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تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري

الشامل*

توفالو
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتتتايات وواو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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 -1تعرررح ومومررة تو ررالو عررن امتنا ررا وه ر تقرردر ردودهررا علررص التولررياة ال رواردة يف هررذه
الوثيقر ررة .وقر ررد تلق ر ر ومومر ررة تو ر ررالو  127تولر ررية يف الر رردورة الق ث ر ر للينري ر ر العامر ررل املع ر ر
ابالستعراض الدوري الشامل يف أاير/مايو .2018
 -2ومررن ر تلررص التولررياة تقبررل ومومررة تو ررالو علررص النحررو الواجر  78تولررية توا ر
وت ئر ررم االر ررة الو نير ررة للتنمير ررة املطر ررتدامة وطلر ررة العمر ررل الو نير ررة قر ررو ا طر ررا يف تو ر ررالو.
و يما يل التولياة ال  78اليت تقبلها تو الو:
،19-101 ،18-101 ،17-101 ،4-101 ،3-101 ،2-101 ،1-101
،28-101 ،27-101 ،26-101 ،25-101 ،23-101 ،22-101 ،21-101
،37-101 ،36-101 ،35-101 ،34-101 ،32-101 ،30-101 ،29-101
،47-101 ،45-101 ،42-101 ،41-101 ،40-101 ،39-101 ،38-101
،65-101 ،64-101 ،62-101 ،52-101 ،51-101 ،49-101 ،48-101
،73-101 ،72-101 ،71-101 ،70-101 ،69-101 ،68-101 ،67-101
،81-101 ،80-101 ،79-101 ،78-101 ،77-101 ،75-101 ،74-101
،98-101 ،97-101 ،91-101 ،86-101 ،85-101 ،83-101 ،82-101
،104-101 ،103-101 ،102-101 ،101-101 ،100-101 ،99-101
،110-101 ،109-101 ،108-101 ،107-101 ،106-101 ،105-101
،122-101 ،120-101 ،119-101 ،117-101 ،116-101 ،111-101
.127-101 ،126-101 ،125-101 ،124-101
-3

وُتيط ومومة تو الو علماً ابلتولياة ال  49املتبقية ،وتقدر يما يل م وظاهتا عليها:

يما يتعلر ابلتولرياة ،9-101 ،8-101 ،7-101 ،6-101 ،5-101
(أ)
،16-101 ،15-101 ،14-101 ،13-101 ،12-101 ،11-101 ،10-101
،87-101 ،84-101 ،46-101 ،44-101 ،43-101 ،24-101 ،20-101
،95-101 ،94-101 ،93-101 ،92-101 ،90-101 ،89-101 ،88-101
،121-101 ،115-101 ،114-101 ،113-101 ،112-101 ،96-101
 ،123-101تق ررر تو ررالو اب تقاره ررا إىل الق رردراة واملر روارد املالي ررة لتنيني ررذ االلت ام رراة الر رواردة يف تل ررص
التولياة؛
(ح) يم ررا يتعلر ر ابلتول ررياة ،53-101 ،50-101 ،33-101 ،31-101
،60-101 ،59-101 ،58-101 ،57-101 ،56-101 ،55-101 ،54-101
ُ ،118-101 ،76-101 ،66-101 ،63-101 ،61-101تت ر ررام وموم ر ررة تو ر ررالو إىل
استعراضررها عررن إق ر إ تبرردو يف هاهرهررا متعارضررة مررق عررث القرريم الققا يررة والتقليديررة الراس ر ة
منذ زمن ويل ،ومناقضة هلا .ومق لرص تلتر ر ومومرة تو رالو لوالرلة حايرة وقرو ا طرا يف
البلد وتع ي ها.
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