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  ردود مايل على توصيات الفريق العامل اخلمس اليت يتعني عليها تنفيذها
   اخلاصـة   مبوجـب اإلجـراءات    توجيه دعـوة دائمـة إىل مجيـع أصـحاب الواليـات             - ١

  )اجلمهورية التشيكية(

وتتعهد بأن تـدرس    . جلس حقوق اإلنسان  مباخلاصة  اإلجراءات  اون الكامل مع مجيع     مايل مستعدة للتع    - ١
  . هذه اإلجراءاتقدمهتبسرعة كل طلب زيارة 

سّن قانون ملنع مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يتوافق مع توصيات اللجنـة                - ٢
  ؛)هولندا(نة حقوق الطفل وجلاملعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

  ؛)اليابان(والنظر يف إمكانية سّن قانون ملنع ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

  ؛)آيرلندا(وسّن قانون ملنع مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

يـد  واختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية، مبا فيها تنظيم محالت توعية، للقضاء علـى التقال             
واملمارسات الضارة اليت حتول دون متتع املرأة الكامل حبقوق اإلنسان، وبوجه خاص اعتماد             
تشريع ملنع وجترمي ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف املرتيل وأشكال العنـف             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اليت ترتكب يف حق املرأة األخرى 

ة ملنع ممارسة ختان اإلناث ومجيع أشكال تـشويه         واعتماد تشريع مناسب على وجه السرع     
   حـسب  األعضاء التناسلية لإلناث وضمان معاقبة مجيع املسؤولني عـن هـذه املمارسـة            

  ؛)سويسرا(األصول 

 ، ملنـع ممارسـة تـشويه       التوعيةواختاذ التدابري التشريعية الالزمة، إىل جانب تنظيم محالت         
  ؛)املكسيك(األعضاء التناسلية لإلناث 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسري      ممارسة  مبكافحة  املتعلقة  القوانني  مان توافُق   وض
وختصيص املوارد الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق        ،  حقوق اإلنسان يف جمال   الدولية  مايل  التزامات  مع  

  ؛ )الربتغال(التعاون الدويل املتعدد األطراف، لتنفيذ هذه القوانني تنفيذاً كامالً 

واختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة              
  )كندا(األعضاء التناسلية لإلناث حبقوق اإلنسان بشأن ممارسة العنف على املرأة وتشويه 

بضرورة اعتماد قانون مينـع  وإذا كانت احلكومة تعترف . إن ختان اإلناث ممارسة ثقافية متأصلة يف اجملتمع املايل        -٢
لـن  اليت  قمعية  التدابري  الاختاذ  بشأن  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ويعاقب عليه، فإهنا تفضل توعية السكان وتثقيفهم            

ففي هذا اإلطار، وضعت احلكومـة الربنـامج        . مجيع مكونات اجملتمع  مساندة  على أرض الواقع من دون      يتسىن تطبيقها   
. واعتمدت أيضاً خطة عمل وطنية ملكافحة ممارسة ختان اإلنـاث         . ٢٠٠٢ارسة ختان اإلناث يف عام      الوطين ملكافحة مم  

 يف املائة   ٨٥ إىل   ١٩٩٦ يف املائة يف عام      ٩٤ومسح النهج التربوي الذي انتهجته احلكومة باخنفاض نسبة ختان اإلناث من            
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وستحدد نتائج هذا االستقصاء السلوك الذي ينبغي       .  عن ختان اإلناث   وجيري البلد حالياً استقصاًء وطنياً    . ٢٠٠٦عام   يف
  .اعتماده بشأن سن قانون، على املدى املتوسط، مينع ممارسة ختان اإلناث ويعاقب عليه

مايل يعاقب على مجيـع  العقوبات يف  اإلشارة إىل أن قانون ينبغيوعن العنف املرتكب يف حق النساء والفتيات،         -٣
وعالوة على ذلك، تتضمن خطة العمل الوطنية ملكافحة العنـف يف حـق النـساء          .  مبا فيه العنف املرتيل    أشكال العنف، 

، اليت هي قيد التنفيذ، جمموعة من األنشطة اخلاصة بكل من ختان اإلناث وسـائر أشـكال                 )٢٠١١-٢٠٠٦(والفتيات  
إلعـالم  ياكل للتدخل ومساعدة الـضحايا وا     وتتراوح هذه األنشطة بني إنشاء ه     . العنف املمارس على النساء والفتيات    

  .، من جهة، وإعادة قراءة النصوص القانونية املوجودة واعتماد نصوص جديدة، من جهة أخرىوالتثقيف والتواصل

 من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز  بني الرجل واملرأة بالكامل حتقيق املساواة القانونية    - ٣
تشويه األعـضاء   ومنع ممارسة   النساء والفتيات،   ، اليت تعانيها    العنف، مبا فيه العنف املرتيل    و

  )١٩لكسمربغ، الفقرة (وة القانون  بقالتناسلية لإلناث

أفضت عملية إعادة قراءة قانون الزواج والوصاية، اليت بدأت منذ بضع سنوات، إىل وضع مشروع قانون                  - ٤
وقد انتهت املـشاورات    . ام التمييزية يف حق النساء    األحوال الشخصية واألسرة الذي ينص على إلغاء مجيع األحك        

مـايو  / أيـار  ٢٢وقُدم التقرير الذي متخضت عنه هذه املشاورات إىل رئيس اجلمهورية يف            . الوطنية بشأن املشروع  
  . على الربملانتعرضهوستعتمده احلكومة قريباً مث . ٢٠٠٨

  لية لإلنـاث قانونـاً، انظـر األجوبـة املقدمـة يف           للوقوف على قضايا العنف ومنع تشويه األعضاء التناس         :ملحوظة
  . أعاله٢النقطة 

مواصلة جهود التوعية مبكافحة السخرة وتوسيع نطاقها، مع االهتمام بوجه خاص بـالباله               - ٤
  )الواليات املتحدة األمريكية(والتماتشيك 

ي شـكل مـن أشـكال     وال يتعرض الباله وال التماتشيك أل     . مينع الدستور والنصوص التشريعية السخرة      - ٥
بيد أن بعض مناطق البالد تشهد نوعاً من املمارسات الثقافية اآليلة إىل الـزوال        . السخرة اليت حيظرها القانون أصالً    

  .بسبب زيادة نسبة االلتحاق باملدرسة يف اجملتمعات احمللية املعنية

  ؛)اجلمهورية التشيكية" (قانون التشهري"إعادة النظر يف ما ُيسمى   - ٥

ى الصحفيني بـسبب    حترام حرية الرأي والتعبري واالمتناع عن فرض عقوبات جنائية عل         وا
  )كندا(مقاالهتم 

جـاء يف هـاتني   فقد ). ٧ و٤املادتان (يعترف دستور مايل باحلق يف حرية الرأي والتعبري وحبرية الصحافة          - ٦
الصحافة وجـرائم الـصحافة وقـانون       فقانون نظام   . قوق واحلريات متارس يف نطاق القانون     ٠املادتني أن هذه ال   

. بيد أن البلد يتدارس حالياً مسألة إلغاء العقوبة على جرائم الصحافة          . ينصان على عقوبات يف هذا اجملال     العقوبات  
  .و إلغاء العقوبة على هذه اجلرائمحنجتاه عام اوهناك 

 -  -  -  -  -  


