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تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري

الشامل*

مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
إضافة

آراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصيات ،وااللتزاماات الوويياة والار و
املقدمة من الدولة موضع االستعراض

__________

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة ابألمم املتحدة.
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موق ا مجهوريااة كااوراي الشااعبية الدميقراطيااة ماان التوصاايات املقدمااة إليهااا
خالل اجلولة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل
 -1تعتربربرب مجيوريربربة لربربور الميربربعبية الد قراتيربربة لليربربة ااسربربتعرام الربربدور الميربربامل لليربربة ميمربربة
اسربربتعرام لالربربة لقربربوا ايف مجربرباا ب مجيربربع البلربربداا علربربو قربربد املمجربرباواة وتمي رب يع ا يربربود العامليربربة
الرامية إىل تعزيز ومحاية لقوا ايف مجاا من خالل احلوار والتعاوا.
 -2وق ربربد ش ربربارف ومج ربربد مجيوري ربربة ل ربربور المي ربربعبية الد قراتي ربربة ب ا ول ربربة الثالث ربربة م ربربن ااس ربربتعرام
ال ربربدور المي ربربامل ب أ ر/م ربربايو  ،2019لي ربربم ق ربربد إج ربربااب ش ربرباملة أو ش ربربرو واض ربربحة ق ربربدر
ايفمكربرباا علربربو األسرب لة املطرولربربة والتعليقربربا املقدمربربة .وب هربربذا العربربدد ،يعربربر الومجربربد عربربن تقربربديره
مربربرة أخربربرم للممثلربربر املربربوقرين للعديربربد مربربن البلربربداا الربربذين قيِّمربوا لالربربة لقربربوا ايف مجربرباا ب مجيوريربربة
لور الميعبية الد قراتية بطريقة موضوعية و زيية وقدموا توصيا بناءة ومفيدة.
 -3وم ربربن ب ربربر  262توص ربربية مقدم ربربة خ ربربالل ااس ربربتعرام ،مل تقب ربربل مجيوري ربربة ل ربربور المي ربربعبية
الد قراتيربة صربرالة  63توصربربية أل ربربا تميربوه بميربربدة صربربورة لالربربة لقربوا ايف مجربرباا ب مجيوريربربة لربربور
المي ربربعبية الد قراتي ربربة ،اباس ربربتناد إىل معلوم ربربا لا ب ربربة م ربربن ص ربربنع القرب ربوا املعادي ربربة و ا مرب رب ر
سياسية خفية .وعالوة علو لك ،لر مجيورية لربور الميربعبية الد قراتيربة أ ربا سربتقد موقفيربا
مربربن التوصربربيا املتبقيربربة البربربال عربربددها  199توصربربية ب الوقربربن املناس رب بعربربد دراسربربتيا مربربن خربربالل
ايفجراء املناس .
 -4وأجر مجيورية لور الميعبية الد قراتيربة دراسربة جربادة للتوصربيا ابلتميرباور الواسربع مربع
املنظما والولاا الوتنية ا العلة ،وتوضح موقفيا من هذه التوصيا علو النحو التايل.
 -5قربربرر مجيوريربربة لربربور الميربربعبية الد قراتيربربة قبربربول  132توصربربية مربربن أصربربل  199توصربربية،
والكثربربم مربربن هربربذه التوصربربيا ب تربربور التنفيربربذ علربربو ربربو يتفربربم مربربع الواقربربع المجربربائد ب مجيوريربربة لربربور
الميعبية الد قراتية ،وستُربتَّخذ تدابم املتابعة امللموسة املرتتبة علو لك ب املمجتقبل.

 -6وقرر مجيورية لور الميعبية الد قراتية أا حتيط علمربا بتوصربيا عربددها  56توصربية.
وعلربربو الربربر م مربربن عربربد إمكا يربربة تنفيربربذ هربربذه التوصربربيا بمجربربيولة ب املمجربربتقبل القري رب  ،مجربربها هربربذه
التوصربربيا تتوامجربربم مربربع اااربرباه الربربدويل لتعزيربربز ومحايربربة لقربربوا ايف مجربرباا .وقربربد ربُ ِّفربربذ ابلفعربربل بع رب
العناصر منيا من خالل إدراجيا ب القوا ر الوتنية ميوريربة لربور الميربعبية الد قراتيربة وسربيُنظر
ب التنفيذ الكامل لتلك التوصيا عندما تتومجر الظروف والبي ة املناسبة لذلك ب املمجتقبل.
 -7وا تقبل مجيورية لور الميعبية الد قراتية  11توصية تتعلم بمجيادهتا الوتنية اليت جي
التقرير مجييا بناء علربو ألكربا مجيوريربة لربور الميربعبية الد قراتيربة وقرارهتربا املمجربتقلة .وا تتفربم هربذه
التوصربربيا مربربع القربوا ر الوتنيربربة والواقربربع المجربربائد ب مجيوريربربة لربربور الميربربعبية الد قراتيربربة .وإا اآلراء
والتوص ربربيا ا ال ربربدوامجع المجياس ربربية واملتحي ربربزة مرمجوض ربربة دائم ربربا ا حمال ربربة دوا أ جم ربربال ملزي ربربد م ربربن
الدراسة.
 -8وستمي ربربارف مجيوري ربربة ل ربربور المي ربربعبية الد قراتي ربربة ،ب املمج ربربتقبل أي ربربا ،بنمي ربربا ب عملي ربربة
ااستعرام الدور الميامل لتميرب يع احلربوار والتعرباوا بغيربة تعزيربز ومحايربة لقربوا ايف مجرباا احلقيقيربة
ومواصلة الومجاء ابلتزاماهتا حبمجن ية أما اجملتمع الدويل.
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 -9ومجيمربربا يل رب موقربربمج مجيوريربربة لربربور الميربربعبية الد قراتيربربة مربربن التوصربربيا الربربيت مل َّ
تنف ربذ بعربربد،
متاشيا مع الفقرة  126من تقرير الفريم العامل (:)A/HRC/42/10
(أ)

التوصيا اليت حتظو بتأييد مجيورية لور الميعبية الد قراتية (:)132

،8-126 ،7-126 ،6-126 ،5-126 ،4-126 ،3-126 ،2-126 ،1-126
،36-126 ،34-126 ،33-126 ،14-126 ،13-126 ،12-126 ،11-126
،45-126 ،44-126 ،43-126 ،42-126 ،41-126 ،38-126 ،37-126
،63-126 ،62-126 ،61-126 ،59-126 ،58-126 ،56-126 ،46-126
،73-126 ،72-126 ،71-126 ،70-126 ،66-126 ،65-126 ،64-126
،80-126 ،79-126 ،78-126 ،77-126 ،76-126 ،75-126 ،74-126
،87-126 ،86-126 ،85-126 ،84-126 ،83-126 ،82-126 ،81-126
،97-126 ،96-126 ،95-126 ،94-126 ،93-126 ،92-126 ،91-126
،104-126 ،103-126 ،102-126 ،101-126 ،100-126 ،99-126 ،98-126
،110-126 ،109-126 ،108-126 ،107-126 ،106-126 ،105-126
،135-126 ،134-126 ،114-126 ،113-126 ،112-126 ،111-126
،141-126 ،140-126 ،139-126 ،138-126 ،137-126 ،136-126
،149-126 ،147-126 ،146-126 ،144-126 ،143-126 ،142-126
،155-126 ،154-126 ،153-126 ،152-126 ،151-126 ،150-126
،161-126 ،160-126 ،159-126 ،158-126 ،157-126 ،156-126
،167-126 ،166-126 ،165-126 ،164-126 ،163-126 ،162-126
،173-126 ،172-126 ،171-126 ،170-126 ،169-126 ،168-126
،179-126 ،178-126 ،177-126 ،176-126 ،175-126 ،174-126
،191-126 ،190-126 ،188-126 ،187-126 ،181-126 ،180-126
،197-126 ،196-126 ،195-126 ،194-126 ،193-126 ،192-126
.199-126 ،198-126
( )

التوصيا اليت حتيط هبا مجيورية لور الميعبية الد قراتية علما (:)56

،19-126 ،18-126 ،17-126 ،16-126 ،15-126 ،10-126 ،9-126
،31-126 ،30-126 ،24-126 ،23-126 ،22-126 ،21-126 ،20-126
،49-126 ،48-126 ،47-126 ،40-126 ،39-126 ،35-126 ،32-126
،60-126 ،55-126 ،54-126 ،53-126 ،52-126 ،51-126 ،50-126
،115-126 ،90-126 ،89-126 ،88-126 ،69-126 ،68-126 ،67-126
،121-126 ،120-126 ،119-126 ،118-126 ،117-126 ،116-126
،127-126 ،126-126 ،125-126 ،124-126 ،123-126 ،122-126
،133-126 ،132-126 ،131-126 ،130-126 ،129-126 ،128-126
.189-126 ،148-126 ،145-126
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(ج)

التوصيا اليت ا حتظو بتأييد مجيورية لور الميعبية الد قراتية (:)11

،182-126 ،57-126 ،29-126 ،28-126 ،27-126 ،26-126 ،25-126
.186-126 ،185-126 ،184-126 ،183-126

4

GE.19-14612

