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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

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

 املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         علومات أعدته جتميع للم     
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  مايل    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
ية الـسامية   من الدولة املعنية ومن املفوض    الواردة  يف ذلك املالحظات والتعليقات      ااخلاصة، مب 

 مقّدم يف   التقريرو. حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
، يرجـى   الطالع على النص الكامـل    لو. عدد الكلمات حلد األقصى ل  باتقيداً   شكل موجز 

اقتراحات مـن    أووجهات نظر    أويتضمن التقرير أية آراء      الو. املرجعيةالوثيقة   العودة إىل 
العلنية الصادرة عن يف التقارير والبيانات يرد منها  ما خبالف فوضية السامية حلقوق اإلنسان   امل

املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف          هيكل  وهو يتَّبع   . املفوضية
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        على حنو منهجي  وقد ذُكرت   . ١٧/١١٩مقرره  
وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   .  يف التقرير  الواردة

  .تلك الفترة
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  ملعلومات األساسية واإلطارا  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 الوضع يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 املراجعة 

ــ ــيت ال صكوك ال
ــصادق  مل يـــ

 ُتقبل  مل/عليها

تاريخ التصديق  
ــضمام  أو االن
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 )١٩٧٤(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 )١٩٧٤(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
 )١٩٧٤(والسياسية 

لى مجيع أشكال التمييـز     تفاقية القضاء ع  ا
 )١٩٨٥(ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 
الالإنـسانية   أوالعقوبة القاسية    أواملعاملة  

 )١٩٩٩(املهينة،  أو

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
 )٢٠٠٥(التعذيب 

 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

اقية حقـوق   الربوتوكول االختياري التف  
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      

 )٢٠٠٢(املسلحة، 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      
 واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة      

)٢٠٠٢( 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
 )٢٠٠٣(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

اتفاقية حقوق األشـخاص    
 )٢٠٠٨(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 )٢٠٠٩(القسري 

ــول  الربوتوكــ
االختياري الثـاين   
ــد  ــق بالعه امللح
ــاص  ــدويل اخل ال
ــة  ــاحلقوق املدني ب

  والسياسية
 

ــات  اإلعالنـ
ــات  والتحفظ

  التفامهات أو/و

، ١٦ة  حتفظ، املـاد  (اتفاقية حقوق الطفل    
١٩٩٠ ( 
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إجراءات تقدمي  
ــشكاوى،  الـ
والتحقيـــق 
ــدابري  والتــ

 )٣(العاجلة

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

 )٢٠٠١(والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،        

 )٢٠٠٠( ٨ املادة

 ٢٠ ، املـادة  ة التعـذيب  مناهـض اتفاقية  
)١٩٩٩( 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
بــاحلقوق االقتــصادية  
 واالجتماعيــة والثقافيــة؛

 )٢٠٠٩توقيع فقط، (

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
 بإجراء تقـدمي البالغـات    

 ) ٢٠١٢توقيع فقط، (

ــاري  ــول االختي الربوتوك
حقوق األشـخاص   التفاقية  

ــة ــادةذوي اإلعاق  ٦ ، امل
)٢٠٠٨(  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
الختفـاء  األشخاص مـن ا   
 ٣٢ و ٣١القسري، املادتان   

)٢٠١٠( 

االتفاقيــة الدوليــة 
للقضاء على مجيـع    
ــز  ــكال التميي أش

  ١٤العنصري، املادة 
العهد الدويل اخلاص   
ــة  ــاحلقوق املدني ب
ــسياسية،  والــ

   ٤١ املادة
مناهـضة   اتفاقية  

ــذيب ، التعـــ
 ٢٢ و٢١ املادتان

االتفاقيــة الدوليــة 
حلماية حقوق مجيع   
العمال املهـاجرين   
ــراد أســرهم،  وأف

 ٧٧ و ٧٦املادتان 

  أبرز الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة    

 الوضع يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 املراجعة 
ــيت   ــصكوك ال ال

 يصادق عليها مل

تاريخ التصديق  
االنـــضمام  وأ
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة 
 )١٩٧٤( عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      
 )١٩٩٨(الدولية 

 )٤()٢٠٠٢( بروتوكول بالرمو

االتفاقية املتعلقة بوضع الالجـئني لعـام       
 )١٩٦٧( والربوتوكول امللحق هبا ١٩٥١

)١٩٧٣(  
ـ   ــف املؤرخـ ــات جني  ١٢ة اتفاقي

 وبروتوكوليهــا ١٩٤٩أغــسطس /آب
  )٥( والثايناألولاإلضافيني 

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل       
  )٦(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال      
 )٢٠٠٧(التعليم 

 ١٩٥٤اتفاقية عام    
ــز  ــة مبرك املتعلق
األشخاص عـدميي   

 اجلنسية

 ١٩٦١اتفاقية عام   
املتعلقة بتخفـيض   

ــ ــاالت انع دام ح
  اجلنسية

ــول  الربوتوكــ
 الثالــث اإلضــايف

التفاقيات جنيـف   
  )٧(١٩٤٩لعام 

اتفاقيتا منظمة العمل   
 ١٦٩الدولية رقـم    

 )٨(١٨٩و
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 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

 عدم االستقرار يف مـايل      ةاألمني العام لألمم املتحدة أن حال     الحظ   ،٢٠١٢عام  يف    -١
يناير واالنقـالب   /شهر كانون الثاين  مطلع  ال مايل يف     يف مش  املسلحالتمرد  عن اندالع   نامجة  

وقـد قـاد    . مارس/ آذار ٢٢الذي أطاح بالرئيس السابق يف      وأعقب ذلك   العسكري الذي   
وإعادة االنقالب طغمة عسكرية ُتطلق على نفسها اسم اللجنة الوطنية الستعادة الدميقراطية             

الـسلطة  علـى   فراد القوات املسلحة    بعض أ استيالء  وقد دان جملس األمن     . )٩(الدولةإرساء  
بالقوة من احلكومة املنتخبة دميقراطياً وحثهم على احترام النظام الدستوري واحلكم املـدين             

انتـهاكات  يف  مارس تـسبب    / آذار ٢٢وقال األمني العام إن انقالب      . )١٠(وحقوق اإلنسان 
املفوضـة  ( اإلنسان   ، يف حني أشارت املفوضة السامية حلقوق      )١١(حلقوق اإلنسان يف باماكو   

يف أحنـاء   ظهـرت    جسيمة حلقوق اإلنسان     اتادعاءات بانتهاك أن  هي أيضاً إىل    ) السامية
  .)١٢(االنقالب بعدأخرى من البلد 

 الدولة  ادة إرساء وأشار األمني العام إىل أن اللجنة الوطنية الستعادة الدميقراطية وإع           -٢
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، إطاراً حيدد ، برعاية اجلماعة ٢٠١٢أبريل / نيسان٦وقّعت يف 

وقرر رؤساء دول اجلماعة االقتصادية لدول      .  يوماً تقودها حكومة مدنية    ٤٠فترة انتقالية من    
ن ُتجـرى    شهراً، ُيتوقـع أ    ١٢أبريل متديد الفترة االنتقالية إىل      / نيسان ٢٦غرب أفريقيا يف    

  .)١٣(خالهلا انتخابات رئاسية
 امن بتشكيل حكومة وحدة وطنية ودع     ، رّحب جملس األ   ٢٠١٢  سبتمرب/ويف أيلول   -٣

راطية واسـتعادة   صلة جهودها الرامية إىل تدعيم املؤسسات الدميق      االسلطات االنتقالية إىل مو   
  .)١٤(النظام الدستوري

ومن بني هـذه    . وقالت املفوضة السامية إن عدة جمموعات مسلحة حتتل مشال مايل           -٤
ُيقال إهنمـا  الدين وحركة الوحدة واجلهاد يف غرب أفريقيا، اللتني اجملموعات جمموعة أنصار    

أزاود احلركة الوطنية لتحرير املغرب اإلسالمي، باإلضافة إىل بالد  بتنظيم القاعدة يفمرتبطتان 
 رفـضه   ٢٠١٢ يوليه/وكرر جملس األمن يف شهر متوز     . )١٥(وغريها من جمموعات الطوارق   

 هذا  واعتربمشال مايل   " استقالل"ه  تمس ماحول  نية لتحرير أزاود    احلركة الوط ه  تأعلن االقاطع مل 
  .)١٦(اإلعالن باطالً والغياً

/ ، منـذ شـهر آذار     )١٨( واملفوضـة الـسامية    )١٧(وأعرب كل من األمـني العـام        -٥
سيما يف    عن قلقهما إزاء وضع حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف مايل، وال           ،٢٠١٢ مارس

 إىل ورود تقارير مقلقة تشري إىل خروقات جسيمة حلقوق اإلنسان، ُيزعم            لفتاوقد  . مشال البلد 
ودعا جملس األمـن يف  . أن اجملموعات املسلحة املختلفة اليت تسيطر على مشال مايل قد ارتكبتها      

، مجيع األطراف يف مشال مايل إىل وقف مجيع اخلـروق حلقـوق اإلنـسان            ٢٠١٢ يوليه/متوز
 / ويف أيلول  يوليه/ودان جملس حقوق اإلنسان يف متوز     . )١٩( الدويل وانتهاكات القانون اإلنساين  
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سيما يف مشال البالد، من قبـل        الاملرتكبة يف مايل، و    التجاوزات واالنتهاكات    ٢٠١٢سبتمرب  
مـن ضـمن    واجملموعات اإلرهابية وغريها من شبكات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،          املتمردين  

 الفوري للخروقات وانتهاكات حقوق اإلنسان وأعمـال         ودعا إىل الوقف   .جمموعات أخرى 
 .)٢٠(االحترام الصارم جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةإىل العنف، و

     اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
إىل أن جهوداً    ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩فريق األمم املتحدة القطري يف مايل يف عامي         أشار    -٦

اعتماد سياسات وطنية    أو/فقد عمدت مايل إىل صياغة و     . سانقد ُبذلت يف جمال حقوق اإلن     
وخطط عمل تتناول جماالت تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها؛ واملـساواة بـني اجلنـسني               

القسري؛ والتخلي عن ممارسـة اخلتـان        أو؛ والزواج املبكر    )٢٠١٨-٢٠٠٩للفترة   خطة(
  .)٢١(؛ والقضاء على عمل األطفال)٢٠١٢-٢٠٠٨خطة للفترة (
ولفت فريق األمم املتحدة القطري يف مايل كذلك إىل أن دورات تدريب تتنـاول                -٧

خمتلف جوانب حقوق اإلنسان ُنظّمت للقوات املسلحة واألمنية، وللقضاة وموظفي القضاء           
 يف إذكاء وعـي     وأشار إىل أن هذه التدريبات سامهت     . ومصلحة السجون والتعليم املراقب   

باإلضافة إىل ذلك، أفاد فريق  و. حق املرأة يف  القوات املسلحة واألمنية مبشكلة العنف املمارس       
األمم املتحدة القطري يف مايل بأن وحدات تدريب على حقوق اإلنسان أُدرجت يف املنـهج              

  .)٢٢(الدراسي للكلية الوطنية للشرطة وكلية الدرك

  )٢٣(اإلنسانوضع اهليئات الوطنية حلقوق     

  الوضع خالل الدورة احلالية  الوضع خالل الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )٢٠١٢(الفئة باء   ليست معتمدة  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  تعاون مع آليات حقوق اإلنسانال  -ثانياً  

  )٢٤(هيئات املعاهداتالتعاون مع   -ألف  
 املفوضة السامية   دعا جملس حقوق اإلنسان    ،٢٠١٢سبتمرب  / ويف أيلول  يوليه/متوزيف    -٨

  .)٢٥(سيما يف مشال البالد النسان يف مايل، إىل رفع تقرير إىل اجمللس بشأن وضع حقوق اإل
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  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة 

املالحظات اخلتامية  
ــة  يف املدرجــ
 املراجعة السابقة 

قدم آخر تقرير   
منذ االستعراض  

 األخري

ــر  آخـ
الحظات م

 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء علـى    
 التمييز العنصري

ــسطس /آب أغـ
٢٠٠٢ 

 اخلامس عشر   تأخر تقدمي التقريرين   – –
 ٢٠٠٥والسادس عشر منذ عام 

ــوق   ــة احلق جلن
االقتـــــصادية 
ــة  واالجتماعيــ

 والثقافية

تــــــشرين 
ــاين ــوفمرب /الث ن
١٩٩٤ 

 منذ عام   األويل تأخر تقدمي التقرير   – –
١٩٩٠ 

قوق املعنية حب  لجنةال
 اإلنسان

ــسان ــل /ني أبري
٢٠٠٣ 

 الثالث منذ عام    تأخر تقدمي التقرير   – –
٢٠٠٥ 

ــة   ــة املعني اللجن
مجيع بالقضاء على   

ضد  التمييزأشكال  
 املرأة

يناير /كانون الثاين 
٢٠٠٦ 

 الـسادس   تأخر تقدمي التقريـرين    –  –
  ٢٠١٠والسابع منذ عام 

ــضة   ــة مناه جلن
 التعذيب

 منذ عام   األويل التقريرتأخر تقدمي    – – –
٢٠٠٠ 

ــباط جلنة حقوق الطفل ــر /ش فرباي
٢٠٠٧ 

 التقارير من الثالث حيني موعد تقدمي – –
   ٢٠١٢إىل اخلامس يف عام 

تأخر تقدمي التقريـرين األولـيني       
الربوتوكول االختياري للجنة   بشأن  

حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     
الربوتوكول  و  الرتاعات املسلحة  يف
ختياري للجنة حقـوق الطفـل      اال

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال      
 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

  ٢٠٠٤منذ عام 

اتفاقية محاية حقوق   
ــال   ــع العم مجي
املهاجرين وأفـراد   

 أسرهم

ــسان ــل /ني أبري
٢٠٠٦ 

تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عـام        – –
٢٠٠٩ 

اللجنة املعنية حبقوق   
ــخاص ذ وي األش

 اإلعاقة

 منذ عام   األويلتأخر تقدمي التقرير     – – –
٢٠١٠ 

االتفاقيــة الدوليــة 
ــع   ــة مجي حلماي
ــن  ــخاص م األش

 االختفاء القسري

 التقرير يف عـام     حيني موعد تقدمي   – – –
٢٠١٣ 
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  هيئات املعاهداتاملتابعة احملددة املقدمة من الردود على طلبات   -٢  

  املالحظات اخلتامية     

 ةهيئة املعاهد
 حيني موعد 

 قدمت يف املوضوع  يف تقدميها

ــة ال ــة لجن املعني
 قوق اإلنسانحب

الزواج والطـالق؛  سياق حقوق الزوجات يف     ٢٠٠٤
إلغاء زواج األرملة من شقيق زوجها؛ تشويه       

 .)٢٦(األعضاء التناسلية لإلناث؛ والعنف املرتيل

٢٧(٢٠٠٧( 

    ت املعاهداتهيئاالتحريات اليت أجرهتا  أو/القطرية ولزيارة ا    
 املوضوع  التاريخ  هيئة املعاهدة

نــع ملاللجنــة الفرعيــة 
 التعذيب

 تقرير سري   ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 )٢٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  الوضع احلايل الوضع خالل الدورة السابقة 

 ال ال دعوة دائمة 

 – – الزيارات اليت أجريت

 – املدافعون عن حقوق اإلنسان حيث املبدأزيارات اتفق عليها من 

حاالت اإلعدام خارج القـضاء      – زيارات طُلب إجراؤها
 تعسفاً أوبإجراءات موجزة  أو

الردود على رسائل االدعـاءات     
 والنداءات العاجلة

 أثناء الفترة املشمولة باالستعراضُيرسل أي بالغ  مل

  نسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإل  -جيم  
موظفـاً  أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ،  ٢٠١٢أغسطس  /يف شهر آب    -٩

فريق األمم املتحدة القطري ويعمل علـى تعزيـز قـدرات           معنياً حبقوق اإلنسان لينضم إىل      
وتعمـيم  منظمات اجملتمع املدين واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال حقوق اإلنـسان             

  .)٢٩( املتحدةاألممال داخل برامج دواعي القلق يف هذا اجمل
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  واجب التطبيقاإلنساين الدويل 

 املساواة وعدم التمييز  -لفأ  

 / يف شـهر تـشرين األول      ،األمني العام املساعد لشؤون حقـوق اإلنـسان        قال    -١٠
عليهن يؤثر الوضع أن ء هّن أول ضحايا الرتاع الدائر يف مشال مايل و  ، إن النسا  ٢٠١٢ أكتوبر

حقوقهن اإلنسانية يف العمل والتعلـيم واالسـتفادة مـن          قُلصت  فقد  . بدرجة غري متناسبة  
 .)٣٠(اخلدمات االجتماعية األساسية بشكل كبري

ة تفيـد   املتاحعلومات  امل إن   قالت املفوضة السامية   ،٢٠١٢سبتمرب  /ويف شهر أيلول    -١١
اجملموعات اإلسالمية اليت تسيطر على مشال مايل تفرض بالقوة سياسة فصل بني النـساء              بأن  

 .)٣١(والرجال يف احلصول على اخلدمات األساسية

 بأن اعتمـاد قـانون األحـوال        منسق األمم املتحدة املقيم   أفاد   ،٢٠١١عام  يف  و  -١٢
قلق بـالغ   لمدعاة  هو  اقيات الدولية،   يتضمنه من أحكام خمالفة لالتف     االشخصية واألسرة، مب  

  .)٣٢(إزاء حقوق النساء والفتيات
 إحـراز  إىل أنه على الرغم مـن        أشار منسق األمم املتحدة املقيم     ،٢٠١١عام  يف  و  -١٣

من حيث حصوهلن على امللكية العقاريـة       تزال النساء يعانني من قيود فعلية        البعض التقدم،   
قطاعي العمـل   يف  القيود  ليم الثانوي والعايل، فضالً عن      ، وااللتحاق بالتع  الصغريةالقروض  و

يتعلق بدور النساء يف قطاع الزراعة، أشار فريق األمـم           ماوفي. )٣٣(واألنشطة املدّرة للدخل  
املتحدة القطري يف مايل إىل أن عمل النساء يبقى حمـصوراً يف مـزارع اخلـضروات وأن                 

  .)٣٤(تظل غري مقدرة حق قدرهاة مشاركتهن يف الزراعات املدرة للعمالت األجنبي

   ن على شخصهلفرد يف احلياة واحلرية ويف األمحق ا  -باء  
، ٢٠١٢سبتمرب  / يف شهر أيلول   ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية     أفاد    -١٤

 غري مسلحني رمياً بالرصاص على حـاجز تفتـيش          اً إسالمي واعظاً ١٦أن اجليش املايل قتل     
وحصل إطـالق النـار حـني       . سبتمرب/ ديابايل يف ليلة الثامن من أيلول      بالقرب من مدينة  

حاجز، ويبدو أن اجلنود اعتقدوا أن ركاب السيارة هم من املقـاتلني            عند  تتوقف مركبة    مل
  .)٣٥(وقال املكتب إن احلكومة أمرت يف اليوم التايل بإجراء حتقيق فوري. اإلسالميني

أن حوادث أمنية تستهدف سكاناً من      مني العام   األأبرز  ،  ٢٠١٢ يونيه/حزيرانويف    -١٥
 ٢٢ف واالحتجاز التعسفيني وقعـت بعـد انقـالب          يمشال مايل وحاالت عديدة من التوق     

  .)٣٦( يف باماكومارس/آذار



A/HRC/WG.6/15/MLI/2 

9 GE.12-18131 

أنه ينبغي، يف جنوب مـايل،      املفوضة السامية   الحظت  ،  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول يفو  -١٦
ليات توقيف واحتجاز تعسفيني، واختفاء     دعاءات حبدوث عم  االمعاجلة الغموض الذي يلف     

 ٣٠قسري وتعذيب حبق جنود متهمني باملشاركة يف حماولة االنقالب املضاد اليت وقعت يف               
 ٣٠يزيد عن  ماوأضاف مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن     . )٣٧(أبريل/نيسان

. هلم أية هتم، حسبما ُيدعى    شخصاً شاركوا يف االنقالب املضاد احتجزوا، من دون أن توّجه           
 يكشف بعـد   ملوردت تقارير عن أعمال تعذيب وظروف غري إنسانية يف السجون، و           ماك
  .)٣٨( جندياً شاركوا يف االنقالب املضاد٢٠ مصري عن
األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان      أفاد  ،  ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول  و  -١٧
حتدثت  على مشال مايل،     وأحكمت سيطرهتا  لتحرير أزاود    احلركة الوطنية  تتقدمعندما  أنه  

 بإجراءات موجزة، وعمليات اغتصاب وهنب ونـزوح        نيتقارير عن عمليات إعدام عسكري    
 .)٣٩(قسري وجتنيد قسري لألطفال

األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان إىل أن خروقات حلقوق اإلنسان           وأشار    -١٨
ـ فيها أنصار الدين     ا، مب ةذ سيطرة اجملموعات اإلسالمي   من أشكال خمتلفة ُترتكب من     ة وحرك

ولفـت إىل أن    . املغرب اإلسالمي بالد   تنظيم القاعدة يف  و الوحدة واجلهاد يف غرب أفريقيا    
فيهـا اإلعـدام والتـشويه       اهذه اجملموعات متارس عقوبات منهجية قاسية وغري إنسانية، مب        

إعدام ومثاين عمليات بتر لألعضاء وعقـوبتني       وأضاف أنه يزعم أن ثالث عمليات       . والرجم
 .)٤٠(باجللد على األقل قد نفذت

 شخصاً حمتجزون وينتظرون إصدار العقوبات      ٣٠املفوضة السامية أن أكثر من      أفادت  و  -١٩
 ٣٠ذكرت حادثة وقعـت يف       ماك. حبقهم وفق الشريعة اإلسالمية، اليت قد تشمل بتر األعضاء        

كيدال شرقي مايل، ُدفن خالهلا رجل وامرأة يعيشان معاً خارج إطار            يف منطقة    ٢٠١٢ يوليه/متوز
حركة الوحدة واجلهاد يف غـرب      وأضافت أن   . الزواج، يف التراب حىت الرقبة وُرمجا حىت املوت       

 .)٤١( عن إعدام دبلوماسي جزائري٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١ أعلنت يف أفريقيا

عن قلقها ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة منظمة األمم أعربت   ،٢٠١٢ يوليه/يف متوز و  -٢٠
البالغ إزاء الوضع يف مشال مايل حيث تبّين األدلة أن األطفال ُيقتلون وُيجرحـون بـسبب                

 .)٤٢(األجهزة املتفجرة

اليونيسيف أيضاً أن مسألة محاية األطفال يف مشال مايل مشكلة كبرية مـع             أفادت  و  -٢١
 وإشراك األطفال يف اجملموعات املسلحة، وعن ورود تقارير عن وجود أطفال غري مصحوبني،

محايـة   إىل ضمان    وأفراد اجملتمع ودعت اليونيسيف مجيع أطراف الرتاع      . )٤٣(العنف اجلنسي 
 .)٤٤(القتاليةيف العمليات وعدم مشاركتهم األطفال من اآلثار الضارة للرتاع 

تراوح أعمارهن   امرأة ت  ٣٠ أن   ذكرت املفوضة السامية   ،٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٢٢
  .)٤٥( عاماً تعرضن ألعمال عنف جنسي ارتكبها مسلحون يف منطقة غاو٤٥ و ١٢بني 



A/HRC/WG.6/15/MLI/2 

GE.12-18131 10 

 األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان     الحظ  ،  ٢٠١٢كتوبر  أ/يف تشرين األول  و  -٢٣
للبيع واإلكراه  النساء  تعرض  علومات عن شيوع الزواج القسري و     املأنه يف مشال مايل، تتحدث      

. ميكن تشبيهه باالغتصاب واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية       ماواج من جديد، وهو     على الز 
وأضاف أن اجملموعات اإلسالمية املتطرفة تعّد قوائم بالنساء اللوايت أجننب أطفاالً خارج إطـار              

وقد تشري هذه القـوائم إىل أن هـؤالء         . النساء احلوامل من دون أن يكن متزوجات      والزواج  
 .)٤٦(عقوبات قاسية وغري إنسانيةائلة طالوقوع حتت ت خلطر النساء معرضا

يف مشال مايل،   يزداد  ، أفاد األمني العام بأن االجتار بالبشر        ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٢٤
  .)٤٧(إىل جانب جتارة املخدرات وهتريب األسلحة

ـ باسـتثناء   ، ذكر فريق األمم املتحدة القطري يف مايل أنه          ٢٠١٠ويف عام     -٢٥ ان، اخلت
تولِ السلطات املالية سوى القليل من االهتمام باألشكال األخرى من العنف القائم علـى               مل

  .)٤٨(اجلنسنوع 
وحبسب معلومات صندوق األمم املتحدة للسكان، فإن نسبة ممارسة تشويه األعضاء             -٢٦

. نوباملائة يف اجل  يف   ٨٧املائة يف الشمال و   يف   ٩١ إىل   ٢٠٠٩التناسلية لإلناث وصلت عام     
. )٤٩(متارس تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث    ال اإلثنيةوأفاد الصندوق بأن بعض اجملموعات      

تعتمـد   ملوركّزت اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان على أنه بالرغم من أن مايل             
بعد قانوناً حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فقد أُحرز بعض التقدم كاعتماد قـانون              

لكن اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان أشارا       . )٥٠(حوال الشخصية واألسرة مثالً   األ
تعترف رمسياً بتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث كواحـدة مـن            ملإىل أن السياسة الوطنية     

إىل  ،يعريون هذه املـسألة  ال يف جمال الصحةاحلكوميني    أن العاملني مشاكل الصحة العامة، و   
  .)٥١(اهتماماً كبرياًقريب، عهد 
وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتنفيذ االتفاقيات والتوصيات             -٢٧

إىل أن طفلني من بني كل ثالثة أطفال تقريبـاً بـني            ) جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     (
منظمة العمل الدوليـة    عن٢٠٠٩وورد يف التقرير الصادر عام    . )٥٢( يعمالن  عاماً ١٧و ٥ سن

 والبنك الدويل، أن قطاع الزراعة هو القطاع الذي يشّغل أكرب عدد من األطفال،              فواليونيسي
املائة من إمجايل األطفال دون سن اخلامسة عشرة يعملون فيـه، يليـه قطـاع               يف   ٨٣ن  إإذ  

لصناعة والتجـارة اللـذين   املائة، مث قطاعي ايف  ١٠اخلدمات املرتلية الذي تصل النسبة فيه إىل    
أشار التقرير إىل أن الفتيات يتواجـدن مبعـدل     ماك. املائةيف   ٦يشّغالن النسبة املتبقية والبالغة     

 الذي يشمل سوء    ،أعلى نسبياً يف قطاع اخلدمات املرتلية وأن خطر حتوهلن لضحايا االستغالل          
  .)٥٣( هذا القطاعاملعاملة اجلسدية والنفسية واالعتداءات اجلنسية، خطر كبري يف

طة العمـل   الفين خل قرار  اإلوأحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً ب          -٢٨
باإلضافة إىل ذلك،   و. ٢٠١١عام  يف  الوطنية للقضاء على عمل األطفال يف مايل واعتمادها         

فال عـن   ت اللجنة مايل بقوة على تكثيف جهودها حملاربة عمل األطفال؛ وإبعاد األط           شّجع
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أسوأ أشكال العمل وتوفري معلومات عن النتائج احملققة يف جمال محاية الفتيات العـامالت يف               
اخلدمة املرتلية من االستغالل التجاري واجلنسي وعن تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على             

  .)٥٤(عمل األطفال يف مايل
يـزال   ال أن االجتار باألطفال     وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل         -٢٩

وحثّت اللجنة مـايل علـى    . ميثّل مشكلة من الناحية العملية، على الرغم من التدابري املتخذة         
يف مثـل   ، وإجراء التحقيقات     هبم من البيع واالجتار   عاماً   ١٨ضمان محاية األطفال دون سن      

ة إىل ذلك، ونظراً التساع     باإلضافو. ومالحقة املرتكبني وإنزال العقوبات هبم    هذه احلوادث   
االجتار العابر للحدود، حثّت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية مايل على اختاذ تـدابري               
كوضع نظام لتبادل املعلومات خبصوص شبكات االجتار باألطفـال وتوقيـف األشـخاص             

  .)٥٥(العاملني يف هذه الشبكات

  وإرساء سيادة القانون من العقاب منع اإلفالتيشمل  امبإقامة العدل،   -جيم  
رحّبت املفوضة السامية بالزيارة اليت قام هبا ممثلون عن احملكمة اجلنائية الدوليـة يف                -٣٠
ارتكبت اليت ميكن أن تكون قد رب احل إلجراء حتقيقات أولية يف جرائم ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

  .)٥٦(يف مايل
الـذي  منفذي االعتداء البـدين     تقدمي   ، دعا جملس األمن إىل    ٢٠١٢ يوليه/ويف متوز   -٣١

إىل القضاء، ورّحب يف هذا املضمار بإعالن احلكومـة   مايو  /يف أيار الرئيس املؤقت   تعرض له   
  .)٥٧(جلنة حتقيق ماليةمايل عن تشكيل 

 إن على السلطات االنتقالية إجـراء       ، قالت املفوضة السامية   ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٣٢
يف حماولة االنقالب املضاد الـيت جـرت   ض جنود متهمني بالضلوع بتعرحتقيقات يف ادعاءات  

  .)٥٨( للتوقيف واالحتجاز التعسفيني واالختفاء القسري والتعذيب٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠ يف
مرتكيب االنتـهاكات   تقدمي   إىل   دعا جملس حقوق اإلنسان    ،٢٠١٢ يوليه/ويف متوز   -٣٣

وشّدد األمني العام املساعد لـشؤون حقـوق        . )٥٩(وأعمال العنف يف مشال مايل إىل القضاء      
اإلنسان كذلك على ضرورة إجراء حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف مشـال مـايل               

  .)٦٠(والوئام االجتماعيوجنوهبا وأمهية مساءلة املرتكبني كشرط ضروري يسبق املصاحلة 

ت والتجمـع   املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيـا       أوحرية الدين     -دال  
  اركة يف احلياة العامة والسياسيةالسلمي، وحق املش

قيام جمموعـات  بادعاءات أن مثة  ذكرت املفوضة السامية   ،٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول   -٣٤
  .)٦١(مسلحة يف مشال مايل باستهداف غري املسلمني عمداً وقتلهم
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 حبريـة الـدين      املعنيـة  اخلاصةاألمم املتحدة   مقررة  ، دانت   ٢٠١٢يوليه/ويف متوز   -٣٥
) املقررتـان اخلاصـتان   ( ومقررة األمم املتحدة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافيـة           املعتقد أو

تدمري مواقع  يف  اليت متثلت   واالنتهاكات اجلسيمة للحق يف حرية الدين واملعتقد يف مشال مايل،           
مقررة وقالت . ملياملدرج على قائمة التراث العامتبكتو أضرحة موقع  فيها اذات قيمة دينية، مب  

 إن تدمري املقابر يعين حرمـان الـسكان         املعتقد أو املعنية حبرية الدين     اخلاصةاألمم املتحدة   
وحثّت املقررتان اخلاصتان الدول على     . احملليني ومجيع املاليني واجملتمع العاملي من ثروة هائلة       

بقرار اجلمعية العامة لألمـم     وإذ ذكّرتا   .  بصورة كاملة  ضمان احترام املواقع الدينية ومحايتها    
 املتعلق حبماية املواقع الدينية، دعتا مجيع املنظمات احلكومية الدولية وغري           ٢٠٠١املتحدة لعام   

  .)٦٢(إىل املسامهة يف هذه اجلهوداملعنية احلكومية 
ا قد  حركة الوحدة واجلهاد يف غرب أفريقي     عناصر  املفوضة السامية أيضاً أن     أفادت  و  -٣٦

ة للصحة العامة بشأن مكافحة الكولريا تشمل بث رسائل ومقاطع موسيقية عرب            حظروا محل 
  .)٦٣(إذاعة الراديو، حبجة أن املوسيقى ورسائل الوكاالت اإلنسانية خمالفة للشريعة اإلسالمية

ضن للتهديد   أن النساء غري احملجبات يتعرّ     الحظت املفوضة السامية   ،٢٠١٢ويف عام     -٣٧
  .)٦٤(والترهيب يف مشال مايل

اختاذ إىل  ، دعا جملس األمن مجيع اجلهات املعنية باألزمة يف مايل           ٢٠١٢ يوليه/ويف متوز   -٣٨
تدابري ترمي إىل زيادة عدد النساء اللوايت يشاركن يف جهود الوساطة وشّدد على أمهية إحداث               

  .)٦٥(ظروف متكّن النساء من املشاركة والتزّود بالقدرات الالزمة يف مجيع مراحل الوساطة
 األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان     قال  ،  ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول  و  -٣٩

إن االرتقاء حبقوق املرأة ومتكينها يتطلبان اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز مشاركتهن يف احليـاة               
قبـل  املائة من املقاعد النيابية يف الربملان للنـساء         يف   ٣٠ختصيص نسبة   أيضاً  واقترح  . العامة

  .)٦٦(االنتخابات التشريعية املقبلة
أن الضغوط الـيت    شدد فريق األمم املتحدة القطري يف مايل على          ،٢٠١٠عام  يف  و  -٤٠

لـدعم  احلافز  هتمام، األمر الذي حيّد من      حتظى باال  اليتعرض هلا املدافعون عن حقوق املرأة       
  .)٦٧(هذه القضايا

 إىل أن متثيل النساء يف مواقع القرار  املقيمأشار منسق األمم املتحدة ،٢٠٠٩ عام يفو  -٤١
شهد بعض التقدم مع تعيني نساء يف مناصب إدارية عالية وزيادة عددهن يف اهليئات البلديـة            

 على الرغم من التقدم احملـرز       ، أنه ٢٠١١عام  ذكر يف   لكنه  . )٦٨(اجملتمعيةويف جمالس اإلدارة    
يزال متثيل النساء ضـعيفاً يف احليـاة         الني،  واعتماد مايل سياسة وطنية للمساواة بني اجلنس      

املائة يف الوظائف اليت يتم شغلها      يف   ١٤املائة يف اجلمعية الوطنية و    يف   ١٠(السياسية والعامة   
  .)٦٩()بالتعيني
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
زن يف بعض القطاعات يتركّأفادت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن النساء   -٤٢

وأضافت . االقتصادية، كالتجارة مثالً، لكن متثيلهن ضعيف يف صناعات النسيج وقطاع البناء          
جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية      والحظت  . يف املناصب العالية ضعيف   النساء  متثيل  أن  

يف وأن هذه النسبة آخذة     ي  الرمساملائة من وظائف النساء هي يف القطاع غري         يف   ٤٣أن نسبة   
يزلن يعانني من التمييز يف االقتصاد       الذلك على أن النساء     فضالً عن   وشّددت  . )٧٠(االرتفاع

ويف قطاع الزراعة وأهنن يتقاضني أجوراً متدنية وتكون وظائفهن غري مـستقرة            الرمسي  غري  
خلرباء التابعـة   وحثّت جلنة ا  . اإلنتاجويواجهن صعوبات يف احلصول على القروض ووسائل        

ملنظمة العمل الدولية مايل على اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز إمكانيات وصـول النـساء إىل                
العمل على معاجلة أسباب تركّز النساء يف االقتصاد منها جمموعة أوسع من الوظائف، وطلبت 

  .)٧١(الرمسيغري 
 أن مبـادرات خلـق       إىل ، أشار فريق األمم املتحدة القطري يف مايل       ٢٠١٠ عام   يفو  -٤٣

الفوارق بـني   تأخذ غالباً يف احلسبان العالقة بني اجلنسني وتساهم يف استمرار            الفرص العمل   
مبادرات مشجعة، من قبيل إنشاء بنوك للحبوب تديرها نساء،         إطالق  إىل  أشار  لكنه  . اجلنسني

  .)٧٢(ة والصيانةمشدداً على ضرورة العمل على إسناد املزيد من املسؤوليات للنساء يف اإلدار

  الئقالضمان االجتماعي ويف مستوى معيشياحلق يف   -واو  

 الضوء على املعاناة اهلائلة اليت تتـسبب        ، سلط األمني العام   ٢٠١٢أغسطس  /يف آب   -٤٤
 وأشـارت  .)٧٣(املتردية أصالً واآلخـذة يف التـدهور      ها حالة الطوارئ الغذائية والتغذوية      في

ة يف مشال مايل نزل دون مستواه العادي بسبب آثار انعدام           اليونيسيف إىل أن مدخول األسر    
وأسعار احلبوب أعلى من املعدل احملسوب على فترة مخس سـنوات،           . األمن الغذائي والرتاع  

  . )٧٤(يف حني يصعب على األسر الريفية الوصول إىل األسواق
ذي شـهده   تنسيق الشؤون اإلنسانية إن آثار اجلفاف الطويل األمد ال        وقال مكتب     -٤٥

 مليون شخص لسبل كـسب      ٣,٥حنو  مايل أدت إىل انعدام األمن الغذائي وفقدان        جنوب  
اجلراد ينتشر يف مشـال     وباء  وأضاف املكتب أن الوضع الغذائي مترٍد للغاية ألن         . )٧٥(العيش

 /وأوردت اليونيسيف يف متـوز    . )٧٦( الزراعي يف املناطق الباقية من مايل      اإلنتاجمايل ويهدد   
طفل صغري معرضون خلطر سوء التغذيـة        ٥٦٠ ٠٠٠حنو   تقديرات تفيد بأن     ٢٠١٢ يوليه

طفل حيتاجون لعـالج منقـذ       ٢٢٠ ٠٠٠و ١٧٥ ٠٠٠احلاد، من بينهم عدد يتراوح بني       
اليونيسيف أنه يف حني تعيش أغلبية األطفال الذين يعانون من سوء التغذيـة       وأفادت  . للحياة

بشكل كـبري إمكانيـات     قد قلّصت   هدها الشمال   الظروف اليت يش  إن  يف جنوب البالد، ف   
  .)٧٧(وصول العائالت إىل األغذية واملياه والرعاية الصحية األساسية
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تبقـى  مياه الـشرب    إىل  تعذر الوصول   أن  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     وأفاد    -٤٦
  . )٧٨(م خطر العدوى بالكولرياقيفا مامشكلة حادة يف خمتلف أرجاء مايل، وهو 

 يف املائـة   ٨٠ أن أكثر من     ، أكد فريق األمم املتحدة القطري يف مايل       ٢٠١١ عام   يفو  -٤٧
من السكان يتركزون يف املناطق الريفية حيث عدد األشخاص الذين يعيشون حتـت مـستوى       

أن األطفال والنساء يشكلون الطبقات     وذكر أيضاً   . هو عليه يف املناطق األخرى     اممالفقر أعلى   
  .)٧٩(إىل حد كبري إىل ثقل االعتبارات االجتماعية والثقافيةُيعزى  األكثر ضعفاً وأن ذلك

 أن  ،٢٠١٠ يف عـام     ،فريق األمم املتحدة القطري يف مايل     ذكر  باإلضافة إىل ذلك،      -٤٨
تغريات املناخ من شأهنا أن تضاعف أخطار الكوارث، ليس فقـط ألن الظـواهر املناخيـة                

، سـرعة التـأثر  على عوامل عواقب ختلفه من  استتكاثر وتزداد حدة، بل كذلك مل القصوى  
سيما انعدام األمن الغذائي وفقدان اخلدمات اليت توفرها الُنظم اإليكولوجيـة واألمنـاط              وال

  .)٨٠(اجلديدة هلجرة احليوانات

  احلق يف الصحة  -زاي  
حاالت إصابة بالكولريا يف مشـال      عن   أبلغت اليونيسيف  ،٢٠١٢أغسطس  /يف آب   -٤٩

خشية من أن يرفع موسم األمطار وتنقل السكان بفعـل انعـدام            أن مثة   ى  علوشددت  مايل  
شّددت على أن صعوبة الوصول إىل مياه  ماك. )٨١(االستقرار السياسي من خطر انتشار الوباء

الشرب ومرافق الصرف الصحي تعّرض األطفال خلطر اإلصابة بأمراض خطرة على حيـاهتم             
  .)٨٢(جفافتوالكاإلسهال 

 من العيادات واملستشفيات يف مشال      يف املائة  ٩٤لى أن   عاملفوضة السامية   وشددت    -٥٠
الرئيسية قـد  الطبية النهب من قبل اجملموعات املسلحة، وأن الربامج  أومايل تعرضت للتدمري    

وأعربـت  . )٨٣( من العاملني يف جمال الصحة قد غادروا إىل اجلنوب         يف املائة  ٩٠ُعلّقت وأن   
لنساء خالل فترة احلمل    لالقلق من بروز نقص يف الرعاية املتخصصة        اليونيسيف بدورها عن    

  .)٨٤(واملواليداألمومة وفيات  الذي يزيد من خطر األمروالوالدة، 
، قّدر برنامج األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية            ٢٠١٠ويف عام     -٥١

. )٨٥(اإليدز يف مـايل   /مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية    شخص   ١٠٠ ٠٠٠واإليدز أن   
وأشار فريق األمم املتحدة القطري يف مايل إىل أن نسبة انتشار اإلصابة بالفريوس مرتفعة لدى            

ويف الرمسي  التجارة غري   قطاع  سيما تلك العامالت يف      البعض اجملموعات املعّرضة كالنساء،     
منـسق  وذكر  . )٨٦(قطاع اخلدمة املرتلية، والشباب، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقات       

 أن مايل وضعت خطة وطنية للوقاية من فريوس نقـص  ،٢٠١٠ عام  ، يف األمم املتحدة املقيم  
وحتدث فريق األمم املتحدة القطري     . )٨٧(االيدز تستهدف الشباب واملراهقني   /املناعة البشرية 

ة من   عن تنظيم عملية واسعة من نشر املعلومات بشأن الوقاية الفعال          ،٢٠١٠ عام   ، يف يف مايل 
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انتقال العدوى ومكافحة عزل األشخاص املصابني      بشأن  اخلاطئة  املعتقدات  اإليدز، ومكافحة   
  .)٨٨(وممارسة التمييز حبقهم

وكرر مدير برنامج األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز دعوته              -٥٢
 الطفل وحثّ مايل علـى      القضاء على نقل فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل         من أجل   

من حترر األجيال القادمة    حققته من جناحات بتكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان          ماالبناء على   
املائة من النساء احلوامل استفدن من فحـص        يف   ١٢أن  وُيقدر  . فريوس نقص املناعة البشرية   

 نال الـذي  املائة فقط من األطف   يف   ١٨، وأن   ٢٠٠٨عام  يف  الكشف عن اإلصابة بالفريوس     
مهات مصابات بالفريوس استفادوا يف السنة نفسها من العقاقري الوقائيـة املـضادة             ألولدوا  

  .)٨٩(للفريوسات الرجعية ملنع نقل الفريوس من األم إىل الطفل

  احلق يف التعليم  -حاء  
تلميذ كانوا  ٣٠٠ ٠٠٠  أن أكثر من  الحظت اليونيسيف  ،٢٠١٢أغسطس  /يف آب   -٥٣

تأثر تعليمهم  قبل األزمة   ) متبكتو، كيدال وغاو  (يف املناطق الشمالية من مايل      يرتادون املدارس   
خلطر أكثر عرضة   يرتادون املدارس    الوأضافت أن األطفال الذين     . )٩٠(من جراء هذه األزمة   

ه  إىل أن  األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان     وأشار  . )٩١(التجنيد والعنف واالستغالل  
رم األطفـال مـن      حُ ،ب العديد من األساتذة   ودارس يف مشال البلد بعد هر     غالق امل نتيجة إل 

وأضاف أن الفقر املدقع ونقص فرص العمل والتعليم أمور تسّهل وقـوع            . حقهم يف التعليم  
  .)٩٢(الشباب فريسة اجملموعات املسلحة

 أن نظام التعليم يف   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     أفاد  ،  ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول و  -٥٤
. تدفق األطفال املتضررين من الرتاع يف مشـال البلـد         يتعرض لضغوط بسبب    جنوب مايل   

خر كمـآوٍ   اآل ها بعض املدارس من الفيضانات واستخدم بعض      تباإلضافة إىل ذلك، تضرر   و
مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية أن       وفضالً عن ذلك، الحظ     . )٩٣(مؤقتة للسكان احملليني  

  .)٩٤(ربع عشرة مدرسة ابتدائية يف موبيتاجملموعات املسلحة احتلت أ
 علـى  ،يتعلق بالتعليم، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أنه  فيماو  -٥٥

ن حتقيق هدف ضمان التعلـيم االبتـدائي     عتزال مايل بعيدة     ال تقدم كبري،    إحرازالرغم من   
رتياد املدارس  العدالت املنخفضة   وسلّطت اللجنة الضوء على امل    . ٢٠١٥للجميع حبلول عام    

وإذ . يعين أن عدداً كبرياً من األطفال يتسربون من املدارس بعد التعليم االبتدائي            مااملتوسطة،  
تعترب اللجنة أن التعليم اإللزامي يبقى واحدة من أجنع الوسائل ملكافحة عمل األطفال، فقـد               

سيما من   ال عمل نظامها التعليمي،     حثت مايل بقوة على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني        
  .)٩٥(خالل رفع معدالت ارتياد املدارس
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  احلقوق الثقافية  -طاء  
جلنة التراث العاملي التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية     شجبت  ،  ٢٠١٢ يوليه/يف متوز   -٥٦

 اجلهود  تدمري مواقع التراث العاملي وأنشأت صندوقاً خاصاً لدعم       ) اليونسكو(والعلم والثقافة   
الرتاع يف مشـال    جراء  اليت تبذهلا مايل للحفاظ على ممتلكات التراث العاملي اليت تضررت من            

 كـذلك   األمـن جملس  وشجب  . )٩٦(أسكيا يف غاو  ضريح  سيما مواقع متبكتو و    المايل، و 
 وإحلاق الضرر هبا وتدمريها، وحـثّ مجيـع         ة وثقافي ة وتارخيي ةدينيقيمة  تدنيس مواقع ذات    

يف و. )٩٧(يف مـايل  لضمان محاية مواقع التراث العاملي      املناسبة  طوات  اخللى اختاذ   األطراف ع 
 اجملس حقوق اإلنسان هنب املواقع الدينية والثقافيـة وسـرقته         ، شجب   ٢٠١٢ يوليه/متوز

  .)٩٨(وتدمريها
 يف ة اخلاصةقرراملو املعتقد أومقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية حبرية الدين وأعربت    -٥٧
 املـرتكبني   هحثّيف  لمحكمة اجلنائية الدولية    لعام  المدعي  ا لل عن تأييدمه  ال احلقوق الثقافية  جم

 أنميكـن   وهي اهلجمات الـيت     على وقف اهلجمات املتعمدة على املواقع التارخيية الدينية،         
 إنـه    يف جمال احلقوق الثقافية    ة اخلاص ةقرراملباإلضافة إىل ذلك، قالت     و. تشكّل جرمية حرب  

أن توّحد مجيع اجلهات املعنية يف مايل جهودها مع جهود اجملتمع الدويل لـضمان              املهم  من  
سيما حقوقهم الثقافية وحقهم يف حريـة       اليف مشال مايل ومحايتها، و    السكان  احترام حقوق   
املـشروع  غـري   االجتـار   ودعت كذلك البلدان اجملاورة ملايل إىل مكافحة        . الدين واملعتقد 

  .)٩٩(فية اآلتية من مشال مايلباملمتلكات الثقا
ـ       وقالت املقررتان إن حظراً قد فُرض         -٥٨ ل يف  ادعلى املوسيقى يف متبكتو وغـاو وكي

انتهاكاً سافراً للحريات الفنية والثقافية ويؤكد بشكل أكرب        ذلك  ويعّد  . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
عامل على الـسكان  نية اجملموعات املسلحة اليت استقرت يف مشال مايل فرض رؤيتها اخلاصة لل        

  .)١٠٠(احملليني

 املشردون داخلياً   -ياء  

لى أن انتهاكات حقوق اإلنـسان      دت املفوضة السامية ع   دش،  ٢٠١٢ يونيه/يف حزيران   -٥٩
. وتوقف اخلدمات األساسية يف مشال مايل عوامل أدت إىل نزوح كثيف للسكان حنو اجلنـوب              

اجلهود الرامية إىل مواجهة الوضع     إىل إعاقة   ن  انعدام األمن وصعوبة تقدير عدد املتضرري     وقد أدى   
 /، مث يف آب)١٠٢(٢٠١٢ يونيــه/ويف حزيــران. )١٠١(اإلنــساين ووضــع حقــوق اإلنــسان

ويف . )١٠٣(األمني العام أن الرتاع فاقم من الوضع اإلنساين احلرج أصالً         الحظ  ،  ٢٠١٢ أغسطس
ور الوضع اإلنساين وزيادة عـدد       عن قلقه البالغ إزاء تده     األمن، أعرب جملس    ٢٠١٢ يوليه/متوز

وحثّ جملس حقوق اإلنسان كذلك اجملتمع الدويل على أن يواصـل،           . )١٠٤(املشردين والالجئني 
 .)١٠٥(بالتعاون مع السلطات املالية، توفري املساعدات اإلنسانية املالئمة للمشردين
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ف مليـون   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأن نص     ، أفاد   ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٠
وتقّـدر  . )١٠٦(أجربوا على اهلرب من منازهلم بسبب الرتاع يف مشال الـبالد          تقريباً  شخص  

 ١٨٥ ٨٨٩  بخليـاً  مفوضية األمم املتحدة العليا لـشؤون الالجـئني عـدد املـشردين دا          
املائة من املشردين يف باماكو هم من األطفال        يف   ٥٧أن  اليونيسيف  والحظت  . )١٠٧(شخصاً

 .)١٠٨() عاما١٧ًدون (واملراهقني 

خيص ظروف عيش املشردين داخلياً،      مامكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، في    وشدد    -٦١
  .)١٠٩(بالغالقلق لليزال مدعاة  اللى أن احلصول على املياه اآلمنة ع
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