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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

تـرة  عـشرة يف الف   اخلامسة  ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
يف مبـايل   وأجري االستعراض املتعلق    . ٢٠١٣فرباير  /شباط ١إىل  يناير  /كانون الثاين  ٢١ من

مايل مالك كوليبايل،   وترأس وفد   . ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٢٢املعقودة يف   الرابعة  اجللسة  
 ٢٥املعقـودة يف    العاشرة،  يف جلسته   مايل  ، واعتمد الفريق العامل التقرير بشأن       العدلوزير  

  .٢٠١٣يناير /انون الثاينك
 ،، اختار جملس حقـوق اإلنـسان      مايلولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف         -٢
اإلمـارات  : التاليـة ) اجملموعة الثالثية (جمموعة املقررين   ،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ يف

  . العربية املتحدة وأنغوال واجلبل األسود
، صدرت الوثائق التالية    ٥/١س حقوق اإلنسان     من مرفق قرار جمل    ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : مايلالستعراض حالة حقوق اإلنسان يف 
ــين  )أ(   ــر وط ــايب /تقري ــرض كت ــدم ع ــرة مق ــاً للفق ) أ(١٥وفق

)A/HRC/WG.6/15/MLI/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/15/MLI/2() ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/15/MLI/3.(  
إسـبانيا  ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً           مايلوأحيلت إىل     -٤

وهذه األسئلة متاحـة علـى      . وهولنداوالنرويج  واملكسيك  واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا    
  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أوضح وفد مايل أن التقرير الوطين أعد بعد مشاورة وطنية مشلت اجلميع ومسحـت                -٥

ساعدة خـرباء مـن املنظمـة الدوليـة        مب ،هلياكل الدولة واجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين      
ومسحت هـذه اخلطـوة   . للفرانكوفونية، جبمع واستطالع املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان   
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القائمة على الشراكة بتضمني التقرير مالحظات وتوصيات خمتلف اجلهات الفاعلة من اجملتمع            
  .  اإلنسان وأمني املظاملاملدين من قبيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ورابطة مايل حلقوق

وأكد الوفد أن التقرير الوطين ُيقدم يف هذا العام يف سياق خاص تسوده تـشنجات                 -٦
لنظـام  قطيعـة مـع ا    فقد شهد التطور السياسي للبالد، يف الواقـع،         . اجتماعية -سياسية  

ذي وأصبح االستقرار السياسي ال   . الدستوري بسبب التمرد واحتالل اجلزء الشمايل من مايل       
 تنفيذ وأشار الوفد أيضاً إىل أنه جارٍ. أزمة مؤسسية وأمنية يف آن معاًرهني عرفته البالد سابقاً 

استعادة وحدة أراضيها والتخفيف من معاناة الـسكان يف         بإجراءات عسكرية للسماح ملايل     
  .مشال البالد

، على الصعيد   سديتجوذكَّر الوفد بأن انضمام مايل إىل القيم العاملية حلقوق اإلنسان             -٧
فقـد  على الصعيد الـدويل،     أّما  . املعياري، يف اعتماد أحكام دستورية وتشريعية وتنظيمية      

صدقت مايل بصورة منتظمة على الصكوك اإلقليمية والدولية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق             
وقدمت أيضاً تقارير إىل بعض هيئات املعاهدات ونفذت مالحظـات وتوصـيات      . اإلنسان

ويف هذا السياق، أشار الوفد إىل إنشاء جلنة مشتركة بـني الـوزارات             . تها هذه اهليئات  قدم
وفضالً عن ذلك،   . لدعم وضع تقارير أولية ودورية لتنفيذ االتفاقيات اليت صدقت عليها مايل          

  .وضعت مايل كتيبات وأدلة لتدريس حقوق اإلنسان، وثقافة السالم، والدميقراطية، واملواطنة
الوفد إىل أن مؤسسات وهياكل خمتلفة تعمل من أجل تعزيز ومحاية حقـوق             وأشار    -٨

وبذلك، حصلت اللجنة الوطنيـة حلقـوق       . ومراكزهااختصاصاهتا  اإلنسان حظيت بتعزيز    
اإلنسان على مركز تشريعي، وأُسندت إىل أمني املظامل للجمهورية مهام جديدة تتعلق بتسوية     

  .، واحلكم السديد، وحقوق اإلنسانالرتاعات وحتسني حالة سيادة القانون
وفيما يتعلق حبالة املرأة والطفل، ذكَّر الوفد بوجود دائرة خاصة معنية بتعزيز األسرة               -٩

مايل ألهنا اعتمدت قانوناً لألحوال     وأشار الوفد إىل مؤاخذة     . والطفل واملرأة، داخل احلكومة   
ه مت يف مرحلة الحقة بذل جهود       أنفالحظ  الشخصية وأحوال األسرة ال ينهض حبقوق املرأة،        

.  هذا القانون سد ثغرات قانونية عديـدة        وأضاف أن  .لتحسني حالة املرأة والطفل   ملحوظة  
جنسانية ، سياسة   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤وأوضح الوفد أيضاً أن مايل اعتمدت يف        

لوطين ملكافحة   وأنه جيري حالياً تنفيذ الربنامج ا      ٢٠١٣-٢٠١١هلا للفترة   ل  وطنية وخطة عم  
ممارسة ختان اإلناث، الرامي إىل تنسيق سياسة واستراتيجيات مكافحـة ختـان اإلنـاث              

  .ومتابعتها وتقييمها
وأشار الوفد أيضاً إىل مشروع القانون الدستوري الذي اعتمدته اجلمعيـة الوطنيـة      -١٠

ستورية أن يسمح   ومن شأن تطبيع احلياة الد     .والذي ينص على التمييز اإلجيايب لصاحل النساء      
 وبغية تعزيز القدرات التشغيلية للنـساء، مت يف         ،ومن جهة أخرى  . بإحراز تقدم يف هذا اجملال    

  .دور للنساء واألطفالاألقاليم فتح عشر باماكو ويف عواصم 
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ويف جمال حقوق الطفل، أشار الوفد إىل أن مايل بصدد اعتماد سياسة وطنية لتعزيز                -١١
وعززت مايل أيـضاً    . ٢٠١٧-٢٠١٣خطة عمل للفترة    قتران مع   باالومحاية حقوق الطفل    

جهودها الرامية إىل مكافحة عمل األطفال من خالل إنشاء وحدة وطنية ملكافحـة عمـل               
 وكذلك اللجنة الوطنية للتنسيق يف جمال مكافحة االجتـار بالبـشر واملمارسـات              ،األطفال
  .املماثلة
 الوفد إىل القوانني اليت تنشئ نظاماً إلزاميـاً         وفيما يتعلق باحلقوق االجتماعية، أشار      -١٢

وفضالً عن ذلـك،    . لتقدمي املساعدة يف حالة املرض ونظاماً للحصول على املساعدة الطبية         
، على الربوتوكول االختيـاري     ٢٠١٢ و ٢٠٠٨عت مايل أو صادقت يف الفترة بني عامي         وقّ

اعية والثقافية؛ واتفاقيـة حقـوق      امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم      
األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختياري؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من   
االختفاء القسري؛ واتفاقية االحتاد األفريقي بشأن محاية ومساعدة األشخاص املـشردين يف            

  .أفريقيا
ىل وضع نصوص قانونية عديـدة      وفيما يتعلق بإصالح النظام القضائي، أشار الوفد إ         -١٣

وأضاف أن اخلطـة    . ترمي إىل حتسني إقامة العدل والوصول إىل اخلدمات القضائية احلكومية         
تأخذ يف احلسبان تعزيز القدرات املؤسسية      للنهوض بالعدالة   العشر  سنوات  اللربنامج  العملية  

  .والتشغيلية املتعلقة بإقامة العدل
ياغة سياسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأن من وذكر الوفد أنه يتم أيضاً ص    -١٤

  .٢٠١٣الثاين من عام السداسي املقرر اعتمادها خالل 
وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، ذكر الوفد أنه مل يتم اعتماد أي قـانون إللغـاء                  -١٥

. ٢٠٠٨عقوبة اإلعدام ولكن هناك مشروع قانون معروض على اجلمعية الوطنية منذ عـام              
ختفض وأضاف أنه مت االلتزام بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ الثمانينات وأن عقوبة اإلعدام              

وفضالً عن ذلك، تبذل حالياً اجلهود لتوعية سكان مايل         . بصورة منتظمة إىل عقوبة السجن    
  .الذين يعترضون بشدة على مشروع القانون هذا

 هلا أثر سليب كبري على احلفاظ علـى         وأشار الوفد إىل أن األزمة اليت تشهدها مايل         -١٦
وهلذا فإن مـايل حباجـة إىل     . املكاسب يف جمال احترام حقوق اإلنسان والتمتع هبا وتعزيزها        

  .مساعدة اجملتمع الدويل
  :وذكر الوفد أن مايل التمست مساعدة اجملتمع الدويل بغية السماح هلا مبا يلي  -١٧

لوزارات املعنية بدعم صـياغة التقـارير       تعزيز قدرات أعضاء اللجنة املشتركة بني ا       •
  األولية والدورية وتنفيذ االتفاقيات اليت صدقت عليها؛

تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة فيما يتعلق باستراتيجية االتصاالت والتوعية من أجل            •
 إحداث تغيري يف السلوك؛
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ـ         • ائف يف مواصلة تنفيذ االستراتيجية الرامية إىل تشجيع النساء على التقدم لشغل وظ
 اخلدمة العامة؛

 تعزيز قدرات إدارة السجون بغية حتسني ظروف االحتجاز؛ •

 تدريب حراس السجون واملربني يف جمال العمل االجتماعي؛ •

ـ مواصلة تنفيذ اخلطة التشغيلية لربنـامج        • للنـهوض بالعدالـة    العـشر   سنوات  ال
 ؛٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة

بشأن املؤمتر العام    الصادرة عن    خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات    تطبيق  مواصلة   •
 الية؛املنح واجلمكافحة الفساد 

 تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بالدفاع واألمن؛ •

 ؛املالئمة للعملية االنتخابيةاملساعدة التقنية واملالية تقدمي  •

 .املساعدة املادية والتقنية واملالية ملواجهة اآلثار اإلنسانية املترتبة على األزمةتقدمي  •

  االستعراضموضوع احلوار التفاعلي وردود الدولة   -باء  
التقرير هذا  من  الثاين  يف الفرع   وترد  . بياناتب وفداً   ٦٩أدىل  خالل احلوار التفاعلي،      -١٨

  .التوصيات املقدمة أثناء احلوار
وأيدت التركيز على جماالت    . رحبت كوبا بالتزام مايل باالستعراض الدوري الشامل        -١٩

أهنا تتطلب تعاوناً دولياً للتصدي للوضع الراهن، وال سيما تلك املتعلقة بالقدرات            مايل  ترى  
  .وقدمت كوبا توصية. واملساعدة التقنية

اختـاذ  يف ستعادة النظام يف وقت قريب ويف اوأعربت اجلمهورية التشيكية عن أملها     -٢٠
ومع ذلك، فإهنـا    . توأخذت علماً ببعض اإلجنازا   .  وتعزيزها تدابري حلماية حقوق اإلنسان   

.  مبا يف ذلك ختـان اإلنـاث       ،تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف الذي تواجهه املرأة         ال
  .وقدمت توصيات

وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد حبدوث انتـهاكات وجتـاوزات               -٢١
ن الوصول بشكل   وأكدت احلاجة إىل التمكن م    . وأفعال عنف يف األجزاء الشمالية من مايل      

وقـدمت النـرويج    . كامل إىل املناطق الشمالية وإىل السكان املتأثرين، ألغراض إنـسانية         
  .توصيات

وهنأت جيبويت مايل على إعداد تقرير مبشاركة منظمات اجملتمع املـدين وسـلمت               -٢٢
ـ        . بالتحديات واألولويات اليت تواجهها مايل     ايل ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم إىل م
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. لكي تتمكن من التنفيذ الفعال للتوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الـدوري الـشامل             
  .وقدمت جيبويت توصيات

وأيدت مصر مساعي مايل لتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان مع مراعاة الوضع               -٢٣
 مـن   وأيدت نداءات مايل للحصول على مساعدة اجملتمع الـدويل        . احلايل السياسي واألمين  

  .وقدمت مصر توصيات. خالل زيادة املوارد املالية واملادية
أت إثيوبيا مايل على جهودها لوضع أطر قانونية وسياساتية لتحسني حالة حقوق وهّن  -٢٤

ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم الالزم الستعادة سيادة القـانون يف            . اإلنسان يف البالد  
  .البالد
وأعادت التأكيد على   . لقها إزاء حالة حقوق اإلنسان يف مايل      وأعربت فرنسا عن ق     -٢٥

وقدمت فرنسا  . استعادة وحدة أراضيها ومكافحة اجملموعات اإلرهابية     يف  دعم مايل   بالتزامها  
  .توصيات

والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن مايل تواصل التـصدي لألزمـة األمنيـة               -٢٦
  .وقدمت توصيات. قها إزاء االعتداءات يف مشال البالدوأعربت عن قل. والسياسية واإلنسانية

وهنأت غانا مايل على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وتعزيز مكتب أمني املظامل               -٢٧
وحثت اجملتمع الدويل على تزويد مايل مبا حتتاجه مـن          . الوطين وتعزيز حقوق املرأة والطفل    

  .دعم تقين ومايل
الشامل للجميـع   ى تعزيز احلوار الوطين الواسع النطاق       وشجعت غواتيماال مايل عل     -٢٨

وأعربت عـن قلقهـا إزاء احلالـة        . الستعادة سيادة القانون وحتقيق املصاحلة ودعم السالم      
 وسلطت الضوء على احلاجة إىل احترام حقوق اإلنسان الدولية ومعايري القـانون             ،اإلنسانية
  .وقدمت غواتيماال توصيات. اإلنساين

الكرسي الرسويل عن قلقه إزاء األزمات السياسية واملؤسسية واالجتماعيـة          وأعرب    -٢٩
وذكَّر مجيع األطراف يف الرتاع باحترام حقوق اإلنسان ومنع اهلجمـات علـى             . يف البالد 

  .وقدم توصيات. السكان املدنيني
وأعربت عن  . وهنأت هنغاريا مايل على مشاركتها يف االستعراض الدوري الشامل          -٣٠

إزاء مواصلة إصدار عقوبة اإلعدام وألن اعتماد قانون األحوال الشخـصية واألسـرة             قلقها  
  .وقدمت هنغاريا توصيات.  مل يؤد إىل القضاء على التمييز ضد املرأة٢٠١١ لعام
وشجعت إندونيسيا مايل على مضاعفة جهودها لالرتقاء باللجنة الوطنية حلقـوق             -٣١

وهنأت مايل على خمتلف التـدابري املتخـذة        .  باريس اإلنسان إىل مستوى أعلى وفقاً ملبادئ     
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. للنهوض حبقوق املرأة والطفل
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على ضمان سالمة مجيع  فحثت مايل آيرلندا بالتحديات اليت يطرحها الرتاعوسلّمت   -٣٢
. وسلمت آيرلندا بأمهيـة املـساعدة الدوليـة       . اإلنسانيةإيصال املساعدات   املدنيني وتيسري   

وقدمت آيرلندا  . ورحبت باجلهود الرامية إىل التصدي لقضايا أخرى يف جمال حقوق اإلنسان          
  .توصيات

وأعربت عن أسفها ألن احلالة الراهنة      . وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء انتشار العنف        -٣٣
وشجعت مايل على التعاون بفعاليـة مـع        . أفشلت اجلهود اليت مت بذهلا يف السنوات املاضية       

  .وقدمت إيطاليا توصيات. تمع الدويل ملواجهة األزمة اإلنسانية احلاليةاجمل
 خروقات وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبـة يف   اليابان عن قلق بالغ إزاء  توأعرب  -٣٤

وأعربت عن ارتياحها ملواصلة مايل بذل اجلهود لتحسني حالة حقوق اإلنـسان            . مشال مايل 
ورحبت بتنفيـذ اإلجـراءات     . لظروف احملفوفة بالتحديات  على أراضيها يف إطار مثل هذه ا      

  .وقدمت اليابان توصيات. لإلناثاملتعلقة مبكافحة تشويه األعضاء التناسلية 
. وهنأت التفيا مايل على مشاركتها البناءة يف عملية االستعراض الدوري الـشامل             -٣٥

يف إطار   الواليات   والحظت، مع االرتياح، أن مايل وجهت دعوات إىل العديد من أصحاب          
  .وقدمت التفيا توصية. اإلجراءات اخلاصة، لزيارة البالد

اعتماد إطار استراتيجي إمنائي للحد من الفقر واعتمـاد         لقيامها ب ايل  مبليبيا  وأشادت    -٣٦
تنفيـذ  بح الظروف   موأعربت عن أملها يف أن تس     . تشريع وطين يتمشى مع اآلليات الدولية     

  .توقدمت توصيا. هذا التشريع
وأعربت ليتوانيا عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك التعـذيب                -٣٧

وشجعت على تنفيذ التوصيات املقدمـة يف آخـر         . واالعتداء اجلنسي ضد النساء واألطفال    
وشجعت على إقامة حوار وطين     ). A/HRC/22/33(تقرير للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

  .وقدمت توصية. شؤون اخلارجية لالحتاد األورويببشأن استنتاجات جملس ال
وهنأت مـايل   . وأعربت ماليزيا عن أملها يف مواصلة مايل بذل اجلهود لوقف الرتاع            -٣٨

 وال سيما يف جمايل الصحة والتعلـيم        ،على التدابري اليت اختذهتا حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان       
  .وقدمت توصيات. ويف جمال حقوق املرأة

بعد االستعراض الدوري   املقدمة  موريتانيا بالتدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات      ورحبت    -٣٩
حتسني متتع املرأة  باحلقوق، وإنشاء جلنة وطنية        الرامية إىل   مايل  وأشادت جبهود   . األول ملايل 

  .حلقوق اإلنسان، وتوسيع نطاق صالحيات أمني املظامل
دام خارج نطاق القضاء واملعاملة وأعربت املكسيك عن قلق خاص إزاء حاالت اإلع         -٤٠

والحظت التدابري املتخـذة لتنفيـذ   . القاسية اليت ترتكبها اجملموعات اإلسالمية يف مشال مايل 
التوصيات السابقة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بوضع برامج لبث الوعي ووضع حد ملمارسـة               

  .وقدمت توصيات. لإلناثتشويه األعضاء التناسلية 
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. ى عمل األطفـال  األسود مايل على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء عل وهنأ اجلبل   -٤١
 عن التدابري اليت ستتخذها احلكومة االنتقالية جلعل قانون األحوال الشخصية واألسرة            وتساءل

  .وقدمت توصيات. يتمشى أكثر مع املعايري الدولية فيما يتعلق حبقوق املرأة
وأدانـت  ) ٢٠١٢(٢٠٨٥رار جملـس األمـن      ورأت تركيا أنه ينبغي فوراً تنفيذ ق        -٤٢

. االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت ترتكبها اجملموعات املـسلحة يف مشـال مـايل             
والحظت أن اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة فيما يتعلق باألشـخاص املـشردين داخليـاً            

  .وقدمت توصيات. والالجئني إجراءات تستحق الثناء
.  اهلام للغاية اختاذ إجراء يف سياق احلالة الـسياسية الراهنـة           وذكرت هولندا أن من     -٤٣

، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على التمييز        دوليةاتفاقيات  عدة  وسلطت الضوء على التوقيع على      
ممارسة مـستمرة يف  لإلناث والحظت هولندا أن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية . ضد املرأة 

  .ياتوقدمت توص. مجيع أحناء البالد
وأعربت الدامنرك عن قلقها ألن التقرير ال يشري إىل انتهاكات من قبيـل التعـذيب                 -٤٤

والحظت أن قانون األسرة    . نه ينبغي أن يكون التقرير أكثر اتزاناً      إواالختفاء القسري وقالت    
ال يتمشى بالكامل مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأنه ال يتم تنفيـذه     

  .وقدمت توصيات. بشكل موحد يف مجيع أحناء البالد
وهنأت دولة فلسطني مايل على جهودها ورحبت بالتقدم احملرز يف جمـال حقـوق                -٤٥
 وشجعت مايل على مواصلة جهودها لتحسني وصول املرأة إىل امللكية والتعليم الثانوي             ،املرأة

  .وقدمت توصيات. والعايل والعمالة واألنشطة املدرة للدخل
والحظت باراغواي التقدم الذي أحرزته مايل يف جمايل التشريع الوطين وااللتزامات             -٤٦

وسلطت الضوء على قانون األحوال الشخـصية واألسـرة، ومكافحـة االجتـار             . الدولية
باألشخاص، وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، والتصديق على العهـد الـدويل اخلـاص              

  . وقدمت باراغواي توصية. ية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماع
وأخذت علماً جبهود . وأعربت بولندا عن قلق بالغ إزاء احلالة اإلنسانية يف مشال مايل     -٤٧

، مبا يف ذلك يف جماالت  ومحايتهااحلكومة الرامية إىل وضع خطط عمل لتعزيز حقوق اإلنسان  
  .دمت توصياتوق. املساواة بني اجلنسني والزواج القسري وعمل األطفال

وفيما يتعلق بالتدابري اليت تتخذها احلكومة االنتقالية جلعل قانون األحوال الشخصية             -٤٨
واألسرة متطابقاً مع املعايري الدولية املتعلقة حبقوق املرأة، أجاب وفد مايل أن أمام الـسلطات        

أن الوفد  ضاف  وأ. استرجاع مشال البالد، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة      : نياالنتقالية مهمت 
اجلميع، تواجه قيوداً يف تنفيذ مهامها وهي ال تستطيع         مشلت  عملية  انبثقت عن   احلكومة اليت   

ومن جهة أخرى، أشـار     . القيام بإجراءات فشلت مؤسسات دميقراطية يف إحراز تقدم فيها        
وئـام  بالالوفد إىل أن الوضع الراهن ليس مواتياً العتماد مثل هذه اإلصالحات اليت قد ُتسيء      
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وأكد أن الدولـة التزمـت يف       . يف البالد الوضع  هو أمر ضروري لتطبيع     الذي  االجتماعي  
من خالل إعادة صياغة    والنساء  قع ضحيتها األطفال    ي بإلغاء حاالت التمييز اليت      ٢٠٠٨ عام

اضطرابات أرغمت  ومع ذلك فإن هذه اإلرادة واجهت       . قانون األحوال الشخصية واألسرة   
تمشى بالكامل مـع التزاماهتـا      ول يف الوقت احلاضر عن اعتماد إصالح ي       احلكومة على العد  

وفضالً عن ذلك، فإن مثل هذه اإلصالحات االجتماعية حتتاج إىل دولة قوية وهذا             . الدولية
احلقـوق املكرسـة يف     أنّ  ومع ذلك، أكد الوفد     . ليس هو احلال يف مايل يف الوقت الراهن       

  . قواهاكامل ئي عندما تستعيد الدولة القضاستدرج يف النظام االتفاقيات 
، واإلجراء الذي سـتتخذه احلكومـة   لإلناثوفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية     -٤٩

االنتقالية للقضاء على هذه املمارسة، أجاب الوفد أن احلكومة ستواصل تنفيذ الربنامج الوطين         
للتخلي عن ممارسـة ختـان      ملكافحة ختان اإلناث وبرنامج السياسة الوطنية وخطة العمل         

  .اإلناث
ورداً على السؤال ملعرفة اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات االنتقالية ملنـع عمليـات               -٥٠

االحتجاز التعسفي واالعتداءات وحاالت إعدام خارج نطاق القضاء اليت يتعرض هلا الطوارق 
ك للتحقيق والـشروع   وكذل،اجلنود واملليشيات املوالية للحكومة يف جنوب مايل  على أيدي   

يف مالحقة ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال، رد الوفد أن احلكومة تقوم بتوعية السكان بوجـه               
وأكد الوفد  . عام وقوات األمن بوجه خاص بغية جتنب اخللط بني اإلرهابيني وباقي السكان           

 بل أهنـا يف حـرب مـع     أو إثنية ما،   حالة حرب مع دين ما أو عرق ما          أن مايل ليست يف   
  .أشخاص اعتدوا عليها

وفيما يتعلق باملساعدة اليت قدمتها احلكومة االنتقالية إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة،              -٥١
التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف مشال البالد وجنوهبا، أشار الوفد          بوكذلك التزام هذه األخرية     

كمة اجلنائيـة الدوليـة وأن   إىل أن السلطات االنتقالية هي اليت التجأت بصورة رمسية إىل احمل          
االستعداد الذي أبدته احلكومة إلجراء أو املطالبة بإجراء حتقيقات يف اجلرائم املرتكبة يف مشال              

فمثالً، شكلت احلكومة جلنة للتحقيـق يف   . وجنوب البالد على السواء، أمر يسهل مالحظته      
موريتانيـا  أوفـدهتم   قني الـيت    الوقائع اليت ارتكبت يف ديابايل، وهي جلنة مفتوحة أمام احملق         

  . وكذلك املنظمات الدولية واجملتمع املدين
ورداً على السؤال ملعرفة ما إذا كان الربنامج الوطين ملكافحة ختان اإلناث سيسمح               -٥٢

وما إذا كانـت  لإلناث، بتوعية اجلمهور باآلثار السلبية املترتبة على تشويه األعضاء التناسلية   
  .  إىل القضاء على هذه املمارسة، رد الوفد باإلجيابهناك خطط أخرى ترمي

نظامها التعليمي، أوضـح    سري  وفيما يتعلق مبعرفة التدابري اليت اختذهتا مايل لتحسني           -٥٣
 إىل  ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨٢الوفد أن معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية ازداد من نسبة          

ثمرت لتدريب املعلمني وشـراء      أن أمواالً استُ    وأضاف ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٨٣,٤نسبة  
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وفضالً عـن ذلـك، وضـعت وزارة التعلـيم          . املواد التعليمية، بفضل مساعدة الشركاء    
  . استراتيجيات خمتلفة سامهت يف حتسني معدل االلتحاق باملدارس

وفيما يتعلق حبماية األطفال من العقاب البدين، مبوجب القانون، أشـار الوفـد إىل                -٥٤
قانون الذي حيظر التعذيب وإىل أحكام القانون اجلنائي املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص            ال

  .  وكذلك إىل مراسيم ونصوص خمتلفة،وقانون محاية الطفل
وفيما يتعلق مبحاكم األحداث والعقوبات البديلة لسجن األطفـال، رد الوفـد أن               -٥٥

معاملة خاصة يف إطار نظام اإلصـالح يف        األطفال الذي هم يف وضع خيالف القانون يتلقون         
ن ملعاجلـة   ع مناطق البالد وُعني قضاة متخصصو     وقد أُنشئت حماكم لألحداث يف مجي     . مايل

وأضاف الوفد أن هناك مراكز للتعليم يودع فيها القُصر لتيـسري           . القضايا املتعلقة باألحداث  
  . إعادة اندماجهم

ئيسية أمام تنفيذ االتفاق املتعلق بوقف ممارسـة        عرفة العقبات الر  ملالسؤال  ورداً على     -٥٦
يف اجملتمعات احمللية اليت وقّعت على هذا االتفاق، أجـاب          لإلناث  تشويه األعضاء التناسلية    

ثقايف وأن العديد من اجملتمعات  -الوفد أن العقبات الوحيدة هي عقبات ذات طابع اجتماعي    
  . على االتفاقاحمللية قد ختلت عن هذه املمارسة دون التوقيع

وفيما يتعلق بفعالية التدابري املتخذة لتوعية وتثقيف اجلمهور فيما يتعلـق مبوضـوع               -٥٧
 وموقف احلكومـة    ،، والتدابري الواجب اختاذها يف املستقبل     لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    

 من الوفد، أكد لإلناثفيما يتعلق باعتماد تشريع حيظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية 
وإن  أضاف أنه حـىت      ،ومع ذلك . جديد أنه ينبغي مواصلة وتعزيز تنفيذ الربامج والسياسات       

دواء لكـل داء  نه ال يشكل، رغم ذلك،     إال أ إرادة سياسية،   وجود  عكس مشروع قانون ما     
  . قادر على وضع حد هلذه املمارسة

ع االلتزامات الدوليـة    وفيما يتعلق بعدم تطابق قانون األحوال الشخصية واألسرة م          -٥٨
مع الـصكوك   تنسجم  القوانني الوطنية   جعل  ملايل، أشار الوفد حتديداً إىل أن السلطات تنوي         

وفضالً عن ذلك، ستعلن السياسة الوطنية لتعزيـز        . القانونية الدولية اليت صدقت عليها مايل     
ت املتاحة يف هذا    ومحاية حقوق اإلنسان اليت ينبغي اعتمادها عن قريب، بالتأكيد، اإلمكانيا         

  .الصدد
ورداً على السؤال ملعرفة ما إذا كانت احلكومة قد اختذت تدابري ضد األشـخاص                 -٥٩

دون حرية الصحافة، أجاب الوفد أن احلكومة تسعى إىل مكافحة أي عائق أمـام              الذين يقيّ 
لت وأضاف أن الصحفيني تعرضوا، لألسف، لبعض التجاوزات يف الفترة اليت ت          . حرية التعبري 

وأكـد  . األحداث، وكان ذلك يف وقت كانت فيه الدولة ضعيفة للغاية، بل غري موجـودة             
الوفد إن هذه التصرفات قد اخنفضت إىل درجة كبرية وأنه يتم التحقيق يف أي اعتداء يتعرض                

  . له الصحفيون
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وأدانت الربتغال اهلجمات اليت ارتكبتها اجملموعات اإلرهابية وأصرت على وجوب            -٦٠
وأعربت عن أملها يف أن     . لة مجيع األشخاص املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان       مساء

وقـدمت  . تبذل سلطات مايل مزيداً من اجلهود للتصدي للتحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان          
  .توصيات

وهي تتوقـع   . يل ملايل وأكدت مجهورية كوريا أمهية الدعم الذي يقدمه اجملتمع الدو          -٦١
 كبرية لضمان املبدأ األساسي لسيادة القانون وحريـة التعـبري وحـق              جهود من مايل بذل  

  . وقدمت توصيات. األجانب يف امللكية
 اجمللس، وال سيما بسبب األوضاع      ها مع وأعربت رومانيا عن امتناهنا ملايل الجتماع       -٦٢

لغرض  هلذا اقد أدىل ببيانوزير خارجية رومانيا وكان وأعربت عن تضامنها معها؛  . يف البالد 
  .وقدمت رومانيا توصيات. لبالدأراضي اسلط الضوء فيه على دعم بالده لسالمة 

وأشار االحتاد الروسي إىل أن األحداث يف مايل هتدد استقرار املنطقة كلـها وأدان                -٦٣
ورأى االحتاد الروسي أنه ينبغي أن متتثـل العمليـات          . بشدة أفعال املتطرفني واالنفصاليني   

، امتثاالً دقيقـاً بأحكـام قـرار جملـس     مايل لسالمة أراضيهاإىل استعادة  العسكرية الرامية   
  .وقدمت توصيات). ٢٠١٢(٢٠٨٥ األمن
والحظت رواندا، مع االرتياح، أن مايل صدقت على اتفاقية حقـوق األشـخاص               -٦٤

على وضع برناجمها الوطين للقضاء     أيضاً  وهنأت مايل   . ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   
  .وقدمت توصية. تان اإلناثعلى خ
 السنغال إىل أن احترام حقوق اإلنسان يظل ضرورة حتمية نظراً للحالـة             توأشار  -٦٥

سـالمة  البالد  الستعادة  منّسق  ؤيد اختاذ إجراء مشترك     ت ا إهن توقال. الراهنة السائدة يف مايل   
  .السلم واألمن الدائمنيأراضيها والستتباب 

 إزاء تدهور األوضاع يف مايل وأخذت علماً بالتغيريات         وأعربت سنغافورة عن قلقها     -٦٦
وأخذت علمـاً أيـضاًً جبهـود       . التشريعية األخرية، مبا يف ذلك تعزيز اإلطار القانوين احمللي        

احلكومة املبذولة لتحسني الوصول إىل التعليم، وسلطت الضوء علـى احلاجـة إىل التعلـيم               
  .وقدمت توصيات. والتدريب

. ا بالتزام الدولة مبتابعة التوصيات اليت تلقتها يف استعراضها األول         وسلمت سلوفاكي   -٦٧
ورحبت بأمور منها التوقيع على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة حقـوق الطفـل              

  .وقدمت توصيات. والتصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
ملوضوع املنظور اجلنساين يف االسـتعراض    عاجلة  ملوالحظت سلوفينيا إنشاء وزارات       -٦٨

 وناشدت احلكومة ضمان احترام حقوق اإلنسان لشعبها والتحقيق يف مجيع           ،الدوري الشامل 
  .ت توصياتموقد. انتهاكات حقوق اإلنسان ومساءلة املسؤولني عنها
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وأعربت إسبانيا عن أملها يف أن تبذل احلكومة جهوداً متـسقة الحتـرام حقـوق         -٦٩
الوئام ك   على خطر تفك   وسلطت الضوء . ٢١/٢٥إلنسان وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان       ا

الوطين يف حال استخدام التوترات اإلثنية لغايات سياسية، وبالتايل التسبب يف مزيـد مـن               
  .وقدمت توصيات. نتهاكات حلقوق اإلنساناال
واليت تتضمن العمل من هود مايل املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان    جبالسودان  وأشادت    -٧٠

 ،ورحبت بالتوقيع على صكوك دولية وإقليمية عديدة      . أجل تنفيذ التوصيات اليت قبلتها سابقاً     
 وأشادت جبهودها الرامية إىل وضـع       ،وال سيما فيما يتعلق بتعزيز التنمية والقضاء على الفقر        

  .خطط وطنية يف هذه اجملاالت
 ، جماالت التعليم والصحة والتغذية والسكن     ورحبت سري النكا باجلهود املبذولة يف       -٧١

وهنأت مايل على وضع سياسـة    . ٢٠١١وباعتماد إطار استراتيجي للحد من الفقر، يف عام         
  .وقدمت توصيات. وطنية حلماية حقوق الطفل واعتماد قانون األسرة

والحظت السويد أن املرأة يف مايل تعاين من العنف املـرتيل وأن ممارسـة تـشويه                  -٧٢
الرجال يف وضع أفضل من     كما الحظت أن    . ممارسة متغاضٍ عنها  لإلناث  عضاء التناسلية   األ

 املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني       النساء يف حالة الطالق وقد تفاقمت حدة املخاوف       وضع  
، األعضاءالرجم وبتر   يف  وأعربت عن قلقها إزاء املمارسات املتمثلة       . بسبب األزمة الداخلية  

  .وقدمت توصيات. زاء حاالت االحتجاز لفترات مطولةيف الشمال، وإ
انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البالد وناشدت        ارتفاع  والحظت سويسرا     -٧٣

احلكومة االنتقالية ضمان التحقيق بصورة نزيهة يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان والقانون            
  .وقدمت توصيات.  عقاباإلنساين الدويل، والسعي لكي ال تظل هذه األفعال دون

وأشادت تايلند باإلصالحات التشريعية واملؤسسية اليت أجرهتا مايل لتعزيز حقـوق             -٧٤
وأعربت عن قلقها ألن الرتاع يف الشمال أدى إىل انتهاكات صارخة، وهو .  ومحايتهااإلنسان
وقـدمت  . زعومةلتقارير املتعلقة باالغتصاب والعنف اجلنسي والعقوبة الالإنسانية امل       اما تبينه   
  .توصيات

وأعربت توغو عن دعمها حلكومة وشعب مايل يف التزامهما بصون سالمة الـبالد               -٧٥
وأدانت بـشدة هجمـات     . واستعادة االستقرار السياسي والسالم االجتماعي والدميقراطية     

  .يف مشال مايلواإلجرامية اجملموعات املسلحة اإلرهابية 
، ٢٠٠٨ذي أحرزته مايل منـذ اسـتعراض عـام          وأخذت تونس علماً بالتقدم ال      -٧٦
وأخذت علمـاً   . سيما تصديقها على مخسة صكوك وإنشاء مؤسستني حلقوق اإلنسان         وال

  .وقدمت توصيات. مببادرات البالد فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة والطفل
ات األمـم املتحـدة،     وأثىن املغرب على التزام سلطات مايل مبواصلة تعاوهنا مع هيئ           -٧٧

وعلى اعتماد جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان، وعلى التقدم الذي أحرزته يف مراجعة الدستور             
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وتساءل عن التقدم احملرز يف وضع برنـامج للـشفافية          . وعلى معدالت االلتحاق باملدارس   
  . القضائية

قلق بالغ إزاء الوضع    وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن           -٧٨
وأخذت علماً بالتقارير اليت تفيد بارتكاب اجليش       . الراهن يف مايل وأثره على حقوق اإلنسان      

وقـدمت  . االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل    إىل  السلطات  ودعت  املايل النتهاكات   
  .توصيات

رت السلطات   وذكّ .والحظت أملانيا أن حالة حقوق اإلنسان يف مايل مثرية للجزع           -٧٩
وتساءلت عن التـدابري الـيت اختـذهتا        . بواجبها املتعلق حبماية سكاهنا خالل حالة الطوارئ      

  . وقدمت توصيات. سلطات مايل لدعم السكان املشردين
وسلطت أوروغواي الضوء على التقدم احملرز، مبا يف ذلك إنشاء جلنة وطنية حلقوق               -٨٠

لشخصية واألسرة، وتنسيق التشريع الوطين مـع املعـايري         اإلنسان، واعتماد قانون األحوال ا    
وأشارت إىل التوصيات اليت قبلتها مايل سابقاً فيما يتعلق بالقضاء          . العاملية حلماية حقوق املرأة   

  .وقدمت توصيات. وعقوبة اإلعداملإلناث على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية 
إزاء االنتـهاكات   اإلعراب عن القلـق  يفغريها من الوفود   إىل  فييت نام   وانضمت    -٨١

مساعيها لتنفيذ  يف مواصلة    مايل   ، لكنها قالت إهنا تعتقد أن     الصارخة حلقوق اإلنسان يف مايل    
مـن أجـل    لن تدخر جهداً وال موارد       توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     

  .ل أفضل لضمان حقوق اإلنسان بشك،واالستقرار والسلمعودة الوضع الطبيعي 
 حضور مايل اجتماع الدورة الثانية لالستعراض الـدوري   جمردواعترفت اجلزائر بأن   -٨٢

. ليل على استعدادها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان والتعاون مع آليـات اجمللـس            دلالشامل  
  .وقدمت توصيات.  جهود البالد املبذولة للتصدي لألزمة املزدوجة املؤسسية واألمنيةتوأيد
ربت أنغوال عن قلق بالغ إزاء القضايا األمنية واإلنسانية اليت تواجهها مايل، مبا يف     وأع  -٨٣

وأدانـت مجيـع    . ذلك التقارير اليت تفيد بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان على أراضيها         
  .وقدمت توصية. االنتهاكات وناشدت مجيع األشخاص املعنيني االمتثال باملبادئ الدولية

وهنـأت الـبالد علـى      . تني بوفد مايل وشكرته على تقدمي تقريره      ورحبت األرجن   -٨٤
وقـدمت  . تصديقها على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري           

  .توصيات
وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بارتكاب انتـهاكات صـارخة               -٨٥

ني وغريهم من اجملموعات املسلحة يف مايل بتجنيد        حلقوق اإلنسان وبقيام اإلرهابيني واملتطرف    
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بزيادة أعداد الالجئني واألشـخاص     . األطفال
  .وقدمت توصيات. املشردين
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النمسا عن التدابري اليت اختذهتا حكومة مايل لـضمان أمـن األشـخاص             وسألت    -٨٦
. د يف الشمال ونتيجة فرض تفسري وحشي للشريعة اإلسالمية        املشردين نتيجة التمر  العديدين  

  .وقدمت توصيات
واعترفت بنغالديش بالتحديات اليت تواجهها مايل حالياً، لكنها أعربت عن ارتياحها           -٨٧

للجهود اليت تبذهلا مايل واللتزاماهتا بتحسني التمتع حبقوق اإلنسان، على الرغم من أهنا بلـد               
  . التماس املساعدة التقنية من اجملتمع الدويلوشجعت مايل على. نامٍ
تـدفق  تزايد  وأعربت بلجيكا عن بالغ أسفها لتدهور احلالة اإلنسانية يف مايل نتيجة              -٨٨

وقد أدى انعدام األمن وصـعوبة الوصـول إىل الـسكان           . األشخاص املشردين والالجئني  
  .وقدمت توصيات. املتضررين إىل عرقلة اجلهود اإلنسانية

الحظت الربازيل مشاركة مايل يف مشروع إقليمي ملنع عمل األطفال يـسهم يف             و  -٨٩
تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتشريعها بشأن االجتار باألشخاص، والتوقيع على اتفاقات ثنائية            

  . وأعربت عن قلقها البالغ إزاء احلالة الراهنة يف مايل. حتظر االجتار باألطفال
وتـدين  تـشجب   اء الصحفيني، ذكر الوفد أن مـايل        وفيما يتعلق مبوضوع اختف     -٩٠

  .مل حتدث أي حالة اختفاءولو أنه االعتداءات على الصحفيني 
وفيما يتعلق بتدريب أفراد اجليش على القانون اإلنساين الدويل، أشار الوفـد إىل أن             -٩١

مجيع وحدات جيش مايل تلقت تدريبياً مماثالً وأنه يتم تذكري اجلنود الذين يغادرون إىل جبهة               
  .القتال بأحكام القانون اإلنساين الدويل

وال الشخصية واألسـرة، بوجـود      إىل قانون األح   جمدداً    وهو يعود  ،واعترف الوفد   -٩٢
وأوضح أنه وفقاً لدستور    . أحكام متعددة فيه ختالف االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا مايل         

مايل، فإن قوة املعايري الدولية تفوق قوة املعايري الوطنية وأن بإمكان اهليئة القضائية أن جتـري                
ني احمللية مع االلتزامات الدولية الـيت       تعديالً هلذا الغرض عندما تنظر يف موضوع تطابق القوان        

  .تعهدت هبا مايل
وفيما يتعلق باحتمال وقوع نزاعات إثنية، أكد الوفد أن مايل تبـذل كـل مـا يف       -٩٣

وذكّر بأن مايل ليست يف حالـة       . وسعها لتجنب حدوث مثل هذه الرتاعات على أراضيها       
  . حرب ضد دين ما أو عرق ما أو إثنية ما

 أن مايل التمست املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحـدة الـسامية        وأكد الوفد   -٩٤
  .مكيف مع الواقع يف مايلللعدالة االنتقالية حلقوق اإلنسان ملساعدهتا يف إنشاء نظام 

وفيما يتعلق بتنظيم انتخابات سريعة، أكد الوفد أن مايل تؤيد هـذه االنتخابـات                -٩٥
  .وتعمل كل ما يف وسعها لتحقيق ذلك
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وفيما يتعلق باملساعدة املقدمة إىل األشخاص املشردين، أشار الوفد إىل إنشاء وزارة              -٩٦
  . وأكد على أمهية التضامن الوطينمكلفة بالعمل اإلنساين

وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب، ذكر الوفد أن احلديث عن دولة القانون               -٩٧
 بالنسبة ملايل لفترة أسابيع، ومع ذلك أكـد         يعين أن تكون هناك دولة، وذلك مل يكن احلال        

  .على أن احلالة تطورت وأن املعركة ضد اإلفالت من العقاب، مستمرة
نـه ينبغـي   أن احلكومة هي اليت وضعتها وأ وفيما يتعلق خبارطة الطريق، أكد الوفد         -٩٨

وأوضح أن خريطة الطريق هذه تتمحـور حـول حمـورين           . طريقة اعتمادها على  االتفاق  
يتم القيام به حالياً بدعم مـن اجملتمـع         ما   وهو   ،مايليف  ألراضي  ااستعادة سالمة   : سينيأسا

تقوم على احلـوار    تشمل اجلميع و  الدويل، وال سيما من فرنسا، واالنتقال إىل عملية سياسية          
  . الوطين
لتعاون مع آليات جملس حقـوق اإلنـسان        ااحلازمة  مايل  وأخرياً، ذكَّر الوفد بإرادة       -٩٩
  .ميمها على تعزيز الدميقراطيةوتص
واعترفت بوركينا فاسو بالتزام مايل املستمر بضمان حقوق الفرد يف مجيع األوقات،              -١٠٠

وأخذت علماً باجلهود اليت تبذهلا مـايل  . مبا يف ذلك أثناء األزمة احلالية اليت مل يسبق هلا مثيل   
التناسلية كافحة تشويه األعضاء    لتعزيز احلقوق اجلنسية واستمرارها يف وضع برنامج وطين مل        

  .وقدمت توصيات. لإلناث
والحظت بوروندي، مع االرتياح، أن مايل اعتمدت إطاراً استراتيجياً للتشجيع على             -١٠١

. النمو واحلد من الفقر والوصول الشامل إىل اخلدمات الصحية واألخذ بـاحلكم الـسديد             
ية واالجتماعية والثقافية وبربناجمها ملكافحة     ورحبت جبهود البلد املبذولة يف اجملاالت االقتصاد      

  .وقدمت توصية. التناسلية لإلناثممارسات تشويه األعضاء 
وتساءلت كندا عن التدابري املتخذة والتشريعات اليت صدرت ملكافحة ممارسة تشويه             -١٠٢

وأعربت عن قلقها إزاء االحتجـاز التعـسفي        . ٢٠٠٨، منذ عام    لإلناثاألعضاء التناسلية   
وشجعت على مقاضاة األشخاص املسؤولني وعلى      . إلقاء القبض على ديارا رئيس الوزراء     و

  .وقدمت توصيات. تكثيف اجلهود لضمان حقوق اإلنسان
وهنأ الرأس األخضر مايل على التحليل الواضح والصريح الوارد يف تقريرها الـوطين            -١٠٣

سان يف البالد، وال سيما نوعية      بشأن املشاكل والتحديات املتعلقة بتحسني حالة حقوق اإلن       
  .املعلومات احملددة املتعلقة باخلطوات الواجب اختاذها، يف هذا الصدد

 تشاد، مع االرتياح، أن مايل طرف يف أهم الصكوك الدولية واإلقليميـة             توالحظ  -١٠٤
ولألسف فقد أعاقت األزمة املؤسسية والسياسية      . حلقوق اإلنسان وهي ُتبدي التزامها إزاءها     

  .وقدمت توصية.  ومحايتهايف جمال تعزيز حقوق اإلنسانما حتقق من إجنازات دعم 
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. ورحبت شيلي باستعداد مايل لتنفيذ التوصيات املترتبة على تقدمي تقريرهـا األول             -١٠٥
وسلطت الضوء على احلالة املعقدة اليت تواجهها البالد حالياً وناشدت السلطات االنتقاليـة             

  .وقدمت توصيات.  انتهاكات حقوق اإلنسانمواصلة جهودها لتجنب
وأعربت الصني عن ارتياحها لقيام مايل بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل             -١٠٦

األول تنفيذاً نشطاً، وجبهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة والطفل، واملساواة بني اجلنسني             
 الرامية إىل احملافظة على السالمة      وتدعم الصني مايل يف جهودها    . وحتسني األوضاع الصحية  

  .اإلقليمية ألراضيها وسيادهتا وتشجعها على مواصلة عملية االنتقال السياسي
والحظت الكونغو أن مايل اعتمدت قانوناً جنائياً لألحوال الشخصية واألسرة وأهنا             -١٠٧

ملؤسـسية  وعززت ترسانتها القانونية وا   . اجتماعية على نطاق واسع   مساكن  اضطلعت ببناء   
حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يعيشون مـع فـريوس نقـص املناعـة               

  .وقدمت توصية. اإليدز ومن أجل مكافحة عمل األطفال/البشري
وأعربت كوستاريكا عن قلقها إزاء حالة املرأة والطفل وإزاء التقارير الـيت تفيـد                -١٠٨

تراث الثقايف للبشرية يف مايل قد يشكِّل جرمية ورأت أن القضاء على ال. مبمارسة العنف الديين  
  .وقدمت توصيات. وناشدت مايل صون أمكان الثروة الثقافية. من جرائم احلرب

. والحظت كوت ديفوار، مع االرتياح، انضمام مايل إىل صكوك دوليـة متعـددة              -١٠٩
ي وضـمان   وحثت مايل على إيالء األولوية حلقوق اإلنسان عند إصالح االنقسام االجتماع          

املصاحلة الوطنية من خالل أمور منها استعادة النظام الدستوري يف أقرب وقت ممكن، مـن               
  .خالل تنظيم انتخابات عامة والتعاون الكامل مع هيئات معاهدات األمم املتحدة

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :مايلبتأييد  ،لتفاعليخالل احلوار االتقدم هبا  أدناه، اليت متحتظى التوصيات   -١١٠

مواصلة عملية التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت           ١-١١٠  
  ؛)وبوركينا فاس(مل تنضم إليها بعد 

 ٢٠١٣يف عـام    ونزيهـة   اختاذ مجيع التدابري إلجراء انتخابات حرة         ٢-١١٠  
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(
 التطابق الكامل لتشريعاهتا الوطنية مع مجيع االلتزامات مبوجب         ضمان  ٣-١١٠  

جلعل التعجيل جبهودها )/سلوفاكيا(للمحكمة اجلنائية الدولية األساسي نظام روما  
  ؛)تونس(األساسي مع أحكام نظام روما تتفق التشريعات الداخلية 

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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ا يف ذلـك  إجراء تعديل الستقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مب   ٤-١١٠  
استقالليتها االقتصادية، بغية جعل األساس القانوين للجنة يلتزم بفعـل الواقـع            

  ؛)الدامنرك(مببادئ باريس 
ختصيص املوارد املالية الالزمة للربنامج الوطين ملكافحة ممارسة ختـان           ٥-١١٠  

  ؛)أوروغواي (٢٠١٤-٢٠١٠اإلناث، بغية بلوغ األهداف احملّددة للفترة 
ة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          مواصل  ٦-١١٠  

لضمان أفضل احللول املمكنة حلماية حقوق اإلنسان جلميع مواطين البلد محايـة            
  ؛)رومانيا(كاملة 

مواصلة التعاون الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق             ٧-١١٠  
يتصل  فيماعلقة بالعدالة االنتقالية    لتحديات املت ملواجهة ا اإلنسان واجملتمع الدويل    

  ؛)إسبانيا(انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت أثناء األزمة احلالية ب
مواصلة العمل لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يف ذلك يف              ٨-١١٠  

  ؛)اليابان(مشال مايل، بالتعاون مع اجملتمع الدويل 
ايل بالتغلب على الـصعوبات الـيت       تعزيز املساعدة التقنية للسماح مل      ٩-١١٠  

  ؛)أنغوال(تواجهها وحتسني حالة حقوق اإلنسان يف البالد 
مواصلة اجلهود حلشد مجيع أصحاب املصلحة القادرين علـى دعـم        ١٠-١١٠  

  ؛)بوركينا فاسو(مبادرهتا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
الرامية للتـصدي   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ العمليات         ١١-١١٠  

لإلرهاب واستعادة سيادة مايل على مجيع أراضيها بشكل حيترم بالكامل القانون           
اإلنساين الدويل، ويف الوقت نفسه، ضمان تقدمي احلماية الكاملة للسكان املدنيني           

  ؛)بلجيكا(
هيئاهتا العامة، وكذلك من خالل برامج توعيـة        يف  تعزيز حرية الدين     ١٢-١١٠  

تستقر األوضاع  ، ما أن    يف الشمال السكان   وال سيما يف صفوف      اجلمهور،عامة  
  ).كندا(

مايل اليت تعترب أهنا نفذهتا بالفعـل أو أهنـا بـصدد            بتأييد  حتظى التوصيات أدناه      -١١١
  :تنفيذها

بذل مجيع اجلهود للتعجيل بعملية سياسية تشمل مجيع األطراف لكي            ١-١١١  
  ؛)يات املتحدة األمريكيةالوال(دولة الدستور من جديد مايل تصبح 

القيام على وجه السرعة بتنظيم مشاورات سياسية وطنية تشمل مجيع            ٢-١١١  
  ؛)أستراليا(طية وسيادة القانون االدميقرإلعادة إقرار األطراف، 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مـن             ٣-١١١  
  ؛)اجلزائر(ع قطاعات جمتمع مايل خالل اعتماد هنج مشويل جيمع بني مجي

ووضـع نظـام    إلعادة إقرار وحدة الدولـة      تدابري  المواصلة اختاذ     ٤-١١١  
  ؛)االحتاد الروسي(عامة دستوري وتنظيم انتخابات دميقراطية 

وضع خارطة طريق لتنظيم االنتخابـات يف أسـرع وقـت ممكـن               ٥-١١١  
  ؛)املكسيك(
مرحلة االنتقال السياسي   وإجناز  يل،  تعزيز تضامن مجيع األطراف يف ما       ٦-١١١  

حقاً لكي يتمتع شعب مايل      واسترجاع وحدة الدولة وسالمة أراضيها       ،بسالسة
  ؛)الصني(جبميع حقوق اإلنسان 

انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف      بأقصى ما ميكن من     السعي إىل احلد      ٧-١١١  
  ؛)إندونيسيا(حماولتها الستعادة القانون والنظام يف البالد 

اختاذ التدابري الالزمة جلعل تشريعها الوطين يتطابق مـع االتفاقيـات             ٨-١١١  
  ؛)هولندا(الدولية حلقوق اإلنسان 

تعزيز مجيع اجلهود الرامية لَصون التقدم املُحرز يف عدد كـبري مـن               ٩-١١١  
 والقـضاء علـى     ، والـصحة  ، والتعلـيم  ،وتعزيز احلرية العدالة،  اجملاالت مثل   
  ؛)الكونغو( وإعمال احلريات العامة ،جتار باألطفال ومكافحة اال،الالمساواة

محلة تثقيفية وثقافية مستدامة، يف     لتنظيم  تعزيز التعاون الدويل الالزم      ١٠-١١١  
، للقضاء بشكل كامل على اللجوء إىل املمارسة املسماة         نيالوقت واملكان املناسب  

ملرأة يف مـايل    با النهوض الشامل ، كمسامهة يف    لإلناثبتشويه األعضاء التناسلية    
  ؛ )باراغواي(وإعمال حقها يف الصحة بصفة خاصة 

التعاون بشكل وثيق مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مايل            ١١-١١١  
مواصلة اجلهود اجلارية لتقدمي التقارير الوطنية اليت حلَّ موعد تقدميها،          )/النمسا(

مواصلة اجلهود، بدعم   )/غواتيماال(يف املوعد احملدَّد، إىل هيئات رصد املعاهدات        
 مبـا يف  ،إىل هيئات املعاهداتالواجب تقدميها من اجملتمع الدويل، لتقدمي التقارير     

تقدمي )/اجلبل األسود (التعذيب  مناهضة  ذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة       
تقدمي )/سلوفينيا(فوراً إىل هيئات املعاهدات الدولية الواجب تقدميها مجيع التقارير 

تقدميها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب،         املنتظر  التقارير  
مواصلة بذل اجلهود إليـالء األولويـة للتقـارير         )/أملانيا(يف أقرب وقت ممكن     

  ؛)شيلي(الواجب تقدميها إىل هيئات املعاهدات 
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طـار اإلجـراءات    التعاون بالكامل مع مجيع املكلَّفني بواليـات يف إ         ١٢-١١١  
جمللس حقوق اإلنسان، والرد بصورة إجيابية على طلبات املقررين         التابعة  اخلاصة  

  ؛)شيلي(اخلاصني املكلفني بواليات لزيارة البالد 
بذل املزيد من اجلهود ملكافحة مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة            ١٣-١١١  

  ؛ )ليبيا(
ساواة يف املعاملة وعدم التمييز ضد    اختاذ مزيد من اخلطوات لضمان امل      ١٤-١١١  

  ؛)تايلند(املرأة يف وظائف اختاذ القرار متثيل النساء وكذلك توسيع نطاق 
  ؛)سلوفينيا(ضمان االحترام الكامل حلقوق املرأة  ١٥-١١١  
  ؛)أستراليا(مواصلة تنفيذ التدابري حلماية وتعزيز حقوق املرأة  ١٦-١١١  
فعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها يف       الاالختياري  دعم الوقف    ١٧-١١١  

  ؛)إيطاليا(أقرب وقت ممكن 
تدابري إلكمـال   التنفيذ عقوبة اإلعدام واختاذ     لاختياري  فرض وقف    ١٨-١١١  

  ؛)كوستاريكا(إلغائها 
تزويد الشرطة والقوات املسلحة بتعليمات واضحة وبالتدريب الالزم         ١٩-١١١  

 وال سيما فيما يتعلـق حبـاالت   ،قوق اإلنسانوفقاً للمعايري الدولية حل   للتصرف  
اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء املعاملـة واالحتجـاز التعـسفي            

  ؛)كندا(وأفعال التخويف 
تزويد الشرطة والدرك والقـوات املـسلحة بتعليمـات واضـحة            ٢٠-١١١  

 اجلبـل (وبالتدريب الالزم للتصرف وفقاً للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان           
  ؛)األسود

إصدار أوامر واضحة لقوات األمن فيما يتعلق باحلاجـة إىل احتـرام      ٢١-١١١  
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بشكل مستمر وال سيما احلظر الكامل للتعذيب           

  ؛)تونس(سوء املعاملة ضروب وغريه من 
اغتنام الفرصة لبذل قصارى جهودها لضمان احلقوق األساسية جلميع          ٢٢-١١١  
واطنني بغض النظر عن نوع اجلنس واألصل اإلثين، يف مجيع أراضـيها، وفقـاً       امل

قـوق اإلنـسان    حباخلاصني  لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني       
  ؛)النرويج(وغريمها من الصكوك ذات الصلة حبقوق اإلنسان 

ق اإلنسان  اعتماد وتنفيذ تدابري لضمان االمتثال للمعايري الدولية حلقو        ٢٣-١١١  
مارسـة التعـذيب   ملمن جانب القوات املسلحة يف مايل، وال سيما احلظر املطلق     
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 وضمان إجراء حتقيق فعال يف مجيع التقارير املتعلقـة بالتعـذيب            ،وسوء املعاملة 
  ؛)آيرلندا(وغريه من ضروب سوء املعاملة، وإحضار املسؤولني إىل العدالة 

من حلقـوق اإلنـسان والقـانون       ضمان احترام قوات الدفاع واأل     ٢٤-١١١  
  ؛)فرنسا( للسجناء ، وال سيما فيما يتعلق مبعاملتهااإلنساين الدويل

التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على ممارسة تـشويه األعـضاء            ٢٥-١١١  
 وهي ممارسة شائعة للغاية متغلغلة يف تقاليد        ،"اخلتان"  بالتناسلية لإلناث، املعروفة    

  ؛)جيبويت(مايل 
القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتعزيز مشاركة          ٢٦-١١١  

  ؛)الكرسي الرسويل(املرأة يف اجملتمع 
مواصلة جهودها للقضاء على ممارسة تـشويه األعـضاء التناسـلية            ٢٧-١١١  

مـشاركتها  تيـسري   لإلناث والتشجيع على تعزيز جهودها لتحرير املرأة متاماً و        
  ؛)رواندا( الشؤون العامة مشاركة كاملة يف

ممارسـة تـشويه    استمرار  اعتماد مجيع التدابري الالزمة للقضاء على        ٢٨-١١١  
األعضاء التناسلية لإلناث، مبا يف ذلك من خالل أمور منها تنظيم محالت جديدة             

 بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واجملتمـع املـدين             ،لبث الوعي 
  ؛)أوروغواي(
م اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمـرأة يف مشـال مـايل             دع ٢٩-١١١  

  ؛)جيبويت(
محاية املرأة من مجيع أشكال العنف اجلنسي وضمان االحترام الكامل           ٣٠-١١١  

سـيما    وال ،يف إدارة الرتاع  " املرأة والسلم واألمن  "لقرارات جملس األمن بشأن     
  ؛)فرنسا(سياسي يف احلوار الالفعالة ملرأة امن خالل ضمان مشاركة 

اختاذ إجراءات عاجلة حلماية املرأة من أي شكل من أشكال العنـف             ٣١-١١١  
  ؛)إيطاليا(اجلنسي 

اختاذ مجيع التدابري املناسبة حلظر مجيع أشكال العنف اجلنـسي ضـد             ٣٢-١١١  
  ؛)بلجيكا(املرأة والفتيات من جانب خمتلف اجملموعات املسلحة واملعاقبة عليها 

  ؛)اليابان(ة تعزيز جهودها للقضاء على عمل األطفال مواصل ٣٣-١١١  
االمتثال ملعايري منظمة العمل الدولية يف جمال استخدام األطفال وحظر           ٣٤-١١١  

  ؛)ليبيا(بغاء األطفال ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال 
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اختاذ التدابري لضمان محاية األطفال دون سن الثامنة عشرة من البيـع    ٣٥-١١١  
ان إجراء حتقيق ومالحقة قضائية للجناة وفرض العقوبـة علـيهم           واالجتار وضم 

  ؛)مصر(
اعتماد مجيع التدابري الالزمة ملكافحة عمل األطفال واالجتار باألطفال          ٣٦-١١١  

  ؛)سلوفينيا(بشكل فعال 
 ،االجتار غري القانوين باألشـخاص    كافة أشكال   بذل اجلهود ملكافحة     ٣٧-١١١  

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب         وال سيما تلك املشار إليها يف     
  ؛)ليبيا(الوطنية وبروتوكوليها 

يتـصل   فيماتنفيذ برنامج وطين ملكافحة االجتار واالستغالل اجلنسي         ٣٨-١١١  
  ؛)املكسيك(ملرأة والطفل با
اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية حقوق الطفل ومنع جتنيد األطفـال            ٣٩-١١١  

 ووضع آليات إلعادة إدماج األطفال الذين يـتم        ،طراف يف الرتاع  ألانب  من جا 
  ؛)فرنسا(تسرحيهم 

اختاذ التدابري امللموسة ملكافحة جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف            ٤٠-١١١  
  ؛)إيطاليا(العمليات القتالية وضمان إعادهتم إىل أُسرهم 

ا يتعلق حبظـر جتنيـد      مواصلة احترام التزاماهتا الوطنية والدولية فيم      ٤١-١١١  
 مبا يف ذلك من خـالل تنظـيم محـالت توعيـة             ،القوات املسلحة يف  األطفال  

  ؛)بلجيكا(
ضمان أن تكون التدابري املتخذة خالل العمليات العسكرية تـدابري           ٤٢-١١١  

ترمي إىل ختفيف أثر الرتاع املسلح على األطفال، من خالل ضمان مبادئ التمييز    
  ؛)ابلجيك(والنسبية واحلذر 

اختاذ تدابري للقضاء على االجتار باملخدرات وهتريب األسلحة يف مشال           ٤٣-١١١  
  ؛)سري النكا(مايل 

بـني   اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع العمليات االنتقامية والعنف فيما         ٤٤-١١١  
  ؛)فرنسا(احمللية ونزع سالح املليشيات اجملتمعات 

ت حقوق اإلنسان يف الـشمال ويف       حتديد هوية مجيع مرتكيب جتاوزا     ٤٥-١١١  
الواليات املتحـدة   (باماكو ومساءلتهم من خالل عملية قضائية تتسم بالشفافية         

  ؛)األمريكية
بـشكل  مجيع مرتكيب االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان       مقاضاة   ٤٦-١١١  

  ؛)إيطاليا(أو من خالل اللجوء إىل النظام القضائي الدويل مباشر 
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 مجيع اجلرائم اليت ارُتكبت فيما يتعلق باألزمة يف مايل، يف           التحقيق يف  ٤٧-١١١  
  ؛)النرويج(مجيع مناطق البالد 

عدام اإلإجراء حتقيقات فعالة ونزيهة يف مجيع التقارير املتعلقة حباالت           ٤٨-١١١  
تعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة والعنف، إلحضار        الالقضاء و نطاق  خارج  

 وضمان محاية حقوق مجيع     ،يتهم اجلنائية أمام القضاء   األشخاص املشتَبه يف مسؤول   
  ؛)ليتوانيا(النساء واألطفال يف ذلك  مبن ، وال سيما أضعف اجملموعات،السكان

مجيع حاالت العنـف اجلنـسي      ضمان التحقيق الفوري واملوثوق يف       ٤٩-١١١  
فري وتو ، بغض النظر عن انتمائهم    ،اجملموعات املسلحة ارتكاهبا على أيدي     املزعوم

  ؛)سلوفاكيا(سبل إنصاف مناسبة للضحايا 
ضمان إحضار مجيع األشخاص املسؤولني عـن انتـهاكات حقـوق            ٥٠-١١١  

  ؛)بولندا(اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة ويف احلرية ويف األمن، إىل القضاء 
ضمان مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل مالحقة مجيع مرتكيب           ٥١-١١١  

 اإلنسان، وال سيما من خالل مواصلة التعاون مـع احملكمـة            انتهاكات حقوق 
  ؛)فرنسا(اجلنائية الدولية 

اختاذ تدابري صارمة ملنع االنتهاكات والتجـاوزات يف جمـال حقـوق              ٥٢-١١١  
 وإجراء حتقيقات يف مجيع االنتهاكات املزعومـة        ،اإلنسان من جانب قوات األمن    

  ؛)مجهورية كوريا (٢٠١٢مارس /ارحلقوق اإلنسان من جانب قوات األمن منذ آذ
مواصلة بذل اجلهود لتعزيز سيادة القانون لضمان حتسني محاية حقوق           ٥٣-١١١  

  ؛)سنغافورة(شعبها 
القـضائية وحريـة    للـسلطة   النص على حتقيق االستقاللية الكاملة       ٥٤-١١١  

  ؛)الكرسي الرسويل(الصحافة 
تفاء القسري والتعـذيب    إنشاء جلنة قضائية للتحقيق يف حاالت االخ       ٥٥-١١١  

ارضني للمجلس العسكري بعـد     من جانب أفراد القوات املسلحة والشرطة املع      
  ؛)إسبانيا (٢٠١٢أبريل /نقالب يف نيساناال حماولة

إنشاء جلنة قضائية للتحقيق يف االنتـهاكات والتجـاوزات حلقـوق        ٥٦-١١١  
  ؛)إسبانيا(اإلنسان اليت ارُتكبت يف مشال البالد 

زيز عمليات املراقبة لتجّنب أفعال االنتقام أو األفعال املخالفة حلقوق          تع  ٥٧-١١١  
  ؛)إسبانيا(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بعد  تغيري األوضاع يف مشال البالد 

 وتطبيق مبدأ احتـرام مـدة       ،ضمان التنفيذ الفعال للتشريع اجلنائي     ٥٨-١١١  
  ؛)السويد(وين  ساعة يف أي إطار قان٤٨  باالحتجاز احملددة 



A/HRC/23/6 

GE.13-11813 24 

 ،مواصلة جهودها يف جمال املساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة والطفل          ٥٩-١١١  
وكذلك أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد القوات املسلحة وقوات           

  ؛)تونس(األمن والقضاة واملوظفني القضائيني وسلطات السجون 
نسان للموظفني املكلفـني    التدريب يف جمال حقوق اإل    توفري  مواصلة   ٦٠-١١١  

  ؛)تركيا(بإنفاذ القانون والقضاة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
التحقيق مع أفراد قوات األمن املتورطني يف االنتـهاكات الـصارخة            ٦١-١١١  

حلقوق اإلنسان اليت حدثت مؤخراً، ومقاضاهتم وفقاً للمعايري الدولية من خالل           
  ؛)يطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لرب(حماكمة عادلة 

التحقيق يف مجيع ادعاءات قتل املدنيني والتعذيب وسـوء املعاملـة            ٦٢-١١١  
واالعتداء اجلنسي وحاالت االحتجاز التعسفي من جانب جيش وشرطة مـايل           

 وضمان إحضار مرتكيب اجلرائم  ،غريمها من اهليئات اليت ختضع لرقابة احلكومة       أو
  ؛)ساالنم(إىل القضاء 

وإعادة مواصلة اجلهود املبذولة بالفعل لتعزيز املؤسسات الدميقراطية         ٦٣-١١١  
 وكذلك ،الدستوري من خالل تعزيز سيادة القانون والنظام القضائيالنظام إقرار 

  ؛)بلجيكا(مزيد من احلماية للمرأة والطفل توفري من خالل 
الكرسـي  (لـبالد   ضمان حرية الدين والعبادة جلميع األشخاص يف ا        ٦٤-١١١  

  ؛)الرسويل
ضمان حرية الدين أو املعتقد يف مجيع أحناء البالد وضـمان احلمايـة              ٦٥-١١١  

  ؛)بولندا(الواجبة جلميع أماكن العبادة 
اختاذ تدابري حلماية حقوق اإلنسان بشكل فعـال واحملاكمـة وفقـاً             ٦٦-١١١  

جلميع الـسكان   لألصول القانونية ويف الوقت نفسه ضمان حرية الدين واملعتقد          
  ؛)تايلند(
الرامية إىل محاية حرية التعبري ووقف املمارسات اليت        اجلهود  مواصلة   ٦٧-١١١  

 مبا يف ذلك التهديدات اليت يتعرض هلا الـصحفيون          ،هتدد احلق يف حرية التعبري    
  ؛)دولة فلسطني(وسائط اإلعالم تتعرض هلا و
يما من خالل التحقيـق يف       وال س  ،ضمان املمارسة احلرة حلرية التعبري     ٦٨-١١١  

  ؛)إسبانيا(مجيع اهلجمات على الصحفيني وحماكمتهم 
ضمان أمن الصحفيني ووضع حد لإلفالت من العقاب الذي يتمتع به            ٦٩-١١١  

  ؛)النمسا(حالياً مرتكبو مثل هذه اهلجمات 
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تعزيز حقوق املرأة وبصفة خاصة تعزيز وصـول املـرأة إىل            مواصلة ٧٠-١١١  
  ؛)بوروندي(ة لصنع القرار اهليئات الوطني

مواصلة اجلهود القانونية واإلجرائية لتنفيذ تدابري لوصول املـرأة إىل           ٧١-١١١  
ز النساء يف القطاع غري الرمسي    ة من الوظائف والتصدي ألسباب تركّ     طائفة واسع 

  ؛)مصر(
مواصلة تنفيذ املشاريع والـربامج اجلاريـة للتنميـة االجتماعيـة            ٧٢-١١١  

مواصلة اجلهود  )/كوبا( وال سيما تلك اليت ترمي إىل مكافحة الفقر          واالقتصادية،
) ٢٠١٧-٢٠١٢(الرامية إىل تنفيذ اإلطار االستراتيجي للنمو واحلد من الفقر          

حتسني تنفيذ الربامج الوطنية يف جمايل التنمية والقـضاء علـى الفقـر             )/اجلزائر(
  ؛)السودان(
برامج التعليم واخلدمات الصحية    تعزيز احلد من الفقر والوصول إىل        ٧٣-١١١  

  ؛)املكسيك(
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني استهالك األغذية علـى املـستوى            ٧٤-١١١  

 مبا يف ذلك التعجيل بعملية اعتماد ورقة سياسة وطنية يف هذا الـصدد              ،الوطين
  ؛)ماليزيا(
حتسني وضمان وصول األطفال بشكل كاف إىل الرعايـة الـصحية            ٧٥-١١١  

  ؛)بولندا(عليم والت
الوصول إىل  نقص إمكانية   مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل احلد من         ٧٦-١١١  

 بغية مكافحة خطـر اإلصـابة       ،املاء الصاحل للشرب وخدمات الصرف الصحي     
  ؛)مصر(بالكولريا 

 مبا يف ذلك من خـالل       ، لوضع برنامج شامل للصحة    اجلهودتكثيف   ٧٧-١١١  
املاء الصاحل للشرب وخـدمات الـصرف الـصحي      الوصول إىل   إمكانية  توفري  

  ؛)إندونيسيا(
سيما   وال، التعليمي النظاممواصلة اجلهود اإلجيابية لتحسني سري عمل        ٧٨-١١١  

  ؛)مصر(من خالل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس 
 مبا يف ذلك التعجيل بتنفيـذ       ، التعليمي النظاملتعزيز  مضاعفة اجلهود    ٧٩-١١١  

 ٢٠٠٨املنتدى الوطين للتعلـيم املعقـود يف عـام          املنبثقة عن   مجيع التوصيات   
  ؛)ماليزيا(
بدعم من   ، مبا يف ذلك التدريب املهين     ، التعليمي النظاممواصلة تعزيز    ٨٠-١١١  

  ؛)سنغافورة(اجملتمع املدين 
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محاية حقوق األطفال، واملنظور اجلنساين     النهوض بنهج برناجمي يشمل      ٨١-١١١  
  ؛)شيلي(والتعليم 

 مبن فيهم األشـخاص     ،محاية حقوق اإلنسان ألضعف فئات السكان      ٨٢-١١١  
  ؛)ايرومان(ذوو اإلعاقة واألطفال والنساء 

ضمان محاية مجيع األشخاص املشردين داخلياً بغض النظر عن أصلهم           ٨٣-١١١  
  ؛)النمسا(اإلثين 

مواصلة العمل بشكل وثيق مع اهليئات اإلقليمية واألمـم املتحـدة            ٨٤-١١١  
شركاء املاحنني إلجياد حلول قابلة للدوام ألزمة الالجئني واألزمة اإلنسانية بغية وال

  ؛)أستراليا(الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني 
إلرهـاب جبميـع مظـاهره      مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحـة ا       ٨٥-١١١  

  ).النكا سري(
يف الوقت املناسـب،     ،دودها التوصيات أدناه، وبتقدمي ر    وستقوم مايل بالنظر يف     -١١٢

دون أن يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقـوق اإلنـسان يف               
  :٢٠١٣يونيه /حزيران

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص           ١-١١٢  
  ؛)الربتغال(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد        النظر يف     ٢-١١٢  
دولـة  (إلغاء عقوبـة اإلعـدام   هبدف  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل          )/فلسطني
فظـات  إلغاء عقوبة اإلعـدام، دون حت     هبدف  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل          )/سلوفينيا(
إلغاء عقوبة اإلعدام، واختـاذ التـدابري       هبدف  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

  ؛)سويسرا(لذلك الغرض 
وضع حد لألزمة املؤسسية لكي تتمكن اجلهات الفاعلة السياسية يف            ٣-١١٢  

صوت واحد لتسوية األزمة السياسية واسـتعادة الـسالمة         مايل من التحدث ب   
  ؛)تشاد(اإلقليمية للبالد 

وضع تدابري قابلة للدوام وشاملة لضمان سـالم دائـم فيمـا بـني          ٤-١١٢  
  ؛)مجهورية كوريا(اجملموعات القبلية 

اعتماد اجلمعية الوطنية ملشروع القانون الذي يرمي إىل إلغاء عقوبـة             ٥-١١٢  
التعجيل بالعمليات الداخلية الرامية إىل املوافقة على       )/سي الرسويل الكر(اإلعدام  
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إلغاء عقوبة اإلعـدام مبوجـب      )/الربتغال(مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام      
اعتماد مشروع قانون يرمي إىل اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعـدام        )/فرنسا(القانون  

إلغاء عقوبـة اإلعـدام،     تقييم إمكانية صياغة مشروع قانون بشأن       )/سلوفاكيا(
  ؛)األرجنتني(الذي ال يزال معروضاً أمام اجلمعية الوطنية 

تعديل قانون األحوال الشخصية واألسرة ليشمل إشارة صـرحية إىل            ٦-١١٢  
تعديل قانون األحـوال    )/هنغاريا(التزامات مايل الدولية فيما يتعلق حبقوق املرأة        
 املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان،      الشخصية واألسرة جلعله يتطابق بالكامل مع     

القضاء على التمييز ضـد املـرأة       اتفاقية   اليت حددهتا    ،يف ذلك حقوق املرأة    مبا
تعديل قانون األحوال الشخصية واألسرة وفقاً للمعـايري        التفكري يف   )/الدامنرك(

اختاذ خطـوات ملراجعـة   )/دولة فلسطني(الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة    
 األحوال الشخصية واألسرة من خالل اختاذ تدابري للقضاء علـى مجيـع             قانون

اختـاذ  )/السويد(أشكال التمييز بني اجلنسني وتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل          
التدابري الالزمة لضمان املساواة بني اجلنسني وتعديل أحكام قـانون األحـوال            

قوق اإلنسان املتعلقة حبقوق    الشخصية واألسرة اليت ال متتثل للمعايري الدولية حل       
  ؛)تركيا(املرأة 

اعتماد تشريع حمدد يرمي إىل حظر مجيع أشكال تـشويه األعـضاء              ٧-١١٢  
  ؛)سويسرا(لإلناث التناسلية 

اعتماد قوانني جنائية حتظر بالتحديد ممارسـات تـشويه األعـضاء             ٨-١١٢  
  ؛)انياأمل(والنص على عقوبات مناسبة اإلناث، وختان لإلناث التناسلية 

جمللـس  التابعـة   إصدار وتنفيذ دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة          ٩-١١٢  
توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة      )/اجلمهورية التشيكية (حقوق اإلنسان   

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات       )/غواتيماال(حلقوق اإلنسان   التابعة  
مة إىل مجيع املكلفـني بواليـات مبوجـب         النظر يف توجيه دعوة دائ    )/هنغاريا(

توجيه دعوة دائمة إىل    )/التفيا(جمللس حقوق اإلنسان    التابعة  اإلجراءات اخلاصة   
توجيه دعـوة   )/الربتغال(جمللس حقوق اإلنسان    التابعة  مجيع اإلجراءات اخلاصة    

جمللـس حقـوق اإلنـسان      التابعة  مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة       
  ؛)إسبانيا(
التخفيف من مجيع أحكام عقوبة اإلعدام احلالية إىل أحكام بالسجن،           ١٠-١١٢  

وضمان اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك من خالل التـصديق علـى              
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)هنغاريا(والسياسية 
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أحكام عقوبة اإلعدام، واحلد تدرجيياً مـن عـدد         التخفيف من مجيع     ١١-١١٢  
اجلرائم اليت يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام واعتماد تدابري الحقة لضمان إلغائهـا            

امللحق بالكامل، مبا يف ذلك من خالل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين          
 كلياً   اإلعدام إلغاء عقوبة هبدف  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

  ؛)أوروغواي(
  ؛)اجلبل األسود(اختاذ تدابري لإللغاء التام لعقوبة اإلعدام  ١٢-١١٢  
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتجنب العقـاب اجلمـاعي والتعـسفي            ١٣-١١٢  

لألشخاص الذين يزعم تواطؤهم مع املتمردين؛ ووضع حد للتجـاوزات الـيت            
تفاء القسري، وال سيما ضـد األقليـات        مارسة االخ ملترتكبها قوات األمن، و   

  ؛)أملانيا(والصحفيني 
حـاالت اإلعـدام   (وضع حد لالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان     ١٤-١١٢  

 الـيت   ،)التعسفي والتعذيب وتدمري أماكن العبادة واحلرمان من حريـة الـدين          
املسلحة األصولية اليت تعمل يف مشـال الـبالد         اجلماعات  بصفة خاصة   ترتكبها  

  ؛)الكرسي الرسويل(
تكثيف محالت توعية اجلمهور فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسـلية           ١٥-١١٢  

  ؛)اجلمهورية التشيكية( واعتماد وتنفيذ تشريع حيظر وجيرم هذه املمارسة ،لإلناث
اختاذ التدابري التشريعية حلظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسـلية           ١٦-١١٢  

  ؛)هنغاريا(تكيب هذه املمارسة الضارة أمام القضاء لإلناث وضمان إحضار مر
اختاذ التدابري التشريعية حلظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسـلية           ١٧-١١٢  

لإلناث وتعزيز محالت التوعية، وفقاً للقرارات الصادرة مؤخراً عـن اجلمعيـة            
  ؛)إيطاليا(العامة لألمم املتحدة 

املتمثلة يف يع أشكال املمارسات التقليدية تعزيز التشريع الذي حيظر مج ١٨-١١٢  
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وفقاً للتوصيات اليت قدمتها اللجنـة املعنيـة            

  ؛)اجلبل األسود(بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل 
اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث           ١٩-١١٢  

  ؛)نداهول(
اعتماد تشريع بشكل عاجل حلظر ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية           ٢٠-١١٢  

  ؛)الربتغال(لإلناث 
 من قبل   التجنيدحلماية األطفال من    املمكنة عملياً   اختاذ مجيع التدابري     ٢١-١١٢  

، مبا يف ذلك تقدمي معلومـات       املوالية هلا اجملموعات املسلحة املوالية للدولة وغري      
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توصيات إىل األمم املتحدة وغريها من أصحاب املـصلحة لـدعم           وحتليالت و 
  ؛)آيرلندا(وتعزيز جهودها لضمان االمتثال للمعايري الدولية 

للتقارير وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان      التصدي بشكل عاجل     ٢٢-١١٢  
  ؛)سلوفاكيا (طفال من جانب اجملموعات املتمردةاليت تفيد بتجنيد األ

اذ تدابري ملساءلة مرتكيب االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان من         اخت ٢٣-١١٢  
مجهوريـة  (جانب اجملموعات املسلحة وتقدمي التعويضات للضحايا يف مشال مايل          

  ؛)١()كوريا
تقييم إمكانية اعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان احلق يف العدالـة،            ٢٤-١١٢  

فراد أسرهم يف حاالت االنتـهاكات      ويف معرفة احلقيقة، ويف تعويض الضحايا وأ      
  ؛)األرجنتني(الصارخة حلقوق اإلنسان 

إجراء حتقيق فوري ونزيه وفعال يف مجيع حاالت اإلعدام خارج نطاق            ٢٥-١١٢  
  ؛)كندا(القضاء ومقاضاة املسؤولني 

التحقيق يف االدعاءات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء           ٢٦-١١٢  
الصراع مع الطوارق وحماكمة اجلناة، وكذلك التحقيـق يف         اليت وقعت يف إطار     

  ؛)كوستاريكا(ادعاءات التعذيب داخل زنزانات دوائر أمن الدولة 
اإلثنية بغيـة   إجراء حتقيق فعال مع مجيع قطاعات اجملتمع واجملموعات          ٢٧-١١٢  

  ).ليبيا(إلنسان ا متتع اجلميع حبقوق
  :مايلييد بتأومل حتظَ التوصية الواردة أدناه   -١١٣

إمكانية اختاذ تدابري ملكافحة التمييز بني األديان والعنف القائم          دراسة  ١-١١٣  
  ).األرجنتني(على الدين 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس مواقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -١١٤
وال ينبغـي تأويـل هـذه       . أو الدولة موضـوع االسـتعراض     /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/الستنتاجات وا

  االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض  -ثالثاً  
يف الذي قدمته   إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا مايل يف التقرير الوطين          جيدر الرجوع     -١١٥

  .إطار االستعراض الدوري الشامل
__________ 

اختاذ تدابري ملساءلة مرتكبيها وتوفري سبل انتـصاف        : "التوصية بالصيغة اليت قرئت هبا أثناء احلوار التفاعلي        )١(
 )".مجهورية كوريا(للضحايا يف هذه املنطقة 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only] 
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• Mr Mamoudou Sow, Head of Department, Minister of Foreign Affairs and 
International Cooperation; 

• Mr Cheik Oumar Coulibaly, Second Adviser, Permanent Mission of Mali; 

• Mr Sidi Mohamed Youba Sidibe, Counsellor, Permanent Mission of Mali. 

        


