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  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗مايل

 إىل عملية االستعراض الدوري )١(هذا التقرير هو موجز للورقتني املقدمتني من اثنني من أصحاب املصلحة   
وال يتضمن التقرير أية آراء . إلنسانوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق ا. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه               . مبطالبات حمدَّدة 

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمدَّدة . ري النصوص األصليةبقدر املستطاع مل جيرِ تغي
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية      . إىل عدم تقدمي صاحيب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها          

بالنظر إىل كون وترية االستعراض و. السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١

                                                      

 .ئر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوا  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 

   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  وق اإلنسان أن مايل صادقت على الصكوك الدولية األساسية الـسبعة املتعلقـة             ذكر االحتاد الدويل حلق     - ١
  .)٢(حبقوق اإلنسان

   اإلطار املؤسسي والتشريعي- باء 

فانتخاب . الحظ االحتاد الدويل أن مايل تسري على طريق الدميقراطية منذ اعتماد الدستور بإجراء استفتاء               - ٢
طنية يتم من خالل اقتراع عام ويكفل دستور مايل احلقوق واحلريـات            رئيس اجلمهورية والنواب يف اجلمعية الو     
  .)٣(وكذلك مبدأ فصل السلطات وتنويعها

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- جيم 

 ١٦أفاد االحتاد الدويل بأن مايل أنشأت مؤخراً جلنة وطنية حلقوق اإلنسان مبوجب املرسوم الـصادر يف                   - ٣
ة، ال بد أيضاً من اإلشارة إىل أن إنشاء اللجنـة الوطنيـة   رالترحيب هبذه املبادومع ضرورة   . ٢٠٠٦مارس  /آذار

حلقوق اإلنسان مبوجب مرسوم ال مبوجب قانون وإحلاقها بوزارة العدل، يعين أن دولة مايل مل متتثـل للقواعـد                   
تمكن بالفعل من تلجنة سجيدر إذا التساؤل عما إذا كانت الو. الدولية اليت أرستها األمم املتحدة يف مبادئ باريس

وأوصى االحتاد الدويل دولة مايل بأن متتثل ملبادئ باريس املتعلقة مبركز وسري . االضطالع باملهمة اليت أسندت إليها
  .)٤(عمل املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  حقوق اإلنسان التعاون مع آليات - ألف 

ذكر االحتاد الدويل أن مايل مل تقدم حىت اآلن تقريراًَ إىل اللجنة املعنية بتطبيق العهـد الـدويل اخلـاص                   - ٤
  .)٥(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

سياسية الحترام حقوق اإلنسان وعزمها على حكـم        أكد االحتاد الدويل أنه على الرغم من إرادة مايل ال           - ٥
البلد بصورة سليمة، ال تزال هناك انتهاكات للحقوق اليت تكفلها الصكوك الدولية، ال سـيما حقـوق املـرأة                   

  .)٦(واحلقوق االقتصادية واالجتماعية

   املساواة وعدم التمييز- ١

انوناً جديداً لألسرة وأنه ال جيري يف الوقـت         أفاد االحتاد الدويل بأن حكومة مايل مل تعتمد حىت اآلن ق            - ٦
وكثرية هي مع ذلك األحكام املنصوص عليها يف قانون         . بشأن هذا القانون  يف جمتمع مايل    احلاضر أي نقاش فعلي     
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، واليت تنتهك حقوق املرأة احملددة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ١٩٦٢الزواج والوصاية، الساري منذ عام 
 عاماً للبنات تؤسس مثالً التفاوت حبكم       ١٥ عاماً للبنني و   ١٨ب فسن الزواج القانونية احملددة     .  املرأة التمييز ضد 

ومع ذلك، يفيـد    ).  وما يليها  ١٠املادة  (القانون وإن كان هناك حكم ينص بعد ذلك على ضرورة إبداء الرضا             
هذا وال تزال ممارسة إطالق . جني املقبلني عليهاالحتاد الدويل بأنه ال تزال هناك زجيات مدبرة تعقد بدون رضا الزو

وأخرياً، رأى االحتاد الدويل أن تعـدد       ). ٢٢٣املادة  (الزوجة قائمة وإن كانت حمظورة مبوجب قانون العقوبات         
بكرامة املرأة وتشكل   ممارسة شائعة للغاية، ومتس     )  من قانون الزواج والوصاية    ٧املادة  (الزوجات املباح يف مايل     

أ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة متنح ١- ١٦ غري مقبول جتاه املرأة، ال سيما وأن املادة متييزاً
وأشار االحتاد الدويل بأن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة  . الرجل واملرأة نفس احلق يف عقد الزواج    

كما أعربت  . هذه وقلة التقدم احملرز بشأن التشريع املتعلق بالتمييز       إزاء استمرار حاالت التمييز     أعربت عن قلقها    
اللجنة عن قلقها إزاء التعديل املقترح إدخاله على قانون الزواج ألنه ال يلغي تعدد الزوجات أو مفهـوم كـون                    

اد مشروع  وأفاد االحتاد الدويل بأن اللجنة حثت دولة مايل على االنتهاء من عملية اعتم            . الرجل هو رب األسرة   
، أي بعد   ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . )٧(٢٠٠٦واألسرة حبلول الربع األول من عام       قانون شؤون األفراد    

سنتني من التاريخ الذي أشارت إليه اللجنة، الحظ االحتاد الدويل أن مشروع التعديل مل يكن قد اعتمد بعد على                   
  .)٨(الرغم من النوايا اليت أعلنت عنها سلطات مايل

وأوصى االحتاد الدويل سلطات مايل باعتماد مشروع إلصالح شؤون قانون األفراد واألسرة حبيث يتمشى   - ٧
. مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبتطبيق التشريع املتعلق حبظر الزواج املدين املبكر                

ليات إزاء ممارسة تعدد الزوجات، والقضاء عليهـا يف         كما أوصى االحتاد الدويل بتنظيم محالت توعية لتغيري العق        
 الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن الزواج            ٢٣هناية األمر وفقاً للتوصية العامة رقم       

  .)٩(والعالقات األسرية

  ن اجلنـسية يف مـايل،      وفيما يتعلق بنقل اجلنسية إىل األطفال، أشار االحتاد الدويل إىل أن أحكام قـانو               - ٨
 منه املتعلقة باجلنسية املالية األصلية هي أحكام ختالف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز               ٨وال سيما املادة    

فقانون مايل ينص علـى أن      .  املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بنقل اجلنسية        ٩ضد املرأة اليت تكفل يف املادة       
بأن اللجنة املعنية بالقضاء علـى      وأفاد االحتاد الدويل    . فله اجلنسية بفعل الواقع، ال املرأة     الرجل هو الذي مينح ط    

التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء تدابري التمييز هذه وحثت الدولة على إيالء أولويـة قـصوى إلصـالح      
 اجلنسية ليتمشى مع أحكام اتفاقية وأوصى االحتاد الدويل سلطات مايل بإصالح قانون. )١٠(التشريع يف هذا الصدد

  .)١١(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   حق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمان على شخصه- ٢

فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، أفاد االحتاد الدويل بأن ممارسات استئصال البظر وختـان                 - ٩
اع قائمة يف مايل وأهنا ختالف أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد              اإلناث واخلتان املانع للجم   

ووفقاً لالحتاد الدويل، . ، ألهنا تنتهك السالمة اجلسدية للمرأة وخصوصيتها على حد سواء٣املرأة، وال سيما املادة 
اء البلد، بل وتتم يف سن أبكر  نساء يف سن الرابعة يف مجيع أحن١٠ من كل ٩يقدر أن ممارسة ختان اإلناث تشمل 

وهلذه املمارسة نتائج خطرية جداً على      . يف املدن عند بلوغ الطفلة عامها األول يف املتوسط يف باماكو، العاصمة           
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وأفاد االحتاد الدويل بأن اللجنة املعنية ). مشاكل عند الوالدة ومشاكل بيولوجية ومشاكل بدنية نفسية(صحة املرأة 
ع أشكال التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء تفشي هذه املمارسة التقليدية املؤذية وامتناع               بالقضاء على مجي  

وأفاد االحتاد الدويل بأن اللجنـة      . الدولة عن التعجيل باعتماد تشريع للقضاء على انتهاك حقوق املرأة األساسية          
وكافة أشكال تشويه األعضاء التناسـلية  حثت مايل على أن تعتمد على وجه السرعة تشريعاً حيظر ختان اإلناث        

. لإلناث وأن تكفل مقاضاة مرتكيب هذه املمارسة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأوصت بتنظيم محالت للتوعية
والحظ االحتاد الدويل أنه على الرغم من هذه التوصيات، فإن مايل مل تعتمد حىت اآلن تـشريعاً حيظـر تـشويه             

ولئن كانت احلكومة قد اختذت تدابري متعددة ملكافحة هذه املمارسات، فإهنا ال تزال             . ثاألعضاء التناسلية لإلنا  
وأوصى االحتاد الدويل سلطات مايل بأن تؤكد حظر تشويه األعضاء . )١٢(غري كافية، وفقاً ملا أفاد به االحتاد الدويل

ات الضارة بصحة املرأة وأن تنظم محالت بتجرمي ختان اإلناث ومجيع املمارسالتناسلية لإلناث حظراً مطلقاً وذلك 
  .)١٣(توعية ضد هذه املمارسات

وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، أفاد االحتاد الدويل بأن القوانني يف مايل ال جترم العنف املرتيل وال االغتصاب                   - ١٠
املادتان (الغتصاب  ومع أنه بإمكان الضحايا تقدمي شكاوى إىل احملكمة بشأن الضرب واجلرح وا           . يف إطار الزواج  

اإلجراءات ، فهذه املمارسات مقبولة إىل حد كبري يف اجملتمع وغالباً ما تسفر             ) من قانون العقوبات   ٢٢٦ و ٢٠٧
وأفاد . املتخذة حتت الضغط االجتماعي عن التوصل إىل تفاوض ينتهي عموماً بإعادة املرأة املعنية إىل بيت الزوج               

بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء حدوث أفعال            االحتاد الدويل بأن اللجنة املعنية      
وأفـاد االحتـاد    . العنف املرتيل ضد النساء والفتيات وإزاء عدم وجود قوانني تتناول صراحة مسألة العنف املرتيل             

وذلك بسن قوانني لقمع ، الدويل بأن اللجنة حثت دولة مايل على اعتماد تدابري شاملة ملكافحة أعمال العنف هذه
وأوصى االحتاد الـدويل    . )١٤(هذه األعمال، وتدريب القضاة واملسؤولني من خالل بث الوعي يف اجملتمع بأسره           

سلطات مايل بتجرمي العنف املرتيل وتقدمي الدعم املؤسسي للنساء من ضحايا العنف املرتيل، وكذلك بوضع نظام                
  .)١٥(لتقدمي املساعدة القانونية

شارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال إىل أن العقوبة البدنية وأ  - ١١
أن سلطة األب تـشمل حـق   "تنص على ) ١٩٧٣( من قانون العالقات األسرية ٨٤واملادة . مشروعة يف املنازل 

الذي يتضمن أحكاماً لقمع حاالت     ) ٢٠٠٢(وقانون محاية الطفل    ".  وحق اإلدارة واإلشراف واإلصالح    ةالوصاي
  االنتهاك املتكررة لسالمة الطفل ومجيع أفعال الوحشية املرجح أن تلحق ضرراً بـالتوازن العـاطفي والنفـسي                 

والحظت املبادرة العاملية أن مشروع     . ال حيمي الطفل من العنف إال بقدر حمدود       ) ٥٦املادة  (أو اجلسدي للطفل    
ولدى نظر جلنة حقوق الطفل يف تقرير      . ٢٠٠٧فرباير  /سرة كان موضع دراسة يف شباط     قانون شؤون األفراد واأل   

، أعرب وفد احلكومة عن التزامه بتنفيذ مجيع توصيات الدراسة املتعلقة ٢٠٠٧يناير /مايل الدوري يف كانون الثاين
حمظورة يف ملية أن العقوبة البدنية وأضافت املبادرة العا. بالعنف ضد األطفال اليت أعدها األمني العام لألمم املتحدة    

ومبوجب اللوائح املؤرخة   ) املدارس األساسية  (١٩٩٤أبريل  / نيسان ٨املدارس، مبوجب اللوائح الداخلية املؤرخة      
وأفادت املبادرة العاملية، بأن العقوبة البدنية ). مؤسسات التعليم اخلاص ورياض األطفال (١٩٩٤أبريل / نيسان١٥

  .)١٦()مدارس الالهوت اإلسالمية(القرآنية ويف متارس يف املدارس 
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كما أشارت املبادرة العاملية إىل أن العقوبة البدنية ليست مشروعة يف نظام العقوبات كحكم يصدر على                - ١٢
ويعترب اللجوء إليها كتدبري تأدييب يف السجون أمراً غري مشروع، ولكن ليس هناك ما حيظرهـا                . ارتكاب جرمية 

". التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو املهينـة           ) "٣املادة  (دستور  وحيظر ال . صراحة
 بشأن نظام السجون على موظفي السجون من اللجوء إىل أفعال العنف ضد             ١٩٨٨وحيظر مرسوم صادر يف عام      

ة اليت جيوز اللجوء إليها للمعاقبة      شمل العقوبة البدنية ضمن أشكال العقوب     يوال  ) ١٠٥املادة  (األشخاص املدانني   
 من قانون محاية الطفل على حق الطفل الذي يودع يف مؤسسة ١٤وتنص املادة ). ١١٢املادة (على جرائم جنائية 

وفيما يتعلـق مبؤسـسات   . حلمايته وتعليمه أو إعادة تأهيله أو يف مكان لالحتجاز، يف احلماية اجلسدية واملعنوية    
ر اللجوء إىل العقوبة البدنية يف بعض املؤسسات ويف بعض مراكز رعاية الطفل، ولكن القانون الرعاية البديلة، حيظ

وأوصت املبادرة العاملية مايل بشدة بأن تطبق تـشريعاً  . )١٧(املبادرة العامليةال حيظرها صراحة، كما أفادت بذلك      
  .)١٨(على حنو عاجل حلظر معاقبة األطفال بدنياً يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك داخل املرتل

وفيما يتعلق باالجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء، أفاد االحتاد الدويل بأن مايل بلد عبور لالجتار بالنساء                  - ١٣
ويفد إليها عدد كبري من نساء املنطقـة  . إن مل تكن هناك أية إحصاءات متوافرة بشأن هذا املوضوع     واألطفال، و 

أما النساء الاليت ال يفلحن يف الوصول إىل أوروبا، فإهنن ميارسن           . للتوجه إىل أوروبا واالخنراط يف شبكات البغاء      
ووفقاً . ديد من العمال واليد العاملة غري املؤهلة      الدعارة يف باماكو أو يف مناطق تعدين الذهب اليت يفد إليها الع           

لالحتاد الدويل، ال توجد مرافق مؤسسية إليواء النساء من ضحايا االجتار أو االستغالل اجلنسي أو لتقدمي التوجيه                 
 هذا وُيستغل عدد كبري من أطفال البلدان اجملاورة للعمل يف املزارع، وُتستخدم الفتيات يف             . إليهن أو مساعدهتن  

خطة عمل  رحب االحتاد الدويل باعتماد مايل تدابري قانونية وإدارية ووقائية مهمة وذلك بوضع             يو. اخلدمة املرتلية 
وأفاد االحتاد الدويل بأن اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال . وطنية وبإبرام اتفاقات تعاون مع البلدان اجملاورة

. زاء ممارسات القوادة وعدم توفر معلومات عن اجلهود املبذولة ملكافحتها      أعربت عن قلقها إ     قد التمييز ضد املرأة  
وفضالً عن ذلك، أفاد االحتاد الدويل بأن اللجنة حثت مايل على اعتماد هنج متكامل يكفل للنساء والفتيات حتصيل 

ـ          ف وحتقيـق  العلم والتمكن من مث من كسب رزقهن بوسائل أخرى غري البغاء، وعلى وضع برامج إلعادة التكي
  .)١٩(االكتفاء الذايت بغية تيسري اندماجهن يف اجملتمع

 وما يليهما من قانون العقوبات ٢٤٠ و٢٢٠الدويل سلطات مايل بأن تطبق بشدة املادتني وأوصى االحتاد   - ١٤
سن لقمع أفعال اختطاف األطفال أو إخضاعهم لتجارة الرقيق أو احتجازهم أو استرقاقهم أو االجتار هبم، وأن حت                

كما أوصى االحتاد الدويل بإنشاء مرافق للرعاية والتوجيـه      . املساعدة املقدمة لألطفال الذين وقعوا ضحية االجتار      
  .)٢٠(وتقدمي املساعدة لعودة النساء والفتيات من ضحايا االجتار أو االستغالل اجلنسي

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومرضية- ٣

كومة مايل بتيسري اعتماد اتفاق مجاعي لتوسيع نطاق محاية حقوق العـاملني يف             أوصى االحتاد الدويل ح     - ١٥
  .)٢١(قطاع التعدين
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   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق- ٤

وفضالً عن ذلك، أفاد االحتاد الـدويل  . أفاد االحتاد الدويل بأن مايل ال تزال واحدة من أفقر بلدان العامل      - ١٦
ائة من السكان يعيشون بأقل من دوالرين يف اليوم، وأن ثلث السكان تقريباً ال حيصلون على الغذاء  يف امل٩٠بأن 

  .)٢٢(الكايف وحيصل أقل من نصف عدد السكان على املاء الصاحل للشرب

وأفاد االحتاد الدويل بأن استخراج الذهب وإن كان أصبح منذ التسعينات أحد أهم األنشطة االقتصادية                 - ١٧
ويف رأي  . يل، فقد اقترن حبدوث انتهاكات كبرية حلقوق اإلنسان، ال سيما االقتصادية واالجتماعية منـها             يف ما 

وفيما يتعلق مبنجم سياما، أشار .  كثرية هي املشاكل البيئية اليت تترتب على افتتاح مناجم جديدة أناالحتاد الدويل
، وتلوثت املياه بتدفق الطني من حوض مل تـراع          ٢٠٠١م  االحتاد الدويل إىل أن املنجم قد أمهل بعد إغالقه يف عا          

  وأوصى االحتاد الدويل مايل بأن تؤدي مهامها كسلطة عامة على الوجـه الكامـل،              . )٢٣(املعايري الالزمة يف بنائه   
وأن ترصد أنشطة   ) قانون التعدين، والتشريع االجتماعي، وقوانني الضرائب     (ال سيما فيما يتعلق بإنفاذ أنظمتها       

كما أوصى االحتاد الدويل بضمان مراعاة االلتزامات االجتماعية والبيئية مراعاة تامة عند التفـاوض بـشأن                . شركاتال
ووفقاً لالحتاد  . اتفاقات االستثمار وتنفيذها وفيما يتعلق بقانون التعدين اجلاري استعراضه، وتطبيقها على النحو الواجب            

  .)٢٤(التزاماهتا مبوجب مبادرة شفافية صناعات استخراج املعادنالدويل، ينبغي لدولة مايل أيضاً أن تفي ب

وذكر االحتاد الدويل أنه حىت إذا كانت شركات استخراج املعادن قد أنشأت مراكز لتقـدمي الرعايـة                   - ١٨
فهـذه املراكـز    . الصحية بالقرب من مواقع املناجم، فإن ذلك مل يعد بالنفع إطالقاً على إعمال احلق يف الصحة               

إن األسر اليت تعاين من البطالة ال تستطيع الوصـول إىل هـذه             ة يف الواقع لعمال املناجم وأسرهم، حبيث        خمصص
وفضالً عن  . املراكز أو يتعني عليهم دفع رسوم العالج، وهو ما ال يسمح به وضعها كأسر تعاين من بطالة جزئية                 

عمال كانوا يعملون سابقاً يف منجم مورييا بعد تعرضهم         ذلك، الحظت بعثة كلفها االحتاد الدويل بالقيام هبا أنه مت فصل            
حلوادث عمل أصابتهم بعجز أقعدهم عن العمل وأنه مل يعد بإمكاهنم احلصول على العالج الالزم لعدم متكنهم من دفـع                    

ن هذا فضالً ع  . وتتعارض هذه املمارسة إذن مع حق كل شخص يف احلصول على الرعاية الصحية الالزمة             . رسوم العالج 
وأفـاد  . أن تدفق العمال املهاجرين بأعداد كبرية قد أسفر عن زيادة البغاء وعن زيادة اإلصابة باألمراض املنقولة جنـسياً            

ومع ذلك، الحظت   . اإليدز ازداد بصورة كبرية يف مواقع املناجم      /االحتاد الدويل بأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       
  .)٢٥(ويل أن قليلة جداً هي اجلهود اليت بذلت ملكافحة هذه اجلائحةالبعثة اليت أوفدها االحتاد الد

   احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٥

كما أفاد بأن اإلجراءات اليت اختذهتا . )٢٦( يف املائة٧٠وفقاً ملا أفاد به االحتاد الدويل، فإن نسبة األمية تبلغ   - ١٩
 التفاوت يف جمال التعليم، وأن هذا التفاوت ال يزال كبرياً مع ذلـك، ال سـيما يف                  احلكومة قد أتاحت احلد من    

ويبدو أن عدد الفتيات والشابات امللتحقات بنظام التعليم املدرسي واجلامعي أقل من عدد الفتيان         . املناطق الريفية 
  ".استثماراً أفضل"والشباب، العتقاد األسر أن األطفال الذكور ميثلون 

ر االحتاد الدويل أن اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء                 وذك  - ٢٠
 مايل على دولةوأضاف االحتاد الدويل أن اللجنة حثت . هذا الوضع وأشارت إىل أن التعليم أساسي للنهوض باملرأة
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ختاذ تدابري لوضع حد للمواقف التقليدية الـيت تعتـرض          زيادة توعية الرأي العام بأمهية التعليم العام ودعتها إىل ا         
  .)٢٧(وأخرياً حثت الدولة على اختاذ تدابري لزيادة معدل التحاق الفتيات باملدارس. التقدم يف هذا اجملال

سلطات مايل بوضع وتنفيذ استراتيجية حقيقية اللتحاق الفتيات باملدارس، ال سيما وأوصى االحتاد الدويل   - ٢١
  .)٢٨(بإصالح نظام التوجيه املدرسي لتحسني سبل وصول الفتيات إىل التعليم العايلطق الريفية ويف املنا

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود- ثالثاً 
أعرب االحتاد الدويل واملنظمة العضو فيه، وهي مؤسسة مايل حلقوق اإلنسان، عن ارتياحهما ألن رئيس                 - ٢٢

اً مبناسبة االحتفال بالذكرى السابعة واألربعني لالستقالل بتقدمي مشروعي قانون يتعلـق            اجلمهورية تعهد مؤخر  
  .)٢٩(أحدمها بإلغاء عقوبة اإلعدام واآلخر باعتماد قانون جديد لألفراد واألسرة

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ال توجد

  التقنية بناء القدرات واملساعدة - خامساً 
  ال توجد
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