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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/١٧  
  حقوق اإلنسان يف مجهورية مايلحالة     

  ،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 حقوق اإلنسان واحلريـات            وإذ يؤكد من جديد    

 ن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الـدوليني اخلاصـني  األساسية املكرسة يف امليثاق واإلعال  
  ان،حبقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنس

   بـسيادة مجهوريـة مـايل واسـتقالهلا ووحـدهتا          متـسكه  وإذ يؤكد من جديد     
  وسالمتها اإلقليمية،

__________ 

ها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته العـشرين            سترد القرارات واملقررات اليت اعتمد      *  
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لحة للجزء الشمايل  إزاء الوضع الناجم عن احتالل مجاعات مسوإذ يساوره قلق بالغ  
  من أراضي مايل،

   حالة حقوق اإلنسان يف مشال مايل واحلالـة اإلنـسانية اخلطـرية      وإذ يالحظ بقلق    
   عليها من آثار على بلدان الساحل،رتبوما ت

، ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٦ ببالغ االحتاد األفريقي الـصادر يف        يرحب  -١  
 ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣لالحتاد األفريقي الصادرة يف     التابع  وبالغات جملس السالم واألمن     

، وبالغ جلنة اجلماعة االقتصادية لدول      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢ و ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣و
ال سيما فيما يتعلق    ،  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦الصادر يف   الوضع يف مايل    بشأن  غرب أفريقيا   

  بإدانة إعالن االستقالل من جانب واحد؛و ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢بانقالب 
،      انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف املرتكبة يف مشـال مـايل           يدين  -٢  
 مبا فيهات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، على يد املتمردين واجلماعات اإلرهابية وشبكا ال سيما   

وعمليات القتل واحتجاز الرهائن والنـهب والـسرقة        واألطفال  العنف املرتكب ضد النساء     
 والدينية، فضالً عن جتنيد األطفال اجلنود، ويدعو، يف هذا الـصدد إىل             املواقع الثقافية  وتدمري
  ؛رتكيب هذه األفعال إىل العدالةتقدمي م

عمـال  ألوتلـك   انتهاكات حقوق اإلنسان    ميع   إىل وقف فوري جل    يدعو  -٣  
  إيالء االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛إىل العنف، وكذلك 

 عن تأييده للجهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي واجلماعة االقتـصادية           يعرب  -٤  
يف مايل واستعادة النظام الدستوري والـسالم       إجياد حل لألزمة    يقيا من أجل    لدول غرب أفر  

  واألمن بشكل هنائي يف هذا البلد؛ 
 ضرورة تيسري وصول السكان إىل املعونة اإلنسانية، ويعـرب عـن            يؤكد  -٥  

تقديره للمساعدات اإلنسانية اليت قدمت بالفعل للسكان احملتاجني إليها، ويدعو على وجـه             
ال اجملتمع الدويل إىل أن يواصل، بالتشاور مع السلطة االنتقالية يف مـايل والبلـدان               االستعج

 لالجئني واملشردين، والعمل على مواجهة      املناسبةاجملاورة املعنية، تقدمي املساعدات اإلنسانية      
  التحديات املتصلة باألزمة اإلنسانية يف منطقة الساحل؛  

السامية حلقوق اإلنسان أن ترصد حالـة        إىل مفوضة األمم املتحدة      يطلب  -٦  
  مايل وأن تقدم إىل اجمللس تقريراً عـن ذلـك يف دورتـه            مجهورية  حقوق اإلنسان يف مشال     

  احلادية والعشرين؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٧  

٣٣اجللسة   
٢٠١٢يوليه /متوز ٦  
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