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  مقدمة  -أوالً  

اخلاص مبايل يف ظل أزمة     راض الدوري الشامل    لالستع الثانية   اجلولةيأيت تقدمي تقرير      -١
، تشكل مدعاة قلق بالغ حلكومة مايل امللتزمة، مبساعدة اجملتمـع الـدويل،             مؤسسية وأمنية 

البحث عن حلول مستدامة تأخذ يف احلسبان مسألة احترام حقوق اإلنسان وفقاً لاللتزامات             ب
  . دولية اليت صّدقت عليها مايلاملنصوص عليها يف النصوص الوطنية والصكوك القانونية ال

واعتمد جملـس حقـوق     . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥وقد أجري االستعراض األول ملايل يف         -٢
. ٢٠٠٨ يونيـه / حزيران ١٣امنة املعقودة يف    اإلنسان الوثيقة النهائية لالستعراض يف دورته العادية الث       

 توصية، يف حني مل حتـظَ       ٢١ توصية، قبلت منها     ٢٧ويف هناية هذه العملية ُرفعت إىل مايل        
  . توصيات نقلتها كتابة٥ بشأن مالحظاتإحدى التوصيات بدعمها بينما أبدت 

، بذل اجلهود الرامية إىل     ٢٠٠٨مايو  / يف أيار  وواصلت مايل، منذ استعراض تقريرها      -٣
وقطـع  وطنية  وقامت مايل لتحقيق هذا الغرض باعتماد معايري        . حقوق اإلنسان حالة  حتسني  
 دولية وسعت لتنفيذها تنفيذاً فعاالً، وصاغت سياسات وطنية وقطاعية وعملت على  التزامات
  . تنفيذها

وعلى الرغم من هذه اجلهود، تواجه مايل صعوبات يف وضع التزاماهتا املتعلقة حبقوق               -٤
 هلا تأثري ٢٠١٢يناير /فاألزمة اليت تعيشها مايل منذ شهر كانون الثاين       .  التنفيذ موضعاإلنسان  

شر وكبري على احملافظة على املكتسبات املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان يف مايل والتمتع هبا          مبا
وُتعـرض هـذه الـصعوبات      . وتعزيزها، وعلى قدرهتا على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

  . زمة وأثرها على حقوق اإلنسانويتناول جزء خاص أسباب األ. التاسعوالقيود يف اجلزء 

  التشاورعملية ية واملنهج  -ثانياً  
أنشأت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، بعد خضوع مايل لالستعراض الـدوري             -٥

، جلنة ملتابعة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض ووزعت املهـام           ٢٠٠٨عام  يف  الشامل  
حلقوق اإلنسان هبـدف    السامية  والتمست وزارة العدل مساعدة املفوضية      . املرتبطة بتنفيذها 

ووضعت هذه اهليئة يف تصرف وزارة العدل خبرياً        . التنفيذموضع  ضع التوصيات املذكورة    و
لكي يعمل على صياغة خطة عمل لتنفيذ التوصيات، شارك يف إعدادها اجملتمع املدين واللجنة              

وتأخر اعتماد احلكومة هلذه اخلطة بسبب األزمة املؤسسية والسياسية . الوطنية حلقوق اإلنسان
  .   هبا البلداليت ميّر

وأُعّد هذا التقرير مع مراعاة أحكام قرارات جملس حقوق اإلنسان ومقرراتـه ذات               -٦
 واملتعلـق بإنـشاء     ٢٠٠٧ يونيـه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١مرفق القرار   : الصلة، وال سيما  

 ٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢١مؤسسات جملس حقوق اإلنسان؛ ومرفق القرار رقم 
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    ١٧/١١٩ة استعراض أنشطة جملس حقوق اإلنسان وأدائـه واملقـرر رقـم             واملتعلق بإعاد 
 املتعلق باالستعراض الـدوري     ١٦/٢١ بشأن متابعة القرار     ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٧املؤرخ  
ويتمحور التقرير بشكل أساسي حول متابعة التوصيات املنبثقة عـن االسـتعراض            . الشامل

. ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ يف مايل بني عامي      قوق اإلنسان  ح حالةالسابق وتنفيذها، فضالً عن تطور      
وأرسلت املنظمة الدولية للفرنكوفونية، نزوالً عند طلب دولة مايل، وفداً إىل باماكو ليساندها 

وعقد الوفد اجتماعاً مـع     .  الثانية من االستعراض الدوري الشامل     للجولةيف إعداد تقريرها    
جنة الوطنية حلقوق اإلنسان ووسـيط اجلمهوريـة        الدوائر الوزارية وممثلي اجملتمع املدين والل     

  .     وأنشأت وزارة العدل جلنة مصّغرة إلعداد التقرير. اللتماس مسامهات هذه اجلهات

  )٢٠١٢-٢٠٠٨ (اإلطار املعياري واملؤسسيتطور   -ثالثاً  

  دستور ال  -ألف  

وآلت . ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢٥إن النظام السياسي يف مايل حيكمه الدستور املؤرخ           -٧
 إىل إقرار مـشروع     ٢٠٠٧ا مايل عام    الح السياسي واملؤسسي اليت شرعت فيه     عملية اإلص 

وتتعلق التغيريات املزمع إدخاهلا بوصول النساء للمناصب       . قانون ينص على مراجعة الدستور    
  .  الدستور وإنشاء جملس للشيوخاالنتخابية، وإدراج والية وسيط اجلمهورية يف

  اسة العامةتدابري السي  -باء  

، إطاراً استراتيجياً للنمو واحلد من الفقر       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٨اعتمدت مايل يف      -٨
ويضّم هذا اإلطار كل السياسات الوطنية ذات الصلة، ويقوم علـى           . ٢٠١٧-٢٠١٢لفترة  

  :  حماور ثالثة هي
 منو سريع ومستدام، يستفيد منه الفقراء، ويساهم يف خلـق فـرص العمـل               حتقيق •

  ؛نشطة املدّرة للدخلواأل
تدعيم أسس النمو والوصول العادل خلدمات اجتماعية جيدة النوعية، على املـدى             •

  ؛الطويل
  . الرشيدةالنمو املؤسسي واإلدارة  •
وجتدر اإلشارة إىل أن سياسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها هـي يف طـور                 -٩

  .٢٠١٣صف الثاين من العام ومن املتوقع أن ُتعتمد هذه السياسة يف الن. اإلعداد
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  التشريعات الداخلية  -جيم  

 إطارها التشريعي الوطين من خالل صياغة       ٢٠١٢ و ٢٠٠٨دّعمت مايل بني عامي       -١٠
  : قوانني جديدة وإقرارها، ومن بينها

 واملتعلـق   ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠ املؤرخ   ٠٨٧-٢٠١١القانون رقم    •
  واألسرة؛األحوال الشخصيةبقانون 

 واملتعلق مبكافحة االجتار    ٢٠١٢ يوليه/ متوز ١٢ املؤرخ   ٠٢٣-٢٠١٢انون رقم   الق •
 بالبشر واملمارسات املماثلة؛

 واملتعلق بإنـشاء نظـام      ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٢٦ املؤرخ   ٠١٥-٠٩القانون رقم    •
  املرض؛ يف حالةة اإللزامياملساعدة

شاء نظام املساعدة  واملتعلق بإن٢٠٠٩ يوليه/ متوز ٢٧ املؤرخ   ٠٣٠-٠٩القانون رقم    •
 . الطبية

  )أو املصّدق عليها، التحفظات، اإلعالنات/املوقعة و(الصكوك الدولية   -دال  

  :  على الصكوك التالية٢٠١٢ و٢٠٠٨وقّعت مايل وصّدقت بني عامي   -١١

االقتـصادية  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             •
 ؛ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤وقعته يف الذي واالجتماعية والثقافية، 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا اللـذان            •
 ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٧صدقت عليهما يف 

تفاء القسري اليت صّدقت عليهـا      االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخ       •
 ؛ ٢٠٠٩يوليه / متوز١ يف

امليثاق األفريقي املتعلق بإنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنـسان         الربوتوكول امللحق ب   •
 ؛ ٢٠٠٩ يوليه/ متوز٢٧الذي صّدقت عليه يف 

اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن محاية ومساعدة األشخاص املشردين داخلياً يف أفريقيا            •
 . ٢٠١٠مايو / أيار٣١ت عليها يف اليت صّدق
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   ومحايتهااإلنسانقوق ح املؤسسات الوطنية لتعزيز  -هاء  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -١  
 املتعلق بإنشاء ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين ١٩ املؤرخ   ٠٤٢-٠٩جعل القانون رقم      -١٢

ستقلة تتمثل مهمتها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، من هذه اللجنة سلطة إدارية واستشارية م
   .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهايف املسامهة يف 

   وسيط اجلمهورية  -٢  
أُسندت لوسيط اجلمهورية مهام جديدة يف إطار تعزيز سـيادة القـانون واإلدارة               -١٣

باإلضافة إىل ذلـك، كُلّـف وسـيط        و. الرشيدة وحقوق اإلنسان ويف إطار فّض الرتاعات      
  : وقد أقّرت التعديالت مبوجب القوانني التالية. اجلمهورية بتنظيم منتدى احلوار الدميقراطي

        الـذي يعـّدل  ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٨ املـؤرخ    ٠١٠- ٢٠١٢القانون رقم    •
 وسـيط   قضى بإنـشاء   الذي   ١٩٩٧مارس  / آذار ١٤ املؤرخ   ٠٢٢-٩٧القانون  

 اجلمهورية؛ 

 الذي يعـّدل    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤املؤرخ   P-RM/١١٧-٢٠١٢املرسوم رقم    •
 قضى بإنـشاء  ي   الذ ١٩٩٦مايو  / أيار ٣١املؤرخ   P-RM/١٥٩-٩٦املرسوم رقم   

  . منتدى احلوار الدميقراطي

احترام االلتزامـات   وعلى أرض الواقع    تها  ومحايتعزيز حقوق اإلنسان      -رابعاً  
  )٢٠١٢-٢٠٠٨ (الدولية

 ٢٠٠٨ُتعرض يف ما يلي التدابري الرئيسية اليت اعتمدهتا مايل ونفذهتا بـني عـامي                 -١٤
  . يف جمال احترام االلتزامات الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك ٢٠١٢و

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أنشطة   -ألف  
  :منها ما يليأنشطة  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عدة نفّذت  -١٥

  ؛)٢٠١١، ٢٠١٠( حقوق اإلنسان حالةإصدار التقرير السنوي بشأن  •
  ؛٢٠١١تقييم توصيات االستعراض الدوري الشامل يف تقرير عام  •
  ؛٢٠١٢ حول أحداث عام ٢٠١٢أغسطس /إصدار تقرير مفّصل يف شهر آب •
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  ؛ للتفكري يف األزمة املؤسسية واألمنيةةخمصصواحد يوم ل  تظاهرةتنظيم •
 تنظيم زيارات إىل مرافق االحتجاز؛ •

للجنة التنسيق الدوليـة     يف االجتماع السنوي     ،٢٠١١ و ٢٠١٠املشاركة يف عامي     •
 ان؛ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس

جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق         تقدمي طلب اعتماد من قبل       •
 .االعتماد يف الفئة باء على تحصلواإلنسان، 

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء  

  احلق يف احلياة  -١  
  .  أي حكم باإلعدام،٢٠١٢ و٢٠٠٨ بني عامي ،مل ُينفّذ  -١٦

  . ١٦-٥٦التوصية   

  ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب واملعامل  -٢  
  . للجنة الفرعية ملنع التعذيب زيارة من ا٢٠١١عام  يف تلقت مايل  -١٧

  االجتار بالبشر والرق واملمارسات املماثلة  -٣  
  . ٥٨ و١١-٥٦ و٠٤-٥٧التوصيات   -١٨
 / متـوز ١٢خ  املؤر٠٢٣-٢٠١٢جتدر اإلشارة يف هذا اجملال إىل إقرار القانون رقم     -١٩
  . جتار بالبشر واملمارسات املماثلةتعلق مبكافحة اال امل٢٠١٢ يوليه

  احلرمان من احلرية   -٤  
  . ١٩-٥٦التوصية   -٢٠

  اإلجراءات القضائية   -٥  
يف جمال القضاء، أُعّد العديد من القوانني الرامية إىل حتسني إقامة العدالة وتـسهيل                -٢١

  : ني هذه القواننيومن ب. الوصول للخدمات القضائية
 واملتعلـق بإنـشاء مراكـز       ٢٠١٠ يوليه/ متوز ١٢ املؤرخ   ٠٣٠-١٠القانون رقم    •

 اخلدمات القانونية والقضاء؛ 

 ؛ حماكم املتعلق بإنشاء ٢٠١١ يوليه/ متوز١٥ املؤرخ ٠٣٨-٢٠١١القانون رقم  •

 .  املتعلق بتنظيم القضاء٢٠١١ يوليه/ متوز١٥ املؤرخ ٠٣٧-٢٠١١القانون رقم  •
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 خبطة مشفوعةباإلضافة إىل ذلك، صيغت سياسة هتدف إىل حتسني خدمات القضاء و  -٢٢
  . ٢٠٠٩يناير /وأطلقت هذه السياسة يف شهر كانون الثاين. ٢٠١١-٢٠٠٩لفترة لعمل 

  الشخصية القانونية  -٦  
  .  واألسرة، اخلاألحوال الشخصية، قانون ٥-٥٦التوصية رقم   -٢٣

  حرية الرأي والتعبري   -٧  
  . ١٥-٥٦التوصية رقم   -٢٤

  محاية األسرة، الزواج   -٨  
  .  واألسرةاألحوال الشخصية، قانون ٥-٥٦التوصية رقم   -٢٥

  املشاركة يف إدارة الشؤون العامة  -٩  
  .  واجلزء املتعلق باألزمة٠٩-٥٦التوصية   -٢٦

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم  

  العمل  -١  
 وثيقة سياسة وطنية تتعلق بالتكوين      ٢٠٠٩ يونيه/ شهر حزيران  تمدت احلكومة يف  اع  -٢٧

وقد سّجلت دوائر وزارة العمـل      . املهين، وهي يف طور إعداد سياسة وطنية جديدة للعمالة        
  . ، من مجيع الفئات واملدد٢٠١٠عام يف فرصة عمل  ٢٣ ٨٢٨ استحداثوالتكوين املهين 

  الضمان االجتماعي   -٢  
  . وعيانظر االلتزام الط  -٢٨

  التغذية   -٣  
وانضمت مـايل يف    . ني التغذية ستعتمد مايل قريباً وثيقة سياسة وطنية تتعلق بتحس         -٢٩

ـ    و.  إىل احلركة العاملية ألجل حتسني التغذية      ٢٠١١مارس  /آذارشهر   ك، باإلضـافة إىل ذل
، منتدى وطنيـاً بـشأن   ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٣ إىل   ١من  نظّمت وزارة الصحة يف باماكو      

     باملائـة  ٢٨ باملائة مقابـل     ٢٧وتصل نسبة انتشار سوء التغذية املزمن الشامل إىل         . يةالتغذ
الدراسـة   (٢٠١٠باملائة عـام     ٣٤و) الدراسة االستقصائية متعددة املؤشرات    (٢٠١١عام  
 ٢٠١١ عام    يف  باملائة ١٩لوزن فبلغت   أما نسبة انتشار نقص ا    ). غرافية والصحية الرابعة  الدمي

  ).  الدراسة االستقصائية متعددة املؤشرات (٢٠١٠ عام كما يف
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  السكن   -٤  
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول  ١١ إىل   ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٣٠نظّمت احلكومة من      -٣٠

 ١ ٧٠٠رة إىل أن الدولة بنـت       وجتدر اإلشا . حول العقارات لقاءات تضم األطراف الفاعلة     سلسلة  
ر شراكة بني القطاعني العـام واخلـاص،         مسكناً اجتماعياً يف إطا    ٥٥٩، و مسكن اجتماعي 

.  مسكناً اجتماعياً بنيت مبواد منتجة حملياً، وأهنا أجنزت عدة خطط معمارية عامـة       ١ ١٨٠و
 . اسة خاصة باألراضي والعقاراتوجيري حالياً إعداد سي

  ةالصح  -٥  
  ١ ٠٩٤ إىل ٢٠١٠ مركـزاً عـام   ١ ٠٥٠ارتفع عدد مراكز الصحة اجملتمعية من         -٣١
نه ال يـزال    أ، إىل   ٢٠٠٩ اليت وضعت عام     ،وتشري خطة تنمية املراكز الصحية    . ٢٠١١عام  

ـ  ٢٠١١ويف عام   .  منطقة صحية ال توجد فيها مراكز للصحة اجملتمعية        ١٣١هناك   ت ، كان
ستوفيان معـايري   تمن النسب الرئيسية لعدد العاملني يف جمال الصحة مقابل عدد السكان            اثنتني  

 ٩ ٧٩٢ نسمة، مقابل طبيب واحد لكل       ٨ ٥٢٦أي طبيب واحد لكل     : منظمة الصحة العاملية  
، ) نـسمة  ١٠ ٠٠٠بيب واحد لكل    ط: معيار منظمة الصحة العاملية      (٢٠١٠عام  يف  نسمة  
 ٣ ٤٤٨مساعد طـيب لكـل      / نسمة مقابل ممرض   ٣ ٦١٧مساعد طيب واحد لكل     /وممرض
  ).١/٥٠٠٠معيار منظمة الصحة العاملية  (٢٠١٠عام يف نسمة 

  لتعليما  -٦  
جديـداً   مركـزاً    ٢٧، أنشئ   سياسة الالمركزية وختفيف تركيز السلطات    يف إطار     -٣٢

  . األساسيالتعليمالتربوي هبدف تدعيم التأطري التربوي ملؤسسات للدعم 
التوصيات جمموع   توصية من    ١٢٧ت  ، كان ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف    -٣٣

 ٨٣، وهنـاك    تقد نفـذ  توصية،   ٢٢٢ها  وعدداليت رفعها املنتدى الوطين اخلاص بالتربية       
  . توصية من هذه التوصيات١٢توصية قيد التنفيذ بينما مل ُيشرع بعد يف تنفيذ 

واعتمدت مايل تدابري تتعلق بالتعليم العايل من بينها إنشاء أربع جامعات يف باماكو               -٣٤
  .وجامعة يف سيغو

  حلياة الثقافية والتقدم العلمي ا  -٧  
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠ املؤرخ   ٠٦١-١٠كومة القانون رقم    أقّرت احل   -٣٥

 املتعلق حبماية التـراث  ١٩٨٥ يوليه/ متوز٢٦املؤرخ   AN-RM/٤٠-٨٥الذي يعّدل القانون    
  . الثقايف الوطين وتعزيزه

 السياسية الوطنية   ٢٠١٠ يونيه/مارس وحزيران /واعتمدت احلكومة يف شهري آذار      -٣٦
 واستراتيجية تطـوير الـسياحة      ٢٠١٢-٢٠٠٩ وخطة عملها لفترة     لتطوير قطاع احلرفيات  
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وميكن أن نضيف لذلك االعتماد املرتقـب للوثيقـة         . ٢٠١٢-٢٠١٠وخطة عملها لفترة    
  . اإلطارية للسياسة الثقافية

 املمتلكـات  املتعلقة حبمايـة     ١٩٥٤وقد صّدقت مايل على اتفاقية اليونسكو لعام          -٣٧
مـن  البالد،   عقب اندالع األزمة يف مشال       ،وطلبت مايل . املسلحةالرتاعات  يف حالة   الثقافية  

". التراث العاملي املهدد باخلطر   "أسكيا على الئحة    ضريح  كتو، وال سيما    اليونسكو إدراج متب  
 يوليه/ متوز ٨ يف سان بطرسبورغ يف      وقد قبلت جلنة التراث العاملي يف االجتماع الذي عقدته        

وتقيم يف الوقت احلايل بعثة من اليونسكو يف مكـان          . الطلب الذي تقدمت به حكومة مايل     
وجود القوات املسلحة املالية اليت ستتدخل عسكرياً لتحديد املعامل األثرية واحلفاظ عليهـا،             

كتو  كما تعمل على رقمنة خمطوطات متب      . التراث ذلك هبدف إعداد دليل يسمى جواز سفر      و
  .الكنوزحتسباً الختفاء هذه 

  حمددةحقوق فئات   -دال  

  حقوق املرأة واملنظور اجلنساين   -١  
واألسرة يف تدعيم اإلطار القـانوين حلمايـة        األحوال الشخصية   ساهم إقرار قانون      -٣٨

  . ة القانونيالثغرات العديد من سدحقوق املرأة بفضل 
ا اثنـان يف    ة بيوت للنساء واألطفال، من بينـه       عشر ٢٠١٠عام  يف  وأنشأت احلكومة     -٣٩

  . تطوير الذايتل مركزاً نسائياً ل٢٣كما أنشأت يف املقاطعات . ية يف العواصم اإلقليميةباماكو ومثان

 P-RM/٠٥٣-٠٢مبوجب األمر رقم    البنات  ختان  د وضع الربنامج الوطين ملكافحة      وق  -٤٠
البنات تان  يق سياسة واستراتيجيات مكافحة خ    ، ومهمته تنس  ٢٠٠٢ يونيه/ حزيران ٤املؤرخ  

  . وهذا الربنامج يف طور التنفيذ. ومتابعتها وتقييمها

  املنظور اجلنساين     
  ]٦-٥٦التوصية [    

 الـسياسة الوطنيـة     ،٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤يف   ،اعتمدت حكومة مايل    -٤١
وميكن كـذلك اإلشـارة إىل      . ٢٠١٣-٢٠١١للمساواة بني اجلنسني وخطة عملها لفترة       

مشروع لدعم قدرات املنظمات النـسائية      وجود مشروع لدعم النساء الناشطات اقتصادياً و      
  ).٢ و١املرحلتان (
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   يف احلياة السياسيةمشاركة املرأة    
  ]٦-٥٦التوصية [    

 ١٥  يف دوائر القرار ضعيفاً، وال سيما يف الربملان الذي ال يضم سوى            املرأةال يزال متثيل      -٤٢
تخذة لتشجيع زيـادة    وقد مسحت التدابري امل   .  باملائة فقط  ١٠ رجالً، أي    ١٣٢مرأة مقابل   ا

 يف  ١٦,٥٢( يف املائـة     ٤,٣٧ بنسبة النساء املرشحات    عدديف دوائر القرار برفع     املرأة  متثيل  
 النساء العامالت   عددوارتفاع  ) ٢٠٠٤ عام    يف املائة يف   ١٢,١٥ مقابل   ٢٠٠٩يف عام   املائة  

 يف ٦,٩٥ابل  مق٢٠١١ عام   يف  يف املائة  ٩( يف املائة    ٢,٠٥ بنسبةكمستشارات يف البلديات    
. ٢٠٠٩أبريـل  /رت يف شهر نيـسان  االنتخابات البلدية اليت ج عقب) ٢٠٠٤ عاميف  املائة  
ميكـن  " من مشروع الدستور تنص على أنـه         ٢ من املادة    ٢على األمل أن الفقرة     يبعث   وما

تشجيع تسلّم النساء لواليات ومناصب انتخابية بواسطة تدابري خاصة ينص عليهـا القـانون              
  ".التنظيميةواللوائح 

  حقوق الطفل   -٢  
 خبطـة   مشفوعةتعمل احلكومة على صياغة سياسة وطنية للنهوض بالطفل ومحايته،            -٤٣

  .٢٠١٧-٢٠١٣عمل لفترة 
دّعمت مايل مكافحة عمل األطفال من خالل إنشاء اخللية الوطنية ملكافحة عمـل        و  -٤٤

 واللجنة الوطنية   ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ املؤرخ   P-RM/٠٣٦-١٠األطفال مبوجب األمر رقم     
 ٣ املؤرخ   PR-RM/٠٣٦ املماثلة مبوجب املرسوم رقم       بالبشر واملمارسات  االجتارلتنسيق مكافحة   

 MTFPRE-SG/٠١٥١-٠٩اعتماد القرار رقم    وجتدر اإلشارة أيضاً إىل     . ٢٠١١فرباير  /شباط
طفـال   األ  احملظورة على  ، الذي يستكمل قائمة األعمال اخلطرية     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤املؤرخ  

  . استغالل األطفالة مبكافحة م جمموعة التدابري اخلاصّع عاماً، والذي يد١٨دون سن 

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٣  
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري        صّدقت مايل على      -٤٥

ومحاية حقوق   وقد أعدت مشروع قانون بشأن تعزيز     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧امللحق هبا يف    
  . األشخاص ذوي اإلعاقة

  :  منها خاصة لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقةوقد اختذت مايل تدابري  -٤٦
 ومنحه إعانـة سـنوية      ايل جلمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة    ختصيص مقر لالحتاد امل    •

 ٢٥٠ و٢٠١٠عـام  يف من فرنكات االحتاد املايل األفريقي  مليون فرنك  ١٢١بلغت  
 ؛ ٢٠١١عام يف نكات االحتاد املايل األفريقي من فرفرنك مليون 

 ٢٠١٠ عام    يف من فرنكات االحتاد املايل األفريقي    فرنك   مليون   ٣٠منح إعانة استثنائية من      •
 . Handicaisse املعوقنيلصندوق 
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  البيئة   -٤  
  / آذار١١ املـؤرخ  P-RM /١٠٧-٢٠١١أنشأت احلكومة مبوجب املرسوم رقـم    -٤٧

وأنشأت كذلك الوكالة الوطنيـة للبيئـة       . وطنية املعنية بتغري املناخ   ، اللجنة ال  ٢٠١١مارس  
  . ٢٠١٠ يوليه/ متوز١٢ املؤرخ ٠٢٧-١٠ رقم والتنمية املستدامة مبوجب القانون

  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -خامساً  
  . ذي الصلةاجلزء: ٢-٥٦التوصية : انظر جدول التنفيذ  -٤٨

  توصيات وااللتزامات املنبثقة عن االستعراض السابق وتنفيذهامتابعة ال  -سادساً  
 اجلدول الوارد أدناه التدابري اليت اعتمدهتا مايل ونفذهتا، حسب املوضوع، ملتابعة            يبّين  -٤٩

وهو يتضمن التوصيات الـيت     . نتائج االستعراض األول يف إطار االستعراض الدوري الشامل       
كما يتضمن اجلدول التوصية اليت مل حتظ بدعم        . اليت قطعتها قبلتها مايل وااللتزامات الطوعية     

مايل على  رد  ويرد كذلك   .  اليت أخذهتا بعني االعتبار عقب احلوار التفاعلي       والتوصياتمايل  
  . هذه التوصيات كمعلومات مرجعية

األوىل من االسـتعراض الـدوري      اجلولة   تنفيذ التوصيات وااللتزامات املنبثقة عن       حالة
  )١(ايلالشامل مل

 املبادرات /التدابري حالة التنفيذ  الرد  االلتزامات الطوعية /التوصيات

 املعايري واملؤسسات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية   -١

 اإلطار املعياري 

تعزيز اإلطار الوطين حلماية حقوق     : ٨-٥٦
 قانون خاص حلماية    بإقراراإلنسان، ال سيما    
 )ة التشيكيةاجلمهوري(النساء واألطفال 

 ٧-٥٦إشارة إىل الرد  ُنفّذت  قُبلت

 اإلطار املؤسسي

تعزيز الدعم الذي تقدمه املؤسـسات للجنـة        
الوطنية حلقوق اإلنسان، والسعي إىل اعتمـاد       
اللجنة من ِقبل اللجنة الدولية للتنسيق املعنيـة        

التقريـر  (باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     
 ). ١١٩، الفقرة الوطين لالستعراض األول ملايل

أُقّر قانون يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق        تُنفّذ طوعي التزام
 ١٩ املؤرخ   ٠٤٢-٠٩القانون رقم   (اإلنسان  

وخـضعت  ). ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان لعمليـة 

جلنـة التنـسيق الدوليـة      االعتماد من قبل    
ن، الـيت   للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسا   

، وقدمت هلـا    "باء" من الفئة    اعتماداًمنحتها  
وســتنظر احلكومــة يف هــذه . توصــيات

  . التوصيات بغية وضعها حيز التنفيذ
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 السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

 الربامج العامة 

دعم تنفيذ برنامج تطوير القضاء والـربامج       
األخرى املتعلقة بتعزيـز ومحايـة حقـوق        

 )طوعي التزام(اإلنسان 

 نـامج تطـوير القـضاء      لرب يةاخلطة التشغيل  تُنفّذ طوعي التزام
٢٠١٤-٢٠١٠.  

 الـذي  ٢٠١٢برنامج تعزيز حقوق اإلنسان  
 . تساهم يف تنفيذه احلكومة

 التوعية والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان 

حبقوق اإلنسان  العام  إذكاء الوعي   : ٢١-٥٦
 ).الربتغال(وسيادة القانون 

يتضمن كل من برنامج األمم املتحدة املشترك   ُنفّذت  تقُبل
لتعزيز حقوق اإلنسان واملنظـور اجلنـساين       
واخلطة التشغيلية للربنامج العشري لتطـوير      

أنـشطة لتوعيـة    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(القضاء  
السكان وموظفي الدولة حبقـوق اإلنـسان       

  . واملنظور اجلنساين
 إىل ذلك يضاف وجود منتـدى احلـوار        

طي، وهو منتدى سنوي يعقد يـوم       الدميقرا
ديسمرب من كـل    /األولالعاشر من كانون    

 حلقوق  يعام، أي يوم ذكرى اإلعالن العامل     
، ويهدف إىل إعالم الـرأي العـام        إلنسان

 حقـوق اإلنـسان يف      حبالةالوطين والدويل   
مجهورية مايل، واملـسامهة بـشكل نـشط        
وتربوي يف إقامة ثقافة دميقراطيـة وطنيـة        

اً على حنو فّعال بسياسة تعزيـز       والدفع قدم 
 . اطنني وحرياهتم ومحايتهاحقوق املو

وينفّذ كل من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       
ومكتب وسـيط اجلمهوريـة واملنظمـات       
واملؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان بانتظـام      

 . أنشطة توعية حبقوق اإلنسان

 وق اإلنسانالصكوك والتعاون مع اآلليات الدولية املعنية حبق  -٢

توجيه دعوة دائمـة إىل املكلفـني       : ١-٥٧
 بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة       

 )اجلمهورية التشيكية (ومتابعتها

املكلفـني  استعدادها السـتقبال    تكرر مايل    – )٢(أُخذ علم هبا
 . بواليات، إن طلبوا زيارهتا

مواصلة جهودها الرامية إىل تقـدمي      : ٢-٥٦
ئات املعاهدات يف الوقت    التقارير املطلوبة هلي  

املناسب بدعم من املفوضية السامية حلقـوق     
؛ وضع خطة وجدول زمين     )اجلزائر(اإلنسان  

  )الربتغال(إلجناز التقارير املتأخرة 

 أنشأت احلكومة مبوجـب املرسـوم رقـم        قيد التنفيذ  قُبلت
٠٤٩-٠٩/P-RM ــؤرخ ــباط١٢ امل  / ش

زارات اللجنة املشتركة بني الو    ٢٠٠٩فرباير  
 والدوريـة  األوليةاملعنية بدعم إعداد التقارير   

حول تطبيق االتفاقيات الدولية اليت صّدقت      
وأعّدت هذه اللجنـة برناجمـاً      . عليها مايل 
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لتحديث التقارير ودليالً خاصـاً بتحـضري       
التقارير الوطنية املتعلقة بتنفيذ    وإعداد وتقدمي   

الصكوك العاملية واإلقليمية حلقوق اإلنـسان      
أغـسطس  /آب( ليت صّدقت عليها مـايل،    ا

حررت مايل ثالثة تقارير    بذلك  و). ٢٠١٠
األويل املتعلق بالعهـد الـدويل      التقرير  : هي

اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      
الدوري الثـامن العاشـر    والثقافية؛ والتقرير   

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       باملتعلق  
ــرأة  ــز ضــد امل  ؛)٢٠١١-٢٠٠٧(التميي

والتقرير الدوري بشأن امليثـاق األفريقـي       
-٢٠٠١(حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب     

والتقرير الدوري بـشأن اإلعـالن      ) ٢٠١١
 واملـرأة   رمسي املتعلق باملساواة بني الرجل    ال
)٢٠١١-٢٠١٠ .( 

، يف عملية تقيـيم     ٢٠٠٧الشروع، يف عام    
مايل يف إطار اآللية األفريقيـة السـتعراض        

يف إطار الشراكة اجلديدة من     األقران املنشأة   
التقرير الوطين لالستعراض (أجل تنمية أفريقيا 
 ).١١٩األول ملايل، الفقرة 

 إىل االحتاد األفريقي    ٢٠٠٩رفعت مايل عام     تُنفّذ طوعي التزام
تقريرها املتعلق بالتقييم الذايت لإلدارة الرشيدة      

اآللية األفريقيـة   يف أربعة جماالت واردة يف      
 وخطة العمـل املتعلقـة      ألقرانالستعراض ا 

 أُعّدت مبشاركة   يتبتحسني اإلدارة الرشيدة ال   
 . اجملتمع املدين

 )الدميقراطية، االنتخابات، نظام القضاء، الشفافية، مكافحة الفساد واإلفالت من العقاب(اإلدارة الرشيدة   -٣

اختاذ تـدابري لتعزيـز اسـتقالل       : ٢٠-٥٦
طبيق املعايري القضاء، والقضاء على الفساد، وت

 األشخاص  بظروف عيش الدولية ذات الصلة    
 ). كندا(الذين حيرمون من احلرية 

 مشروع نـص    ٢٠١١قدمت احلكومة عام     قيد التنفيذ  قُبلت
يهدف إىل تعديل القانون املتعلـق بتنظـيم        

وتتمثـل  . اجمللس األعلى للقضاء وتكوينـه    
األهداف الرئيسية من هذا التعديل يف فـتح        

ة أمام اجملتمع املدين واحلد مـن       هذه املؤسس 
ُيـضاف إىل ذلـك     . نفوذ السلطة التنفيذية  

ـ     سار إعداد مشروع مرسوم يتعلق خبطـة امل
قـدت عـام   وبشكل أعم، ع . املهين للقضاة 

  لقاءات تـضم خمتلـف األطـراف       ٢٠٠٨
الفاعلة تناولت موضوع مكافحـة الفـساد       
واجلرمية املالية واعتماد خطة عمـل وطنيـة        

لتنفيذ التوصـيات الـيت     ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(
  . متخضت عن هذه اللقاءات

ويف إطار مكافحة الفساد يف جهاز القضاء،       
) ٢٠٠٨(صاغت احلكومة ميثـاق القـيم       
وجيـري  . والعهد من أجل جتديد القـضاء     

كذلك، باإلضافة إىل هذين الصكني، إعداد      
   . خاص بالشفافية يف جمال القضاءبرنامج
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 احلقوق املدنية والسياسية   -٤

    احلق يف احلياة 

اعتماد مشروع القانون اإلسراع يف :١٦-٥٦
؛ )لكـسمربغ (عقوبة اإلعدام   بإلغاء  املتعلق  

عقوبـة  إلغـاء   مواصلة اجلهود الرامية إىل     
  ).الربتغال(اإلعدام 

عقوبـة  بإلغاء  مد مشروع القانون املتعلق     اعُت مل ُتنفّذ  قُبلت
 يف جلسة جمللس الوزراء يف تـشرين        اإلعدام
 وأحيـل إىل الربملـان      ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

واجلدير بالذكر أن مايل مل تنفّـذ       . للنظر فيه 
، ١٩٨٠األحكام بعقوبة اإلعدام منذ عـام       

وأن هذه األحكام تتحول بشكل تلقائي إىل       
 . عقوبات بالسجن

 اعتماد مشروع القانون املتعلق بإلغاء عقوبة      
 ) التزام طوعي(اإلعدام 

عقوبة بإلغاء  مشروع القانون املتعلق    ال يزال    فّذنُتمل  التزام طوعي
  ينتظر إقراره من قبل الربملـان منـذ        اإلعدام

 . ٢٠٠٨عام 

  والرقالقسرياالجتار بالبشر، العمل 

يف مجيع أحناء البلـد     السكان  توعية  : ٤-٥٧
العمـل  وإبالغهم بشكل أفـضل مبخـاطر      

القسري، مع االهتمام بوجه خاص بـبعض       
التماتـشيك  و مجاعات الباله    اجلماعات مثل 

 )الواليات املتحدة األمريكية(السود 

 ١٢ املـؤرخ    ٠٢٣-٢٠١٢إن القانون رقم     – )٣(أُخذ علم هبا
 واملتعلق مبكافحة االجتـار     ٢٠١٢يوليه  /متوز

بالبشر واملمارسات املماثلة ينص على العمل      
وجتدر اإلشـارة إىل    . القسري ويعاقب عليه  

نسيق مكافحة االجتار   إنشاء اللجنة الوطنية لت   
، ٢٠١١بالبشر واملمارسات املماثلة يف عام      

وهي تتضمن ممثلني عن الـسلطات العامـة        
 .    واملالينيواجملتمع املدين والشركاء التقنيني

 ملكافحة  اليت اختذت تعزيز التدابري   : ١١-٥٦
االجتار باألطفال، وبوجه خاص االجتار العابر      

ة الكونغو  مجهوري( وعمل األطفال    ،للحدود
؛ تنفيذ تدابري فعالة ملكافحة عمل      )الدميقراطية

 ). الربازيل(األطفال واالجتار باألطفال 

تشارك احلكومة يف مـشروع منـع عمـل          ُنفّذت  قُبلت
األطفال والقضاء عليه يف بلدان غرب أفريقيا       

، وذلك بـدعم مـن      ٢٠١٤-٢٠١٠لفترة  
الوكالة االسبانية للتعاون الدويل من أجـل       

الربنامج الدويل  /منظمة العمل الدولية  ية و التنم
ويتوقع أن يسهم   . للقضاء على عمل األطفال   

املشروع يف تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة         
  . ملكافحة عمل األطفال يف مايل

 ١٢ املؤرخ   ٠٢٣-٢٠١٢القانون رقم   إقرار  
 واملتعلق مبكافحة االجتـار     ٢٠١٢يوليه  /متوز

  . بالبشر واملمارسات املماثلة
كوت ( مايل اتفاقات ثنائية مع جرياهنا       وقّعت

  االجتار العابر للحدود   ملكافحة) ديفوار وغينيا 
 . لألطفال على حنو أكثر فعالية
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 مل حتظ توصية أدرجت يف التقريـر يف         -٥٨
وضع حد جلميع املمارسات     (أعاله ١٨الفقرة  

بتأييد وفد مايل الـذي     ) املتصلة بالرق يف البلد   
: ١٨الفقرة  . [ق يف بلده   ال وجود للر   هأفاد بأن 

بوضـع حـد جلميـع      [...]أوصت سلوفينيا   
 [...]. املمارسات املتصلة بالرق يف البلد 

مل حتظ التوصية   
 بتأييد الدولة  

 ٠٢٣-٢٠١٢القانون رقـم    اعتمدت مايل    - 
 واملتعلـق   ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١٢املؤرخ  

 مبكافحة االجتار بالبشر واملمارسات املماثلـة     
 الرق واملمارسات املماثلة    الذي يعاقب على  

 . له والعمل القسري واالسترقاق

 ظروف االحتجاز /احلرمان من احلرية
حتسني األوضاع يف السجون عن     : ١٩-٥٦

 وكفالة الوصول إىل احلد من اكتظاظهاطريق 
 ). آيرلندا(العالج الطيب املناسب 

 ٢٠١١مـايو   /نظّمت مايل يف شهر أيـار      قيد التنفيذ  قُبلت
ومراكز دراسية بشأن إدارة السجون     حلقات  

شاركت فيها اللجنة التعليم اخلاضعة للحراسة 
الوطنية حلقوق اإلنسان وممثل عن وسـيط       
اجلمهورية ومنظمات ومؤسسات الدفاع عن     

. حقوق اإلنسان هبدف أنـسنة الـسجون      
ووضعت وزارة العدل يف العام نفسه خطـة        

 يف السجون تشمل تنظيم     ظلتخفيف االكتظا 
 جنائية اسـتثنائية، وعقـد دورات       جلسات

جنائية منتظمة، وإجراء زيارات للـسجون،      
وتنفّذ مايل أيضاً، بالتعاون مع . وتوفري األدوية

األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات       مكتب  
 عالج فريوس نقص    ، مشروعاً لتوفري  واجلرمية

  .  يف السجوناملناعة البشري
 لقـاًء   ٢٠١٢ونظّمت وزارة العدل يف عام      

بادل األفكار حول تدابري احلرمان من احلرية لت
  . مع مجيع اجلهات املعنية واجملتمع املدين

 حرية الرأي والتعبري 

قانون ب"تنقيح القانون الذي يعرف     : ٥-٥٧
؛ احترام حرية   )اجلمهورية التشيكية " (القذف

عقوبات فرض  الرأي والتعبري واالمتناع عن     
م جنائية على الصحفيني بـسبب مقـاالهت      

 ).كندا(الصحفية 

قّدمت مايل مشروع قانون يتعلق مبراجعـة        – )٤(أُخذ علم هبا
 / متـوز  ٧ املـؤرخ    ٠٤٦-٠٠القانون رقم   

 واملتعلق بنظام الصحافة وجنح     ٢٠٠٠يوليه  
 . الصحافة

أن تكون قدوة حلرية الـصحافة      : ١٥-٥٦
أو وسـيلة     صحفي أيبضمان عدم تعرض    

ن ينتقدون  ن الذي وإعالم، مبا يف ذلك الصحفي    
؛ )الواليـات املتحـدة    (للمضايقةاحلكومة،  

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان احلمايـة       
الكاملة للحق يف حريـة الـرأي والتعـبري         

 ). مجهورية كوريا(

 مـشروع   ٢٠١١أعّدت احلكومة يف عـام       قيد التنفيذ  قُبلت
. قانون يتعلق بإلغاء جترمي جـنح الـصحافة       

 علـى جملـس     وينتظر هذا املشروع عرضه   
  . الوزراء إلقراره

وتكاد تكون املالحقـات بـسبب جـنح        
الصحافة معدومة، ويوجد صندوق لـدعم      

 ٢٠٠٨مايو  /وأنشئ يف شهر أيار   . الصحافة
كما جيري إعداد مـشروع     . بيت للصحافة 

 .   قانون إلنشاء كلية عليا للصحافة
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 احلقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية   -٥

 كاٍف معيشي احلق يف مستوى

مكافحة مواصلة جهودها الرامية إىل : ١-٥٦
الفقر مبساعدة مناسبة ومركزة من اجملتمـع       
الدويل، مبا يف ذلك من املفوضـية الـسامية        

 ). اجلزائر(حلقوق اإلنسان 

اعتمدت مايل اإلطار االستراتيجي من أجل       ُنفّذت  قُبلت
ومن . التنمية واحلد من الفقر وبدأت بتنفيذه     

البنك الدويل وصندوق النقد    : لشركاءأبرز ا 
 .   منظومة األمم املتحدةتالدويل ووكاال

 احلق يف الصحة 

اخلدمات اليت متنـع    شبكة  توسيع  : ١٠-٥٦
اإليدز من /انتقال فريوس نقص املناعة البشري

وتيـسري الوصـول إليهـا      األم إىل الطفل    
 ). آيرلندا(

 الوقاية ومنع مسحت استراتيجية توسيع مراكز  ُنفّذت  قُبلت
اإليدز من  /انتقال فريوس نقص املناعة البشرية    

 ١٧٢ برفع عدد املراكز مـن       األم إىل الطفل  
 مركـزاً يف    ٣٣٨ إىل   ٢٠٠٨مركزاً يف عام    

لكن وبعد أحداث عام    . ٢٠١٢مارس  /آذار
 ٥٧ اليت شهدها مشال مايل، توقـف        ٢٠١٢

 . مركزاً يف هذه املنطقة عن العمل

 اإللزامـي   الـصحي  إنشاء نظام التـأمني   
التقرير الـوطين   (وصندوق املساعدة الطبية    

 ).١١٩لالستعراض األول ملايل، الفقرة 

 ٠١٥-٠٩القـانون رقـم     أقّرت احلكومة    ت ُنفّذ طوعي التزام
 واملتعلـق   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦املؤرخ  

القانون و اإللزامي  الصحيبإنشاء نظام التأمني
يوليـه  / متـوز ٢٧ املـؤرخ   ٠٣٠-٠٩رقم  

 . واملتعلق بإنشاء نظام املساعدة الطبية٢٠٠٩
مـا   اإللزامـي     الصحي نظام التأمني ويغطي  

يف  ١٦يناهز مليوين شخص، أي أكثر مـن        
 . املائة من السكان

 احلق يف التعليم 

تسريع اجلهود الرامية إىل زيـادة      : ١٣-٥٦
 باملدارس، مبا يف ذلك لتحقيق نسب االلتحاق

 هـذا اجملـال   املساواة بني البنني والبنات يف      
املتعلقـة   تها سياس حتسني؛  )جنوب أفريقيا (

التعليم، ال سـيما فيمـا      بتسهيل االلتحاق ب  
 ). الربتغال(يتعلق بالفتيات 

بلغ املعدل اإلمجايل اللتحاق     ٢٠١١يف عام    ُنفّذت  قُبلت
ائـة يف مـستوى      يف امل  ٧٤البنات باملدارس   
املائة يف مستوى التعليم يف  ٤٦التعليم األول و

 ٢٠١٢-٢٠١٠وخطة العمل لفتـرة     . الثاين
 كلفتها اإلمجالية   هي يف طور التنفيذ وستبلغ    

 .  مليارا٥٠ً

 حقوق فئات حمددة   -٦

 حقوق املرأة واملنظور اجلنساين

استجابة اجملتمع الدويل للمـساعدة     : ٣-٥٦
؛ تـوفري   )املغـرب (ها مايل   التقنية اليت تطلب  

املساعدة التقنية واملالية املناسبة ملايل يف جمايل       
حمو أمية املرأة ومكافحة ظـاهرة األطفـال        

الشوارع ويعملـون هبـا     يف  الذين يعيشون   
؛ توفري املساعدة التقنية الالزمـة      )الكونغو(

استفادت احلكومة من دعم منظومة األمـم        قيد التنفيذ  قُبلت
املتحدة من خالل وضع برنامج األمم املتحدة       
املشترك لدعم تعزيز حقوق اإلنسان واملنظور      

  .٢٠١٢-٢٠٠٨اجلنساين يف مايل 
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ملايل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد        
 ). ةاجلمهورية العربية السوري(

وتشارك احلكومة يف مشروع منـع عمـل        
األطفال والقضاء عليه يف بلدان غرب أفريقيا       

، وذلك بـدعم مـن      ٢٠١٤-٢٠١٠لفترة  
الوكالة االسبانية للتعاون الدويل من أجـل       

الربنامج الدويل  /منظمة العمل الدولية  التنمية و 
ويهدف الربنامج  . للقضاء على عمل األطفال   

إىل القضاء على عمل األطفال بشكل تدرجيي 
والقـضاء  أسوأ أشكال عمل األطفال     ومنع  

عليها بفضل توفري مؤسسات القطاع العـام       
القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمـع املـدين و

ويتوقع أن يسهم   .  نظامية ومستدامة  ةاستجاب
املشروع، لدى إجنازه، يف تنفيذ خطة العمل       

  . الوطنية ملكافحة عمل األطفال يف مايل
انظر اجلزء السابع املتعلق بالدعم الذي تلقته       
مايل استجابة لطلبات املساعدة التقنية الـيت       

التقرير الوطين لالسـتعراض    أعربت عنها يف    
 . األول

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحـة      : ٤-٥٦
؛ )إيطاليـا (تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     

 عدم قانونية ممارسة  تنظيم محلة إعالمية بشأن     
تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث وبـشأن       

 ). كندا(اآلثار الطبية املترتبة عليها 

كومة برناجماً وطنياً ملكافحة ختان     أعّدت احل  ُنفّذت  قُبلت
وقد أطلقت يف إطار هذا الربنـامج       . اإلناث

سياسة هتدف إىل التخلي عن ممارسة ختـان        
ـ       -٢٠١٠(سية  اإلناث وخطـة عمـل مخ

وهكذا، ختلـت   . هلذا الغرض نفسه  ) ٢٠١٤
 عن ممارسة ختان    ٢٠١٠ قرية يف عام     ٤٢٨

اإلناث من خالل توقيعها على االتفاقيـات       
 .  ة أمام السلطات احملليةاجملتمعي

اختاذ املزيد من اخلطوات ملكافحـة      : ٥-٥٦
مجيع املمارسات الثقافية التمييزية والـضارة      
اليت حتول دون متتع النساء والفتيات حبقوق       

؛ استعراض مجيـع    )اململكة املتحدة (اإلنسان  
 التمييزية  التدابريالقوانني القائمة إللغاء مجيع     

 اختاذ اخلطوات الالزمـة     ؛)أملانيا(ضد املرأة   
للحد من املمارسات التمييزية والعنف ضـد     

؛ إيالء أولوية عليا إلصـالح      )فرنسا(املرأة  
التشريعات التمييزية من أجل اعتماد قـانون       
األسرة يف أقرب وقت ممكن، مـع مراعـاة         
التوصيات املقدمة من جلنة القـضاء علـى        

 )سويسرا(التمييز ضد املرأة 

انظر الرد على التوصية رقم     (اململكة املتحدة    ذ قيد التنفي قُبلت
٤-٥٦ (  

 ٠٨٧-٢٠١١القـانون رقـم     أقرت مايل   
 ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠املؤرخ  

األحوال الشخصية واألسرة   واملتعلق بقانون   
القضاء على مجيع   الذي يراعي أحكام اتفاقية     
 . أشكال التمييز ضد املرأة

 جديـد   أعّد مؤخراً برنامج وطين   ): فرنسا(
ملكافحة العنف ضـد النـساء والفتيـات        

، وهو ينتظر إقراره من قبل      ٢٠١٧-٢٠١٢
ويتماشى هذا الربنامج مـع     . جملس الوزراء 

السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني      
 . ويهدف إىل وضعها حيز التنفيذ
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هتدف السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة بني      
 ٢٠١٣-٢٠١١رة  اجلنسني وخطة عملها لفت   

إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد 
 .  املرأة

 ملواءمـة بذل املزيد من اجلهـود      : ٧-٥٦
مع التزامات مايل   النافذة  التشريعات الوطنية   

الدولية، ال سيما يف جمـال حقـوق املـرأة      
 من الدستور اليت    ١١٦والطفل، عمالً باملادة    

 ). هولندا(تعطي األسبقية للقانون الدويل 

 حالـة  دراسة بـشأن     ٢٠١٠أجريت عام    ُنفّذت  قُبلت
مواءمة القوانني الوطنية مع الصكوك القانونية      

. اإلقليمية والدولية اليت صّدقت عليها مـايل      
ويندرج إقرار قانون األحـوال الشخـصية       
واألسرة اجلديد يف إطار اجلهود الراميـة إىل        

وُيضاف إىل ذلك إقرار    . حتقيق هذه املواءمة  
 ١٢ املـؤرخ    ٠٢٣-٢٠١٢ن رقـم    القانو
 واملتعلق مبكافحة االجتـار     ٢٠١٢يوليه  /متوز

 .   بالبشر واملمارسات املماثلة

اعتماد مشروع قـانون    التعجيل ب : ١٧-٥٦
يتعلق بقانون األحـوال الشخـصية      جديد  

 ). لكسمربغ(

 . ٥-٥٦انظر الرد على التوصية  ُنفّذت  قُبلت

افحـة  ملكالالزمـة   تدابري  الاختاذ  : ١٨-٥٦
العنف، ال سيما عن طريق تشريع يتـضمن        

، وعن  ينص على جترميه  تعريفاً للعنف املرتيل و   
طريق تدريب القضاة واملـوظفني املـدنيني       
وتنظيم برامج للتوعية تستهدف اجملتمع ككل    

 ). سويسرا(

يعاقب القانون اجلنائي كل أشكال العنـف،        قيد التنفيذ  قُبلت
. األسـرة مبا فيها العنف املمـارس داخـل        

باإلضافة إىل ذلك، ُيدرج قانون األحـوال       
 كـانون   ٣٠الشخصية واألسـرة املـؤرخ      

ــسمرب /األول ــه ٢٠١١دي  ٣٥٢ يف مادت
حاالت اإلفراط يف العنف أو سوء املعاملـة        

  . كمسببات للطالق
وتنظم اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان        
ومنظمات اجملتمع املدين محالت توعية هتدف      

اإلبالغ بـالعنف املـرتيل     إىل التشجيع على    
  .ومالحقة املرتكبني أمام القضاء

ويركّز الربنامج املـشترك لتعزيـز حقـوق        
اإلنسان واملنظور اجلنساين بشكل خاص على      
تدريب القضاة، وال سيما يف جمـال محايـة         

 .   حقوق املرأة

سن قانون ملنـع مجيـع أشـكال        : ٢-٥٧
ة املمارسة التقليدية لتشويه األعضاء التناسلي    

لإلناث مبا يتماشى مع توصيات اللجنة املعنية       
حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييـز       

؛ )هولنـدا (ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل      
النظر يف إمكانية سن قانون ملنـع تـشويه         

؛ سـن   )اليابـان (األعضاء التناسلية لإلناث    

 واألحـوال   ةيتعلـق بقـانون األسـر     فيما   – )٥(أُخذ علم هبا
 . ٥-٥٦الشخصية، انظر التوصية رقم 

تواصل احلكومة املالية جهود التوعية بـشأن       
وبفـضل  . التخلي عن ممارسة ختان اإلناث    

 قرية  ٤٠٠محالت التوعية هذه، وقّعت حنو      
 . اتفاقية للتخلي عن ممارسة ختان اإلناث
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قانون ملنع مجيع أشكال تـشويه األعـضاء        
؛ اختـاذ تـدابري     )لنداآير(التناسلية لإلناث   

تشريعية وغري تشريعية، والقيـام حبمـالت       
توعية، للقضاء على التقاليـد واملمارسـات      
الضارة اليت حتول دون مـساواة النـساء يف         
التمتع حبقوق اإلنسان، وبوجه خاص اعتماد      
وتنفيذ تشريع ملنع وجترمي تشويه األعـضاء       
التناسلية لإلناث فضالً عن العنـف املـرتيل        

كال األخرى من العنف اليت ترتكـب       واألش
التعجيـل  ؛  )اجلمهورية التشيكية ( املرأة   ضد

باعتماد تشريع مناسب ملنع ختان اإلنـاث       
ومجيع أشكال تشويه األعـضاء التناسـلية       
لإلناث وضمان معاقبة مجيع املسؤولني عـن       

؛ )سويـسرا (ختان اإلناث حسب األصول     
اختاذ التدابري التشريعية الالزمـة، جبانـب       

الت إذكاء الوعي العام والتوعيـة، ملنـع    مح
؛ )املكسيك(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

ضمان االتساق بني القوانني املتعلقة بتشويه      
األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسري      
وااللتزامات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،       
وختصيص املوارد الالزمة، مبا يف ذلك عـن        

ملتعدد األطراف، لتنفيذ طريق التعاون الدويل ا  
؛ اختاذ  )الربتغال(هذه القوانني تنفيذاً كامالً     

التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات جلنة القضاء      
على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق       

 املـرأة   حبـق اإلنسان بشأن ارتكاب العنف     
 ).كندا(وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

 املـساواة بـني     حتقيق أمور منـها   : ٣-٥٧
 من أجل القضاء     أمام القانون  ل والنساء الرجا

على مجيع أشكال التمييز والعنف، مبـا يف        
ذلك العنف املرتيل الذي تعاين منه النـساء        

تشويه األعـضاء   حظر ممارسة   ووالفتيات،  
 ).لكسمربغ(لقانون بنص االتناسلية لإلناث 

 . ١٨-٥٦ و٥-٥٦انظر التوصيتني  – )٦(أُخذ علم هبا

 الترّشحع النساء على    مواصلة تشجي : ٩-٥٦
 ). كندا(لالنتخابات 

أحالت احلكومة إىل الربملان مشروع قـانون        ُنفّذت  قُبلت
يف  ٣٠حصة دنيا بنـسبة     يهدف إىل حتديد    

لتمثيل النساء يف اهلياكـل االنتخابيـة       ملائة  ا
توعيـة الـسكان    : املبـادرات (واإلدارية  
 من  ٢ من املادة    ٢ وتنص الفقرة ). والنواب
فربايـر  / شباط ٢٥انون املؤرخ    الق مشروع
 الدستور علـى أنـه       املتعلق بتعديل  ١٩٩٢
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ميكن تشجيع تسلّم النساء واليات ومناصب   "
انتخابية بواسطة تدابري خاصة ينص عليهـا       

  ".القانون
 املتعلقة مبشاركة النـساء يف      ٣٩انظر الفقرة   

 . احلياة السياسية

مراعاة املنظور اجلنـساين بـصورة     : ٦-٥٦
عملية االستعراض الدوري الشامل، كاملة يف   

 االستعراض، على عملية متابعةمبا يف ذلك يف 
 ). سلوفينيا (٥/١النحو الوارد يف القرار 

ملـساواة بـني    سيتيح إنشاء اللجان املعنية با     قيد التنفيذ  قُبلت
 الوزارية مراعاة املنظور    اجلنسني يف اإلدارات  

ـ     " اجلنساين" ن يف تطبيق التوصيات املنبثقة ع
 املندرجة ضمن   االستعراض الدوري الشامل  

  . مسؤولياهتا
 .    املتعلقة باملنظور اجلنساين٣٨انظر الفقرة 

تعزيز اإلجراءات اهلادفة إىل القـضاء علـى        
التمييز والعنف ضد املرأة، وإهنـاء ممارسـة        

 ) التزام طوعي(ختان األنثى 

 . ات حمددة املتعلقة حبقوق فئ٣٧انظر الفقرة  تُنفّذ التزام طوعي

 األحوال الشخـصية  اعتماد مشروع قانون    
 )التزام طوعي(واألسرة 

 ٣٠أقّر قانون األحوال الشخصية واألسرة يف        تُنفّذ التزام طوعي
 . ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول

مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني       
التقريـر الـوطين    (الرجل واملرأة وتعزيزها    

  ).١١٩ل ملايل، الفقرة لالستعراض األو

 . ٥-٥٦انظر التوصية  تُنفّذ التزام طوعي

 حقوق الطفل 

اختاذ تدابري فعالة ملكافحة مجيـع      : ١٢-٥٦
أشكال سوء معاملة األطفال، مبا يف ذلـك        

 ). إيطاليا (ة البدنيالعقوبات

إن العقوبات البدنية ومجيع أشكال سوء معاملة  ُنفّذت  قُبلت
ناك تدبري تنظيمي حيظـر   وه. األطفال حمظورة 

وتتضمن . صراحة العقوبات البدنية يف املدرسة    
كما حيظر القـانون   . خطة العمل حظراً قاطعاً   

 .  اجلنائي كل أشكال العنف ويعاقب عليها

توسيع نطاق النظـام القـضائي      : ١٤-٥٦
لألحداث ليـشمل مجيـع أحنـاء البلـد         
واستحداث أشكال بديلة حلرمان األطفـال      

 ). املكسيك(لقانون من احلرية املخالفني ل

يف املناطق اليت ال توجد فيها حماكم خاصـة          ُنفّذت  قُبلت
باألطفال، ُعّين يف كـل حمكمـة ابتدائيـة         
وحمكمة للصلح ذات صالحية واسعة، قاضٍ      

  . لألحداث ورئيس حملكمة األطفال
وأنشئت غرفة خاصة باألحداث يف حمكمـة       

  . االستئناف
ود هتـدف إىل     جه ٢٠٠٨وُبذلت منذ عام    

تفعيل حماكم األحداث وتطبيق العقوبـات      
 .   البديلة للحبس

إنشاء حماكم خمتصة بقضاء األحداث ومراكز      
متخصصة الحتجاز األطفال والنساء وإعادة     

 رؤساء حملاكم األحداث داخل احملـاكم       ُعني قيد التنفيذ التزام طوعي
  . االبتدائية يف املقاطعات السبع
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 املبادرات /التدابري حالة التنفيذ  الرد  االلتزامات الطوعية /التوصيات

تأهيلــهم وإعــادة دجمهــم يف اجملتمــع يف 
التـزام  (املقاطعات الثماين األخرى من البلد      

 ). طوعي

لكن ال تزال احلاجة قائمة إلنـشاء مراكـز         
متخصصة لالحتجاز وإعادة تأهيل النـساء      
واألطفال وإعادة دجمهم، إذ ال توجد هـذه        

 .  املراكز سوى يف باماكو

  عنها مايل يف التقرير الوطين خالل االسـتعراض األول ملـايل،           عربتأالطلبات اليت   (تعزيز القدرات واملساعدة التقنية       -٧
 ).  املغرب، اجلمهورية العربية السورية (٣-٥٦انظر كذلك يف هذا الصدد التوصية رقم ). ١٢٠الفقرة 

تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام      
 . الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ع مواءمة القـوانني    أجريت دراسة بشأن وض     
الوطنية مع الصكوك القانونيـة اإلقليميـة       

 .والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة التابعة للدولة      
وغري التابعة للدولة اليت تنشط يف جمال تعزيز        

التقريـر الـوطين    ( تهاومحاي حقوق اإلنسان 
  ).١٢٠لالستعراض األول ملايل، الفقرة 

ول مايل مشروعاً لتعزيز حقوق اإلنـسان       متّ  
 . تواكبها فيه وكاالت منظومة األمم املتحدة

 القدرات املؤسسية والتشغيلية الالزمـة      تعزيز
إلقامة العدل، ال سيما عن طريق الزيـادة يف         
عدد احملاكم مبختلف درجاهتـا، وتـدريب       
القضاة واملـساعدين القـضائيني، وحتـسني       

اإلصالح ومراكز  ظروف االحتجاز يف مراكز     
التقريـر الـوطين    (التعليم اخلاضعة للحراسة    

 ).١٢٠لالستعراض األول ملايل، الفقرة 

 نامج تطوير القضاء   لرب ةتشمل اخلطة التشغيلي    
تعزيز قـدرات إدارة القـضاء املؤسـسية        

  .  والتشغيلية
 

إدراج تعليم حقوق اإلنـسان، وثقافــة       
امج السلم، والدميقراطية، واملواطَنـة يف بـر      

التقرير الـوطين  ( يالتعليم الرمسي وغري الرمس
 ).١٢٠لالستعراض األول ملايل، الفقرة 

أعّدت مايل كتباً ودالئل لتعلـيم حقـوق          
وثقافـة الـسلم، والدميقراطيـة،     اإلنسان  
درجت مايل يف مناهج التعلـيم      أو. واملواطَنة

ــسلم،  ـــة ال ــسان، وثقاف ــوق اإلن حق
ـ . والدميقراطية، واملواطَنة  رت مراجعـة   وج
 .    ٢٠١٠الكتب والدالئل عام 

ترمجة النصوص األساسية، الوطنيـة منـها      
واإلقليميـة والدوليـة، املتعلقـة حبقـوق       

 . اإلنسان إىل اللغات الرئيسية

 .  مل تتلَق مايل مساعدة تقنية  

 

التقريـر الـوطين    (تطوير نظام احلالة املدنية     
    ).١٢٠لالستعراض األول ملايل، الفقرة 

 ألغراض احلالـة    اإلحصائي يهدف املشروع   
تزويد مايل بسجل للسمات احليوية املدنية إىل 

وأضحت عملية التعّرف على    . يكون موثوقاً 
 . األشخاص متطورة جداً

تنظيم أنشطة متنوعة يف إطـار االحتفـال        
بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العـاملي      

اض التقرير الوطين لالستعر  (حلقوق اإلنسان   
 ).١٢٠األول ملايل، الفقرة 

بالذكرى الـسنوية الـستني     نظّم االحتفال     
 بالتعاون مع   لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   

اللجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وبرنامج      
 .  األمم املتحدة اإلمنائي
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قـة عـن    تعاون اجملتمع الدويل يف متابعة التوصيات وااللتزامات املنبث         -سابعاً  
  الستعراض السابق وتنفيذهاا

ت مايل يف تقريرها الوطين طلبات لالستفادة من تعزيز القـدرات واملـساعدة             مقد  -٥٠
يرجى االطالع أيضاً   ). A/HRC/WG.6/2/MLI/1 para. 120(الستعراض األول   ا التقنية خالل 

ة يف  الـوارد ) املغرب، اجلمهورية العربية السورية    (٣-٥٦يف هذا الصدد على التوصية رقم       
  .   من جدول متابعة التوصيات وااللتزامات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل٧اجلزء 

  التقدم احملرز وأفضل املمارسات  -ثامناً  
  . تعزيز عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -٥١

  . يتويل هيئة إدارية مستقلة تنظيم منتدى احلوار الدميقراط  -٥٢
السكان يف تعلّم حقـوق     جمال ينخرط فيه    " ة مع حقوق اإلنسان   املدينة املتوافق "إن    -٥٣

  .  يتسىن هلم معرفتها والتمتع هبا والسماح لآلخرين بالتمتع هبااإلنسان لكي

  الصعوبات والقيود    -تاسعاً  
  . واجهت مايل صعوبات وقيوداً موضوعية أثرت على تنفيذ التوصيات  -٥٤

  .احلد من الفقر  -٥٥

  . ية والدوليةحشد املوارد الداخل •
  : تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات  -٥٦

احلاجة إىل تعزيز قدرات أعضاء اللجنة املشتركة بـني الـوزارات املعنيـة         )أ(  
  إعداد التقارير؛ باملساعدة يف

  . نقص املوارد املالية واملادية  )ب(  

نـاث، االجتـار     املرأة ومكافحة تشويه األعضاء التناسـلية لإل       ضدالتمييز، العنف     -٥٧
  : اإلعدامباألطفال، وعقوبة 

 ثقل العوامل االجتماعية والثقافية؛  )أ(  

 ضعف مستوى توعية السكان؛   )ب(  

 ضعف مستوى متكني املرأة اقتصادياً؛  )ج(  
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ة والتعيينيـة يف الوظـائف      ضعف مستوى متثيل املرأة يف املناصب االنتخابي        )د(  
 العامة؛

 ة بضرورة احترام حقوق املرأة؛ قلة توعية اجلهات الفاعل  )ه(  

 . ضعف مستوى إملام النساء بالقراءة والكتابة  )و(  

إدراج املنظور اجلنساين يف االستعراض الدوري الشامل، ال سيما يف إطـار متابعـة         -٥٨
  : التوصيات
 .ضرورة توضيح املفهوم وتوثيقه  )أ(  

  : املتعلقة حبقوق اإلنسانمة القوانني الوطنية مع الصكوك القانونية الدوليةءامو  -٥٩
القوانني الوطنية والصكوك القانونية الدولية      بني   مطابقةعدم وجود جدول      )أ(  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية         املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما      
 حقوق الطفل؛ 

 . ثقل العوامل االجتماعية والثقافية  )ب(  

  : لطة القضائية ومكافحة الفساداستقالل الس  -٦٠

 تأثري السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؛   )أ(  

 . عدم كفاية الشروط املادية الالزمة للعمل واحلياة  )ب(  

  :ظروف االحتجاز  -٦١

 نقص اإلمكانيات اللوجستية واملالية؛   )أ(  

 نقص التأطري املؤسسي واملعياري؛   )ب(  

 . جون واملربني االجتماعينينقص تدريب مراقيب الس  )ج(  

  أثر األزمة على وضع حقوق اإلنسان يف مايل  -عاشراً  
بذلت السلطات املالية منذ اندالع الرتاع الدائر مشال البالد واألزمة املؤسسية النامجة              -٦٢

  . ، جهوداً كبرية إلجياد حل دائم٢٠١٢مارس / آذار٢٢عن انقالب 

  الوضع يف مشال مايل سياق   -ألف  

ومن . يشهد الوضع يف مشال مايل أنشطة مجاعات إرهابية وإجرامية حمّصنة يف املنطقة             -٦٣
 ، الوطنية لتحرير أزاود    واحلركة ، املغرب اإلسالمي  بالدبني هذه اجملموعات تنظيم القاعدة يف       
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 وهي جمموعة منشقة عـن      احركة الوحدة واجلهاد يف غرب أفريقي      و ،وجمموعة أنصار الدين  
  .  وجمموعة بوكو حرام،املغرب اإلسالميبالد يف تنظيم القاعدة 

 هـذه اجملموعـات     ت، ارتكب ٢٠١٢يناير  /واعتباراً من منتصف شهر كانون الثاين       -٦٤
وحتتل هـذه   . ثقافية ودينية، وقامت خبطف رهائن    معامل   ودّمرت   جرائم فظيعة حبق املدنيني   
  . الوطينالتراب طي ثلثي تغ) كتوغاو وكيدال ومتب(ق يف مشال مايل اجملموعات ثالث مناط

     التقدم احملرز يف الدينامية املؤسسية للخروج من األزمة  -باء  

 أزمة مؤسسية أضـيفت إىل  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢أحدث االنقالب الذي وقع يف      -٦٥
وأمام خطورة الوضع، شرعت مايل بدعم من اجملتمع الدويل، ال سيما الوساطة . األزمة األمنية

ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، يف عملية هتدف إىل العـودة للنظـام             اليت قامت هبا اجل   
وتنفيذاً . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦الدستوري من خالل التوقيع على االتفاق اإلطاري املؤرخ         

وُعـّين  . هلذا االتفاق، تسلّم رئيس الربملان منصب الرئيس باإلنابة، وفقاً ألحكام الدسـتور           
  . ترأس احلكومة ويتمتع بصالحيات كاملةكذلك رئيس وزراء مؤقت، ي

 ٢٠ وُشكّلت يف . ما يتعلق باألزمة املؤسسية   قق منذ ذلك احلني تقدم ملحوظ في      وقد حت   -٦٦
وجتري يف الوقت الراهن    .  حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء      ٢٠١٢أغسطس  /آب

  . العملية االنتخابيةمشاورات بني اإلدارة واألحزاب السياسية واجملتمع املدين ألجل إطالق

  التجاوزات واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان  -جيم  
  . تشهد مرحلة األزمة احلالية العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان  -٦٧

 على إعدام مئات اجلنـود       الوطنية لتحرير أزاود   احلركةأقدم مقاتلو   : جرائم حرب   -٦٨
  .  جنيفاتفاقية من ٣نتهاك سافر للمادة املاليني بإجراءات موجزة بعد أسرهم، وذلك يف ا

 حـاالت  ارتكب مقاتلو اجملموعـات املـسلحة الكـثري مـن     : حاالت اغتصاب   -٦٩
 واالستعباد  باإلكراهوتقع النساء والفتيات ضحايا الزواج      . ، وغالباً بشكل مجاعي   االغتصاب

  . اجلنسي واالحتجاز

أطفاالً وختـضعهم لتـدريبات     جتّند اجملموعات املسلحة    : انتهاكات حلقوق الطفل    -٧٠
  . خمصصة للبالغني هبدف حتويلهم إىل جنود، وهو ما خيالف االتفاقيات املتعلقة حبقوق الطفل

فرضت اجلماعات املسلحة قيوداً تنتـهك احلريـات        : انتهاكات للحريات العامة    -٧١
نيـة،  العامة، من بينها إجبار السكان على حضور اخلُطب، وبتر األعضاء والعقوبـات البد            

  بتهمة قد ُبترت أيديهم٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١وكان سبعة أشخاص، حىت تاريخ . والرجم
  . يف أحناء خمتلفة من مشال مايلالسرقة 
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كتو املسلحة يف املناطق احمليطة بتمب    أقدمت اجملموعات   : انتهاكات للحق يف الصحة     -٧٢
قة األجهـزة واألدويـة    املستشفيات وهنب املعدات الطبية وسـر  ختريبوخاصة بغاو، على    

  . وترهيب املرضى وسرقة الصيدليات

إن أعمال النهب للمحالت    : انتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      -٧٣
، وجعلت إمكانية تلبية    مزريواملصارف ومرافق اخلدمات العامة أوصلت السكان إىل وضع         

.  صعباً، إن مل نقل غـري مـضمون        أمراًاحتياجاهتم من الغذاء واخلدمات الصحية واملسكن       
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةويواجه السكان صعوبات حقيقية يف التمتع حبقوقهم 

خلّف الوضع الذي فرضته اجملموعات املسلحة أزمة إنسانية غري مسبوقة          : أزمة إنسانية   -٧٤
 وقُّدر عدد النازحني،    .وقد ُرصد تدفق كثيف للنازحني من الشمال حنو اجلنوب        . يف مشال مايل  

ويتواجد . ٢٠١٢ مايو/شخص يف أوائل شهر أيار     ١٣٠ ٠٠٠بنحو  أطفال،  ومعظمهم نساء و  
، يتوزعون على    شخص ١٩٠ ٠٠٠يقدر بنحو   يف البلدان اجملاورة عدد متزايد من الالجئني        

 يف حاجـة ملحـة      نويعيش النازحون والالجئو  . اجلزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر    
  . لمساعدات اإلنسانية، يزيد من حدهتا توقف التعاون مع الشركاء املالينيل

ن إإن احلق يف حرية الصحافة والتعبري معدوم، إذ         : احلق يف حرية الصحافة والتعبري      -٧٥
  .  ة العربية واإلسالميةمرغمون على االكتفاء بنشر الثقافالصحافيني 

وصل فرض املفاهيم الدينية املتشددة يف      : فيةانتهاكات احلرية الدينية واحلقوق الثقا      -٧٦
 مـن خـالل   العبادة حد االنتهاك اخلطري حلرية    تسيطر عليها اجملموعات املسلحة    املناطق اليت 

كتو وتدمريها، باإلضافة إىل معامل ثقافية ودينية أخرى، مقابر وأضرحة القديسني يف متب تدنيس  
وأُدرجت هذه . املية لإلنسانية التابعة لليونسكو ال ُتقّدر بثمن، ومدرجة على الئحة التراث الع       

  .  الئحة التراث املهدد باخلطراملعامل اآلن على

  األولويات واملبادرات وااللتزامات -حادي عشر
 التالية هبدف مواجهة املشاكل والقيـود       واملبادرات وااللتزامات ُحّددت األولويات     -٧٧

  .  مايلوحتسني وضع حقوق اإلنسان على أرض الواقع يف

  :تقدمي التقارير هليئات املعاهدات  -٧٨

  إعداد التقارير؛باملساعدة يفتدريب أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية   )أ(  

للجنة املشتركة بني الوزارات املعنيـة      وارد املالية واملادية املخصصة     زيادة امل   )ب(  
  إعداد التقارير؛املساعدة يف ب

  : تشويه األعضاء التناسلية لإلناث املرأة، ومكافحةضد التمييز، العنف  -٧٩

تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف جمال استراتيجيات التواصل والتوعية مـن             )أ(  
  السلوك؛تغيريأجل 
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 ؛ اجملتمعينيقادة الصياغة استراتيجيات ومضاعفة محالت التوعية اليت تستهدف   )ب(  

 راضي؛تسهيل حصول النساء على القروض واأل  )ج(  

 تعزيز التدابري التمييزية اإلجيابية لصاحل النساء يف الوصول إىل فرص العمل؛   )د(  

ترشـح  مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية الرامية إىل تشجيع النساء على ال           )ه(  
 ينية للوظائف العامة؛ يللمناصب االنتخابية والتع

  .قوق املرأةمواصلة توعية اجلهات الفاعلة بضرورة احترام ح  )و(  
إدراج املنظور اجلنساين يف عملية االستعراض الدوري الشامل، وال سيما يف متابعـة       -٨٠

  : التوصيات

حلقة عمل هتدف إىل إدراج املنظور اجلنـساين يف خطـة عمـل تنفيـذ                 )أ(  
 . التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل

  :  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانكمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الصكو  -٨١

القوانني الوطنية والصكوك القانونيـة الدوليـة        بني   مطابقةإعداد جدول     )أ(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية         املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما      

 . حقوق الطفل

  :ظروف االحتجاز  -٨٢

 ية واملالية؛ حتسني اإلمكانيات اللوجست  )أ(  

 التأطري املؤسسي واملعياري؛ حتسني   )ب(  

 .  تدريب مراقيب السجون واملربني االجتماعينيكفالة  )ج(  

  : استقالل السلطة القضائية ومكافحة الفساد  -٨٣

 نصوص اجمللس األعلى للقضاء بغية احلد من تأثري الـسلطة           النظر يف إعادة    )أ(  
 التنفيذية على السلطة القضائية؛

 ؛ومعيشتهمحتسني الشروط املادية الالزمة لعمل القضاة   )ب(  

 ؛٢٠١٤-٢٠١٠ نامج تطوير القضاءمواصلة تنفيذ اخلطة التشغيلية لرب  )ج(  

اللقاءات مـع األطـراف     خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن          )د(  
 ).٢٠١٣-٢٠٠٩(حول الفساد واجلرمية املالية الفاعلة 

ستعدادها للنظر يف توصيات اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية          تبدي مايل ا    -٨٤
 مـن الفئـة     االعتماداملعنية باالعتماد بشأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، للحصول على          

 ". ألف"
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وقد اختذت حكومة مايل، ملواجهة األزمة، العديد من املبادرات اهلادفة إىل وضع حد          -٨٥
  :  اخلطرية حلقوق اإلنسان، منهاهلذه االنتهاكات

 ٢١/٢٥مبادرة اللجوء إىل جملس حقوق اإلنسان الذي اعتمـد القـرار              )أ(  
 ؛"حقوق اإلنسان يف مجهورية مايلحالة متابعة  "بعنوان ٢٠١٢سبتمرب /ولل أي٢٨املؤرخ 

 ؛ ٢٠١٢مايو / أيار٣٠ يف :اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية  )ب(  

 ات الوطنية يف جمال الدفاع واألمن؛ تعزيز القدر  )ج(  

يشكّل إجراء انتخابات حرة وموثوقة وشفافة أحد أهم        : نتخاباتاالتنظيم    )د(  
ومن الـضروري إجـراء     . األهداف املنشودة من الفترة االنتقالية للخروج سريعاً من األزمة        

ابية، وذلك هبـدف    مراجعة للوائح االنتخابية وإشراك مجيع اجلهات الفاعلة يف العملية االنتخ         
احلكومة، من طلب  ب اجملتمع الدويل،    وجتري تعبئة . تزويد مايل بأداة موثوقة لتنظيم االنتخابات     

 . لتقدمي الدعم يف هذا اإلطار

  التطلعات يف جمال تعزيز القدرات واملساعدة التقنية  -ثاين عشر
اللتزامات احملـددة   نظراً للصعوبات والقيود اليت تواجهها دولة مايل واألولويات وا          -٨٦

لتخطي هذه الصعوبات وحتسني وضع حقوق اإلنسان يف امليدان، تلتمس مايل دعم اجملتمـع              
  . الدويل لتنفيذ املبادرات وااللتزامات التالية

  : تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات  -٨٧

 التقارير؛ إعداد باملساعدة يفتدريب أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية   )أ(  

لوزارات املعنيـة   للجنة املشتركة بني ا   وارد املالية واملادية املخصصة     زيادة امل   )ب(  
  . إعداد التقاريرباملساعدة يف 

  : تشويه األعضاء التناسلية لإلناث املرأة، ومكافحةضدالتمييز، العنف   -٨٨

ية مـن   تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة يف جمال استراتيجيات التواصل والتوع          )أ(  
  السلوك؛تغيريأجل 

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية الرامية إىل تشجيع النساء على الترشـح             )ب(  
 للمناصب االنتخابية والتعيينية للوظائف العامة؛ 

 . مواصلة توعية اجلهات الفاعلة بضرورة احترام حقوق املرأة  )ج(  

وري الشامل، وال سيما يف متابعـة  إدراج املنظور اجلنساين يف عملية االستعراض الد     -٨٩
التوصيات من خالل تنظيم حلقة عمل هتدف إىل إدراج املنظور اجلنساين يف خطة عمل تنفيذ               

  .التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل
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  :ظروف االحتجاز  -٩٠

 حتسني اإلمكانيات اللوجستية واملالية؛   )أ(  

 . بني االجتماعينيتدريب مراقيب السجون واملركفالة   )ب(  

  : استقالل السلطة القضائية ومكافحة الفساد  -٩١
 ؛٢٠١٤-٢٠١٠ نامج تطوير القضاءمواصلة تنفيذ اخلطة التشغيلية لرب  )أ(  

خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن املؤمترات العامـة حـول              )ب(  
 ).٢٠١٣-٢٠٠٩(الفساد واجلرمية املالية 

  : إدارة األزمة  -٩٢

 تعزيز القدرات الوطنية يف جمال الدفاع واألمن؛   )أ(  

 توفري مساعدة تقنية ومالية مالئمة للعملية االنتخابية؛   )ب(  

 . تقدمي مساعدات مادية وتقنية ومالية ملواجهة التداعيات اإلنسانية لألزمة  )ج(  

  االستنتاجات  -ثالث عشر

  : الدوري الشاملالتوقعات بالنسبة ملايل بشأن آلية االستعراض   -٩٣

 فائدة اآللية وقيمتها املضافة؛  • 

ضرورة وضع آلية للمتابعة والتنسيق تكون هلا والية واضحة وحتظى باملوارد املالئمة             • 
 وبدعم على أعلى املستويات؛ 

ضرورة حتديد مفهوم املنظور اجلنساين وال سيما يف متابعة االسـتعراض الـدوري              • 
 الشامل؛ 

 وأدوات التخطيط؛ضرورة تعزيز دعم التنفيذ  • 

ضرورة تعزيز القدرات يف جمال تقييم أثر تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االسـتعراض              • 
 حقوق اإلنسان يف امليدان، مبا يف ذلك من خالل حتديد           على حالة الدوري الشامل   

 . مؤشرات

ىل األو اجلـولتني املنبثقة عن   بعة تنفيذ التوصيات وااللتزامات     االتزام مايل يف جمال مت      -٩٤
  : والثانية من االستعراض الدوري الشامل

  واآلليات األخرى؛ اجلولتنيخطة عمل للتنفيذ تشمل  • 

 إشراك اجملتمع املدين يف املتابعة والتنفيذ؛ /تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها • 
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 ؛ ن وخطة العمل التنفيذية إىل الربملا الوثيقة النهائيةرفع • 

 . إعداد تقرير يف منتصف املدة • 

Notes 

 1 Notes: 
• Les recommandations portent un numéro. Elles sont issues du Rapport du Groupe de travail sur 

l’EPU sur l’examen du Mali (A/HRC/8/50); 
• Les Engagements volontaires (EV) sont issus du Rapport national soumis lors du premier examen 

du Mali (A/HRC/WG.6/2/MLI/1, para. 119); 
• Les réponses du Mali aux recommandations qui avaient été prises en considération à la suite du 

dialogue interactif sont issues de l’additif au rapport du Groupe de travail sur l’EPU 
(A/HRC/8/50/Add.1). 

 2 1. Le Mali est disposé à coopérer pleinement avec l’ensemble des procédures spéciales du Conseil des 
droits de l’homme. Il s’engage à examiner avec diligence toute demande de visite qui lui serait 
adressée par les procédures spéciales. 

 3 5. La Constitution et les textes législatifs interdisent le travail forcé. Les Bellah ou Tamacheks noirs 
ne sont soumis à aucune forme de travail forcé qui, du reste, est interdit par la loi au Mali. Cependant, 
dans certaines localités du pays, il y a une survivance de certaines pratiques culturelles qui ont 
d’ailleurs tendance à disparaitre avec l’augmentation du taux de scolarisation dans la communauté 
concernée. 

 4 6. Au Mali, la Constitution reconnait le droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté 
de presse (articles 4 et 7). Selon ces dispositions, ces droits et libertés s’exercent dans le cadre de la 
loi. C’est ainsi que la loi portant Régime de presse et délit de presse et le Code pénal prévoient des 
sanctions en la matière. Toutefois, il y a un débat qui est en cours dans le pays sur la question de la 
dépénalisation des délits de presse. La tendance est à la dépénalisation de ces délits. 

 5 2. L’excision est une pratique culturelle profondément ancrée dans la société malienne. Le 
Gouvernement, tout en admettant la nécessité d’adopter une loi interdisant et réprimant les 
mutilations génitales féminines, a privilégié la sensibilisation et l’éducation des populations à 
l’adoption de mesures répressives dont l’application sur le terrain ne sera garantie sans l’adhésion de 
l’ensemble des composantes de la société. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a créé en 2002 
un Programme national de lutte contre la pratique de l’excision. Il a également adopté un Plan 
d’action national de lutte contre la pratique de l’excision. La démarche pédagogique suivie par le 
Gouvernement a permis la régression du taux d’excision qui est passé de 94 à 85 pourcent entre 1996 
et 2006. Une enquête nationale sur l’excision est en cours dans le pays. Les résultats de cette enquête 
détermineront la conduite à tenir par rapport à l’adoption, à moyen terme, d’une loi interdisant et 
réprimant la pratique de l’excision. 3. Concernant les violences faites aux femmes et aux filles, il 
convient d’indiquer que le Code pénal malien réprime toutes les formes de violences, y compris les 
violences domestiques. Par ailleurs, le Plan d’action national de lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux filles 2006-2011, en cours d’exécution, contient un paquet d’activités à réaliser 
concernant aussi bien l’excision que les autres formes de violences faites aux femmes et aux filles. 
Ces activités vont de la formation des structures d’intervention, l’assistance des victimes, l’IEC 
(Information, éducation et communication), à la relecture des textes juridiques existant et à l’adoption 
de nouveaux. 

 6 4. Le processus de relecture du Code de mariage et de la tutelle, commencé depuis quelques années, a 
abouti à l’élaboration d’un projet de Code des personnes et de la famille qui prévoit la suppression de 
toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Les consultations nationales autour du 
projet sont déjà bouclées. Le rapport issu de ces consultations a été officiellement remis au Président 
de la République le 22 mai 2008. Il sera très prochainement adopté par le Gouvernement, puis soumis 
au Parlement. NB : pour ce qui concerne les questions relatives aux violences et à l’interdiction légale 
des mutilations génitales féminines (MGF), Cf. réponses données au point 2 ci-dessus. 

        


