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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةاخلامسةالدورة 
  ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ -يناير /كانون الثاين ٢١جنيف، 

مـن   ٥ز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة          موج    
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مايل    

 جهات معنية إىل عملية االستعراض     ٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
نـسان يف   وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل         . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩مقرره  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتـصل بادعـاءات               

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
وعمـالً بقـرار    . در اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري        التقرير، كما مت ق   

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل ملسامهات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ املفوضية
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد التـام مببـادئ              

وضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت       وتتاح على املوقع الشبكي للمف    . باريس
وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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   أخرىمعنيةعلومات مقدمة من جهات م  -أوالً  

  ملعلومات األساسية واإلطارا  -ألف  

  دوليةنطاق االلتزامات ال  -١  

التـصديق علـى الربوتوكـول      دعت منظمة العفو الدولية احلكومة االنتقالية إىل          -١
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغـاء عقوبـة              

  .)٢(اإلعدام

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

عارضة، مبا فيهـا احلركـة      نقلت منظمة العفو الدولية أن عدة جمموعات مسلحة م          -٢
 ٢٠١٢يناير  /الوطنية لتحرير أزاود وجمموعة أنصار الدين اإلسالمية، نفّذت يف شهر كانون الثاين           

وأشارت املنظمة إىل أن جمموعة من الضباط       . هجمات ضد معسكرات مالية يف مشال البالد      
الدستور ب عمل ال حبكومة الرئيس توري وعلقوا٢٠١٢مارس / آذار٢١العسكريني أطاحوا يف 

وتسبب هذا احلدث يف تأجيل االنتخابات الرئاسية       . وأوقفوا العديد من املسؤولني السياسيني    
ولفتت املنظمة إىل أنه على الرغم من تعيني        . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٩اليت كانت مقررة يف     
ىل إال تزال احلكومة احلالية ختـضع       ،  ٢٠١٢أبريل  /انتقاليني يف نيسان  رئيس دولة وحكومة    

 .)٣(طغمة العسكريةكبري لسلطة الحد 

إىل وجـود  ) منظمة اخلطة الدولية" (اخلطة الدولية لكفالة األطفال"منظمة وأشارت    -٣
ويف الواقـع،   . هذا القانون جمرد من أي قيمة قانونية      قانون حلماية الطفل لكنها نّبهت إىل أن        

، ٢٠١٢مايو  /لقانون يف شهر أيار   االنظر يف   كانت وزارة األسرة واملرأة والطفل تنوي إعادة        
 منظمة اخلطة الدولية  وأفادت  . ذلكمارس حال دون    / آذار ٢٢لكن االنقالب الذي وقع يف      

كذلك بأن احلكومة االنتقالية أعلنت أهنا ستعاجل هذا املوضوع حني تسمح الظروف األمنية             
  .)٤(يف البلد بذلك

  سياسة العامةن وتدابري الاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسا  -٣  

أن احلكومة املالية أنشأت اللجنة الوطنيـة لـدعم          منظمة اخلطة الدولية   توالحظ  -٤
 الـذي   ١٩٩٩ هيوني/ حزيران ١٦التخلي عن املمارسات الضارة مبوجب املرسوم الصادر يف         

نـشاء  وأضافت املنظمة أن هذا القرار جتّسد بإ      .  منه على إنشاء جلان إقليمية     ١٤تنص املادة   
 لكن املنظمة لفتت إىل أن أغلبيـة  .البلد يف ٥٢  ل الثمانية والدوائر ا املناطقهيئات يف كل من     

ألهنا كانت متوقفة عن العمل     هذه اهليئات، باستثناء تلك اليت تساندها مشاريع من الشركاء،          
 ٢٤كومـة يف     احل الذي اعتمدته  ملكافحة اخلتان    الربنامج الوطين تفتقر للموارد املالئمة لتنفيذ     

  .)٥(٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
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  تعاون مع آليات حقوق اإلنسانال  -باء  

 هيئات املعاهدات التعاون مع   -١  

أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مايل أّيدت التوصيات الداعية إىل وضع جدول               -٥
فتـت إىل أن    ؛ لكنها ل  )٦(زمين لتحديث طريقة عرض التقارير املرفوعة إىل هيئات املعاهدات        

وبالتايل، دعت املنظمة حكومة مايل االنتقالية . )٧(مايل نادراً ما تسلّم تقاريرها يف املوعد احملدد
املعنيـة  لجنة الإىل اإلسراع يف تقدمي مجيع التقارير املتأخرة إىل هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك            

  .)٨(قوق اإلنسان وجلنة مكافحة التعذيبحب

 اءات اخلاصةالتعاون مع اإلجر  -٢  

االستعراض الـدوري   أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن احلكومة أعربت يف إطار             -٦
تعاونـاً  لتعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان         استعدادها ل ، عن   الشامل
  .)٩( اخلاصةتوإيالء االهتمام الواجب ألي طلب زيارة تتقدم به اإلجراءاكامالً 

 االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين           تنفيذ  -جيم  
  واجب التطبيقالدويل 

 املساواة وعدم التمييز  -١  

  إىل أن مقاتلي أنصار الـدين      ٢٠١٢يوليه  /مجعية الشعوب املهددة يف متوز    أشارت    -٧
قواعد وفرض   النساء   حركةعلى تقييد   ، يف املناطق اليت يسيطرون عليها يف مشال مايل،          عملوا

 .)١٠(جديدة الرتداء املالبس وحياولون فرض الفصل بني اجلنسني يف األماكن العامة

 الشامل  الدورياالستعراضوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مايل أّيدت، خالل      -٨
وأشـارت إىل أهنـا      )١١(، معظم التوصيات املتعلقة بدواعي القلق بشأن حقوق املـرأة         األول
 مشروع قانون يتعلق باألحوال الشخصية واألسـرة       )١٢(٢٠٠٨رض على الربملان يف عام      ستع

 ٢٠١١ ديسمرب/وأضافت أن الربملان أقّر يف كانون األول      . يلغي مجيع أشكال التمييز حبق املرأة     
 ثانية طلبها الرئيس يف أعقاب االحتجاجات اليت شهدهتا بامـاكو           مناقشةقانون األسرة بعد    

 .)١٣(٢٠٠٩ عام

 املعّدلة من قـانون     ٢٠١١وسلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على أن نسخة عام            -٩
األحوال الشخصية واألسرة كّرست التمييز حبق املرأة يف معظم جوانب احلياة واعتربهتا أكثرية             

وحبسب املنظمة، حذفت مايل من    . املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية تراجعاً يف هذا الشأن        
 اإلشارات إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة،           )١٤(انون اجلديد الق

 أن العديد من التعـديالت  باإلضافة إىل ذلك، لفتت املنظمة إىل    . ناقضة بذلك التزاماهتا الدولية   
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وقد . جةاليت أجريت على قانون الزواج يبقي على استمرارية انعدام املساواة بني الزوج والزو            
 من القانون   ٣١١ عاماً، وورد يف املادة      )١٥(١٦ إىل   ١٨ُخفّض السن القانوين لزواج املرأة من       

يل قـانون   ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل تعد       .)١٦("على الزوجة طاعة زوجها   "أن  
  .)١٧(لمرأة ل حبيث يتطابق مع املعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانحوال الشخصية واألسرةاأل

   ن على شخصهرية ويف األمحق الفرد يف احلياة واحل  -٢  

االسـتعراض الـدوري الـشامل      لفتت منظمة العفو الدولية إىل أن مايل أّيدت يف            -١٠
، مبا يف ذلـك مـن       )١٨( التوصيات املتعلقة مبواصلة اجلهود إللغاء عقوبة اإلعدام       ٢٠٠٨ لعام

، مل يكـن  ٢٠١٢سـبتمرب  /لكن، وحىت أيلول. مخالل سن قانون بشأن إلغاء عقوبة اإلعدا     
 ٥٤املنظمة أن   اليت حصلت عليها    علومات  املوُتبّين  . الربملان قد أقّر مشروع القانون هذا بعد      

نفذ مل ي، لكن االستعراض الدوري الشامل األخري   شخصاً على األقل قد ُحكموا باإلعدام منذ        
لعفو الدولية احلكومة االنتقالية املالية     ودعت منظمة ا  . )١٩(١٩٨٤منذ عام   أي حكم باإلعدام    

ليت تعاقب باإلعدام بشكل تدرجيي     إىل ختفيف مجيع عقوبات اإلعدام وتقليص عدد اجلرائم ا        
 .)٢٠(إلغائها بشكل هنائييف سبيل اختاذ تدابري مث 

مجعية الشعوب املهددة إىل أن الرتاع يف مشال        وأشار كل من منظمة العفو الدولية و        -١١
، أوقع عشرات الضحايا يف ظـل ارتكـاب         ٢٠١٢يناير  /ذي اندلع يف كانون الثاين    مايل ال 

لكن منظمة العفو   . انتهاكات وخروق حلقوق اإلنسان    )٢١(اجملموعات املسلحة واجليش املايل   
 تـزال   ارتكبتها اجملموعات املـسلحة وال    اخلطرية  الدولية أقّرت بأن العديد من االنتهاكات       

 .)٢٢(خرج عن سيطرة احلكومة املاليةد ترتكبها يف جزء من البل

قدام جنود ماليني على إعدام سـتة       ورود أنباء عن إ   ولفتت منظمة العفو الدولية إىل        -١٢
أشخاص على األقل خارج نطاق القضاء، من بينهم ثالثة أشخاص غري مـسلحني اُتهمـوا               

يـة عـسكرية    وقد أوقفت دور  . بالتجسس لصاحل احلركة الوطنية لتحرير أزاود يف سيفاري       
عـدموا يف    بعد أن وشى هبم سكان حمليون وأُ       ٢٠١٢أبريل  /سان ني ١٧هؤالء األشخاص يف    

 .)٢٣(اليوم التايل

 نارتكبتها ميليشيتا حلقوق اإلنسان قد    انتهاكات  مجعية الشعوب املهددة أن     وقالت    -١٣
دف احملافظـة    أنشئتا هب  )٢٤()غاندا ايزو املعروفتان بغاندا كوي و   (لسنغاي  للدفاع الذايت من ا   

وأشارت املنظمـة إىل أن هـاتني       . على مصاحل سكان مشال مايل من غري الطوارق ومحايتها        
 شخصاً  ١١ نفذتا اعتداءات على املدنيني الطوارق يف خميمات منطقة غاو قُتل فيها             يليشيتنيامل

للطوارق وأفادت بأن الشرطة وقوات األمن املالية مل توفر أية محاية           . من الطوارق على األقل   
وأن هذا اإلفالت من العقاب يدلّ على أن احلكومة تتهاون مع أعمال العنف حبق املـدنيني                

 .)٢٥(الطوارق
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ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة االنتقالية إىل إجراء حتقيقات فعالة يف عمليات              -١٤
ـ  وتقدميالقتل غري املشروعة؛ وال سيما يف نطاق الرتاع املتعلق بالطوارق؛            سؤولني عـن    امل

فراد قوات األمن والقوات املسلحة،     عمليات اإلعدام خارج القضاء أمام العدالة وخصوصاً أ       
 .)٢٦(ألقرباء ضحايا اإلعدام خارج القضاءتقدمي تعويضات و

مشال يف   جديدة   تسلوكياالدولية إىل أن فرض أنصار الدين       وأشارت منظمة العفو      -١٥
مبا يف ذلك أعمال قتـل      مال ترهيب وعنف جسدي،     مايل وفق تفسريهم لإلسالم واكبته أع     

 .)٢٧(كتوبتعسفي يف مت

علـى  هجمات شنت وأضافت منظمة العفو الدولية أن جمموعات الطوارق املسلحة    -١٦
 وأعـدمت اجلنـود    ٢٠١٢يناير  /معسكرات مالية يف مشال البلد يف أوائل شهر كانون الثاين         

وكانت حنـاجر بعـض     . ن الدويل اإلنساين  منتهكة بذلك القانو  دون حماكمة   الذين أسرهتم   
 .)٢٨(٢٠١٢يناير /اجلنود قد شقّت بعد خطفهم من مدينة آغلهوك يف كانون الثاين

وحثت منظمة العفو الدولية اجملموعات املسلحة على وضع حّد لعمليـات القتـل               -١٧
  .)٢٩(املتعمد والتعسفي

لقوات املـسلحة املاليـة      ل عمودية تابعة مجعية الشعوب املهددة أن طائرات      ونقلت    -١٨
 خميمات للطوارق يف منطقة كيدال      ٢٠١٢مارس  /فرباير وآذار /خالل شهري شباط  قصفت  

وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل أن اجليش املـايل          . )٣٠(هبدف قمع انتفاضة السكان   
هبجمات عشوائية علـى الـسكان       ،الوطنية لتحرير أزاود   الرتاع مع احلركة  خضم  قام، يف   

  .)٣١(يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساينوعلى أهداف مدنية ملدنيني من الطوارق ا

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة االنتقالية إىل وقف اهلجمات املتعمـدة ضـد               -١٩
 ومعاملة املدنيني وغريهم ممن ال يشاركون بشكل فعلي يف           العشوائي والقصف اجلوي املدنيني  

  .)٣٢(لة إنسانية ختلو من أي متييزالعمليات العدائية معام
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن حاالت من ممارسة التعذيب للحصول علـى               -٢٠

اعترافات وخاصة يف زنزانات جهاز أمن الدولة املشددة الرقابة، وظروف احتجـاز رديئـة              
  .)٣٣(٢٠١٠ عام  يفتوازي التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، قد وثّقت

الوطنية لتحرير   ونقلت منظمة العفو الدولية أن األشخاص املشتبه بتأييدهم للحركة          -٢١
 علـى أيـدي   أو بانتمائهم للطوارق تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة           أزاود  

، ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠وأشارت املنظمة إىل حادثة وقعت يف ميناكا يف . قوات األمن
ليان التعذيب حبق شخـصني مـن الطـوارق متـهمني مبـساعدة             مارس فيها جنديان ما   

  .)٣٤("املتمردين"
وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن ما يقارب مخسني جندياً قد احتجزوا بشكل     -٢٢

وكان هؤالء اجلنود قد أوقفـوا خـالل        . غري قانوين يف خميمات عسكرية ألكثر من شهرين       
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الدولـة  أمـن   دين بعضهم جبرم هتديـد      أبريل وأ /ن نيسا ٣٠االنقالب املضاد الذي نفّذ يف      
. وبلغت ظروف احتجازهم حداً كبرياً من الالإنسانية      . وتعرضوا للتعذيب خالل احتجازهم   

وقالت مجعية الشعوب املهددة إن على احلكومة املالية وقف التعذيب ونقل السجناء فوراً إىل              
  .)٣٥(سجون معترف هبا قانوناً

لدولية بدورها احلكومة االنتقالية إىل إعطاء تعليمات واضحة        ودعت منظمة العفو ا     -٢٣
ايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،       للشرطة والدرك والقوات املسلحة لتتقّيد على الدوام باملع       

ودعت املنظمة كذلك مـايل  . سيما احلظر التام للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة    وال
ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة الـسيئة         إىل أن تعتمد يف أسرع وقت ممكن تدابري         

ومالحقة املرتكبني ومعاقبتهم، والتحقيق سريعاً حبيادية وفعالية يف مجيع الشكاوى والتقـارير           
 املرتكبني إىل العدالة، ووضع هـذه       وتقدمياملتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة        

  .)٣٦(التدابري حيز التنفيذ
مـدنيني  أمرت جبلد   الشعوب املهددة أن جمموعة أنصار الدين املسلحة        ونقلت مجعية     -٢٤

. رفض أن يدفع مثن مشترياته حملل يف كيدال   الوطنية لتحرير أزاود    وقطعت يد مقاتل من احلركة      
  .)٣٧(اجللداتعشرات  بعصاًكما ذكرت أن مدنياً أُبلغ عنه يف غاو لتناوله الكحول ُجلد 

لية بأن األشخاص الذين يشتبه بانتمائهم للمجموعـات        وأفادت منظمة العفو الدو     -٢٥
املسلحة أو مبساعدهتا يف مشال مايل ُيحتجزون يف مراكز غري رمسية، كاملديرية العامة لألمـن               

  .)٣٨(العام واملركز الوطين للشباب
وحتدثت مجعية الشعوب املهددة عن ورود تقارير من خمتلف املناطق يف مشال مـايل                -٢٦

  يف مراكز احتجاز غري رمسيةن بعض املوقوفني حيتجزون جاز تعسفي للطوارق وأ   تشري إىل احت  
ولفتت إىل أن مجيع ضحايا هذه االنتـهاكات اهتمـوا مبـساعدة         . مقطوعني فيها عن العامل   

  .)٣٩(وأن هذه االفتراضات كانت تستند إىل هوية الطوارق اإلثنيةاملتمردين 
 بـارزين   نيمثانية سياسيني ومسؤولني عسكري   ولفتت مجعية الشعوب املهددة إىل أن         -٢٧

طغمة العسكرية عقب االنقالب العسكري الـذي وقـع يف شـهر            العلى األقل احتجزهتم    
واحتجزوا فيها مقطوعني    ة عسكري ثكنة وأفادت بأن احملتجزين نقلوا إىل       ٢٠١٢مارس  /آذار

د من القادة السياسيني، كما أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن العدي. )٤٠(اخلارجيعن العامل 
وقفوا بشكل تعسفي واحتجـزوا يف       حكومة الرئيس توري السابقة قد أُ      مبن فيهم أعضاء يف   

بالقرب من باماكو، لكن    مقراً هلا، وتقع    الطغمة العسكرية   اليت اختذهتا   ،  ة كايت العسكري  ثكنة
  .)٤١(مةوحبسب املنظمة، أطلق سراحهم مجيعاً يف ما بعد من دون أية إدانة أو حماك

 عن مضايقة معارضـي     التوقفودعت منظمة العفو الدولية احلكومة االنتقالية إىل          -٢٨
كما دعت السلطات املاليـة إىل حماكمـة        . االنقالب العسكري واحتجازهم بشكل تعسفي    

ومن الضروري  . ارتكاهبم أعماالً إجرامية أو إطالق سراحهم      ثبت   مىتاألشخاص احملتجزين   
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بـد   وال. تجزين رؤية حمامٍ وطبيب خيتاروهنم بأنفسهم واالتصال بأسرهم   احمل عأن يتسىن جلمي  
.  احتجازهم ة قادرة على احلكم يف قانوني     ةأمام سلطات قضائية مستقل   أيضاً من تقدميهم فوراً     

احتجاز غـري  مرافق  إىل ذلك، دعت منظمة العفو الدولية مايل إىل وقف استخدام      ةباإلضافو
هذه املرافق على الفور إىل مراكز احتجاز       من  ونقل احملتجزين   تجاز  حمدودة على أهنا مرافق اح    

  .)٤٢(رمسية

 تنظيم القاعدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي       وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         -٢٩
وأشارت املنظمة أيضاً إىل أن     . ٢٠١٠ منذ عام     رهائن وقد وّسع أنشطته يف مايل      ١٠ حيتجز

 حتتجز سبعة جزائريني، من بينهم القنصل اجلزائري يف  فريقياأ حركة الوحدة واجلهاد يف غرب    
  .)٤٣(٢٠١٢أبريل / نيسان٥غاو، منذ 

  .)٤٤(وحثّت منظمة العفو الدولية اجملموعات املسلحة على إطالق سراح الرهائن  -٣٠

 منذ شهر   ،فتيات ونساء ال  عدد من  وسلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على تعرض        -٣١
، لالغتصاب أو االغتصاب اجلماعي أحياناً من قبل مسلحني، مبن فـيهم            ٢٠١٢آذار  /مارس

وقد هوجم بعض النـساء     . وغاوميناكا  ، يف كل من     الوطنية لتحرير أزاود  أعضاء يف احلركة    
واغتصنب بينما كن يشترين املواد الغذائية يف غاو، بينما خطف البعض اآلخر من منازهلن ويف               

 احلركـة مـن   عضاء  بعض األ وحبسب املنظمة، ُنقل أن     . الشارع مث نقلن إىل خميم عسكري     
ووفقاً . )٤٥(صوصرا على وجه اخل   ايف ميناكا، يستهدفن نساء من البامب     الوطنية لتحرير أزاود    

لمنظمة، فإن معظم مرتكيب هذه اجلرائم مل يلقوا عقاهبم ومل يتلَق ضحايا االغتـصاب أيـة                ل
  .)٤٦(رعاية صحية أو تعويض

وقالت مجعية الشعوب املهددة إن العديد من االعتداءات اجلنسية اليت نفذها مقاتلو              -٣٢
إىل فتقـار   اال بسببملدن احملتلة كانت    حبق السكان املدنيني يف ا    الوطنية لتحرير أزاود    احلركة  

اجلمعية، فقد شهد العديـد مـن النـساء         وفقاً هلذه   و. هياكل قيادة واضحة  االنضباط وإىل   
الوطنية لتحرير أزاود    والفتيات أمام الباحثني يف جمال حقوق اإلنسان على أن مقاتلي احلركة          

اب اإلدالء بـشهادهتن    ويرفض العديد من ضحايا االغتـص     . تعمدوا اختطافهن واغتصاهبن  
  .)٤٧(خوفاً من تعرضهن للوصم

وأحاطت مجعية الشعوب املهددة علماً بأن جمموعة أنصار الدين كانت قد التزمت              -٣٣
وق اإلنسان  بفرض القانون والنظام ملنع امليلشيات واحلركات الثورية األخرى من انتهاك حق          

  .)٤٨(ليات االغتصاب حبق املدنينيوبوقف االعتداءات اجلنسية وعموارتكاب أعمال تعسفية، 

  .)٤٩(وحثت منظمة العفو الدولية اجملموعات املسلحة على وقف العنف حبق النساء  -٣٤
ومجعت منظمة العفو الدولية شهادات تفيد بوجود أطفـال جنـود يف صـفوف                -٣٥

. متبكتو امليليشيا العربية يف      صفوف اجملموعات املسلحة يف املدن الشمالية الثالث الكربى ويف       
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عسكرية، يتنقلون يف سيارات أو يقفون      وهد أطفال مسلحون، يرتدي بعضهم بذالت       وقد ش 
  .)٥٠(على حواجز تفتيش

وحثت منظمة العفو الدولية اجملموعات املسلحة علـى وقـف جتنيـد األطفـال                -٣٦
  .)٥١(واستخدامهم

عديـد مـن   وشددت منظمة العفو الدولية على أنه بالرغم من انضمام مـايل إىل ال            -٣٧
 املتمثلـة يف    ،املتجذرةال تزال املمارسة    ليت حتمي حقوق األطفال والنساء،      الصكوك الدولية ا  

وأضافت املنظمة أن مايل أشارت يف املراجعة       . يف مايل  متبعةتشويه أعضاء اإلناث التناسلية،     
ه املمارسة،  السابقة إىل أهنا وإن كانت ال تستطيع االلتزام باختاذ إجراءات قمعية للحد من هذ             

  .)٥٢(فهي تلتزم بإجراء محالت لتثقيف اجلمهور وتوعيته
وذكرت منظمة اخلطة الدولية أن عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، الـيت              -٣٨

وأشـارت  . هي من املمارسات األكثر شيوعاً واألكثر جتذراً يف اجملتمع املايل         " اخلتان"تسمى  
 عاماً تعرضن لتـشويه األعـضاء       ٤٥ و ١٥النساء بني سن     باملائة من    ٨٥,٢املنظمة إىل أن    

 ٤٩,٥ أعوام تصل إىل     ٥ دوناخلتان، وأن نسبة شيوع ممارسة اخلتان بني الفتيات         /التناسلية
وأشارت منظمة اخلطة الدولية إىل     .  عاماً ١٤ إىل   ٦ باملائة بني الفتيات من      ٧٧,٥باملائة وإىل   

 هلا تداعيات مضرة على صحة الفتيات والنساء وأن         أن مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية     
ضحايا أشكال التشويه األكثر تطرفاً يتعرضن بشكل خاص ألخطار مـضاعفات خطـرية             

شددت املنظمة أن اآلثار النفسية االجتماعية هلذه املمارسة غـري          باإلضافة إىل ذلك،    . ودائمة
مل يوضع أي    هالحظت املنظمة أن  ومن جهة أخرى،    . معروفة جيداً وقلما تؤخذ بعني االعتبار     

عالوة عوامل كثرية،   مثة  ، وأن   ٢٠٠٨لية لإلناث منذ عام     قانون يتناول تشويه األعضاء التناس    
  .)٥٣(الفراغ القانوين، تعيق القضاء على هذه املمارسةعلى 
وأوصت منظمة اخلطة الدولية احلكومة املالية بأن تعمد، من بني أمور أخـرى، إىل                -٣٩

بري تشريعية حتظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واملمارسات اليت تضر األطفـال            اختاذ تدا 
  .)٥٤(هذه األفعال تقوض حماكمة مرتكيبالتشريعات إدراج أحكام يف والنساء، وضمان 

وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بأن العقاب البدين            -٤٠
جلنة حقوق الطفـل  قدمتها  اليت   املتكررة مايل على الرغم من التوصيات    لألطفال مشروع يف    

  .)٥٥( هبذا اخلصوص٢٠٠٨مراجعة عام قدمت أثناء ملنعه وقبول مايل بالتوصية اليت 
ولفتت منظمة اخلطة الدولية إىل أن العقوبات البدنية ُيسمح هبا ومتارس يف املـرتل                -٤١

كما أشارت املنظمة إىل أن منـع العقوبـات         .  األطفال ألهنا مرتبطة بالتقاليد كطريقة لتربية    
 ميـزة    أهنا تنطـوي علـى     البدنية ال ُيطبق يف املدارس، بل إن اللجوء إليها حمبذّ ألهنا تعترب           

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال إىل أن النظام             .)٥٦(تربوية
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ري مشروعة كعقوبة على جرمية أو كإجراء تأدييب يف املؤسسات          اجلنائي يعترب العقوبة البدنية غ    
  .)٥٧(صريحاجلنائية، لكنه ال حيظرها بشكل 

ألطفال يف  ل البدنية   العقوبةحيظر  سبيل األولوية،    ، على سن قانون وأوصت املبادرة، ب    -٤٢
 ضـمن   وأوصت منظمة اخلطة الدولية، من     .)٥٨(، حظراً صرحياً  ، مبا فيها املرتل   األماكنمجيع  

أمور أخرى، مبراجعة مشروع قانون محاية األطفال، إن اقتضى األمر ذلك، حبيث يتماشى مع  
  .)٥٩(املعايري الدولية، وباعتماد هذا القانون وتطبيقه تطبيقاً فعاالً

   إقامة العدل  -٣  
 /توفوا يف تشرين األول   جنود متدربني   نقلت منظمة العفو الدولية أن مخسة طالب          -٤٣  

 يف كلية القوات املسلحة العسكرية املالية يف كوليكورو بعد أن شـاركوا يف              ٢٠١١أكتوبر  
وقد فُصل مجيع أعضاء إدارة الكلية وطُرد ممارسو التعـذيب مـن            . ةتقليديطقوس انتسابية   

 .)٦٠(اجليش وطلبت وزارة الدفاع إجراء حتقيق لكن العملية أوقفت

حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق      حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، و        -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

 وبثـت . حيني تعرضـوا للتهديـد    يمسرت منظمة العفو الدولية إىل أن سكان        أشا  -٤٤
جمموعة أنصار الدين املسلحة بيانات عرب إذاعة خاصة طلبت فيها إىل املـسيحيني مغـادرة               

، تعرضت دور   متبكتو ويف   .سالمية ستطبق يف مجيع أحناء البلد     املنطقة وأعلنت أن الشريعة اإل    
كما نقلت مجعية الشعوب املهددة أيـضاً       . )٦١(العبادة املسيحية واإلجنيلية للتخريب والنهب    

  .)٦٢(للعديد من الكنائساملتمردين أنباء عن هنب املقاتلني 
 يف غاو يف ت اندلعلإلسالميني مناهضة توذكرت منظمة العفو الدولية أن احتجاجا       -٤٥

. )٦٣( حني منع مسلحون الشباب من لعب كرة القدم ومشاهدة التلفاز          ٢٠١٢مايو  /أيارشهر  
مشـال الـبالد    يف  احتجاجات سلمية   عدة  كما نقلت املنظمة أن جمموعات مسلحة قمعت        

 خالل تظاهرة احتجاجية    ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٢٦ غاو قتيالً يوم     وأردت أحد املتظاهرين يف   
  .)٦٤(ها اجملموعات املسلحةتلقواعد اجلديدة اليت فرضعلى ا
 منظمة العفو الدولية أن أفراد جمموعة أنصار الدين املـسلحة أجـربت             وأوضحت  -٤٦

. اجملموعـة لإلسـالم   هـذه    على تغيري سلوكهم وفقاً لتفسري       متبكتوسكان غاو وكيدال و   
 كتب تعتربهـا خمالفـة      وفرضت جمموعة أنصار الدين قواعد الرتداء املالبس وحاولت منع        

  .)٦٥(لإلسالم
وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على قيام السلطات، منذ اندالع الرتاع املسلح              -٤٧

يف مشال مايل، باستهداف الصحفيني، من بينهم ثالثة صحفيني أجانب، ملنعهم من ممارسـة              
ـ      املنظمة املعنية حبقوق اإلنسان، أوقف جنو      ووفقاً هلذه . مهنتهم حبرية  سة د يف بامـاكو مخ
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 قبـل أن ُيطلـق      ةكايت العسكري ثكنة   واقتادوهم إىل    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩صحفيني يف   
 ١٢ قـد ُحجبـت يف       Africable TVاصـة   حمطـة التلفزيـون اخل    وأضافت أن   . سراحهم
 بينما كانت تستعد لبث مقابلة مع مسؤول يف احلركة الوطنية لتحرير            ٢٠١٢يونيه  /حزيران
نظمة العفو الدولية احلكومة االنتقالية إىل احترام حرية التعبري ومحايتـها           ودعت م . )٦٦(أزاود

ووقف مجيع املمارسات اليت هتدد احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك هتديد الصحفيني ووسائل               
سراح مجيع األشـخاص   أن تطلق فوراً وبدون شروط      كما حثت املنظمة مايل على      . اإلعالم

  .)٦٧(السلمي عن رأي خمالفاحملتجزين بسبب تعبريهم 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٥  

أشارت منظمة اخلطة الدولية إىل أن أزمة غذائية وتغذوية تسود يف جنوب الـبالد                -٤٨
ولفتت املنظمة إىل أن الوضع التغذوي لألطفال دون سن اخلامسة قد تـدهور وأن              . ومشاله

ء ملائة بينما يصل معدل سو    يف ا  ١٠,٩ل على املستوى الوطين إىل      نسبة سوء التغذية احلاد تص    
وأشارت منظمة اخلطـة الدوليـة إىل أن حالـة          . )٦٨(املائة يف   ٢,٢التغذية احلاد الوخيم إىل     

اهلشاشة هذه فاقمها احتالل اجملموعات اإلسالمية املسلحة التابعة ألنصار الـدين وتنظـيم             
  .)٦٩(٢٠١٢مارس / آذار٢٢  لوانقالب ا بالد املغرب اإلسالمي القاعدة يف

بأن تعتمـد مـايل يف      أوصت منظمة اخلطة الدولية     نظراً للوضع السائد يف البلد،      و  -٤٩
أسرع وقت ممكن براجمياً يشمل محاية الطفل، والبعد اجلنساين، والتعليم، واألمن الغـذائي،             

وأوصـت  . والنـساء والتغذية، والصحة، وذلك هبدف احلد من آثار األزمة على األطفال            
املنظمة كذلك بصياغة سياسة زراعية متجانسة تتكيف مع التغريات املناخية والبيئية اخلاصـة           

ويف األخري، أوصت املنظمة ببث ثقافة السلم       . مبايل وهتدف إىل احلد من اجلفاف املستشري      
 خمتلـف   االجتماعي والتنمية املستدامة من خالل حسن اإلدارة واحلوار اجلامع واملنهجي بني          

  .)٧٠(الطبقات االجتماعية، مبا فيها اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واألطفال

  احلق يف الصحة  -٦  
 وغاو، واملدنيون الفارون    متبكتوذكرت مجعية الشعوب املهددة أن األطقم الطبية يف           -٥٠

املغرب بالد  م القاعدة يف    من العنف يف املدن اليت احتلتها امليليشيات العربية وأنصار الدين وتنظي          
 العفو الدولية   وأفادت منظمة . )٧١(اإلسالمي أفادوا بأن املستشفيات مل تسلم من عمليات النهب        

 ٢٠١٢مـارس   /بدورها بأن سيطرة اجملموعات املسلحة على أبرز املدن الـشمالية يف آذار           
  .)٧٢(واكبتها عمليات هنب وتدمري منهجي للمستشفيات

  احلق يف التعليم  -٧  

 املغـرب اإلسـالمي      بـالد  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن تنظيم القاعدة يف          -٥١
ونقلت مجعية  . )٧٣(وجمموعة أنصار الدين قد قوضا احلق يف التربية بشكل كبري يف مشال مايل            
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الشعوب املهددة أن املدارس واملكتبات تعرضت للحرق يف بعض مناطق مشال مايل، ووحدها             
  .)٧٤( استثنيت من التدمرياملدارس اإلسالمية

  احلقوق الثقافية    -٨  
املغرب اإلسـالمي   بالد  نقلت منظمة العفو الدولية أن أفراداً من تنظيم القاعدة يف             -٥٢

 على  ٢٠١٢ هيولي/مايو ومتوز /تدعمهم جمموعة أنصار الدين اإلسالمية أقدموا يف شهري أيار        
اقع مدرجة على الئحة اليونسكو للتراث      ، من بينها مو   متبكتوتدنيس العديد من األضرحة يف      

. )٧٥(ملفهـومهم لإلسـالم   لتقديس األولياء وهو ما يعتربونه خمالفاً       العاملي، هبدف وضع حد     
وقالت مجعية الشعوب املهددة إن التدنيس املتعمد لألضرحة اإلسالمية وتدمري ما ال يقل عن              

 / للتراث العاملي يف شهر حزيـران مثاٍن من املقابر الست عشرة املدرجة على الئحة اليونسكو   
  .)٧٦(حربجرمية ترقى إىل ، أفعال ٢٠١٢ يونيه

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
قالت مجعية الشعوب املهددة إن احلكومة أخفقت يف تأمني احلماية جملموعة الطوارق              -٥٣

ددت علـى أن    وش. اإلثنية يف باماكو واملدن اجملاورة هلا عقب اندالع الثورة يف مشال البالد           
املئات من الطوارق طردوا من منازهلم وُدمرت حماهلم على أيدي أشخاص من غري الطوارق،              

اجلمعيـة، فقـد    ووفقاً هلذه   .  على املخيمات العسكرية   املتمردينوذلك انتقاماً من هجمات     
مـن تـأمني    منية مل تتمكن    ألاضطرت أغلبية الطوارق إىل ترك منطقة العاصمة ألن القوى ا         

  .)٧٧(يف ذلكهم ومل تكن راغبة محايت

 املشردون داخلياً   -١٠  

لى أن الرتاع املسلح الـذي       الدولية ومجعية الشعوب املهددة ع      منظمة العفو  شددت  -٥٤
ونقلت . نزوح كثيف للسكان داخل البلد وحنو البلدان اجملاورة       يف  يشهده مشال مايل تسبب     

 داخل مـايل قُـّدر يف منتـصف شـهر           منظمة العفو الدولية أن العدد اإلمجايل للمشردين      
الجئ فروا إىل البلدان     ٢٠٠ ٠٠٠حنو  شخص وأن    ١٥٥ ٠٠٠بنحو   ٢٠١٢يونيه  /حزيران
 .)٧٨(اجملاورة

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الوكاالت اإلنسانية ال يتـوفر هلـا سـوى                 -٥٥
كانية تقلّصت بسبب   إمكانيات حمدودة للوصول إىل املنطقة بسبب انعدام األمن وأن هذه اإلم          

جمموعة أنـصار   ذكرت املنظمة إن    و. أية مساعدة غربية   جمموعة أنصار الدين املسلحة      ضرف
إىل احلكومة املالية والـسماح بوصـول املـساعدات         " التحدثترغب يف   "قالت إهنا   الدين  

 .)٧٩(اإلنسانية، شرط أال يتدخل يف العملية أشخاص من غري املسلمني
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  املتصل هبا أو أقاليم حمددة أو الوضع يف مناطق  -١١  

 ٢٠١٢ يوليه/قالت منظمة العفو الدولية إن اجملموعات املسلحة كانت يف شهر متوز            -٥٦
 ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٦ن احلركة الوطنية لتحرير أزاود أعلنت يف        إتسيطر على ثلثي البلد و    

 وكيـدال   ، وهي منطقة تغطي كل مشال مايل، مبا يف ذلك منـاطق غـاو             "استقالل أزاود "
 .)٨٠(متبكتوو
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