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  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  املفوضية السامية حلقـوق اإلنسان،جتميع للمعلومـات أعدته 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥    ً        وفقا  للفقرة 

  *مايل

                                                                                                                هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف                    
  .                        دة الرمسية ذات الـصلة   ـ        م املتح ـ       ق األم   ئـ           لك من وثا                                                                  ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذ         

                   خبالف ما يرد منها                                                                                                           وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                 
  ُ    وذُكرت   .     نسان      ّ                                                         وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإل           .                                           يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

                                           وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة         .                                                                          بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          
         ويف حالة    .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                              ً                 األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي             

           وملا كـان     .    ُ                  ً                                                              ، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة                                      عدم وجود معلومات حديثة   
                                                                                                                 هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومـات أو إىل التركيـز       

                                                 أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات  /      ما و                   ُ                                     بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة       
   .                   الدولية حلقوق اإلنسان

  

  

                                                      

   .                                          جع الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجة                                            يتحقق حمررو األمم املتحدة من صحة املعلومات واملرا  مل    *
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

   ) ٢ (                                    املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ــصديق أو   ــاريخ الت                        ت

                  االنضمام أو اخلالفة
  /        اإلعالنات
          التحفظات

                         العتراف باالختصاصات احملددة ا
                هليئات املعاهدات

   ال   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٤يوليه / متوز١٦                                                      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        

           والثقافية 
  -  ال يوجد  ١٩٧٤يوليه / متوز١٦

ــدول   ال يوجد  ١٩٧٤يوليه / متوز١٦                                      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     العهد ــني ال ــة ب ــشكاوى املتبادل                                    ال
   ال   ):   ٤١      املادة  (

                                                      الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق       
                                               املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

أكتوبر / تشرين األول٢٤
٢٠٠١  

  -  ال يوجد

  -  ال يوجد ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٠          ضد املرأة  ز                                  فاقية القضاء على مجيع أشكال التميي  ات
                                                        الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال        

                  التمييز ضد املرأة
ديسمرب / كانون األول٥

٢٠٠٠  
     نعم   ):  ٩   و ٨        املادتان  (                إجراءات التحقيق   ال يوجد

                 املعاملـة أو                                              اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      
                                         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــدول   ال يوجد  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٦ ــني ال ــة ب ــشكاوى املتبادل                                    ال
   ال   ):   ٢١      املادة  (

   ال   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 
     نعم   ):   ٢٠      املادة  (                إجراءات التحقيق 

                                                        الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       
                                               لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          ضروب املعام

  -  ال يوجد  ٢٠٠٥مايو / أيار١٢

  -  ١٦املادة  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠                    اتفاقية حقوق الطفل
                                                        الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق         

                                 باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
 من ٢الفقرة   ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  ٣املادة 
-  

                                                          الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع        
                                                    األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

                                                          االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين        
              وأفراد أسرهم

ــني   ال يوجد  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٥ ــة ب ــشكاوى املتبادل ــدول                          ال           ال
   ال   ):   ٧٦      املادة  (

   ال   ):   ٧٧      املادة  (             شكاوى األفراد 
                                                                                                     الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اتفاقية محاية األشخاص              :                                  ً           املعاهدات األساسية اليت ليست مايل طرفاً فيها      

                             ، االتفاقية الدولية حلماية مجيع  )    ٢٠٠٧           توقيع فقط،  (                            محاية األشخاص ذوي اإلعاقة                                   ، الربوتوكول االختياري التفاقية    )    ٢٠٠٧             توقيع فقط،    (             ذوي اإلعاقة   
     ).     ٢٠٠٧           توقيع فقط،  (                         األشخاص من االختفاء القسري 

                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
     نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

     نعم  ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األ
     نعم  )٣(بروتوكول بالريمو

      ١٩٦١           واتفاقية     ١٩٥٤                      نعم، باستثناء اتفاقية   )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
                               نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

     نعم  )٦(سية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األسا
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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                                                                          ، رحبت جلنة حقوق الطفل بتصديق مايل على العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     ٢٠٠٧      يف عام   -  ١
    أما   .  ) ٧ (                       وبروتوكوهلا االختياري                                    اتفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة              ديق على                                      أو انضمامها إليها وأوصتها بالتص    

ّ                                          جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فشّجعت مايل على النظر يف إصدار اإلعالنات املنصوص                                                    
   . ) ٨ (                 من هذه االتفاقية  ٧٧   و  ٧٦               عليها يف املادتني 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

       رأة يف                          اء على التمييز ضد امل    ـ              ، وجلنة القض      ٢٠٠٣                                                   حظت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام           ال  -  ٢
                                                   أن املعاهدات الدولية هلا أسبقية علـى التـشريعات        ٢٠٠٧                                              ، وجلنة حقوق مجيع العمال املهاجرين يف عام             ٢٠٠٦     عام

                              أو تذكر مناسبة جـرى فيهـا                ً  فيذ ذلك عملياً                                                               ومع ذلك، الحظت هذه اهليئات أن مايل مل تقدم أمثلة على تن             .        الوطنية
                                      ، أعربت جلنة القضاء على التمييـز           ٢٠٠٢         ويف عام     .  ) ٩ (                                                           االحتجاج مباشرة بواحدة من املعاهدات أمام احملاكم الوطنية       

    .  )  ١٠ (                                                                             العنصري عن دواعي قلق مماثلة تتعلق باالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

  وق إنساين اهليكل املؤسسي واحلق- جيم 

       ، وعدة     ٢٠٠٦                                                               ، الحظت جلنة حقوق الطفل بتقدير إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عام     ٢٠٠٧       ويف عام   -  ٣
                                                                                      ومع ذلك، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم حصول هذه املؤسسة بعد على املـوارد البـشرية            .                          آليات للمتابعة القطاعية  

                                                                   ملؤسسة الوليدة ما يلزم من موارد بشرية ومالية لتمكينها مـن                                               وأوصت اللجنة مايل بأن ختصص هلذه ا        .                 واملالية الكافية 
    .  )  ١١ (                         إجناز أنشطة واليتها بفعالية

   التدابري السياساتية- دال 

ّ                  ُ                    ، ذكرت وزارة التعليم الوطين أن عدة مشاريع قد طُّورت من بينها وضع كُتيبـات               ٢٠٠٤      مايو   /       يف أيار   -  ٤ ُ                                             
               ُ                               وعالوة على ذلك أُنشئت يف وزارة التعليم يف          .                 املواد التعليمية              عن جتهيز                                     ً     لتدريب معلمي املدارس الثانوية، فضالً    

                                                                                 جلنة إرشادية وطنية معنية بالربنامج الوطين للتعليم يف جمـال حقـوق اإلنـسان               (      ١٩٩٨       ديسمرب   /           كانون األول 
   . )  ١٢ ( )    ٢٠٠٦-     ٢٠٠١ (                                          ووضعت هذه اللجنة برامج منها خطة عمل وطنية   .  )      والسالم

       اليت      ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                    الوطنية للفترة           ستراتيجية ال ا         اخلطة        إىل     ٢٠٠٧           ل يف عام                                  ويف حني أشارت جلنة حقوق الطف       -  ٥
ـ       فقد أ    ،                                                                                              وضعتها وزارة النهوض باملرأة والطفل واألسرة وتشتمل على خطة فرعية للنهوض بالطفل واألسرة                     عـن    ت     عرب

   . )  ١٣ (            هذا القبيل                                       األطفال، وأوصت اللجنة مايل باعتماد خطة من     شؤون              شاملة تتعلق ب                خطة عمل وطنية     وجود           أسفها لعدم 
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

   )  ١٤ (            هيئة املعاهدة
ّ       آخر تقرير قُـّدم     ُ           

            حالة اإلبالغ            رد املتابعة                   آخر مالحظات ختامية   ُ       وُنظر فيه
             ر موحد يضم   ـ     تقري    دمي  ـ   تق      تأخر  -        ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب     ٠٠٢ ٢                                جلنة القضاء على التمييز العنصري

                     اخلامس عشر والسادس             التقريرين  
      ٢٠٠٥            عشر منذ عام 

                                      اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
                      واالجتماعية والثقافية

        نــوفمرب  /               تــشرين الثــاين  -
١٩٩٤      

   )                  النظر من دون تقرير (

                                   تأخر تقدمي التقارير من األويل إىل        -
  ،     ١٩٩٥   ،    ١٩٩٠                  الرابع منذ عام    

              على التوايل    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٠

                   تأخر تقدميه منـذ          ٢٠٠٣      أبريل  /     نيسان      ٢٠٠٣                           اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
      ٢٠٠٤   ام ـ  ع

                                     تأخر تقدمي التقرير الثالـث منـذ      
      ٢٠٠٥    عام 

                                          اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز      
          ضد املرأة

                            حني موعد تقدمي تقرير موحد     ـ  ي  -      ٢٠٠٦      يناير  /           كانون الثاين      ٢٠٠٣
                           التقريرين السادس والسابع يف     يضم 
      ٢٠١٠    عام 

                                   تأخر تقدمي التقريرين األويل والثاين      -  -  -                    جلنة مناهضة التعذيب
         علـى       ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٠          منذ عام   
        التوايل

                              ني موعد تقدمي التقرير املوحد     ـ  حي  -      ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط      ٢٠٠٥                جلنة حقوق الطفل
                                  الذي يشمل التقـارير الثالـث       

   ٢   ٢٠١                     والرابع واخلامس يف عام 
               الربوتوكـول   -                    جلنة حقوق الطفـل     

                                     االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف     
                 الرتاعات املسلحة 

                                   تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ        -  -  -
      ٢٠٠٤    عام 

            الربوتوكـول    -                    جلنة حقوق الطفـل     
                                   االختياري التفاقية حقـوق الطفـل      
                                      املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال      

       باحية                         واستغالل األطفال يف املواد اإل

                                   تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ        -  -  -
      ٢٠٠٤    عام 

                              محاية حقـوق مجيـع العمـال            جلنة  
                       املهاجرين وأفراد أسرهم

                              ني موعد تقدمي التقرير الثاين     ـ  حي  -      ٢٠٠٦      أبريل  /     نيسان      ٢٠٠٥
      ٢٠٠٩    عام 
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ّ               ، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن مايل مل تقّدم                ١٩٩٤         ويف عام     -  ٦                أي تقرير منذ                                                              
  .    ّ                                                                 وحثّت اللجنة مايل بشدة على الوفاء بالتزاماهتا يف أقرب وقت ممكن            .     ١٩٧٦                     يف االتفاقية عام                  ً   أن أصبحت طرفاً  

                                                                                    الدخول بنشاط يف حوار بناء مع اللجنة يتعلق بكيفية الوفاء بشكل أكثر مالءمة بااللتزامات                  ً وطلبت من مايل أيضاً
   . )  ١٥ (                                ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                 الناشئة عن العهد الدويل اخلاص باحلقو

             عن أسـفها      ٢٠٠٧                                                                          ويف حني تالحظ جلنة حقوق الطفل تنفيذ بعض التوصيات اليت قدمتها، فقد أعربت يف عام    - ٧
                                                                                                                           لعدم كفاية تنفيذ الكثري من التوصيات األخرى، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بتسجيل املواليد، والعقاب البدين وإسـاءة                  

    .  )  ١٦ (                                                                                     ، وإمهال وإيذاء األطفال، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر واإلكراه على الزواج       املعاملة

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
   ال  ُ               ُوجهت دعوة دائمة

        ال يوجد                                               آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
                                         لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان           املمثل اخلاص                                     الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

        ال يوجد                ُ                             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
         ال ينطبق                       التعاون أثناء البعثات /      التيسري

        ال يوجد                 متابعة الزيارات
      ٢٠٠٧        ديـسمرب   /            كانون األول  ٣١   و    ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                   يف الفترة ما بني                                                الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

                       ُ             وعالوة على الرسائل اليت أُرسلت من        .  ُ                                       أُرسل ما جمموعه أربع رسائل إىل احلكومة      
           ويف الفترة    .                               أفراد ليس من بينهم نساء      ٣  ب                                          أجل فئات معينة، كانت الرسائل تتعلق       

    ).         يف املائة  ٥٠ (                          نفسها، ردت مايل على رسالتني 
                       أرسلها أصحاب واليـات               ً   استبياناً   ١٢                                         مل جتب مايل على أي استبيانات من أصل            )  ١٧ (            ائل مواضيعية                                الردود على االستبيانات املتعلقة مبس

           كـانون     ٣١    و     ٢٠٠٤         ينـاير    /                   كـانون الثـاين     ١           ما بني     )  ١٨ (               اإلجراءات اخلاصة 
   .                ، ضمن املهل احملددة    ٢٠٠٧      ديسمرب  /    األول

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

                               املشاورات اإلقليمية اليت تصدرهتا    يف     ً  فنياً       ً  إسهاماً                   السامية حلقوق اإلنسان       ملفوضية  ا     قدمت   ،     ٢٠٠٥      يف عام   -  ٨
                                                                                               اليونيسيف يف مايل بشأن العنف ضد األطفال، وقد شارك فيها موظفون من املفوضية واخلبري املستقل املعين بدراسة 

      ٢٠٠٥                       لية، شاركت املفوضية عام                              ويف سياق بناء قدرات املنظمات احمل  .  )  ١٩ (                    بشأن العنف ضد األطفال           األمني العام 
ُ                                  يف تدريب على أساس جمتمعي استضافه ُزعماء الطوارق يف تيبوراغن                                                  وتقوم املفوضية، بالتعاون مع الفريـق        .  )  ٢٠ (                               

     .                                                                                     القطري التابع لألمم املتحدة، باملساعدة على بناء القدرات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/2/MLI/2 
Page 6 

  

  ملتعلقة حبقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدولية ا- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                                            قلق هيمنة إيديولوجية السلطة األبوية ذات                                        القضاء على التمييز ضد املرأة ب          جلنة           ، الحظت       ٢٠٠٦        يف عام     -  ٩
                ، مبا يف ذلـك                                ذات اآلثار السلبية يف مايل                                  والعادات والتقاليد الراسخة              الثقافية                       واستمرار املعايري     ،              األمناط املتأصلة 

         ، وزواج                     الفتيات باإلكراه                الترمل، وتسمني  ب            ُ  ّ             املهينة واملُذلّة املتعلقة          مارسات    امل                                   لزواج باإلكراه، والزواج املبكر، و     ا
                    ً                                   األمر الذي يشكل متييزاً ضد املرأة وعقبة كأداة أمام                                                                    األرملة من شقيق زوجها، والزواج بأخت الزوجة املتوفاة،         

ُ                                 أن املرأة ال تزال ُعرضة للتمييـز والعنـف                              ً   وذكرت اليونيسيف أيضاً    .  )  ٢١ (              املتعلقة هبا                        املرأة حبقوق اإلنسان      متتع                  
      ً  ُ                                                               ً                       وعموماً، ُترىب الفتيات بطريقة جتعلهن عالة على الغري وخاضعات بشكل تام، وغالباً ما حيرمهن اآلباء       .         والتهميش

          إىل أن       ٢٠٠٦        عام                                 وأشار تقرير أعدته اليونيسيف     .  )  ٢٢ (                                                         من تلقي التعليم ألهنم حيبذون االستثمار يف تعليم األبناء        
                                                                                                         يف املائة من النساء ذكرن أن األزواج يتخذون مبفـردهم القـرارات املتعلقـة بالرعايـة الـصحية                     ٧٥      حوايل  

                                                                     يف املائة من النساء ذكرن أن األزواج هم الذين حيددون مىت ميكن               ٦٠                          وأضاف التقرير أن حوايل       .  )  ٢٣ (       للزوجات
                  ، وجلنة القضاء على     ٢٠٠٣                                اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام             وقامت كل من   .  )  ٢٤ (                          للزوجة زيارة أهلها وأقارهبا

                                     كما ناشدت اللجنة املعنيـة حبقـوق         .  )  ٢٥ (                                     مبناشدة مايل بإلغاء تعدد الزوجات         ٢٠٠٦                            التمييز ضد املرأة يف عام      
   . )  ٢٦ (                                               وفرض العقوبات املالئمة ضد من يعملون هبذه املمارسة                          وزواج األرملة من شقيق زوجها                  اإلنسان مايل بإلغاء 

                                                                                                     ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم توفر تدابري حمـددة                    ٢٠٠٦         ويف عام     -   ١٠
                                                                                                                       تكفل عدم التمييز ضد النساء املعوقات، وال سيما يف جماالت التعليم، والعمل، والوصول إىل الرعاية الصحية، واحلماية                 

                                                                            حني تالحظ اللجنة وضع وزيادة الربامج ودورات التدريب املتعلقة باألطفال             ويف  .  )  ٢٧ (                               من العنف والوصول إىل العدالة    
                                          إزاء االفتقار إىل إطار قانوين يعـاجل            ٢٠٠٧                                                                            املعوقني وإدماجهم يف نظام التعليم املعتاد، فقد أعربت عن قلقها يف عام             
              ُ  ّ                       ا القبيل وأن ُتنفّذ مجيع األحكام ذات              من هذ                                                               ً          االحتياجات احملددة هلؤالء األطفال، وأوصت اللجنة مايل بأن تعتمد إطاراً         

    .  )  ٢٨ (                                                        الصلة الواردة يف التشريعات القائمة املتعلقة باألطفال املعوقني

       إزاء     ٢٠٠٧                         فقد أعربت عن قلقها يف عام    ،                      أن الدستور حيظر التمييز           حقوق الطفل            تالحظ جلنة           ويف حني     -   ١١
                          األطفال املعوقني واألطفـال        ضد        خاصة              األطفال،                                                                 استمرار التمييز يف املمارسة العملية ضد الفتيات وبعض فئات        

               الشوارع، مبـن                  أو يعملون يف     /                الذين يعيشون و        طفال    األ                                                      املولودين خارج نطاق الزوجية وأطفال األسر احملرومة و       
   . )  ٢٩ (      غاريبو                   فيهم األطفال من فئة 

  ،  )  ٣٠ (      الالجئني                        املفوضية السامية لشؤون                                       ً ، رحبت جلنة حقوق الطفل، حسبما ذكرت أيضاً    ٢٠٠٧       ويف عام   -   ١٢
                                                                  ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تعقيد عملية التسجيل،            .                                                  باملبادرة اليت اختذهتا مايل لتعزيز تسجيل املواليد      

                                                                                                                         وارتفاع عدد األطفال الذين ال يسجلون عند الوالدة أو يف مرحلة الحقة، وإزاء التفاوتات الكبرية بني املناطق احلـضرية                   
                                                                     وأوصت اللجنة مايل مبواصلة جهودها الراميـة إىل القيـام بـصورة              .                                 ية فيما يتعلق بتسجيل املواليد                            واملناطق الريفية والنائ  

                 يف تسجيل األطفال               ً    على املضي قدماً     ّ                 ً    وحثّت اللجنة مايل أيضاً     .                                                         منهجية بتسجيل مجيع األطفال املولودين يف إقليمها الوطين       
        والحظـت    .  )  ٣١ (                                         الرعاية الصحية ، علـى وجـه اخلـصوص                     التعليم و          ُ                                       الذين مل ُيسجلوا بعد، ومتكينهم من الوصول إىل       
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ِ  ِ               بّينت أن الـِسجِل املـدين          ٢٠٠٤                                                                    ُ                    اليونيسيف أن الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بتسجيل املواليد اليت أُجريت عام                     ّ     
    .  )  ٣٢ (                                 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة  ٤٨           ال يشمل سوى 

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي-٢

                                                  ، وجلنة القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              ٢٠٠٣                                                        يف حني رحبت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام             -  ١٣
        الحظت               ُ  ّ                                                    بالربامج اليت ُنفّذت حملاربة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فقد             ٢٠٠٧                           ، وجلنة حقوق الطفل عام          ٢٠٠٦     عام  

   ّ   وحثّت   .                                          أي قانون حيظر هذه املمارسة التقليدية الضارة                                                   بقلق انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعدم وجود 
ّ                                                                           اللجان الثالث مايل على سن قانون حيظر وُيجّرم مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واعتماد تدابري                   ُ                                   

    .  ) ٣ ٣ (                                                 للتوعية تكفل مقاضاة اجلناة وإنزال العقاب الرادع هبم

                                                        اإلنسان بالوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام يف مايل                                       ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق          ٢٠٠٣         ويف عام     -   ١٤
   . )  ٣٤ (                                   ، وباالجتاه احلايل حنو إلغاء هذه العقوبة    ١٩٧٩          ّ                    الذي دخل حّيز التنفيذ منذ عام 

    ّ                                                                                     ، ذكّر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مايل بأنه مل يتلق أي رد على فرادى حاالت                    ٢٠٠٤         ويف عام     -   ١٥
   . )  ٣٥ (    ١٩٩٩          ا منذ عام                       التعذيب اليت أحاهلا إليه

ُ                                                    والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن االحتجاز يف ُعهدة الشرطة يف مايل قد يستمر ألكثر من                   -   ١٦                                              ٤٨    
                                                   وأوصت اللجنة مايل باستكمال تشريعاهتا لتجعلها متوافقة   .                                               ساعة، وأن املدعي العام هو الذي يأذن هبذا االحتجاز

                                                                 احلقوق املدنية والسياسية، اليت تقتضي قيام إحدى احملاكم على وجه السرعة                        من العهد الدويل اخلاص ب ٩         مع املادة 
ُ                                     باختاذ قرار بشأن مشروعية االحتجاز يف ُعهدة الشرطة ومراقبة ظروف هذا االحتجاز                                   ) ٣٦  (   .     

                                                                                          ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار الزواج املبكر واإلكراه على الزواج                  ٢٠٠٧         ويف عام     -   ١٧
                                   ّ                                                                      ك من املمارسات التقليدية الضارة، وحثّت اللجنة مايل على تنفيذ تدابري تشريعية حتظر ممارسات الزواج                      وغري ذل 

                                  ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٣       ويف عام   .                                                           التقليدي، مبا يف ذلك الزواج املبكر واإلكراه على الزواج        
     .   )  ٣٧ (                                       عن شواغل مماثلة فيما يتعلق بالزواج املبكر

                                     وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ٢٠٠٣                                                         حظت بقلق كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام             وال  -   ١٨
                               ودعت اللجنتان مايل إىل وضـع        .                                                                تفشي العنف املرتيل يف مايل والثغرات التشريعية يف هذا اجملال              ٢٠٠٦        يف عام   

   . )  ٣٨ (                            م حبمالت لزيادة التوعية العامة                                                           تشريعات واعتماد سياسات حلظر العنف املرتيل واملعاقبة عليه، والقيا

                                                                 اجلهود اليت بذلتها مايل لسن قوانني وأنظمة حملاربـة إيـذاء                ٢٠٠٧                                     ويف حني الحظت جلنة حقوق الطفل عام          -  ١٩
                                                                                                                       وإمهال األطفال والعقاب البدين، فقد أعربت عن قلقها لكون القانون يف مايل ال مينع إيذاء وإمهال األطفـال ويعاقـب                    

   . )  ٣٩ (                                                                             عن كونه ال حيظر العقاب البدين يف املرتل ويف مؤسسات الرعاية البديلة واملؤسسات العقابية             ً عليهما، فضالً

     يف                                                                    ً             ، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق ارتفاع عدد األطفال العاملني يف مايل، وخصوصاً                ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٢٠
                                وأوصت اللجنة جبملة أمور منها       .                                                                             قطاع الزراعة وكخدم يف املنازل، والذين قد يتعرضون للعنف واإليذاء اجلنسي          
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                                                                                                          أن تعزز مايل جهودها الرامية إىل مكافحة عمالة األطفال، وال سيما مبعاجلة األسباب األساسية لالسـتغالل االقتـصادي        
                         وذكـرت اليونيـسيف أن       .  )  ٤٠ (                                                                                      لألطفال عن طريق القضاء على الفقر ونشر التعليم وتطوير آليات للشكاوى واحلمايـة            

        توضح      ٢٠٠٥                                                                                        الوطنية املتعلقة بعمالة األطفال اليت أجراها املكتب الوطين لإلحصاء واملعلومات عام                                الدراسة االستقصائية 
          ويبلغ عدد   .                                                     عمالة الفتيات الريفيات الاليت يعملن كخادمات يف املنازل                             ِ           ً       أن عمالة األطفال تشكل حقيقة مقِلقة، وخصوصاً      

          سـنة،     ١٧              سنوات إىل     ٥                                 ضمن الشرحية العمرية من سن                             ً                                  األطفال النشطني اقتصادياً حوايل طفلني من كل مخسة أطفال        
    .  )  ٤١ (                                           ماليني من الفتيات والصبيان يف مجيع أحناء البلد ٣                    وهو ما يشكل أكثر من 

                    ، فقد شعرت بالقلق                         للحد من تسول األطفال                    اليت تبذهلا مايل           اجلهود               حقوق الطفل              تالحظ جلنة           ويف حني     -   ٢١
                           وأوصت اللجنة مايل مبواصلة       .                                 الشوارع واألطفال املتسولني يف مايل                                         إزاء ارتفاع وتزايد عدد أطفال           ٢٠٠٧     عام  

                                    والحظت اليونيسيف أن جلنة حقوق الطفل  . )  ٤٢ (       يف اجملتمع        إدماجهم                                       معاجلتها ملشكلة هؤالء األطفال وتيسري إعادة 
            ة األطفـال                                                                                                          أعربت عن قلقها إزاء عدم كفاية األموال املخصصة من امليزانية لرفاه األطفال، وإزاء انتشار ظـاهر               

     . )  ٤٣ (                                            املتسولني وما يتعرضون له من إيذاء وعنف واستغالل

  ،  )  ٤٤ (                              املفوضية السامية لشؤون الالجئني                                    ً أوصت جلنة حقوق الطفل، حسبما ذكرت أيضاً   ،    ٢٠٠٧       ويف عام   -   ٢٢
        االعتداء                                    متتع مجيع األطفال ضحايا جرائم من قبيل                                               مايل، عن طريق األحكام القانونية واألنظمة املالئمة،      تكفل     بأن 

         تـضيها                                    أو الشهود عليها باحلماية اليت تق      /                                                             والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار و       
                                                                                          بأن تأخذ يف االعتبار بالكامل وهي تقوم بذلك مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور  و          االتفاقية، 

   . )  ٤٥ (         هود عليها                                املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والش

  ن ـ                               وجلنة حقوق العمال املهاجري     )  ٤٦ (    ٢٠٠٣                           املعنية حبقوق اإلنسان عام                اللجنة                       ويف حني رحبت كل من      -   ٢٣
                                 مكافحة االجتار باألطفال، مبا يف ذلك                      جبهود مايل الرامية إىل )  ٤٨ (    ٢٠٠٧                      وجلنة حقوق الطفل عام  )  ٤٧ (    ٢٠٠٦    عام 

   .                                                                  ، فقد شعرت بالقلق إزاء االجتار باألطفال عرب احلدود يف اإلقلـيم                                                           توقيع اتفاقات التعاون مع البلدان اجملاورة هلا      
                                                                 بأن جتري مايل دراسة عن العالقة بني أحفاد األرقاء وأحفـاد                ٢٠٠٣                                          وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام       

ّ            شّجعت جلنة    ،    ٢٠٠٦         ويف عام     .  )  ٤٩ (                                     ُ                                         األسياد يف مشال البلد، وإبالغ اللجنة مبا اُتخذ من تدابري للتصدي هلذا األمر               
                    ، تـدابري فعالـة      )  ٥٠ (                       مفوضية شؤون الالجئني                                                        ً          حقوق العمال املهاجرين على أن تتخذ مايل، حسبما ذكرت أيضاً         

    .  )  ٥٢ (               تتعلق باألطفال    ٢٠٠٧                                      وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة عام   .  )  ٥١ (                   حملاربة االجتار بالنساء

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                                          جلنة القضاء على التمييز عن قلقها إزاء عدم قدرة املرأة على املمارسة الفعلية حلقهـا يف                     ، أعربت       ٢٠٠٦        يف عام     -  ٢٤
    .  )  ٥٣ (                                                                                       الوصول إىل العدالة وتقدمي الشكاوى إىل احملاكم بشأن تعرضها للتمييز، مع أن القانون ينص على ذلك

                      اء، فقد أعربت عـن                                       باإلصالحات اجلارية يف قطاع القض         ٢٠٠٧                                     ويف حني رحبت جلنة حقوق الطفل عام          -   ٢٥
                                            ُ                                                                           أسفها بشأن مجلة أمور منها التقدم احملدود الذي أُحرز فيما يتعلق بإنشاء نظام قضاء أحداث فاعل يف مجيع أحنـاء                    

                                                                                            عدم االستخدام املنهجي للتدابري البديلة، واحتجاز األحداث مع البالغني، وافتقار غالبية األقاليم إىل              ً البلد، وخصوصاً
      بدائل                                                                                   للجنة مايل بتسريع عملية اإلصالح القانوين، ووضع وتنفيذ تدابري بديلة من قبيل                     وأوصت ا   .             حماكم لألحداث 
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        ّ ُ                          ّ                                      كفالة أالّ ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية إالّ كإجراء أخري وأن يكون ذلك                 ، و                                      اإلجراءات القضائية والعدالة اإلصالحية   
                                 حتجاز وأن تكفل فصل األطفال يف                                                            وطلبت اللجنة كذلك أن تعمل مايل على حتسني ظروف اال           .                ألقصر مدة ممكنة  

    .  )  ٥٤ (                                                                 مرافق االحتجاز عن البالغني، وتوفري التدريب للمعنيني بنظام قضاء األحداث

   حرية التعبري وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

     ثـة                                                                                         ، أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري عن قلقه إزاء اعتقـال ثال                   ٢٠٠٤        يف عام     -   ٢٦
ُ                 ومل تُرد مايل علـى       .                                                                                  صحفيني عقب مقابلة إذاعية أجروها مع فالحني وجهوا انتقادات إىل مسؤولني حكوميني                

                                                                        ، بعث املقرر اخلاص برسالة تتعلق باختطاف صحفي آخر وتعرضه للـضرب                ٢٠٠٥         ويف عام     .  )  ٥٥ (           املقرر اخلاص 
                                     رير عن االنتهاكات الـيت يرتكبـها                                  وكان هذا الصحفي يعد تقا      .                                             الشديد مث تركه يف مكان بالقرب من باماكو       

ِ            وأبلغت مايل املقرر اخلاص بأن الصحفي اخُتِطف          .  )  ٥٦ (              مسؤولون حمليون         وأن                                 على يد أشخاص جمهـويل اهلويـة                                         ُ 
    .  )  ٥٧ (              يف هذه احلادثة     ً  رمسياً                                                                   ً احلكومة أدانت بصورة علنية أعمال العنف اليت تستهدف الصحفيني وأجرت حتقيقاً

                                                                                  اء على التمييز ضد املرأة بقانون األحزاب السياسية يف مايل الذي يعزز مشاركة                                ، أشادت جلنة القض       ٢٠٠٦    ويف    -  ٢٧
                                                                                                    بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء تدين عدد النساء يف الربملان الوطين، ويف احلكومة واملناصب اإلدارية                  .                        املرأة يف احلياة العامة   

                                     ً        اللجنة مايل بأن تتخذ تدابري تـؤدي تـدرجيياً إىل         وأوصت   .                                              عن تدين مشاركتهن يف جمال الشؤون اخلارجية                  ً  العليا، فضالً 
                                ملموسة وتضع جداول زمنيـة                                                                          ُ           ً              زيادة عدد النساء يف مواقع اختاذ القرارات، وأن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة وُتحدد أهدافاً             

              رامج تدريبية     ّ                        وحثّتها كذلك على تنفيذ ب      .                                                                                   لتسريع مشاركة املرأة على قدم املساواة يف احلياة العامة والسياسية على السواء           
    .  )  ٥٨ (                                                               ومحالت لزيادة التوعية بغية تشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة العامة

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية- ٥

                                                                                           ، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن غالبية األشخاص يكسبون عيـشهم                 ١٩٩٤        يف عام     -  ٢٨
    .  )  ٥٩ (                                                                       رمسي وال تتوفر هلم احلماية القانونية على الرغم من وجود قانون عمل شامل يف مايل               من القطاع غري ال

ـ  ـ               لى التمييز ض  ـ      اء ع ـ              وجلنة القض   )  ٦٠ (    ٢٠٠٣                                                   وأعربت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام           -   ٢٩     رأة ـ        د امل
                          جه الفتيات الاليت ينتقلن إىل                               عن قلقها إزاء املخاطر اليت توا )  ٦٢ (    ٢٠٠٧                      وجلنة حقوق الطفل عام  )  ٦١ (    ٢٠٠٦   ام ـ  ع

ُ                                                املناطق احلضرية للعمل كخادمات يف املنازل فيصبحن ُعرضة لالستغالل من جانب أصحاب العمل، مبا يف ذلـك                                                 
                                                                                                 وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تقوم مايل بوضع                 .              اإليذاء اجلنسي 

           املسيئني من                                                                         ادمات، وإنشاء آليات مالئمة لتقدمي الشكاوى وإنزال العقاب املناسب ب                                    تشريعات حلماية الفتيات اخل   
    .  )  ٦٣ (        اب العمل  صح أ

                           ما تواجهه املرأة من صعوبات           القلق إزاء                                القضاء على التمييز ضد املرأة عن       جلنة        ، أعربت    ٢٠٠٦       ويف عام   -   ٣٠
                                             الرمسي، وهو ما يـضطرها إىل العمـل يف                                   قابل لالستمرار يف القطاع                                           عند حماولتها االخنراط يف نشاط اقتصادي     

                                                                                           وأوصت اللجنة مايل بتكثيف جهودها الرامية إىل كفالة املساواة بني املرأة والرجل يف سوق                .                  القطاع غري الرمسي  
                                                                                إىل كفالة أن تكون برامج استحداث الوظائف مراعية للمنظور اجلنـساين وأن                                 ً    ودعت اللجنة مايل أيضاً     .      العمل

    .  )  ٦٤ (                                يق االستفادة التامة من هذه الربامج                 تتمكن املرأة من حتق
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                                                                                         ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية قلة عدد النساء العامالت يف وظائف                  ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٣١
                               ويبلغ متوسط تباين األجور بني       .                                                                           بأجور ثابتة، والحظت ارتفاع مشاركتهن يف االقتصاد غري الرمسي ويف الزراعة          

                                 وتشارك املرأة بنسبة ضـعيفة يف        .                              يف املائة يف القطاع العام       ٣٠                               يف املائة يف القطاع اخلاص و        ١٥                 النساء والرجال   
                                            إىل ضعف تعليمها والعقبات اليت تواجهها                        ً   ويعود السبب جزئياً    )                              يف املائة يف القطاع العام       ١٠ (                  الوظائف اإلدارية   

    .  )  ٦٥ (                   يف الترقيات الداخلية

  متع مبستوى معيشة الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف الت- ٦

                                                                                          ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق التفاوتات االجتماعية والثقافية الـيت                 ٢٠٠٢        يف عام     -   ٣٢
                                                                                                           تطال سكان الريف، وأعربت عن أسفها لعدم تضمني تقرير مايل معلومات عن متتع خمتلف اجملموعـات اإلثنيـة                  

ّ    عات، وال سيما مجاعات الُرّحل                                        بالتنمية، أو عن توزيع الثروة بني هذه اجملمو  ُ                      ) ٦٦  (   .     

            ، فقد أعربت     ٢٠٠٢                           ستراتيجي حملاربة الفقر يف عام  ال                                        ويف حني الحظت جلنة حقوق الطفل اعتماد اإلطار ا  -   ٣٣
    .  )  ٦٧ (                                                 إزاء ارتفاع عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر    ٢٠٠٧               عن قلقها يف عام 

                                                              ات املعلومات اإلقليمية املتكاملة عن مايل إىل مـشكلة سـوء                                                         وأشار املوجز القطري اإلنساين الذي أعدته شبك        -   ٣٤
ـ ـ                                  وأشار تقرير أعده برنامج األمم املتح  .  )  ٦٨ (                                      يف املائة من األطفال من نقص الغذاء       ٣٣                     التغذية، حيث يعاين       ي ـ           دة اإلمنائ

        ١٩٩٦       مـن                                                                                       يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة كانوا يعانون من نقص الـوزن يف الفتـرة                 ٣٣           إىل أن        ٢٠٠٧     عام  
             الوطنيـة               سـتراتيجيات  ال                                                                             والحظت منظمة األغذية والزراعة أن مايل ملتزمة بإدماج احلق يف الغذاء يف ا              .  )  ٦٩ (    ٢٠٠٥    إىل  

    .  )  ٧٠ (                                       ملكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي

     يف           ّ                                                                  ً                 ويف حني تسلّم جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت بذلتها مايل لتحسني اخلدمات الصحية، وخـصوصاً                -   ٣٥
              إزاء حمدودية     ٢٠٠٧                                                                               جماالت التحصني ومكافحة املالريا والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، فقد ساورها القلق عام 

                                                                                                                   عدد األطباء واملراكز الصحية، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، وإزاء ارتفاع معدالت سوء التغذيـة بـني                  
                                                 وأوصت اللجنة مايل جبملة أمـور منـها تعزيـز           .       املالريا                                                  األطفال، واخنفاض معدالت الرضاعة الطبيعية وتفشي       

                                                                                                      جهودها لكفالة تعميم الوصول إىل خدمات ومرافق رعاية األمومة والطفولة، وتعزيز تدابري الوقاية من سوء التغذية 
    .  )  ٧١ (                                        واملالريا والعمل على زيادة التغطية بالتحصني

                                            وجلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة       )  ٧٢ (   ٠٠٣ ٢                                                  والحظت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام           -   ٣٦
           ومع ذلـك،    .                                         اجلهود اليت تبذهلا مايل يف جمال رعاية األمومة )  ٧٤ (    ٢٠٠٧                          وجلنة حقوق الطفل عام      )  ٧٣ (    ٢٠٠٦     عام  

                                                                                                                 أعربت اللجان الثالث عن قلقها إزاء ارتفاع وفيات املواليد والوفيات النفاسية وتفشي األوبئة، وذلك ألسـباب                
       ودعـت    .                                                                                       لرعاية املناسبة وحمدودية وصول النساء إىل اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية املالئمـة                          منها انعدام ا  

                                                                                              ً                 اللجان الثالث مايل إىل حتسني توافر اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة، وذلك أيضاً                
                                 جلنة حقوق الطفل بأن تقوم مايل كذلك      ودعت   .  )  ٧٥ (                                             هبدف منع احلمل يف سن مبكرة وعمليات اإلجهاض السرية

                                                                                                              بتعزيز التثقيف الصحي للمراهقني يف جمايل اجلنس واإلجناب وأن تتيح هلم ما يلزم من املـساعدة والوصـول إىل                   
    .  )  ٧٦ (                       الرعاية الصحية والتثقيف



A/HRC/WG.6/2/MLI/2 
Page 11 

       متالزمة  /                       فريوس نقص املناعة البشرية                            جبهود مايل الرامية إىل حماربة     ٢٠٠٧                         ورحبت جلنة حقوق الطفل عام   -   ٣٧
                                                                         ، كإنشاء اجمللس الوطين العايل حملاربة اإليدز، والقرار املتعلق بتوفري العالج اجملـاين   )     اإليدز (                     نقص املناعة املكتسب    

                                                                           ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال املـصابني            .                              مبضادات فريوسات النسخ العكسي   
                                                                         اإليدز، وإزاء انعدام التدابري الوقائية وعدم مالءمة املساعدة املقدمـة           /    شرية                                     أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة الب      / و
                                                                                    وتوصي اللجنة مايل بأن تكفل مجلة أمور منها كفالة تعميم الوصـول باجملـان إىل                 .                                  ألطفال الذين تيتموا بسبب اإليدز     ل

                                 عدوى من األم إىل املولود، ومكافحـة                                                                          العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي، وتعزيز اجلهود الرامية إىل منع انتقال ال 
      اإليدز  /                     أو املتأثرين بالفريوس   /                             فقط من األطفال املصابني و      ٥     ٠٦٠                      وذكرت اليونيسيف أن      .  )  ٧٧ (     اإليدز /               اإلصابة بالفريوس 

      وقـد    .       طفل   ٧٥     ٠٠٠                      اإليدز البالغ عددهم     /                                                                   يتلقون العالج املالئم من جمموع األطفال املعرضني للخطر بسبب الفريوس         
                     سـتراتيجية حملاربـة     ا                                                                                       ليل من اإلجراءات امللموسة يف هذا الصدد على الرغم من توافر التمويل ووجود خطة              ُ         اُتخذت الق 
    .  )  ٧٨ (     اإليدز /      الفريوس

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٧

                          املة عن مايل إىل أن نسبة من                                                                 أشار املوجز القطري اإلنساين الذي أعدته شبكات املعلومات اإلقليمية املتك  -   ٣٨
                 ويف حني الحظت جلنـة    .  )  ٧٩ (                   يف املائة من الرجال  ٢٧                     يف املائة من النساء و  ١٢                                  جييدون القراءة والكتابة هي فقط     

                          اجلهود اليت تبذهلا مايل      )  ٨١ (    ٢٠٠٧                              وجلنة حقوق الطفل يف عام        )  ٨٠ (    ٢٠٠٦                                         القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        
                                                                           م، فقد أعربت اللجنتان عن قلقهما، حسبما فعلت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية                       لتحسني الوصول إىل التعلي

                                                                                     ، إزاء معدالت إجادة القراءة والكتابة وااللتحاق باملدارس، وال سـيما يف أوسـاط               )  ٨٢ (    ١٩٩٤                   والثقافية يف عام    
                         يل األولوية للجهود الرامية                                                                      وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل بأن تعطي ما      .        الفتيات

           وأوصت جلنة    .  )  ٨٣ (                                                                                             إىل زيادة التحاق الفتيات باملدارس وحتقيق تكافؤ الفرص بني الفتيات والصبيان يف هذا اجملال             
                                                                                                       حقوق الطفل كذلك بأن ختصص مايل املزيد من املوارد املالية املالئمة للتعليم، وأن تعمل على حتـسني تـدريب            

   . )  ٨٤ (                         م بغية جتويد نوعية التعليم                       املعلمني وتوظيف املزيد منه

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

                    املفوضية السامية                    ً    ، حسبما ذكرت أيضاً            عن قلقها                       املعنية حبقوق اإلنسان               اللجنة           ، أعربت     ٢٠٠٣        يف عام     -   ٣٩
                    املوريتانيني الـذين                  من الالجئني     ٦     ٠٠٠                   ة اليت يتعرض هلا      ا                      اليت تشري إىل املعان                     ، إزاء التقارير   )  ٨٥ (             لشؤون الالجئني 

         بطاقات             أو حصوهلم على            دون تسجيلهم   )           منطقة كايس (              يف غرب البلد        ً  تقريباً       سنوات  ١٠                   دعى أهنم يعيشون منذ  ُ ُي
           وتوصـي    .           اجلـسدية     تهم      سالم     ماية حب       ً   كامالً             ً  يتمتعون متتعاً        وال                       حبكم األمر الواقع               عدميي اجلنسية         أصبحوا         هوية و 

   . )  ٨٦ (                                            ؤون الالجئني من أجل حتسني وضع وأحوال هؤالء الالجئني                                     اللجنة مايل بإجراء مناقشات مع مفوضية ش

                   املتعلق بقـدوم        ٢٠٠٤                                                              ، رحبت جلنة حقوق مجيع العمال املهاجرين بصدور قانون عام               ٢٠٠٦         ويف عام     -   ٤٠
  .  )  ٨٧ (                                        ُ                                                                  وبقاء وإقامة األجانب يف مجهورية مايل، والذي ُيبطل التشريعات واألنظمة اليت تعود إىل احلقبة االستعمارية              

                ً                                                                                            حاطت اللجنة علماً أيضا بالصعوبات اليت تواجهها مايل يف ضبط التحركات السرية للعمال املهاجرين وأفراد                 وأ
    .  )  ٨٨ (                                                                               أسرهم، وال سيما الصعوبات اليت تواجهها يف مراقبة حدودها الشاسعة مع سبعة بلدان جماورة
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  واملعوقات والتحديات، املمارسات، وأفضل اإلجنازات، -       ًثالثا 
        التحول      وبدأ             الدميقراطية؛         عملياته       تعزيز     على       ويعمل            استثنائية؛       سياسي         استقرار      حبالة    مير       البلد    أن          ليونيسيف ا      ذكرت  -   ٤١
         بتـوفري         القاضي        احلكومة      قرار   يف     ذلك       ويتضح          والنساء،        األطفال      حالة       لتحسني        حقيقية        سياسية       إرادة       وتوجد   .         الالمركزية    إىل

     . )  ٨٩ (     باجملان      ساسي  األ         التعليم        وإتاحة        الطبية         الرعاية       خدمات     بعض

                                                                                       ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إنشاء مكتب وطين للنهوض باملرأة،                 ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٤٢
     عن                                                                                              ً وإنشاء جلنة وزارية مشتركة من أجل النهوض باملرأة والطفل واألسرة يف وزارة النهوض باملرأة والطفل، فضالً

                                                         وقد رحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإنشاء   .  )  ٩٠ (    نسان                                إنشاء جلنة استشارية وطنية حلقوق اإل
    .  )  ٩١ (                                                  هذه اللجنة األخرية، باإلضافة إىل إنشاء ديوان أمني املظامل

          الفقـر؛         معـدل           ارتفـاع    :   وهي     مايل         تواجهها     اليت         التالية          التحديات ب       الطفل      حقوق     جلنة   ت  ّ سلّم   ،    ٢٠٠٧     عام    ويف  -  ٤٣
          والعادات          التقاليد       وشيوع        البلد؛   يف         الشاسعة           الصحراوية        املناطق       لسكان      خاصة            اإلمكانيات،       بتوفري      علقة   املت       اخلطرية         واملشاكل

   . )  ٩٢ (   تام    حنو     على       للطفل         األساسية         واحلريات        اإلنسان      حقوق     مجيع       إعمال   يف      تقدم       إحراز      تعوق    قد     اليت

          اإلمنائية،          للمساعدة        الكبرية          التدفقات    رة   إدا      سالمة       كفالة    هو          الرئيسية          التحديات     أحد    أن      ً أيضاً           اليونيسيف       وذكرت  -  ٤٤
     . )  ٩٣ (         االجتماعية        اخلدمات     جمال   يف       البلد      أداء     حتسني     أجل    من         الوطنية          امليزانية    من           االجتماعية          القطاعات       خمصصات        وزيادة

  الرئيسية الوطنية وااللتزامات واملبادرات األولويات -       ًرابعا 
  الدولة تعهدات -  ألف

      ً     ُّ                                                    ، دعماً لترشُّحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان، جبملة أمور منها              ٢٠٠٦                 ا الطوعية عام                          التزمت مايل يف تعهداهت     -  ٤٥
                                                                                                                     مواصلة الوفاء بالتزام تقدمي تقريرها األويل وتقاريرها الدورية إىل آليات رصد االتفاقية والعمـل علـى تنفيـذ                    :        ما يلي 

                                              طار عمل اجمللس؛ وتعزيز الدميقراطية واحلوكمة،                                                                          التوصيات؛ ودعم عمل املنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمع املدين يف إ          
   . )  ٩٤ (                                                                                              وسيادة القانون وحقوق اإلنسان بواسطة التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، وال سيما عن طريق األمم املتحدة

  للمتابعة حمددة توصيات -  باء

ـ    يف         معلومات      تقدمي     مايل    من        اإلنسان      حبقوق        املعنية        اللجنة      طلبت   ،    ٢٠٠٣     عام   يف  -  ٤٦         حبلـول  (        واحـد        عـام      ضون   غ
        الزواج      إطار   يف         الزوجات       وحقوق        األسرة؛       مدونة         باعتماد       يتعلق      فيما        اللجنة         لتوصيات           استجابتها      بشأن   )    ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان

                                                               األرملة من شقيق زوجها؛ ومنع وجترمي تشويه األعضاء التناسلية                وزواج           الزوجات      تعدد       حملاربة        املتخذة          والتدابري         والطالق؛
             ُ                               ومبا أن مايل مل ُتقدم املعلومات املطلوبة يف          .                                                           اد تشريعات وسياسات حمددة متنع العنف املرتيل وتعاقب عليه                     لإلناث؛ واعتم 

                                                                                                       الوقت احملدد، بعث املقرر اخلاص للجنة املعنية حبقوق اإلنسان املعين مبتابعة املالحظات اخلتامية برسائل تذكريية إىل مايل يف 
   . )  ٩٥ (    ٢٠٠٧      يونيه  /             فرباير وحزيران /      شباط    ، ويف    ٢٠٠٦      سبتمرب  /           وليه وأيلول ي /        ، ويف متوز    ٢٠٠٤       أكتوبر  /          تشرين األول
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  التقنية واملساعدة القدرات بناء -       ًخامسا 
      ٢٠١٢-     ٢٠٠٨          للفتـرة          اإلمنائية          للمساعدة        املتحدة      األمم     عمل      إطار       حيققها    أن  ُ      ُيتوقع     اليت          الرئيسية         النتائج  -   ٤٧

    إىل         والوصول          القانون؛        وسيادة           الدميقراطي      احلكم     أجل    من   ن     اإلنسا      حقوق       بينها    من       وطنية         أولويات     عدة     على       ترتكز
     . )  ٩٦ (     اإليدز        وحماربة           املستدامة؛          والتنمية          الغذائي؛       واألمن          األساسية؛           االجتماعية        اخلدمات
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