اسـتخدام مقتـضيات القـوانني             

وأوردت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف رّد املتابعة، يف مجلة          . )٩٦(الناظمة للتجمعات 
  قيد مبوجب قـانون مراقبـة   أمور، أن التجمع الذي يعيق أمن الدولة والنظام العام ميكن أن ي   

  .)٩٧(أمن الشعب
 يف املائة من املقاعـد      ٢٠والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن النساء يشغلن حنو            -٤٠

 يف املائة من املقاعد يف جمالس الشعب، وأشار إىل أن جلنة القضاء على ٣٠يف الربملان الوطين و
لنسيب لعدد النساء يف مواقع اختاذ القرار يف   التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء االخنفاض ا        

  .)٩٩(وأدىل املقرر اخلاص بتعليقات مماثلة. )٩٨(السياسة والقضاء واخلدمة املدنية
والحظ املقرر اخلاص انعدام املشاركة الشعبية احلقيقية؛ وجيري هتميش أولئك الـذين              -٤١

وتعترب اللجنة املعنية حبقـوق     . )١٠٠(ُيعتربون من املنشقني ومييز ضدهم بل ويتعرضون للمالحقة       
اإلنسان أن عدم التفكري يف وضع لوائح أو تشريعات تنظم إنشاء األحزاب السياسية وتسجيلها              

 من العهد، ألن ذلك ميكن أن يؤثر سلباً على حقوق املواطنني يف             ٢٥يتعارض مع أحكام املادة     
  .)١٠١(ني عرب انتخابات حرةاملشاركة يف إدارة الشؤون العامة عن طريق ممثليهم املنتخب

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق ألن املنظمات غري احلكومية املوجودة تفتقـر               -٤٢
ويساور اللجنـة   . )١٠٢(إىل االستقالل الذي ميكن أن مييزها عن املنظمات اليت ترعاها الدولة          

ة وضآلة املساحة   املعنية حبقوق اإلنسان القلق إزاء قلة منظمات حقوق اإلنسان يف اجلمهوري          
  .)١٠٣(املتاحة ملنظمات حقوق اإلنسان القادمة من خارج البالد

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٧  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن احلق             -٤٣

 الدولـة،   الذي ختصـصه   اإللزامي   يف العمل غري مكفول بصورة تامة يف النظام احلايل للعمل         
  وشجعت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على اختاذ التدابري التشريعية اليت تضمن حـق             

والحظ الفريق القطري ما حتقق مـن  . )١٠٤( ومكان عمله بنفسههكل شخص يف اختيار مهنت  
نساين ال يزال قائماً،    جناح يف بلوغ املساواة بني اجلنسني يف األجر، مع أن اهليكل اهلرمي اجل            

وأثنت جلنة القضاء على التمييـز  . )١٠٥(وفيه حيتل الرجال املناصب اليت تتطلب مهارات أعلى 
ضد املرأة على احلكومة الستخدامها التدابري اخلاصة املؤقتة لزيادة عدد النساء يف مناصـب              

  .)١٠٦(إدارية معينة
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 سلط املقرر اخلاص الـضوء علـى        وفيما يتعلق بالعمال وبالشغيلة من املهاجرين،       -٤٤
احلاجة إىل احترام حقوق العاملني، من قبيل عدالة األجور واملساومة اجلماعية وحرية تشكيل             

وأشار املقرر اخلاص إىل أن املرأة تتأثر بـصورة         . )١٠٧(اجلمعيات وتوفر شروط عمل إنسانية    
حظر عمل املـرأة دون     خاصة بسيطرة الدولة على السكان يف امليدان االقتصادي، من قبيل           

  .)١٠٨(سن معينة يف التجارة وإغالق األسواق أمامها
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن قوانني العمل ال حتظر ممارسة األطفـال دون                -٤٥

سن الثامنة عشرة لألعمال الضارة أو اخلطرة وأوصت بأن تتخذ اجلمهورية تـدابري عاجلـة      
والحظ الفريـق القطـري أن      . )١٠٩(والتصدي هلا لرصد أشكال عمل األطفال االستغاللية      

  .)١١٠(القانون املدين يعّرف األطفال بأهنم األشخاص دون سن السابعة عشرة

  احلق يف الضمان االجتماعي ومبستوى معيشة الئق  -٨  
الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق استمرار تفشي الفقر واخنفاض مـستوى معيـشة      -٤٦

علق حبصوهلم على األغذية ومياه الشرب اآلمنة وخـدمات         األطفال، وبصورة خاصة فيما يت    
وأوصت باختاذ خطوات ترمـي إىل      . الصرف الصحي، وفيما يتعلق بعدم توفر ذلك عموماً       

 امليدانية ال تساند    وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن املالحظة       . )١١١(حتسني هذا الوضع  
وحثت . )١١٢( يف املائة، على املياه اآلمنة     ١٠٠ما تدعيه اجلمهورية من حصول الناس، بنسبة        

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة احلكومة على اختاذ تدابري حمددة للتخفيف من الفقر ترمي               
  .)١١٣(إىل حتسني أحوال النساء والتغلب على هشاشة وضعهن

مني العام ما يشعر به من قلق خاص حيال حدة احلالة الغذائيـة يف الـبالد      وأبرز األ   -٤٧
وأشار الفريق القطري إىل    . )١١٤(وأثرها على حقوق السكان االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 تفيد بأن أثـر     ٢٠٠٨تقديرات وضعها برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة يف          
رة غري متكافئة وأن فئات السكان الضعيفة تشمل صغار األطفـال         نقص األغذية موزع بصو   

وأعربت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         . )١١٥(واحلوامل واملرضعات وكبار السن   
واالجتماعية والثقافية عن قلقها، يف مجلة أمور، إزاء عواقب االنتشار الواسع للمجاعة الـيت              

ت وإزاء كون فئات معينة من السكان وخصوصاً النساء تعاين منها البالد منذ أواسط التسعينا   
  .)١١٦(واألطفال وكبار السن، تتأثر بصورة أكثر حّدة من الفئات األخرى

وأوصى املقرر اخلاص بأن تتكفل احلكومة على الفور بتوفري األغذية وغريهـا مـن              -٤٨
نـاءة مـع    الضروريات األساسية وإمكانية احلصول عليها للشعب؛ وأن تتعاون بـصورة ب          

وكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة يف ميدان املساعدة اإلنسانية؛ وأن تتخلص             
تدرجيياً من التباين بني الناس يف فرص احلصول على األغذية وغريهـا مـن الـضروريات                

كما أشـار إىل    . )١١٧(األساسية؛ وأن تؤسس لألمن الغذائي من خالل تنمية زراعية مستدامة         
  .)١١٨(ر السن تأثروا بنقص األغذية وتراجع اخلدمات االجتماعية والرعايا الطبيةأن كبا
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، بعث املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، باالشتراك مع          ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧ويف    -٤٩
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، برسالة إىل              

ص تقارير تفيد بأهنا اختذت قرارات تقيد املساعدة الغذائية يف حاالت الطوارئ احلكومة خبصو
مما تقدمه املنظمات الدولية، ومتنع مبيعات القمح اخلاصة وتعيد العمل بالكامل بنظام التوزيع             

وكان عدد كبري من الناس الذين اعتمدوا على هذا النظام خـالل أزمـة األغذيـة                . العام
قوا حتفهم جوعاً يف حني أن كثرياً من اآلخرين تعرضوا لسوء التغذيـة             التسعينات قد ال   يف

وردت احلكومة رافضة الرسالة على أساس أهنـا تنـشر          . احلاد وللجوع عندما اهنار النظام    
  .)١١٩(معلومات ملفقة

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها لزيـادة             -٥٠
عدالت الوفيات النفاسية وأوصت بتوجيه مزيد من االهتمام لتـوفري التغذيـة            طرأت على م  

الكافية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية املزمن، ودعت اجلمهورية إىل اختاذ التـدابري              
ا يف ذلك توفري اخلدمات الصحية قبل الـوالدة واملـساعدة           مبالالزمة لتحسني العناية باألم،     

والحظ الفريق القطري أن وفيات الرضع بعد الوالدة مباشرة ال يبلّغ           . )١٢٠(الطبية عند الوالدة  
، أوضح مصدر من الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة أن           ٢٠٠٨ويف  . )١٢١(عنها بالكامل 

 يف  ٢٣,٤نسبة األطفال دون اخلامسة ممن يعاين من اهلزال املعتدل أو احلاد كانت قد بلغت               
 وأحاط األمني العام علماً باملعلومات الواردة من صندوق األمـم           .)١٢٢(٢٠٠٤املائة يف عام    

املتحدة للسكان واليت تفيد بوقوع زيادة حادة يف معدل الوفيات النفاسية، مما يعود أساسـاً               
 باإلضافة  ،للكوارث الطبيعية املتعاقبة اليت خلفت أثراً سلبياً هائالً على احلالة التغذوية للنساء           

  .)١٢٣(صاد الوطينإىل تدمريها لالقت

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٩  
وجلنة القـضاء   . )١٢٤(أثنت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٥١

  على التمييز ضد املرأة على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على سياستها املنفـذة منـذ               
 سنة من التعليم العام اجملاين اإللزامي، ورحبت بتوفر مرافـق           ١١وص توفري    خبص ١٩٧٢عام  

وأوضح فريق األمم املتحدة القطري أن األهداف اإلمنائيـة         . )١٢٥(خاصة باألمهات العامالت  
لأللفية املتعلقة يف مجلة أمور مبعدل التسجيل الصايف يف املدارس االبتدائية حتققت بالكامـل              

والحظ املقرر اخلاص أن املشكلة تكمـن       . )١٢٦(تبينه املالحظة امليدانية  على األرجح وهو ما     
ويعتـرب التعلـيم كـذلك أداة    . يف نوعية التعليم اليت زاد يف ختلفها تراجع املنشآت املدرسية   

ويتعني على األطفال بني الرابعة عشرة والسادسة       . )١٢٧(رئيسية يف التثقيف العقائدي للسكان    
  .)١٢٨(سكري، مما يقترن بدراسات أيديولوجيةعشرة اخلضوع لتدريب ع

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم اجلمهورية بأمور منها زيادة خمصصات امليزانية           -٥٢
لقطاع التعليم، والتركيز على التحسني العام لنوعية التعليم املقـّدم، وضـمان أن الوقـت               
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ؤخر عملية تعلم األطفـال،     املخصص ألنشطة خارج املدرسة، من قبيل العمل الزراعي، ال ي         
  .)١٢٩(واختاذ التدابري الفورية للتخلص من عبء التكاليف اإلضافية املتعلقة باملدارس

  املهاجرون والالجئون وطالبوا اللجوء  -١٠  
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة باسـتعراض             -٥٣

 املفروضة على األشخاص الذين سافروا إىل اخلـارج         التشريعات الوطنية بغية إلغاء اجلزاءات    
  وحثت جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد         . )١٣٠(التماساً للعمل ولتحسني أحواهلم املعيشية    

املرأة احلكومة على مساعدة النساء الاليت غادرن البالد دون إذن رمسي مث ُعـدن ألسـباب                
ككل ومحايتهن من مجيـع أشـكال       اقتصادية، على إعادة االندماج يف أسرهن ويف اجملتمع         

  .)١٣١(انتهاك حقوقهن
والحظ املقرر اخلاص فرض مزيد من القيود ومن اجلزاءات األشد صرامة على الذين               -٥٤

  يغادرون البالد، فبدالً من املمارسة السابقة املتمثلة بفرض الغرامات أصـبحت اجلمهوريـة             
. غلبية بـني طـاليب اللجـوء      والحظ كذلك أن النساء هن األ     . )١٣٢(تطبق أحكام السجن  

ويرافقهن األطفال يف بعض األحيان، وكثري منهن حياول االلتحاق بالزوج أو األسرة يف بلد              
  .)١٣٣(اللجوء النهائي

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء األطفال الذين يعربون احلدود              -٥٥
وأوصـت  . عاملة قاسية عند عودهتم أو إعادهتمإىل البلدان اجملاورة، نظراً الحتمال تعرضهم مل      

اجلمهورية بأن تتكفل بعدم إخضاع األشخاص دون سن الثامنة عشرة للعقوبـة ملغـادرهتم              
  .)١٣٤(البالد دون إذن رمسي

  املنجزات، وأفضل املمارسات، والتحديات، والعقبات  -ثالثاً   
ة تعزيـز الـصحة     الحظت جلنة حقوق الطفل، مع التقدير، اعتمـاد اسـتراتيجي           -٥٦

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢واستراتيجية الوقايـة مـن اإليـدز للفتـرة          ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( اإلجنابية
واستراتيجية الرعاية الصحية األساسية واستراتيجية األدوية وغريهـا مـن االسـتراتيجيات            

والحظ املقرر اخلاص أن اجلمهورية وضعت برنـامج        . )١٣٥(٢٠١٢-٢٠٠٨ القطاعية للفترة 
، وهـو يعكـس بعـض األهـداف اإلمنائيـة           ٢٠١٠-٢٠٠١طفال  عمل وطين لرفاه األ   

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من التحسن التدرجيي الذي            . )١٣٦(لأللفية
شهدته السنوات األخرية، فإن النقص يف األغذية على نطاق واسع وتراجع النظام الـصحي              

منة أو على التعليم اجليد يعيق بشدة إعمال واالفتقار إىل إمكانية احلصول على مياه الشرب اآل 
  .)١٣٧(حقوق اإلنسان لسكان البالد

 كما أشـار    .وأوضح الفريق القطري أن الرعاية الصحية تقدم جماناً مبوجب القانون           -٥٧
ـ                 خاصـة   ةإىل أن وجود شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية يعترب اجنازاً ضخماً وله أمهي
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على أن النظام غدا شديد الضعف نتيجة للـصعوبات         . طفاليف توفري اخلدمات الصحية لأل    
  االقتصادية اليت تواجهها البالد، األمر الذي أدى إىل نقص يف الـدواء وغـري ذلـك مـن                  

  .)١٣٨(اللوازم الطبية
والحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير خطة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميـع           -٥٨

ة إلزامية قبل املدرسة، وصندوق مـساعدة املـدارس،   ودور احلضانة لسن ) ٢٠١٥-٢٠٠٣(
وأشري يف اخلطة الرئيسية للعمليات وهي خطة       . )١٣٩(الذي يرمي إىل تدعيم إعادة بناء املدارس      

، إىل أن   ٢٠٠٦-٢٠٠٤مشتركة بني اليونيسيف ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للفترة         
درسية ولوازم املدارس والوقـود للتدفئـة    الصعوبات االقتصادية أدت إىل نقص يف الكتب امل       

  .)١٤٠(خالل فصل الشتاء
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أهنـا عارفـة              -٥٩

بوجود الصعوبات على خمتلف املستويات ويف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك األمـن الغـذائي    
ألساسية املدمرة وتراجع معدل االلتحاق باملدرسة، مما نتج        وارتفاع تكلفة إعادة بناء اهلياكل ا     

  .)١٤١(عن الكوارث الطبيعية أواسط التسعينات
 إلصالح النظام القدمي واملمارسة ٢٠٠٣ورّحب املقرر اخلاص باعتماد قانون يف عام     -٦٠

 على أنه أكد وجوب جرب األضرار الـيت نتجـت عـن             .السابقة فيما يتعلق حببس املعاقني    
فضحايا األحوال غري اإلنسانية حيتاجون إىل املـساعدة لالنتعـاش          : رسات الدولة سابقاً  مما

  .)١٤٢(وللعودة إىل االندماج كلياً يف اجملتمع

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .غري متوفرة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأن تفتح اجملال لـدخول           طلب األمني العام    -٦١

وكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة اإلنسانية بصورة حرة كاملة للتمكن من             
وأعرب عن األمل يف أن األمم املتحدة ميكنها، من خالل حتـسني التعـاون              . تنفيذ والياهتا 

  .)١٤٣(نسان ومحايتها يف البالدواحلوار، أن تساعد تعزيز حقوق اإل
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تطلب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املساعدة             -٦٢

؛ )١٤٤(من اليونسكو على وضع نظام شامل جلميع البيانات حول تنفيذ االتفاقيـة           ) أ: (التقنية
حة العاملية وغريها   من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف ومنظمة الص        ) ب(

من الوكاالت، وكذلك الشركاء من املنظمات غري احلكومية، على تنفيذ توصيات دراسـة             
، واستخدام توصـيات الدراسـة كـأداة        )١٤٥(األمم املتحدة اخلاصة بالعنف ضد األطفال     
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مـن  ) د(؛  )١٤٧(من اليونيسيف، وغريها، فيما يتعلق بأطفـال الـشوارع        ) ج(؛  )١٤٦(للعمل
 وخطة عمل األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بعدالـة األحـداث،             اليونيسيف

  .)١٤٨(يتعلق بعدالة األحداث فيما
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تواصل مجهورية            -٦٣

وجب العهد، التماس   كوريا الشعبية الدميقراطية، يف سياق جهودها الرامية إىل إعمال احلقوق مب          
املساعدة الدولية واملشاركة فيها واملشاركة يف األنشطة اإلقليمية اليت تضطلع هبـا الوكـاالت              

  .)١٤٩(الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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