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إن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تعترب االستعراض الدوري الشامل آلية هامـة            -١
ق اإلنسان يف مجيع البلدان بطريقة نزيهة وموضوعية وكـذلك          وفعالة الستعراض حالة حقو   

  .  لتسهيل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل
. ، تعرب اجلمهورية عن احترامها آللية االستعراض الدوري الشامل        ومن هذا املنطلق    -٢

، ٢٠٠٩رب  ديسم/شاركت حبسن نية يف االستعراض األول اخلاص هبا يف كانون األول           وهي
ويف ضـوء   . ٢٠١٤مايو  /وشاركت بعد ذلك يف االستعراض الدوري الشامل الثاين يف أيار         

التزام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان، نظرت بصورة جادة            
   .يف التعليقات اليت أدلت هبا بلدان عديدة خالل االستعراض الثاين املتعلق هبا

 توصـية مـن     ٨٣    ل الشعبية الدميقراطية عن رفـضها       ت مجهورية كوريا  وقد أعرب   -٣
 توصية قدمت هلا خالل االستعراض، على أساس أهنا انطوت على تشويه كـبري              ٢٦٨ أصل

ورية بأهنا ستنظر يف التوصيات     وأفادت اجلمه . للواقع وافتراء على البلد بدافع الكيد السياسي      
عراض الدوري الشامل، وتعطي رأيها فيهـا يف الوقـت           إلجراء االست   الباقية، وفقاً  ١٨٥  لا

  . املناسب
وأجرت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بإخالص، استعراضـا دقيقـا             -٤

  . للتوصيات يف إطار مشاورات واسعة النطاق مشلت املؤسسات واملنظمات الوطنية املعنية
ومعظـم  . ١٨٥ أصـل     توصية مـن   ١١٣ونتيجة لذلك، قررت اجلمهورية قبول        -٥

العناصر الواردة يف هذه التوصيات إما جيري تنفيذها بالفعل، أو ُتتخذ إجـراءات ملموسـة               
   .لتنفيذها يف املستقبل

فهنـاك،  . وقررت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تقبل أربع توصيات جزئياً           -٦
 ،؛ ومـع ذلـك    ٧-١٢٤على سبيل املثال، توصيات تتضمن عناصر غري مقبولة كالتوصية          

قررت أن تقبل عناصر أخرى وردت فيها كالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              
 من احترامها آلراء البلدان اليت قدمت هذه التوصيات وأمالً منها يف أن يساعد       اإلعاقة انطالقاً 

  . لستقبفهم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فهماً أكثر يف إزالة سوء الفهم اجملحف يف امل
ويف هـذه  .  توصية٥٨  بعبية الدميقراطية أن تأخذ علما      وقررت مجهورية كوريا الش     -٧

املرحلة، ال تسمح الظروف أو البيئة السائدة يف البلد باختاذ إجراءات بشأن هذه التوصيات،              
وهناك مسائل أشري إليهـا يف      . غري أن اجلهود ستتواصل لبحث إمكانية تنفيذها يف املستقبل        

، ١٣٩-١٢٤و ١٢٤-١٢٤و ١٠٨-١٢٤ و ،٩٨-١٢٤وصيات، مبا يف ذلك التوصيات      الت
 وجود هلا يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بتاتاً لكنها قررت مع ذلك أن تأخذ علماً               ال

  .هبا هبدف توجيه اجلهود دون انقطاع ملنع وقوع هذه الظاهرة
 توصيات ألهنا ال تتفق مع      ١٠بل  وقررت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أال تق        -٨

وعالوة على ذلك، فإن بعـض التوصـيات        . النظام االجتماعي والقانون احمللي للجمهورية    
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إما تتسم باالفتراء أو تقوم على التلفيق وتشويه         ١٢٣-١٢٤والتوصية   ٩٣-١٢٤كالتوصية  
  . اطية بغرض اإلساءة إىل صورهتاحقيقة مجهورية كوريا الشعبية الدميقر

وتلتزم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية التزاما تاما ببذل مزيـد مـن اجلهـود                -٩
للمسامهة يف احلفاظ على احلوار الصادق والبناء والتعاون فيما بني البلدان من خـالل آليـة                
االستعراض الدوري الشامل على أساس احترام السيادة واملساواة، وتعزيـز هـذا احلـوار              

إخالص، يف الوفاء بالتزامها يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد          وهي ستمضي ب  . والتعاون
  .الدويل
وفيما يلي موقف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من التوصيات املقدمة خـالل              -١٠

  :االستعراض الدوري الشامل الثاين املتعلق هبا
  طية؛التوصيات اليت حتظى بتأييد حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقرا  )أ(  
 ١٨-١٢٤ و ١٧-١٢٤ و ١٦-١٢٤ و ١٥-١٢٤ و ٣-١٢٤ و ٢-١٢٤ و ١-١٢٤  

 ٣١-١٢٤ و ٣٠-١٢٤ و ٢٩-١٢٤ و ٢٨-١٢٤ و ٢٧-١٢٤ و ٢١-١٢٤ و ٢٠-١٢٤و
 ٣٨-١٢٤ و ٣٧-١٢٤ و ٣٦-١٢٤ و ٣٥-١٢٤ و ٣٤-١٢٤ و ٣٣-١٢٤ و ٣٢-١٢٤و
 ٤٥-١٢٤و ٤٤-١٢٤و ٤٣-١٢٤و ٤٢-١٢٤ و ٤١-١٢٤ و ٤٠-١٢٤ و ٣٩-١٢٤و
 ٥٣-١٢٤ و ٥٢-١٢٤ و ٥١-١٢٤ و ٥٠-١٢٤و ٤٨-١٢٤و ٤٧-١٢٤ و ٤٦-١٢٤و
 ٦٥-١٢٤ و ٦٤-١٢٤ و ٦٢-١٢٤و ٦١-١٢٤ و ٥٧-١٢٤ و ٥٦-١٢٤ و ٥٥-١٢٤و
 ٧٣-١٢٤ و ٧٢-١٢٤ و ٧١-١٢٤ و ٧٠-١٢٤ و ٦٩-١٢٤ و ٦٨-١٢٤و ٦٦-١٢٤و
 ١١٢-١٢٤ و١١٠-١٢٤ و١٠٧-١٢٤ و١٠٥-١٢٤ و٧٦-١٢٤ و٧٥-١٢٤ و٧٤-١٢٤و
 ١٢٠-١٢٤ و ١١٨-١٢٤ و ١١٧-١٢٤ و ١١٦-١٢٤ و ١١٤-١٢٤ و ١١٣-١٢٤و
 ١٣٠-١٢٤ و ١٢٨-١٢٤ و ١٢٦-١٢٤ و ١٢٥-١٢٤ و ١٢٢-١٢٤ و ١٢١-١٢٤و
 ١٤٥-١٢٤ و ١٤٣-١٢٤ و ١٤٢-١٢٤ و ١٤١-١٢٤ و ١٣٨-١٢٤ و ١٣٧-١٢٤و
 ١٥١-١٢٤ و ١٥٠-١٢٤ و ١٤٩-١٢٤ و ١٤٨-١٢٤ و ١٤٧-١٢٤ و ١٤٦-١٢٤و
 ١٥٨-١٢٤ و ١٥٧-١٢٤ و ١٥٦-١٢٤ و ١٥٤-١٢٤ و ١٥٣-١٢٤ و ١٥٢-١٢٤و
 ١٦٤-١٢٤ و ١٦٣-١٢٤ و ١٦٢-١٢٤ و ١٦١-١٢٤ و ١٦٠-١٢٤ و ١٥٩-١٢٤و
 ١٧٠-١٢٤ و ١٦٩-١٢٤ و ١٦٨-١٢٤ و ١٦٧-١٢٤ و ١٦٦-١٢٤ و ١٦٥-١٢٤و
 ١٧٦-١٢٤ و ١٧٥-١٢٤ و ١٧٤-١٢٤ و ١٧٣-١٢٤ و ١٧٢-١٢٤ و ١٧١-١٢٤و
 ١٨٢-١٢٤ و ١٨١-١٢٤ و ١٨٠-١٢٤ و ١٧٩-١٢٤ و ١٧٨-١٢٤ و ١٧٧-١٢٤و
  .١٨٥-١٢٤ و١٨٤-١٢٤ و١٨٣-١٢٤و

  ؛دميقراطية جزئياًالتوصيات اليت قبلتها حكومة مجهورية كوريا الشعبية ال  )ب(  
  .١١٥-١٢٤ و٦٧-١٢٤ و٦٣-١٢٤ و٧-١٢٤  
  ؛التوصيات اليت أخذت هبا حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية علماً  )ج(  
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 ١١-١٢٤ و ١٠-١٢٤ و ٩-١٢٤ و ٨-١٢٤ و ٦-١٢٤ و ٥-١٢٤ و ٤-١٢٤  
 ٢٤-١٢٤ و ٢٣-١٢٤ و ٢٢-١٢٤ و ١٩-١٢٤ و ١٤-١٢٤ و ١٣-١٢٤ و ١٢-١٢٤و
 ٦٠-١٢٤ و ٥٩-١٢٤ و ٥٨-١٢٤ و ٥٤-١٢٤ و ٤٩-١٢٤ و ٢٦-١٢٤ و ٢٥-١٢٤و
 ٨٣-١٢٤ و ٨٢-١٢٤ و ٨١-١٢٤ و ٨٠-١٢٤ و ٧٩-١٢٤ و ٧٨-١٢٤ و ٧٧-١٢٤و
 ٩٠-١٢٤ و ٨٩-١٢٤ و ٨٨-١٢٤ و ٨٧-١٢٤ و ٨٦-١٢٤ و ٨٥-١٢٤ و ٨٤-١٢٤و
 ٩٩-١٢٤ و ٩٨-١٢٤ و ٩٧-١٢٤ و ٩٦-١٢٤ و ٩٥-١٢٤ و ٩٤-١٢٤ و ٩٢-١٢٤و
 ١١١-١٢٤ و ١٠٩-١٢٤ و ١٠٨-١٢٤ و ١٠٦-١٢٤ و ١٠١-١٢٤ و ١٠٠-١٢٤و
 ١٣٤-١٢٤ و ١٣٣-١٢٤ و ١٢٩-١٢٤ و ١٢٧-١٢٤ و ١٢٤-١٢٤ و ١١٩-١٢٤و
  .١٤٠-١٢٤ و١٣٩-١٢٤ و١٣٦-١٢٤ و١٣٥-١٢٤و

  .التوصيات اليت ال حتظى بتأييد حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  )د(  
 ١٢٣-١٢٤ و١٠٤-١٢٤ و١٠٣-١٢٤ و١٠٢-١٢٤ و٩٣-١٢٤ و٩١-١٢٤  

  .١٥٥-١٢٤ و١٤٤-١٢٤ و١٣٢-١٢٤ و١٣١-١٢٤و

        


