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"البند  – 6االتسعراا

الدري الامل – الصولمل"

شكاا تسيد الائيس،
تحيي اللحنة العربية لحقوق اإلنسان قبول الصومال بالتوصيات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمناهذة جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ،والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكول الملحق به .وكذلك وضع القبول
بالتوصيات المتعلقة بوضع حد لتجنيد األطفال في القوات المسلحة وفي الجماالت المسلحة ووضع خطة وطنية في الغرض
لتحقق هدف "أطفال ال جنود" في موفى السنة.
ولكننا نأسف الستعمال صيغة "أحيط بها علما" بالنسبة للموقف من عديد التوصيات التي وعدت الدولة بدراستها وبتقديم
مواقفها منها في هذه الدورة .فهذه الصيغة "أحيط بها علما" ال يمكن أن تمكن مجلسنا الموقر من معرفة موقف الدولة.
خاصة وأن عددا من هه التوسيات يتعلق باإلطار المعياري ،كالتصديق على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب أو بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل مثال .ونأمل من الدولة تقديم موقفها من هذه التوصيات بطريقة أكثر وضوحا
ليتسنى التفاعل معها بطريقة أكثر وضوحا.
كما نأسف لعدم تنفيذ التوصيات التي تم مقبولها في الدورة السابقة لالستعراض ،رغم تفهمنا للظروف الصعبة التي تمر بها
البالد .فآلية االستعراض مبنية قبل كل شيئ على القبول الطوعي للدولة بتوصيات نظرائها .ولذلك فإن عدم تنفيذ التوصيات
التي تم قبولها والتعهد بتنفيذها ،رغم مرور أربعة سنوات على ذلك يهدد مصداقية الدولة والتوصيات ومصداقية
االستعراض في حد ذاته.
وفي هذا اإلطار نود معرفة اإلجراءات العملية التي تنوي الصومال اتخاذها لوضع خطة وكنية لمتابعة تنفيذ التوصيات
المقبولة في الدورة السابقة وفي الدورة الحالية.
كما نوصي بضرور تشريك كل أصحاب المصلحة في متابعة تنفيذ التوصيات وإعالم مجلسنا الموقر بمناسبة بعد سنة من
اآلن ،في الدورة  53في جوان  ،7102بمدى التقدم في تنفيذ التوصيات وطبيعة التحديات والعوائق حتى يتمكن المجلس
والمفوضية السامية وباقي أصحاب المصلحة من تقديم الخبرات الفنية للدولة وإعانتها على اإليفاء بتعداتها الطوعية الدولية.
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