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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٢٥  
  متابعة حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية مايل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية          إذ يسترشد   

  األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان، 
، وقرار  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١لس حقوق اإلنسان جم
 أن على مجيع الدول االلتزام بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد     

واحلريات األساسية املكرسة يف امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الـدوليني            
وق اإلنسان الـيت هـي      ـصلة حبق اخلاصني حبقوق اإلنسان وسائر الصكوك الدولية ذات ال       

  طرف فيها،
 متسكه بسيادة مجهورية مـايل واسـتقالهلا ووحـدهتا        وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

  وسالمتها اإلقليمية،

__________ 

لس عن دورته احلادية والعشرين     سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمل            *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،. 
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جملس حقوق اإلنـسان              الذي اعتمده    ٢٠/١٧القرار  وإذ يؤكد من جديد كذلك        
مايل، والذي رحـب فيـه      حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية       بشأن   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦يف  

جملـس الـسالم    بيانات  ، و ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦ االحتاد األفريقي الصادر يف      يانبباجمللس  
 ١٢أبريـل و / نيـسان ٣مـارس و / آذار٢٣واألمن التابع لالحتاد األفريقـي الـصادرة يف    

جلنة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      بيان  ، و ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٤يونيه و /حزيران
انقـالب  ، ال سيما فيما يتعلق بإدانة  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦يف مايل الصادر يف     احلالة  بشأن  
  إعالن االستقالل من جانب واحد، و٢٠١٢مارس / آذار٢٢

  ،٢٠١٢أغسطس / آب٢٠بتشكيل حكومة وحدة وطنية يف وإذ يرحب   
 دود الوطنية يفتأثري أنشطة شبكات اجلرمية املنظمة العابرة للحإزاء  وإذ يساوره القلق  

  الدول األخرى يف املنطقة، ومايلحالة حقوق اإلنسان يف 
إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلـزء الـشمايل مـن            بالغ  وإذ يساوره قلق      

   بلدان الساحل،يفترتب عليها من آثار يمجهورية مايل، وكذلك إزاء احلالة اإلنسانية وما 
 االعتداءات والتجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة يف          يدين  -١  

مجهورية مايل، وال سيما يف اجلزء الشمايل منها، على يد املتمردين واجلماعـات اإلرهابيـة               
وسائر شبكات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك أعمال العنف املرتكبة ضـد النـساء         

لرهائن والنهب والسرقة وتدمري املواقع الثقافية والدينية،       واألطفال وعمليات القتل واحتجاز ا    
  ؛ واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسانوكذلك جتنيد األطفال

 باملساعي اليت تبذهلا احلكومة املالية من أجل إحالة مرتكيب هذه           حييط علماً   -٢  
   العدالة؛إىلاألعمال 
مجيع انتهاكات حقوق    دعوته إىل الوقف الفوري جلميع التجاوزات و       يكرر  -٣  

اإلنسان وأعمال العنف، وكذلك إىل إيالء االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريـات             
  األساسية؛ 

  فوري لتدمري املواقع الثقافية والدينية؛الوقف ال إىل يدعو  -٤  
 اجلهود اجلارية اليت يبذهلا االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية         يواصل دعم   -٥  
ب أفريقيا من أجل إجياد حل لألزمة يف مجهورية مايل واستعادة النظام الدسـتوري              لدول غر 

  والسالم واألمن بشكل هنائي يف هذا البلد؛ 
 ضرورة مواصلة تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل السكان املتـضررين          يؤكد  -٦  

 مع احلكومة   من األزمة، ويدعو على وجه االستعجال اجملتمع الدويل إىل أن يواصل، بالتنسيق           
املالية والبلدان اجملاورة املعنية، تقدمي املساعدات اإلنسانية املناسبة لالجئني واملشردين، والعمل           

  على مواجهة التحديات املتصلة باألزمة اإلنسانية يف منطقة الساحل؛
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الطلب املقدم إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         يؤكد جمدداً     -٧  
ىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين تقريراً خطياً عن حالة حقوق اإلنسان يف مشال   بأن تقدم إ  

  مجهورية مايل؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٨  

٣٨اجللسة   

٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨  
  .]اعتمد بدون تصويت[

        
  


