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  مقدمة

، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل ( باالستعراض الدوري الشامل     قام الفريق العامل املعين     - ١
. ٢٠٠٨مـايو  / أيار ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

مايل معايل السيد وقد ترأس وفد . ٢٠٠٨مايو / أيار١٥ املعقودة يف ١٦وجرى االستعراض املتعلق مبايل يف اجللسة 
. ولالطالع على تشكيلة الوفد، املكّون من مثانية أعضاء، انظر املرفق الوارد أدناه           . ماهارافا تراوري، وزير العدل   

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩ املعقودة يف ١٧واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق مبايل يف جلسته 

) اجملموعة الثالثيـة   (ةاملقررين التالي جمموعة  ق اإلنسان   ، اختار جملس حقو   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .واليابانوالربازيل موريشيوس : لتيسري االستعراض املتعلق مبايل

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق مبايل٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛A/HRC/WG.6/2/MLI/1)) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

  ) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
)(A/HRC/WG.6/2/MLI/2؛  

ــرة       )ج(   ــاً للفق ــسان، وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدت   ) ج(١٥م
)(A/HRC/WG.6/2/MLI/3؛  

 أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا، والـدامنرك، والـسويد،   مايل، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة وأحيلت إىل  - ٤
األسئلة وميكن االطالع على هذه . وكندا، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا

  .على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالًً 
   من جانب الدولة موضوع االستعراض عرض احلالة- ألف 

، قدم معايل السيد ماهارافا تراوري، وزير العدل، تقرير مايل ٢٠٠٨مايو / أيار١٥، املعقودة يف ١٧يف اجللسة   - ٥
آلية دينامية وتفاعلية ستساهم، يف هناية األمر، يف تعزيـز          هو  وأكد ممثل مايل أن االستعراض الدوري الشامل        . الوطين

وقال إن آلية األمم املتحدة هذه مماثلة، من حيث أهدافها وأساليب عملـها، آلليـة               . اإلنسان يف العامل  ومحاية حقوق   
  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ ملايل يف رياألفريقية اليت بدأت يف إطارها عملية االستعراض القطالنظراء استعراض 

ملة اإلعالمية اليت قامت هبا مايل بـشأن آليـة          وقال ممثل مايل إن العملية التحضريية للتقرير متيزت باحل          - ٦
االستعراض الدوري الشامل، وهنجها املبتكر، واألهداف اليت ترمي إليها، وطابعها القائم على املـشاركة، مـع                

وبناء على توصيات جملس حقوق اإلنسان، أنشأت مايل . التأكيد بوجه خاص على الدور املنتظر من اجملتمع املدين      
بني الوزارات تضم ممثلني من منظمات اجملتمع املدين للقيام، بروح من التعاون، بإعـداد التقريـر                جلنة مشتركة   
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بأن ُتراعي  مسحت هذه اخلطوة القائمة على املشاركة       وقد  . بتوافق حقيقي يف اآلراء   مضمونه  حظي  الوطين، الذي   
واستعرض ممثل . تمع املدين الفاعلةصدرت عن خمتلف جهات اجملاملالحظات والتوصيات ذات الصلة اليت يف التقرير 

 ميثاقاً للحكم الرشـيد     ١٢٣٦مايل اعتمدت يف عام     ، ولفت النظر إىل أن      مايل أيضاً التطورات السياسية يف بلده     
منذ عدة قرون بعض املبادئ األساسية للدميقراطية       قد أعلن   هذا امليثاق   وأن  " ميثاق كوروكان فوغا  "يعرف باسم   

وأكد أن املمارسة السياسية احلالية يف مايل تستمد جذورها ". دم جواز املساس حبرمة اإلنسانع"احلديثة مثل مبدأ 
وقال إن إرساء قواعد الدميقراطية     . من هذا التراث التارخيي الثمني ومن القيم العاملية املعاصرة للدميقراطية واحلرية          

ء املؤسسات الدميقراطيـة، وتنفيـذ سياسـة        التسعينات، اليت متيزت بوجه خاص بإنشا     فترة  وسيادة القانون يف    
أدت مجيعها إىل تقوية اإلطار الوطين لتعزيـز        قد  الالمركزية، وحترير منافذ اإلعالم، وظهور جمتمع مدين دينامي،         

مرسوم قد ُعهد إىل وزير العدل، مبوجب ال أيضاً إنه قو.  يف هذا البلدومحاية حقوق اإلنسان واحلريات الدميقراطية
وعالوة على بعض اهليئـات     .  مبهمة ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      ،٢٠٠٧أكتوبر  /رين األول صدر يف تش  

القائمة مثل وسيط اجلمهورية، واجمللس األعلى لالتصاالت، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، تتوخى مايل إنشاء              
وفيما يتعلق باللجنة الوطنيـة     . انالسياسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنس     وتنفيذ  هيئة وطنية معنية بوضع     

تستويف معايري االستقالل والذاتية املنصوص عليها يف مبادئ باريس،  حلقوق اإلنسان، أكد ممثل مايل أن هذه اللجنة
ومع ذلك، وتلبية للطلبات املوجهة إليها، أدرجت مايل مشروع قـانون بـشأن   . على الرغم من إنشائها مبرسوم  

  . ٢٠٠٨إلنسان يف برنامج عمل احلكومة للنصف الثاين من عام اللجنة الوطنية حلقوق ا

تنفيذ برنامج مشترك بشركائها يف منظومة األمم املتحدة، من ، مبساعدة  القياموأضاف أن احلكومة تعتزم     - ٧
، وسيختص هذا الربنامج بتعزيز املعارف يف جمـال         "نوع اجلنس يف مايل   املتصلة ب حقوق اإلنسان واحلقوق    "لدعم  
إىل تصديق مايل علـى بعـض       اً  وجتدر اإلشارة أيض  . ٢٠١٢- ٢٠٠٨يف الفترة   إعماهلا  ق اإلنسان وضمان    حقو

الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتقدمي التقارير املطلوبة لبعض هيئات              
بـدأت  احلكومة  قال إن   ويف هذا الصدد،    . تاملالحظات والتوصيات املقدمة من هذه اهليئا     والعمل ب املعاهدات،  

ومن ناحية أخرى، تنظم    . يف كيفية تعزيز القدرات الوطنية من أجل ضمان تقدمي التقارير الدورية بانتظام           تفكر  
منتـدى االسـتجواب    "ديسمرب من كل عام منرباً وطنياً حلقوق اإلنـسان يـسمى            / كانون األول  ١٠مايل يوم   
اليت حيتمل أن واطنون باستجواب أعضاء احلكومة مباشرة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يقوم خالله امل" الدميقراطي
هذا اإلطار، تعتزم مايل االحتفال، من خالل تنظيم مهرجانات خاصـة،  ويف . تعرضوا هلا خالل السنة  يكونوا قد   

يف وطين للتربية الوطنية ويندرج اعتماد برنامج     .العاملي حلقوق اإلنسان  لصدور اإلعالن   بالذكرى السنوية الستني    
  . لتعميم قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف اجملتمعإطار اجلهود اليت تبذهلا مايل 

ولتعزيز التعددية السياسية، اعتمدت مايل قانوناً لتمويل األحزاب السياسية، ووضعت نظاماً ألحـزاب               - ٨
من أجل مدته عشر سنوات للنهوض بالقضاء اً واعتمدت مايل برناجم. املعارضة، وقدمت مساعدة مباشرة للصحافة

حت عدداً نقّكما . عن القدرات املتصلة حبماية حقوق اإلنسان وإقامة العدل تعزيز القدرات املادية والبشرية فضالً
أولياً لقانون األحوال الشخصية واألسـرة      اً  مشروعاً  وأعدت أيض . املعايري الدولية توافقها مع   من القوانني لكفالة    

، خمتلـف اجلهـات الفاعلـة     رض هذا املشروع على جلنة تضم       وُع. األحكام التمييزية القائمة   إلغاء مجيع    هبدف
أجنزت هذه اللجنة أعماهلا فعالً وسـتقدم       قد  و. آلراءيف ا االجتماعية والدينية، من أجل التوصل إىل توافق واسع         

الذي متثله التقاليد واستمرار بعض املمارسات وإزاء العبء  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٢تقريرها إىل رئيس اجلمهورية يف 



A/HRC/8/50 
Page 5 

بـدون  بفعالية  تنفيذها  ميكن  من اعتماد قوانني ال       الضارة بالنساء واألطفال، ُتفّضل مايل التثقيف والتوعية بدالً       
ختان اإلناث والعنف املرتيل وعمـل األطفـال، اعتمـدت          ممارسة  يف إطار مكافحة    ووهكذا،  . موافقة اجلمهور 
ختان اإلناث، واخلطة الوطنية ملنع ارتكاب العنـف ضـد          ممارسة  الربنامج الوطين ملكافحة    (رامج  احلكومة عدة ب  

والنتائج املسجلة حىت  ،اًتنفيذ هذه الربامج حاليوجيري ، )والفتيات، والربنامج الوطين ملكافحة عمل األطفالالنساء 
ة للنهوض باملرأة والطفل واألسرة، ووزارة ولضمان احلماية للفئات الضعيفة، أنشأت احلكومة وزار. اآلن مشجعة

التمست مايل مساعدة ولتحسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، . للتنمية االجتماعية والتضامن االجتماعي واملسنني
  : الدعم هلا يف اجملاالت التاليةاجملتمع الدويل من أجل تنفيذ برناجمها للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتوفري

  أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛مع القوانني الوطنية توافق يز تعز  )أ(  

  نية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛املع، احلكومية وغري احلكومية، تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة  )ب(  

سيما بزيادة عدد احملاكم، وتدريب القضاة       تعزيز القدرات املؤسسية والعملية إلقامة العدل، وال        )ج(  
  ز يف السجون وإصالحيات األحداث؛ ساعدين القضائيني، وحتسني أوضاع االحتجاوامل

   الوطنيـة املتعلقـة     التقـارير وتقـدمي   األساليب التقنية إلعـداد     فيما يتعلق ب  تعزيز القدرات     )د(  
  حبقوق اإلنسان؛ 

تعليم الرمسيـة   إدراج حقوق اإلنسان، وثقافة السالم، والدميقراطية والتربية الوطنية يف مناهج ال            )ه(  
  ري الرمسية؛وغ

  ترمجة الصكوك األساسية الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان إىل اللغـات                )و(  
  الرئيسية؛الوطنية 

  تعزيز نظام السجل املدين؛  )ز(  

  إلعـالن العـاملي   لـصدور ا تنظيم أنشطة خمتلفة يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية الـستني          )ح(  
   .وق اإلنسانحلق

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض-  باء

بالعرض املقدم من   الوفود   وأشادت   .تقدمي التقرير  أعقب   الذي احلوار التفاعلي   وفداً ببيانات يف   ٤٣أدىل    - ٩
  .الوطينوبتقريرها مايل 

ات اليت تواجه مايل يف تنفيـذ       وطلبت اجلزائر من وفد مايل املزيد من املعلومات عن الصعوبات والتحدي            - ١٠
معلومات عن الصعوبات اليت تواجه مايل يف إعداد التقارير اً وطلبت أيض. برامج التنمية االقتصادية واحلد من الفقر

وأوصت اجلزائر بـأن تواصـل مـايل    . املطلوبة هليئات املعاهدات وأوجه املساعدة اليت حتتاج إليها يف هذا اجملال        
مكافحة الفقر مبساعدة مناسبة وحمددة من اجملتمع الدويل وبوجه خاص من املفوضية السامية             جهودها الرامية إىل    
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وأوصت اجلزائر أيضاً بأن تواصل مايل جهودها الرامية إىل تقدمي التقـارير املطلوبـة هليئـات                . حلقوق اإلنسان 
   .املعاهدات يف الوقت املناسب، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

ورحبت تشاد باجلهود املبذولة حلماية النساء واألطفال وطلبت، فيما يتعلق مبشكلة االجتار باألطفال اليت                - ١١
. تعاين منها مجيع البلدان الواقعة يف غرب أفريقيا، معلومات عن التدابري اليت اختذهتا مايل للتصدي هلذه املـشكلة                 

إىل تأخري اإلجراءات املتعلقة باعتماد قانون األحـوال        عن األسباب اليت دعت     التفاصيل  وطلبت أيضاً املزيد من     
من املمارسات اجليدة ملايل وطلبت ممارسة وأشارت إىل منتدى االستجواب الدميقراطي بوصفه . الشخصية واألسرة

  .املزيد من املعلومات عن هذه املبادرة

االجتار باألطفال، على الرغم من     وأحاطت تونس علماً باجلهود اليت تبذهلا مايل ملكافحة عمل األطفال و            - ١٢
عرب احلـدود   ستراتيجية املتبعة ملكافحة االجتار باألطفال      الوطلبت تونس معلومات عن ا    . استمرار التقاليد العرفية  

   .وعن الصعوبات اليت تواجه مايل يف تنفيذها

 أن التحديات املتـصلة     حظ، كما ال  مايل يف تقدمي التقارير املطلوبة هليئات املعاهدات      تأخر   املغرب   والحظ  - ١٣
 على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف       وشجع املغرب مايل  . قنية لالضطالع هبذه املهام   بتقدمي التقارير تتطلب مساعدة ت    

باهتمام التجربة  املغرب  والحظ  . اجملتمع الدويل إىل توفري املساعدة الالزمة هلا      ، ودعا   والصحةوالغذاء  جماالت التعليم   
أهنا ممارسة  ، ورأى   منتدى االستجواب الدميقراطي   وضها مايل يف جمال حرية التعبري والرأي من خالل        اجلديدة اليت خت  

  .تقنيةالمساعدة لللطلب مايل  اجملتمع الدويلأوصى املغرب بأن يستجيب وأخرياً، . جيدة تستحق التشجيع

سيما تلك املتعلقة    نسان، وال وشجعت الكامريون مايل على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا حلماية حقوق اإل            - ١٤
  .بالنساء واألطفال، وعلى إدراج أحكام املعاهدات الدولية يف تشريعاهتا الوطنية

ورحبـت بإنـشاء مراكـز      . وأبرزت هولندا التحديات اليت تواجه مايل لضمان احترام حقوق اإلنسان           - ١٥
نامج العشري للنهوض بالقضاء، وسألت عما إذا       للملومات القانونية وتوفري املشورة القانونية اجملانية يف إطار الرب        

إىل أنه على الرغم من اإلجراءات اليت وأشارت هولندا أيضاً . كان لدى احلكومة جدول زمين إلنشاء تلك املراكز
 فإن عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال تزال واسعة االنتشار يف مايل وأوصت بأن تسن                ،اختذهتا احلكومة 

مبا يتماشى مع توصيات اللجنة املعنية حبقوق       وذلك  ملنع مجيع أشكال هذه املمارسة التقليدية الضارة        يعاً  تشرمايل  
 من الدستور اليت تعطي     ١١٦باملادة    وعمالً. اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل         

تشريعاهتا الوطنيـة مـع     لضمان توافق   يد من اجلهود    األسبقية للقانون الدويل، أوصت هولندا بأن تبذل مايل املز        
  .سيما يف جمال حقوق املرأة وحقوق الطفل التزاماهتا الدولية، ال

للقضاء على التقاليـد    اختذهتا مايل   وطلب وفد اجلمهورية التشيكية املزيد من املعلومات عن التدابري اليت             - ١٦
وأوصت باختاذ تدابري تشريعية وغري     . اء التناسلية لإلناث  واملمارسات الضارة مثل تعدد الزوجات وتشويه األعض      

 دون مساواة النساء يف التمتع تشريعية، والقيام حبمالت توعية، للقضاء على التقاليد واملمارسات الضارة اليت حتول
عن  فضالًتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ممارسة ، وبوجه خاص اعتماد وتنفيذ تشريع ملنع وجترمي حبقوق اإلنسان

وأوصت كذلك بتعزيز اإلطار الوطين حلمايـة حقـوق         . العنف املرتيل واألشكال األخرى من العنف ضد املرأة       
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 الذي يسمح" قانون التشهري "ما ُيسمى   وأوصت بإعادة النظر يف     . سيما فيما يتعلق بالنساء واألطفال     اإلنسان، ال 
مـع املعـايري    وذلك بسبب تعارض هذا القانون       بالسجنمبحاكمة الصحفيني ومعاقبتهم بغرامات مالية عالية أو        

ملكلفني بواليـات يف إطـار       أوصت اجلمهورية التشيكية بتوجيه دعوة دائمة إىل ا        اً،وأخري. الدولية حلرية التعبري  
  . لزيارة مايل اإلجراءات اخلاصة

 بالتزاماهتا املتعلقـة بتقـدمي      وحثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مايل على الوفاء           - ١٧
والفتيات، وأشارت النساء ورحبت بالتزام مايل بالتصدي للتمييز ضد . التقارير الدورية إىل آليات رصد املعاهدات

تشويه األعـضاء   ممارسة  إىل القلق الذي أعربت عنه جهات الرصد املختلفة بشأن عدم وجود قانون ملنع وجترمي               
ن تتخذ مايل املزيد من اخلطوات ملكافحة مجيع املمارسات الثقافية التمييزية والضارة            التناسلية لإلناث وأوصت بأ   

وأيدت اململكة املتحدة الرأي الذي أعربت عنه اليونيسيف        . اليت حتول دون متتع النساء والفتيات حبقوق اإلنسان       
توصية املقدمة من جلنة حقوق     والذي مفاده أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحسني حالة األطفال ووافقت على ال            
. سـيما يف املنـاطق النائيـة    الطفل بأن تواصل مايل اجلهود اليت تبذهلا لتسجيل األطفال بانتظام عند الوالدة، ال   

بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام ورحبت مبوافقة احلكومة مؤخراً على مشروع          اً  وأحاطت اململكة املتحدة علم   
طلبت اململكة املتحدة املزيد من املعلومات عن اخلطوات اليت اختذت لضمان احلفاظ على             وأخرياً،  . قانون إللغائها 

  .حرية التعبري والرأي يف مايل

وقالت سلوفينيا إن أقلية التماتشيك ال تزال تعاين من التمييز اجملتمعي ومن عالقة االستعباد املتوارثة بينها  - ١٨
وأوصت سلوفينيا بوضـع حـد جلميـع        .  حرماهنا من حرياهتا املدنية    وبني الفئات اإلثنية األخرى مما يؤدي إىل      

، ٥/١وفيما يتعلق مبراعاة املنظور اجلنساين على النحو الوارد يف القـرار            . البلدهذا  املمارسات املتصلة بالرق يف     
اإلجـراءات  سألت سلوفينيا عن اإلجراءات اليت اختذهتا مايل لتحقيق هذا اهلدف عند إعداد تقريرها الوطين وعن                

  وطلبـت النظـر يف هـذه املـسألة         . اليت تعتزم اختاذها يف املراحل املقبلة، مبا يف ذلك بشأن نتيجة االستعراض           
  .اًبوصفها توصية أيض

وهنأت لكسمربغ مايل على جناحها يف إرساء قواعد الدميقراطية يف البلد ولتقدمي مشروع قانون بـشأن                  - ١٩
وفيما يتعلق بقـانون األحـوال      . ن، وأوصت باعتماد هذا القانون بصورة عاجلة      إلغاء عقوبة اإلعدام إىل الربملا    

الشخصية اجلديد، أوصت لكسمربغ بأن ينص هذا القانون، يف مجلة أمور، على املساواة بني الرجال والنساء من                 
ء والفتيات، وبأن   أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل، الذي تعاين منه النسا               

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وأوصت أيضاً بأن يعتمد الربملان هذا القانون بصورة            ممارسة  يفرض حظراً على    
وسـلطت  . وطلبت لكسمربغ من الوفد أن يقدم معلومات عن اجلدول الزمين العتماد هذين املشروعني            . عاجلة

   مايل يف جمال التنمية، لإلسـهام خاصـة يف حتقيـق األهـداف             على التعاون القائم بينها وبني    الضوء  لكسمربغ  
  .اإلمنائية لأللفية

ألطفال، بشأن اوسألت اليابان عن التدابري احملددة اليت اختذهتا احلكومة حىت اآلن لوضع خطة عمل شاملة   - ٢٠
كافحة فريوس نقص   أن تتخذ املزيد من اإلجراءات مل     اً  وطلبت من احلكومة أيض   . لتوصية جلنة حقوق الطفل   اً  طبق

وأخرياً، أوصت اليابان بأن تنظر مايل      . اإليدز، مبا يف ذلك إجراءات ملنع انتقاله من األم إىل الطفل          /املناعة البشرية 
  . تشويه األعضاء التناسلية لإلناثممارسة يف إمكانية سن قانون ملنع 
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة     (ملعاهدات  من هيئات ا  وباإلشارة إىل القلق الذي أعربت عنه ثالث          - ٢١
بشأن استمرار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على        ) القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل       

ختان اإلناث ورأت مع    ممارسة  نطاق واسع وعدم وجود قانون ملنعها، رحبت سويسرا بالربنامج الوطين ملكافحة            
 ملنع اً مناسباًوأوصت بأن تعتمد مايل على وجه السرعة تشريع. جود قانون ملنع هذه املمارسةذلك أنه ال بد من و

ميع املسؤولني عن   الواجبة جل عاقبة  املختان اإلناث ومجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وضمان          ممارسة  
  وع العنف املرتيل وعدم جترمي العنـف       إىل شي اً  أيضقد أشارت   هيئات املعاهدات   وقالت إن   . ختان اإلناث ممارسة  

سـّن  سيما عن طريق     وأوصت سويسرا بأن تتخذ احلكومة إجراءات ملكافحة العنف، ال        .  الزوجي أو االغتصاب 
وموظفي اخلدمة املدنيـة    تشريع يتضمن تعريفاً للعنف املرتيل ويعلن خمالفته للقانون، وعن طريق تدريب القضاة             

وباإلشارة إىل اعتراف مايل باحلاجة إىل تنقيح تشريعاهتا التمييزية         .  اجملتمع ككل  وتنظيم برامج للتوعية تستهدف   
وأوصت بأن تويل مايل أولوية عليا إلصالح . ضد النساء واألطفال، رحبت سويسرا بوضع مشروع قانون األسرة        

ت املقدمة من جلنـة     التشريعات التمييزية من أجل اعتماد قانون األسرة يف أقرب وقت ممكن، مع مراعاة التوصيا             
   .القضاء على التمييز ضد املرأة

املعنية حبالة املدافعني عن حقوق      املمثلة اخلاصة لألمني العام   إىل مايل   ونظراً للزيارة املقبلة اليت ستقوم هبا         - ٢٢
 توجيه   من حيث املبدأ، سألت التفيا عما إذا كانت احلكومة تعتزم          ، وهي الزيارة اليت وافقت عليها مايل      اإلنسان

  .ملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةدعوة دائمة جلميع ا

وأشارت آيرلندا إىل القلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد                  - ٢٣
، وطلبـت   املرأة وجلنة حقوق الطفل بشأن استمرار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على نطاق واسـع              

اللجنة اليت وجهتها أشارت إىل الدعوة كما . معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ملكافحة هذه املمارسة
الزوجية ملا تنطوي عليه من متييز ضد احلياة لقضاء على املمارسات املهينة يف نطاق من أجل ااملعنية حبقوق اإلنسان 

ورحبت آيرلندا بوجـود  .  اختذهتا احلكومة من أجل تنفيذ هذه التوصية       املرأة وطلبت معلومات عن اخلطوات اليت     
مبضادات فريوسات النسخ   اجملاين  اإليدز وتوفري العالج    /اجمللس الوطين األعلى ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       

 هبذا املرض   أعربت عن قلقها الرتفاع عدد األطفال املصابني      قد  الحظت أن جلنة حقوق الطفل      القهقري، ولكنها   
وسألت آيرلندا عن اإلجراءات اليت اختذها اجمللس الوطين األعلى ملكافحة فريوس نقص   . وعدم وجود تدابري وقائية   

ويف معرض االعتراف باجلهود اليت بذلت لتحسني أوضاع االحتجاز يف أكرب السجون يف             . اإليدز/املناعة البشرية 
السجون، وصعوبة الوصول إىل املرافق الطبية، وسألت عـن         ظاظ  مشكلة اكت مايل، أشارت آيرلندا إىل استمرار      

سن قانون ملنع مجيع    ) أ: (وقدمت آيرلندا ثالث توصيات   . اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتحسني هذه األوضاع      
توسيع نطاق التغطية والوصول إىل اخلدمات اليت متنـع انتقـال         ) ب( و ؛أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

احلد مـن   حتسني األوضاع يف السجون عن طريق       ) ج( و ؛اإليدز من األم إىل الطفل    /ريوس نقص املناعة البشرية   ف
   .العالج الطيب املناسباحلصول على فيها وكفالة االكتظاظ 

سـيما   وأشارت الصني إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واإلجنازات العديدة اليت حققتها مايل، ال               - ٢٤
وسألت عن اجملال الذي تركز عليه أعمال اجمللـس الـوطين           .  يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     فيما

  .، وعن الصعوبات اليت تواجه هذه املؤسسة٢٠٠٧اإليدز، املنشأ يف عام /األعلى ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
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أصحاب  تبادل اآلراء معكل عام فيه جيري ي الذي ورحبت السنغال بإنشاء منتدى االستجواب الدميقراط  - ٢٥
على باماكو فقط ينبغي أال يقتصر هذا احلوار ا أشارت إىل أن بيد أهن. املصلحة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف البلد

على املستويني اإلقليمي واجملتمعي لتمكني أكرب عدد من املواطنني مـن           إجراؤه على أساس ال مركزي      ينبغي  بل  
   .ة فيهاملشارك

وسألت أملانيا عن التدابري اليت تتوخى احلكومة اختاذها لتعزيز محاية حقوق اإلنسان للمـرأة وأوصـت                  - ٢٦
وسألت أملانيا عن مدى وجود عقبات      . باستعراض مجيع القوانني القائمة إللغاء مجيع القواعد التمييزية ضد املرأة         

   .تها بصورة كاملةحتول دون وفاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بوالي

سـت  اجلهود اليت تبذهلا مايل لتعزيز قواعد الدميقراطية فيها ورحبت بتصديقها على            إىل  كندا  وأشارت    - ٢٧
كما . النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    وعلى  املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان      معاهدات من   

ة حقوق اإلنسان يف مايل وشجعت على توفري املوارد البشرية واملالية مؤسسة وطنية لتعزيز ومحايأشارت إىل إنشاء 
التمييز ضد املرأة باعتماد    القضاء على   وأشارت كندا إىل توصية جلنة      . الالزمة هلا لبلوغ طاقتها التشغيلية الكاملة     

ي وغري ذلك مـن     اجلنسالزوجي والتحرش   االغتصاب  مسألة  قانون بشأن العنف املرتيل وبأن يتناول هذا القانون         
وأشارت أيضاً إىل توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ التدابري الالزمـة ملنـع           . أشكال االستغالل اجلنسي  

تشويه األعضاء ممارسة وأوصت بتنظيم محلة إعالمية بشأن خمالفة . تشويه األعضاء التناسلية لإلناثممارسة وجترمي 
وطلبت كندا معلومات حمدثة عن حالة قانون األسرة        . آلثار الطبية املترتبة عليها   التناسلية لإلناث للقانون وبشأن ا    

وأشارت كندا إىل تعاوهنا مع مايل للحد من عدم التكافؤ بني . واجلهود اليت تبذهلا احلكومة العتماده بصورة عاجلة
.  أنفـسهن لالنتخابـات    الرجال والنساء يف احلياة العامة وأوصت بأن تواصل مايل تشجيع النساء على ترشيح            

وأوصت . يف السجون املزرية  وأشارت كذلك إىل عدم استقالل القضاء، والفساد يف النظام القضائي، واألوضاع            
بأن تتخذ مايل التدابري الالزمة لتعزيز استقالل القضاء، والقضاء على الفساد، وتطبيق املعايري الدولية ذات الصلة                

وأوصت أيضاً بأن حتترم مايل حرية الرأي والتعبري وبأن متتنع عن توقيع            . ريةعلى األشخاص الذين حيرمون من احل     
  .عقوبات جنائية على الصحفيني بسبب مقاالهتم الصحفية

وشجعت مجهورية الكونغو الدميقراطية مايل على مواصلة تنفيذ مجيع براجمها اإلمنائية القطرية، دون إغفال                - ٢٨
تباعها للتخلص من العبء    اوسألت عن الطرق اليت تعتزم احلكومة       . حبقوق اإلنسان أمهية إعالم الرأي العام وتوعيته      

وأوصت أيضاً . سيما يف البيئة الريفية ، ال"ليفريات"و" سورورات"الذي يقع عليها نتيجة لبعض التقاليد العرفية مثل         
   .للحدود، وعمل األطفالبتعزيز التدابري اجلارية ملكافحة االجتار باألطفال، وبوجه خاص االجتار العابر 

. وفيما يتعلق حبقوق املرأة، رحبت فرنسا مبشروع قانون األسرة، ورأت أنه يشكل خطـوة إىل األمـام                  - ٢٩
والحظت أن اجلمعية الوطنية مل تعتمد مشروع القانون حىت اآلن وأنه مل يناقش على ما يبدو على مستوى اجملتمع    

عن اً وسألت فرنسا أيض. رض فيه مشروع القانون على الربملان العتمادهاملدين أيضاً، وسألت عن املوعد الذي سيع
سيما يف املناطق الريفية، ومكافحة  التدابري املتوخاة للتغلب على عدم التكافؤ بني البنني والبنات يف جمال التعليم، ال

كـذلك عـن    وسألت فرنسا   . ةوالتثقيفيسيما من الناحيتني اجلنائية      تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ال    ممارسة  
مايل اخلطوات الالزمة للحد     التدابري اليت تعتزم مايل اختاذها ملعاقبة مرتكيب جرمية االجتار بالنساء وأوصت بأن تتخذ            

 أنعقوبة اإلعـدام وأشـارت إىل        ورحبت بالوقف االختياري لتنفيذ   . من املمارسات التمييزية والعنف ضد املرأة     
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وعرضته على اجلمعيـة الوطنيـة      هذه العقوبة   إللغاء  نصاً   ٢٠٠٧أكتوبر  /رين األول  يف تش  اعتمدتقد  احلكومة  
  .وسالت عما إذا كانت اجلمعية الوطنية ستعتمد هذا النص يف القريب العاجل

تدور حول عدد معني مـن      إن تلك األسئلة    ورداً على األسئلة اليت طرحتها وفود كثرية، قال ممثل مايل             - ٣٠
ملكافحة  ٢٠١٠- ٢٠٠٠للفترة ق باالجتار باألطفال، وضعت احلكومة ونفذت خطة عمل طارئة يتعلففيما . النقاط

ملكافحـة   ٢٠٠٦- ٢٠٠٢للفترة  وضعت احلكومة ونفذت خطة عمل وطنية       عرب احلدود، كما    االجتار باألطفال   
خمتلف ت مايل إىل    ومن ناحية أخرى، انضم   .  وأنشأت هيئات للرقابة احمللية ملنع رحيل األطفال       ،االجتار باألطفال 

كما . سيما يف جماالت العمل وبيع األطفال واالجتار باألطفال الصكوك اإلقليمية والدولية املعنية حبماية األطفال، ال
وثيقة سفر حتل حمل جواز السفر لألطفال من يوم         واستحدثت  عت مايل على اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف        وقَّ

  ووضعت مـايل برناجمـاً للتعـاون مـع اليونيـسيف يف الفتـرة              . امنة عشرة الثسن  والدهتم إىل حني بلوغهم     
 ٥ الـصادر يف     ٠٦٢- ٠٢وأشار الوفد إىل أن املرسوم      . وطنياً ملكافحة عمل األطفال   اً  ، وبرناجم ٢٠١٢- ٢٠٠٨
مبنتدى  يتصلوفيما . بالتحديد القضايا املتعلقة باألطفاليتناول " قانون محاية األطفال" بشأن ٢٠٠٢يونيه /حزيران

مبادرة هتدف إىل متكني املواطنني من التعبري عن آرائهم بطريقة مفيدة يف يوم قال إنه ميثل االستجواب الدميقراطي، 
 الفرصة للمواطنني   ١٩٩٤وتتيح هذه املبادرة منذ عام      . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   بذكرى صدور   االحتفال  

ويشمل .  حبق من حقوقهم أو لإلبالغ عن انتهاك حق من احلقوق          للمطالبةوالستجواب أعضاء احلكومة مباشرة،     
ويف أعقاب االستجـواب، تقدم جلنة حتكيم تتكون من شخـصيات          . من الشواغل جمموعة واسعة   االستجواب  

مـؤخراً  قد ُعرض   مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة      وأضاف أن   . وطنية وأجنبية توصيات إىل احلكومة    
وسيعرض التقرير قريباً على رئـيس      . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨وقدمت اللجنة تقريرها يف     . لرأيعلى جلنة إلبداء ا   

وفيما يتعلق  . اجلمهورية إلصدار تعليماته بشأن اعتماد املشروع من جانب احلكومة وعرضه على اجلمعية الوطنية            
عن أمله يف أن تغطي مراكز بالوصول إىل القضاء، اعترف ممثل مايل بوجود قيود على الوصول إىل القضاء وأعرب 

فيما يتعلق مبسألة مـا إذا كـان جيـوز          و. التوجيه واإلعالم اجلاري اختبارها يف باماكو حالياً مجيع أحناء البلد         
 مـن   ١١٦االحتجاج بأحكام الصكوك الدولية أمام احملاكم الوطنية، أفاد بأن ذلك منصوص عليـه يف املـادة                 

والتثقيف  األعضاء التناسلية لإلناث، ذكّر بأن سياسة مايل تركز على التوعية تشويهمبمارسة وفيما يتعلق . الدستور
من السكان على القضاء على مثل هذه املمارسات قبل إصدار          عدد  القتناعها باألمهية احلامسة ملوافقة أكرب      وذلك  

أخـرى  رنة مع بلـدان     ، مقا تباع هذه السياسة  إليها مايل با  النتائج اليت توصلت    وقال إن   . قانون يف هذا الشأن   
بأن اً  ذكّر ممثل مايل أيض   والزوجي،  وفيما يتعلق بالعنف املرتيل     . على األمل ، تبعث   أصدرت مثل هذه التشريعات   

أفضل على االلتزام الصارم    تدريباً  قانون العقوبات يعاقب على هذه املمارسات وأكد على أمهية تدريب القضاة            
وقف اختياري  إىل وجود   ممثل مايل   أشار  وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام،     . أنبالنصوص القانونية السارية يف هذا الش     

علـى  معروضـاً   حالياً مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام        وأن هناك    ١٩٨٤عقوبة منذ عام    هذه ال لتنفيذ  
ت باعتمـاد   يف إطار احلوار والتشاور وإن مايل قد تعهد       سُتجرى  وقال إن اإلصالحات املختلفة     . اجلمعية الوطنية 

قبل هناية وذلك مشروع القانون املتعلق باألحوال الشخصية واألسرة ومشروع القانون املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام 
مجيع اإلدارات الوزاريـة    قال إن   اإليدز،  /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية     . الوالية احلالية لرئيس الدولة   
 قطاعية ملكافحة هذا املرض، ووضع برنامج خاص لألطفال املـصابني          اًجلانقد شكلت   وبعض املؤسسات اخلاصة    

ملكلفني بواليات يف إطار    بتوجيه دعوة دائمة إىل ا    وفيما يتعلق   . واألطفال الذين أصبحوا أيتاماً نتيجة هلذا املرض      
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لتأخري يف تقـدمي    وفيما يتعلق با  . بلده سيخطر اجمللس بقراره يف الوقت املناسب      أشار إىل أن    ،  اإلجراءات اخلاصة 
صعوبات تقنية وأنه اختذ إجراءات حللها      قد واجه   التقارير املطلوبة هليئات املعاهدات، اعترف ممثل مايل بأن بلده          

. إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات للتدخل بسرعة يف هذه املسألة من أجل تقدمي التقارير يف املواعيد احملددةتشمل 
وتـشمل هـذه   . هذه املشكلةتنفيذ خطة للقضاء على   قال إنه جيري    يف السجون،    مبسألة االكتظاظ وفيما يتعلق   

  وفيما يتعلق بالتمييز ضـد املـرأة،       . اخلطة عقد عدد كاف من اجللسات يف حماكم اجلنايات وجلسات استثنائية          
يف احلياة السياسية ووصوهلا إىل التعليم والعمل، قال ممثل مايل إن الئحة الوظائف             خيص مشاركتها   سيما فيما    ال

. عد التمييز قائماً نتيجة للتقاليدومع ذلك، ال يزال ُب. العامة وقانون العمل ينصان على املساواة ين الرجال والنساء
املؤسسات التابعة للدولة،   عمل  نساين يف   ولذلك يتوخى برنامج التنمية املؤسسية اجلاري تنفيذه إدخال املنظور اجل         

 حوافز لتشجيع النساء على ٢٠٠٥ويتضمن قانون األحزاب السياسية لعام . بدأ تنفيذ ذلك يف بعض احلاالتقد و
مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة مجيع      سُيلغي  وعالوة على ذلك،    . االنتخاباتشىت  ترشيح أنفسهن يف    

سُتنشأ مبوجـب   هذه اللجنة   قال إن   وفيما يتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،       . رأةاألحكام التمييزية ضد امل   
فيما يتعلق باستقالل واً، ريوأخ. للمقتضيات الدولية يف هذا الشأنالستيفائها  ٢٠٠٨يف الربع الثاين من عام قانون 

 بناًءاخلاصة بعمل القضاء وذلك     وك  إعداد ميثاق لقواعد السل   جيري  القضاء ومكافحة الفساد، أفاد ممثل مايل أنه        
تقييم لتأثري  ٢٠٠٨أغسطس / آب- يوليه /يف متوزجرى وسُي. على التعهدات اليت اختذهتا اهليئات القضائية املختلفة  

   .هذا امليثاق على مصداقية القضاء ورد اعتباره أمام املواطنني

شكاوى فردية وعن النتائج أن تتلقى سان إلناالوطنية حلقوق   عما إذا كان ميكن للجنة      وسألت املكسيك     - ٣١
إىل جانب  وأوصت املكسيك بأن تتخذ احلكومة،      . تقدمي مثل هذه الشكاوى   عن طريق   اليت ميكن احلصول عليها     

كما . تشويه األعضاء التناسلية لإلناثممارسة  ، التدابري التشريعية الالزمة ملنعوالتثقيفمحالت إذكاء الوعي العام     
بتوسيع نطاق النظام القضائي لألحداث ليشمل مجيع أحناء البلد وباستحداث أشكال بديلة            يل  ماأوصت املكسيك   

  . حريتهمحلرمان األطفال املخالفني للقانون من

والحظت تركيا أنه جيري حالياً اختاذ تدابري مناسبة يف مايل لتنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة القضاء على   - ٣٢
ايل على تسريع عملية اعتماد مشروع القانون إللغاء األحكام التمييزية ضد النـساء    التمييز ضد املرأة وشجعت م    

يف التصدي  التثقيف   أمهية   والحظت تركيا أيضاً  . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ممارسة  واألطفال، وضمان منع    
 إلعطـاء األولويـة للتعلـيم       لآلثار التمييزية للممارسات التقليدية وأعربت عن تأييدها للجهود اليت تبذهلا مايل          

  .وختفيض معدل األمية

طلبت املزيد من املعلومـات  ولكنها  والحظت مدغشقر ردود مايل على قائمة األسئلة اليت أعدت سلفاً     - ٣٣
عن املشاكل اليت تواجه مايل يف تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال وعن احللول والنتائج اليت           

وللقضاء على هذه الكارثة، اليت بلغ مداها حداً يثري القلق يف أفريقيا، سألت مدغشقر عن . إليها حىت اآلنتوصلت 
  .مع مرور الزمنإجراءاهتا لالستمرار كيفية تأكد مايل من قابلية 

 يف سـيما الفتيـات   وسألت الربازيل عن التدابري العملية اليت اختذهتا احلكومة ملكافحة عمل األطفال، ال       - ٣٤
ويف معـرض االعتـراف     . املناطق الريفية، ولتيسري إعادة اندماج أطفال الشوارع واألطفال املتسولني يف اجملتمع          

البلدان اجملـاورة،   مع  باجلهود اليت تبذهلا مايل ملكافحة االجتار باألطفال، مبا يف ذلك التوقيع على اتفاقات تعاون               
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وأخرياً، أوصـت   .  عرب احلدود  ذها احلكومة ملكافحة االجتار باألطفال    سألت الربازيل عن التدابري العملية اليت تتخ      
   .الربازيل بأن تنفذ مايل تدابري فعالة ملكافحة عمل األطفال واالجتار باألطفال

مع توافق عملها  وسألت عن مدى ٢٠٠٦ستراليا بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام أورحبت   - ٣٥
ولكنها  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ممارسة  باجلهود املبذولة ملكافحة    اً  يا أيض سترالأورحبت  . مبادئ باريس 

. حاالت هذه املمارسة وطلبت املزيد من املعلومات عن اجلهود املبذولة ملنعها مبوجب القانون     بقلق تزايد   الحظت  
لقرار اجلمعية العامة وتأييدها  ١٩٧٩بوقف مايل االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام منذ عام    اً  ستراليا أيض أورحبت  

ستراليا الوفـد   أوسألت  . بشأن الوقف االختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام      ٢٠٠٧ديسمرب  /املعتمد يف كانون األول   
  .عما إذا كانت احلكومة تتوخى إلغاء عقوبة اإلعدام

تماعية والثقافية، تعمل أغلبية االقتصادية واالجملا ذكرته اللجنة املعنية باحلقوق وفقاً إنه أذربيجان وقالت   - ٣٦
. السكان يف القطاع غري الرمسي وال تتمتع بالتايل حبماية كافية وتكون نتيجة لذلك عرضة جلميع أشكال االستغالل

   .وطلبت أذربيجان معلومات عن التدابري املتوخاة حلل هذه املشكلة

تشويه األعضاء التناسلية   مبمارسة  ئلة املتعلقة   وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل ردود مايل على األس          - ٣٧
وسألت عن اخلطوات اليت اختـذهتا  . يف هذا الشأنإهنا تشاطر الوفود األخرى ما أعربت عنه من قلق   قالت  فلإلناث  

حبرية، وأوصت  العمل  حرية الصحافة ومتكني مجيع الصحفيني يف البلد من         جمال  مايل لالحتفاظ بدورها الريادي يف      
مجيع الصحفيني ومنافذ اإلعالم، مبا يف      مضايقة  بضمان عدم   وذلك  حرية الصحافة   يف جمال   ن احلكومة قدوة    بأن تكو 

، احلظر املفروض على العمل القسري مبوجب القـانون       رغم  وأضافت أنه   . ن الذين ينتقدون احلكومة   وذلك الصحفي 
 املتوارثة يف بعض اإلثنيات وفيما بينها ال تـزال          وأن العالقات اً  تفيد بأن العمل القسري ال يزال قائم      فإن مثة تقارير    

وسألت عن اإلجراءات اإلضافية اليت حتتاج إليها . تؤثر على بعض اجلماعات مثل مجاعات الباله أو التماتشيك السود
العمل بكون وإذكاء الوعي يف مجيع أحناء البلد التثقيف احلكومة لضمان القضاء على العمل القسري وأوصت بزيادة   

  .للقانون، مع االهتمام بوجه خاص ببعض اجلماعات مثل مجاعات الباله أو التماتشيك السودخمالفاً لقسري ا

وأشارت إىل القلق الذي    . القانون املقترح إللغاء عقوبة اإلعدام    حالة  وطلبت إيطاليا معلومات حمدثة عن        - ٣٨
ة معاملة األطفال وإىل تطلعها إىل اعتمـاد        أعربت عنه جلنة حقوق الطفل إزاء عدم وجود قانون حمدد ملنع إساء           

قواعد قانونية ملنع العقاب البدين بوجه عام، وأوصت بأن تتخذ مايل تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال إسـاءة                  
ستراتيجية املنفذة بشأن الومن ناحية أخرى، سألت إيطاليا عن نتائج ا. معاملة األطفال، مبا يف ذلك العقاب البدين

   .ويه األعضاء التناسلية لإلناث وأوصت مايل بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة هذه الظاهرةتشممارسة 

والحظت كوبا أن مايل، شأهنا شأن أي بلد نام آخر، يف حاجة إىل التضامن وإىل التعاون الدويل لتعزيز                    - ٣٩
وطلبت من الوفد املزيد من . ال الصحةجهودها الوطنية املبذولة لصاحل الشعب، وأشارت إىل تعاوهنا مع مايل يف جم

للممارسة اجليـدة   كنموذج  االجتار باألطفال،   األهلي النشطة املعنية مبكافحة     املعلومات عن عمل آليات اجملتمع      
  .للتصدي هلذه املشكلة
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جه وأشارت مصر إىل مغاالة التقرير التجميعي يف التأكيد على الصعوبات االجتماعية واالقتصادية اليت توا  - ٤٠
وسألت مصر عن   . حجم املعونة اليت يقدمها اجملتمع الدويل ملايل      ما يبّين   على  يف التقرير   مايل بينما يصعب العثور     

  . مدى ارتياح مايل حلجم املساعدة اليت تتلقاها لدعم اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

ات الصحية والتدابري اليت اختذت إلجـراء عمليـات         وأبرزت بوركينا فاسو التقدم احملرز يف جمال اخلدم         - ٤١
  والحظت . السل واملالريا مرضي  لنساء احلوامل واألطفال دون اخلامسة من العمر من         اجملانية ل عاجلة  املالقيصرية و 

على مساعدة ماليـة    الشركاء  احلصول من   بوركينا فاسو وجود حتديات كثرية يف جمال التعليم وحاجة مايل إىل            
احلكومية وغري احلكومية اجلهات الفاعلة الضعيفة بالتحديات اليت تواجه فيما يتعلق ووأخرياً، .  هذا اجملاليفوتقنية 

  . يف التقرير الوطين، سألت بوركينا فاسو عن مدى اشتراك اجملتمع املدين يف إعداد هذا التقريرعلى النحو املبني 

 وسـألت عـن أفـضل       ٢٠٠٦ إلنسان يف عام  ورحبت جنوب أفريقيا بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق ا         - ٤٢
املمارسات لتطوير الدورات التدريبية املتعلقة باألطفال املعوقني، وكذلك إلدماجهم يف نظام التعليم العام، علـى               

وأوصت جنوب أفريقيا بتسريع اجلهود اليت تبذهلا مايل لزيادة القيد          . النحو الذي أشارت إليه جلنة حقوق الطفل      
  . هذا الشأن ذلك لتحقيق املساواة بني البنني والبنات يفباملدارس، مبا يف

وأشارت مجهورية كوريا إىل احلق يف الغذاء وطلبت من الوفد املزيد من املعلومات عن التدابري اليت اختذت   - ٤٣
سـيما علـى الرّضـع       سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي اللذين يؤثران على السكان وال         مشكلة  للتغلب على   

على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة حلل هذه املشكلة وتوفري بيئة مواتية           مايل  وشجعت مجهورية كوريا    . طفالواأل
إىل القلق الذي أعرب عنه املقرر اخلاص املعين اً وأشارت مجهورية كوريا أيض. للتمتع بغري ذلك من حقوق اإلنسان

 الذين ألقي عليهم القبض أو أسيئت معاملتهم بعـد          باحلق يف حرية الرأي والتعبري فيما يتعلق حباالت الصحفيني        
إجراء مقابالت مع مزارعني يوجهون انتقادات ملوظفي احلكومة أو بعد تقدمي تقارير عن إساءة استعمال السلطة                

بأن تتخذ حكومة مايل مجيع التدابري الالزمـة        بقوة  وأوصت مجهورية كوريا    . من جانب بعض املوظفني احملليني    
   .ة الكاملة للحق يف حرية الرأي والتعبريلضمان احلماي

وقالت موريتانيا إن من األهداف الرئيسية لالستعراض الدوري الشامل تبادل أفضل املمارسات يف تعزيز                - ٤٤
وطلبت يف هذا الصدد املزيد من التفاصيل عن منتدى االستجواب الدميقراطي باعتباره من . ومحاية حقوق اإلنسان

  .ذهتا مايل كمثال ألفضل املمارساتاملبادرات اليت اخت

إىل وإصدار تشريعات جديدة بشأن حرية التعبري والرأي، و        وأشار السودان إىل بناء مستشفيات جديدة،       - ٤٥
ويف معرض اإلشارة إىل    . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ممارسة  اجلهود اليت بذلت حلماية املرأة من العنف ومن         

 يف أن تواصل مايل جهودها الرامية واألطفال، أعرب السودان عن أملهلالجتار بالنساء اجلهود اليت بذلت للتصدي 
  . إىل مكافحة االجتار باألطفال وبيع األطفال

بقنوات من بينها مع جملس حقوق اإلنسان تعاوهنا وأعربت غينيا عن اقتناعها بأن مايل ستتمكن من تعزيز   - ٤٦
  . سكاهنا يف هناية األمرمبا حيقق رفاه قوق اإلنسان، تشريعاهتا الوطنية وجلنتها الوطنية حل
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طريق الدميقراطية وسيادة القانون الذي أتاح هلا التقدم السري على وشجعت كوت ديفوار مايل على مواصلة   - ٤٧
يف االكتظاظ  والحظت أن مايل تعاين، شأهنا شأن بلدان كثرية أخرى، من مشكلة            . يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان    

وسألت عما إذا كانت مايل تعتزم يف األجل        . البنية األساسية للسجون  تشوب  إىل عيوب   اً  جون اليت تعزى جزئي   الس
  . والنساء واألطفالبالفئات الضعيفة سياستها املتعلقة  بالسجون، مبا يف ذلكاخلاصة القصري حتديث سياستها 

تعلقة بالتشريعات الوطنيـة الراميـة إىل       وشجعت الكونغو مايل على مواصلة تنفيذ أفضل املمارسات امل          - ٤٨
وأوصت الكونغو بتوفري املساعدة التقنية واملالية املناسبة ملايل يف جمايل          . ضمان تتمتع املرأة جبميع حقوق اإلنسان     

  . الشوارعويعملون يف حمو أمية املرأة ومكافحة ظاهرة األطفال الذين يعيشون 

لنتائج العملية اليت حققها منتدى االستجواب الـدميقراطي،        على ا لة  أمثمن مايل أن تقدم     وطلبت الربتغال     - ٤٩
ورحبـت الربتغـال   . طريقة ذكية جداً إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان ومشاركة اجملتمع املـدين ميثل الذي يبدو أنه  

 يف تقدمي التقارير اً كبرياً الحظت أن هناك تأخريهابانضمام مايل إىل املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ولكن
أوصـت  كما  . وأوصت الربتغال بوضع خطة وجدول زمين إلجناز التقارير املتأخرة        . هيئات املعاهدات إىل  الدورية  

وأعربت الربتغال عن قلقها الرتفاع معدل األمية بني النساء وأوصت . مبواصلة اجلهود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
إزاء تزايد  وأعربت الربتغال عن قلقها أيضاً      . سيما فيما يتعلق بالفتيات     التعليم، ال  الوصول إىل إتاحة  سياسة  بتعزيز  

 ،تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسريممارسة حاالت بعض املمارسات اليت تنتهك حقوق الشابات مثل 
مع لقوانني ابأن تكفل توافق تلك مايل  وأوصت الربتغال   . قوانني ملكافحة هذه الظواهر   عما إذا كانت هناك     وسألت  

املوارد الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املتعدد           ختصص   نالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وبأ      
   . وإذكاء الوعي حبقوق اإلنسان وسيادة القانون،كامالًاً األطراف، لتنفيذ هذه القوانني تنفيذ

املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل لـدعم اجلهـود          طلب   مواصلة   وشجعت بنغالديش مايل على     - ٥٠
وسألت عن التـدابري  . احلق يف التنميةإلعمال  الوطنية الرامية إىل تعزيز التمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك            

يف حقيق املساواة بني اجلنسني     باملدارس ولت معدل االلتحاق   يف املستقبل لزيادة    سُتّتخذ  خذت أو اليت    احملددة اليت اتُّ  
 . اإلمنائية لأللفيةإطار األهداف ، على النحو املنصوص عليه يف املدارس

وأشادت اجلمهورية العربية السورية باجلهود اليت تبذهلا مايل لتحديد وتعيني املساعدة التقنية اخلاصة اليت                - ٥١
قطعتها مايل على نفسها عند ق بالتعهدات الطوعية اليت حتتاج إليها ملواصلة تعزيز حقوق اإلنسان وكذلك فيما يتعل

وطلبت من الوفد أن يقدم املزيد من التفاصيل عن املشروع الرائـد            . للعضوية يف جملس حقوق اإلنسان    الترشيح  
وأوصت اجلمهورية العربية السورية بتوفري املساعدة التقنية الالزمة ملايل من أجل تعزيـز             . إلقامة برملان لألطفال  

   .البلدهذا قوق اإلنسان يف ح

جمال والحظت جيبويت أن من األهداف الرئيسية لالستعراض الدوري الشامل تبادل أفضل املمارسات يف              - ٥٢
 وطلبت يف هذا الصدد املزيد من التفاصيل عن منتدى االسـتجواب الـدميقراطي              ،تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

  .ألفضل املمارساتكنموذج باعتباره من املبادرات اليت اختذهتا مايل 
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الـسياسية  وال سـيما اإلرادة  لسكان يف مـايل،  حياة ا ورحبت غواتيماال باجلهود املبذولة لتحسني نوعية         - ٥٣
تـشويه  يتصل مبمارسـة    وفيما  . فيما يتعلق باخلدمات الصحية والتعليم    خصوصاً  لتحسني حالة النساء واألطفال،     

 املمارسات التقليدية، رحبت غواتيماال باعتراف احلكومة بضرورة اعتماد         األعضاء التناسلية لإلناث، وهي من أسوأ     
ووافقت غواتيماال على أن القضاء علـى       . بوضع برنامج وطين ملكافحتها   اً  تشريع ملنع هذه املمارسة، ورحبت أيض     

  . بصورة فعالةنفَّذ ُيينبغي أن تكون مصحوبة بتشريع مالئم اليت عن طريق التوعية إال اً ممكنلن يكون هذه املمارسة 

ـ   تعليقات وأسئلة خمتلف الوفود،     ورداً على     - ٥٤ اً أكد ممثل مايل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تعمل وفق
وفيما يتعلـق   . تنفيذ مشروع إنشاء حماكم األحداث يف املناطق األخرى من البلد         وقال إنه جيري    . ملبادئ باريس 

وفيمـا يتعلـق    . جتاه إىل عدم املساءلة عن اجلرائم املتصلة حبرية الصحافة        حبرية الصحافة، أشار ممثل مايل إىل اال      
من اختاذ تـدابري      بدالًوالتثقيف  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، كرر ممثل مايل أن بلده يفضل التوعية            مبمارسة  
، ومن املتوقع اعتمـاد  ممارسة ختان اإلناثبرنامج وطين ملكافحة  ٢٠٠٢يف عام   ويف هذا اإلطار، اعُتمد     . عقابية

التوعيـة  عن طريـق    املكافحة  وقد أتاحت   . ٢٠١٢- ٢٠٠٨يف الفترة   هذه املمارسة   خطة عمل وطنية ملكافحة     
وفيما يتعلق . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٨٥ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٩٤ختفيض نسبة ختان اإلناث من والتثقيف 

 أفاد ممثل مايل أن قانون      ،املنازل باملناطق احلضرية واستغالهلن    يف   خادماٍتبضعف الفتيات الريفيات الاليت يعملن      
بالعامالت كخادمات يف   غري أنه اعترف بضرورة وجود أحكام خاصة        . العمل يوفر احلماية جلميع العاملني بأجر     

مم ، باالشتراك مع اليونيسيف وصندوق األ      ونفذت وضعت احلكومة قد  و. توفري محاية أفضل هلن   املنازل من أجل    
إىل توعية الفتيات املهاجرات حبقوقهن،     اً  يهدف أساس اً   مشروع ،املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

  وفيما يتعلق بالتمييز، اعترف ممثل مايل بأنـه        . وختصيص شبكات هلن، وإمكانية حصوهلن على متويل بالغ الصغر        
وقانون العمل، بعض الفوارق بني النساء والرجال بـسبب         ال تزال هناك، على الرغم من الئحة الوظائف العامة          

وفيما يتعلق بعدم توفري احلماية االجتماعية للعمال يف القطـاع غـري            . العبء الذي تفرضه التقاليد وأمية النساء     
 بشأن التأمني االختياري يتيح االشتراك يف بعض النظم القائمـة           ١٩٩٩ن قانون عام    أالرمسي، الحظ ممثل مايل     

وفيما يتعلق باالجتار باألطفال، الحظ    . ان االجتماعي مثل تأمني األسرة والتأمني الصحي وتأمني الشيخوخة        للضم
وتعتمد هيئات الرقابة االجتماعيـة املختـصة       . بالطابع العابر للحدود هلذه الظاهرة    اً  أن الصعوبات تتصل أساس   

األطفال من مغادرة قراهم والرحيل إىل البلـدان        مبكافحة االجتار باألطفال على نفوذ الشخصيات احمللية يف منع          
وإىل إنشاء عنابر خاصة    مراكز احتجاز خاصة للنساء واألطفال      أشار إىل وجود    وفيما يتعلق بالسجون،    . اجملاورة

 أعانة  ١٩٩٦منذ عام   تقدم  مايل  قال إن   وفيما يتعلق حبرية التعبري والرأي،      . واألطفال يف السجون العامة   بالنساء  
 ٣ قام رئيس مايل يف      ،وعالوة على ذلك   . من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية     مليون ٢٠٠تبلغ  للصحافة  سنوية  
  . بوضع حجر األساس لدار الصحافة اليت سُتبىن على نفقة احلكومة٢٠٠٨مايو /أيار

البـنني  بـني  االلتحـاق  سيما االختالف يف معدل   وال،باملدارسااللتحاق وفيما يتعلق باخنفاض معدل     - ٥٥
 يف ٣٠ يف املائة يف املرحلة االبتدائية ومـن  ٧٧ يف املائة إىل ٦٧زاد من أن هذا املعدل  والبنات، أوضح ممثل مايل     

هناك سياسة وطنية لقيد البنات باملدارس      قال إن   ومن ناحية أخرى،    . ملرحلة الثانوية يف ا  يف املائة    ٤٤,٣املائة إىل   
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ووجود إرادة سياسية دائمة . درسيةلوجبات الغذائية امللتوفري اوسياسة 
نتيجة للتقاليد املتوارثة اً بني البنني والبنات ال يزال قائمااللتحاق البنات باملدارس، فإن االختالف يف معدل إلحلاق 

كأساس للزواج وعلى أن احلـد األدىن        القبول املتبادل وينص قانون الزواج واحلضانة على      . واألعباء الناجتة عنها  
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 ،وسيوحد قانون األحوال الشخصية واألسرة.  سنة١٥ سنة وبالنسبة لإلناث ١٨لسن الزواج بالنسبة للذكور هو 
 سنة وسيزيل مجيع أوجه التمييز األخرى ضـد         ١٨لزواج بالنسبة للجنسني عند     ا احلد األدىن لسن     ،بعد اعتماده 

التسول الشائعة بني تالميذ املدارس القرآنية وأبناء املعدمني خمالفة         ظاهرة   مايل أن    والحظ ممثل . النساء واألطفال 
كبرية ولكنها غري كافيـة     اً  وفيما يتعلق باملوارد املخصصة للطفولة، قال ممثل مايل إن بلده يبذل جهود           . للقانون

من املسائل اليت تتسم     يهاإليدز  /ةمكافحة فريوس نقص املناعة البشري    أشار إىل أن    و. بسبب قلة املوارد يف البلد    
أنشأت اجمللس الوطين األعلى ملكافحة فريوس نقص ) أ: (ومن هذا املنظور، قامت احلكومة مبا يلي .مايلباألولية يف 

ـ اً  اسـتراتيجي اً  وضعت إطار ) ب(اإليدز وجمالس فرعية له يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين؛ و         /املناعة البشرية  اً وطني
وضعت خطـة تنفيذيـة للفتـرة       ) ج(؛ و ٢٠١٠- ٢٠٠٦اإليدز يف الفترة    /س نقص املناعة البشرية   ملكافحة فريو 

فريوسـات النـسخ   وتزويدهم مبضادات هبذا املرض توفري العالج اجملاين للمصابني   قررت  ) د(؛ و ٢٠١٠- ٢٠٠٧
   ؛اإليـدز /ةحلماية حقوق األشخاص املتأثرين بفريوس نقـص املناعـة البـشري          اً  اعتمدت قانون ) ه(والقهقري؛  

وضعت سياسة وطنية لرعاية األطفال األيتام نتيجة هلذا املرض واألطفال املصابني به وأنشأت جلنة وطنيـة                ) و(و
وأكد ممثل . ستراتيجية وخطة عمل وطنية متعددة القطاعاتاوضعت ) ز( و؛لتنسيق التدخل وآلية للمتابعة والتقييم

وفيما يتعلق مبسألة الطوارق، أكد ممثل      . يسوا ضحايا لالسترقاق  مايل عدم وجود الرق يف مايل وأن التماتشيك ل        
. وشكر رئيس الوفد املتكلمني على اهتمامهم ببلده    . مايل أن املفاوضات ال تزال مستمرة يف إطار اتفاقات اجلزائر         

يل لتعزيـز  كثرياً على مساعدة اجملتمـع الـدو  ، وهي تعّول    وأكد أن مايل تبذل جهوداً كبرية لالمتثال اللتزاماهتا       
   .أخرى يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانمنجزاهتا وحتقيق إجنازات 

  أو التوصيات/االستنتاجات و -  ثانياً
  :فيما يلي التوصيات اليت حظيت مبوافقتها و، احلوار التفاعليأثناء يف التوصيات املقدمة مايلنظرت   - ٥٦

ة مناسبة ومركزة من اجملتمع الدويل، مبا يف جهودها الرامية إىل احلد من الفقر مبساعد مواصلة  - ١
  ؛)اجلزائر(ذلك من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها الرامية إىل تقدمي التقارير املطلوبة هليئات املعاهدات يف الوقت املناسب بدعم   - ٢
لتقـارير  وضع خطة وجدول زمين إلجناز ا     و؛  )اجلزائر(من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

  ؛)الربتغال (املتأخرة

توفري املساعدة التقنية واملاليـة     و؛  )املغرب (تقنيةالمساعدة  لللطلب مايل     اجملتمع الدويل  استجابة  - ٣
الشوارع ويعملون يف املناسبة ملايل يف جمايل حمو أمية املرأة ومكافحة ظاهرة األطفال الذين يعيشون 

الزمة ملايل من أجل تعزيـز حقـوق اإلنـسان يف البلـد             توفري املساعدة التقنية ال   و؛  )الكونغو(
  ؛) السوريةاجلمهورية العربية(

تنظيم و؛  )إيطاليا(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     ممارسة  تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة        - ٤
ثار للقانون وبشأن اآلخمالفة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث للتوعية بأن ممارسة محلة إعالمية 

  ؛ )كندا(الطبية املترتبة عليها 
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اختاذ املزيد من اخلطوات ملكافحة مجيع املمارسات الثقافية التمييزية والضارة اليت حتول دون               - ٥
استعراض مجيع القوانني القائمـة     و؛  )اململكة املتحدة (متتع النساء والفتيات حبقوق اإلنسان      

ذ اخلطـوات الالزمـة للحـد مـن         اختاو؛  )نياأملا(التمييزية ضد املرأة    األحكام  إللغاء مجيع   
إلصالح التـشريعات   عالية  أولوية   يالءوإ؛  )فرنسا(ة  املمارسات التمييزية والعنف ضد املرأ    

التمييزية من أجل اعتماد قانون األسرة يف أقرب وقت ممكن، مع مراعاة التوصيات املقدمة              
  ؛)سويسرا(من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

اة املنظور اجلنساين بصورة كاملة يف عملية االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك يف              مراع  - ٦
   ؛)سلوفينيا (٥/١نتيجة االستعراض، على النحو الوارد يف القرار 

  مع التزامات مايل الدوليـة،     متوافقة  التشريعات الوطنية السابقة    جلعل  بذل املزيد من اجلهود       - ٧
 من الدستور اليت تعطـي األسـبقية      ١١٦باملادة    أة والطفل، عمالً  سيما يف جمال حقوق املر     ال

  ؛ )هولندا(للقانون الدويل 

 سيما باعتماد قانون خاص حلمايـة النـساء        تعزيز اإلطار الوطين حلماية حقوق اإلنسان، ال        - ٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(واألطفال 

  ؛)داكن(مواصلة تشجيع النساء على ترشيح أنفسهن لالنتخابات   - ٩

دز من األم   اإلي/اخلدمات اليت متنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية       ومشولية  توسيع نطاق     - ١٠
  ؛)آيرلندا(إىل الطفل 

ومكافحة تعزيز التدابري اجلارية ملكافحة االجتار باألطفال، وبوجه خاص االجتار العابر للحدود   - ١١
تدابري فعالة ملكافحة عمل األطفـال      تنفيذ  و؛  )مجهورية الكونغو الدميقراطية   (عمل األطفال 

  ؛)الربازيل(باألطفال واالجتار 

  معاملـة األطفـال، مبـا يف ذلـك العقـاب          إساءة  اختاذ تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال         - ١٢
  ؛)إيطاليا(البدين 

باملدارس، مبا يف ذلك لتحقيق املساواة بـني     معدل االلتحاق   تسريع اجلهود الرامية إىل زيادة        - ١٣
  التعلـيم،  إتاحة احلصول على سياسة وتعزيز ؛ )جنوب أفريقيا(هذا الشأن  بنني والبنات يف    ال
  ؛)الربتغال (سيما فيما يتعلق بالفتيات ال

توسيع نطاق النظام القضائي لألحداث ليشمل مجيع أحناء البلد واستحداث أشكال بديلـة               - ١٤
  ؛)املكسيك(حريتهم حلرمان األطفال املخالفني للقانون من 
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مجيع الصحفيني ومنافذ مضايقة ضمان عدم عن طريق الصحافة يف جمال حرية   أن تكون قدوة      - ١٥
اختاذ مجيـع   و؛  )الواليات املتحدة (ن الذين ينتقدون احلكومة     واإلعالم، مبا يف ذلك الصحفي    

  ؛)مجهورية كوريا(الرأي والتعبري التدابري الالزمة لضمان احلماية الكاملة للحق يف حرية 

مواصلة و؛  )لكسمربغ(عقوبة اإلعدام بصورة عاجلة     بإلغاء  اعتماد مشروع القانون املتعلق       - ١٦
   ؛)الربتغال(عقوبة اإلعدام إلغاء اجلهود الرامية إىل 

  ؛)لكسمربغ(ة اجلديد بصورة عاجلة اعتماد مشروع قانون األحوال الشخصية واألسر  - ١٧

تشريع يتضمن تعريفاً للعنف املرتيل ويعلن سّن ق سيما عن طري اختاذ تدابري ملكافحة العنف، ال  - ١٨
برامج للتوعيـة   وموظفي اخلدمة املدنية وتنظيم     خمالفته للقانون، وعن طريق تدريب القضاة       

  ؛)سويسرا(ككل تستهدف اجملتمع 

احلد من االكتظاظ فيها وكفالة إتاحة تلقي العـالج         حتسني األوضاع يف السجون عن طريق         - ١٩
  ؛)يرلنداآ(الطيب املناسب 

اختاذ تدابري لتعزيز استقالل القضاء، والقضاء على الفساد، وتطبيق املعـايري الدوليـة ذات                - ٢٠
  ؛ )كندا(حريتهم الصلة على األشخاص الذين حيرمون من 

  ).الربتغال(الوعي حبقوق اإلنسان وسيادة القانون زيادة   - ٢١

وستدرج ردود مـايل يف     . ها يف الوقت املناسب   وستنظر مايل يف التوصيات التالية وتقدم ردوداً علي         - ٥٧
   :تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة

   وتنفيـذها   ملكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة          توجيه دعوة دائمـة إىل ا       - ١
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(

، تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث    مثلة يف   املت قانون ملنع مجيع أشكال املمارسة التقليدية        سّن  - ٢
مع توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييز ضـد            وذلك مبا يتوافق    

تشويه األعضاء  ممارسة   قانون ملنع    النظر يف إمكانية سنّ   و؛  )هولندا(املرأة، وجلنة حقوق الطفل     
 مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث          قانون ملنع  سّنو؛  )اليابان(التناسلية لإلناث   

اختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية، والقيام حبمالت توعية، للقضاء على التقاليد           و؛  )آيرلندا(
واملمارسات الضارة اليت حتول دون مساواة النساء يف التمتع حبقوق اإلنسان، وبوجه خـاص              

عـن العنـف    ه األعضاء التناسلية لإلناث فضالًتشويممارسة اعتماد وتنفيذ تشريع ملنع وجترمي   
القيام على و؛ )اجلمهورية التشيكية(املرتيل واألشكال األخرى من العنف اليت ترتكب ضد املرأة 

ختان اإلناث ومجيع أشكال تشويه األعـضاء       ممارسة  وجه السرعة باعتماد تشريع مناسب ملنع       
اختاذ و؛  )سويسرا(هذه املمارسة    املسؤولني عن    ميعالواجبة جل عاقبة  املالتناسلية لإلناث وضمان    
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تشويه لزيادة التوعية والتثقيف، ملنع ممارسة محالت إىل جانب تنظيم التدابري التشريعية الالزمة، 
تـشويه  مبمارسـة   املتعلقة  القوانني  أن تكون   ضمان  و؛  )املكسيك(األعضاء التناسلية لإلناث    

حقوق ملايل يف جمال االلتزامات الدولية متوافقة مع ي األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسر
وختصيص املوارد الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املتعدد األطـراف،             ،  اإلنسان

اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ توصـيات جلنـة        و؛  )الربتغال(  كامالًاً  لتنفيذ هذه القوانني تنفيذ   
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن ارتكاب العنف ضد املرأة         القضاء على التمييز ضد املرأة وا     

  ).كندا(ألعضاء التناسلية لإلناث تشويه اممارسة و

أن ينص قانون األحوال الشخصية اجلديد على املساواة بني الرجال والنساء من أجل القضاء   - ٣
منـه النـساء    على مجيع أشكال التمييز والعنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل، الـذي تعـاين               

  ؛)لكسمربغ(خمالفة للقانون تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واعتبار ممارسة والفتيات، 

للقانون، مع االهتمام بوجه خاص خمالفاً العمل القسري بكون زيادة التوعية يف مجيع أحناء البلد   - ٤
  ؛)ألمريكيةالواليات املتحدة ا(د ببعض اجلماعات مثل مجاعات الباله أو التماتشيك السو

احترام حرية الرأي والتعبري و؛ )اجلمهورية التشيكية" (قانون التشهري"يف ما ُيسمى إعادة النظر   - ٥
  ).كندا(واالمتناع عن توقيع عقوبات جنائية على الصحفيني بسبب مقاالهتم الصحفية 

يـع املمارسـات    وضع حد جلم  ( أعاله   ١٨ومل حتظ إحدى التوصيات الواردة يف التقرير، يف الفقرة            - ٥٨
  .بتأييد مايل، ألن الرق ال وجود له يف مايل) املتصلة بالرق يف البلد

اليت قدمتها ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة /ومجيع االستنتاجات و  - ٥٩
وصيات على أهنا   أو الت /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /و

  . قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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