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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثون
البند  10من جدول األعمال
المساعدة التقنية وبناء القدرات
إس ببيانياإس إس ببتونياس الماني بباس بلجيد بباإس بولن ببداإس الجي ببب امس ببوعس الج ا ب ب باسب ب مجموع ببة
ال ببدوأل امق ةقي ببةوس *يي ببونيإس روماني بباإس س ببلوقا ياإس الس ببنياألإس ق نس بباس واني بباإس النفي بباس
لدسمي غإس اليونانإ :مش وع ق ار

 .../30المسب بباعدة التقنيب ببة وبنب بباء القب ببدرات قب ببي مجب بباأل حقب ببوق اإلنسب ببان قب ببي
*مهورةة اق ةقيا الوسطى
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،
وإذ يسرتشد أيضا باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يشري إىل الصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان وذات الصلة باملوضوع،
وإذ يش ـ ــري أيض ـ ــا إىل قـ ـ ـراي اامعي ـ ــة العام ـ ــة  251/60املـ ـ ـ ي  15آذاي/م ـ ــاي  ،2006وقـ ـ ـراي
جملـ ــس حقـ ــوق اإلنسـ ــان  1/5و 2/5امل ـ ـ يخ  18حزيران/يوني ـ ـ  ،2007وقرايات ـ ـ  18/23امل ـ ـ ي 13
حزيران/يوني ـ ـ  2013و 34/24امل ـ ـ ي  27أيلول/سـ ــبتم  2013ودإ 1/20-امل ـ ـ ي  20كـ ــانون
الثاين/يناير  ،2014و 28/27امل ي  26أيلول/سبتم ،2014
وإذ يش ـ ــري ك ـ ـ ـ ل إىل ق ـ ـ ـرايات جمل ـ ــس األم ـ ــن  )2013(2088امل ـ ـ ـ ي  24ك ـ ــانون الث ـ ــاين/
ين ـ ـ ـ ــاير  ،2013و )2013(2121امل ـ ـ ـ ـ ي  10تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـ ــوبر  ،2013و)2013(2127
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امل ـ ي  5كــانون األول/ديســم  ،2013و )2014(2134امل ـ ي  28كــانون الثاين/ينــاير ،2014
و )2014(2149امل ـ ـ ـ ـ ـ ي  10نيسـ ـ ـ ـ ــان/أبري  ،2014و )2015(2217امل ـ ـ ـ ـ ـ ي  28نيسـ ـ ـ ـ ــان/
أبري ،2015
وإذ يأخ يف اعتبايه الوضع السائد يف مجهويية أفريقيا الوسطى من  24آذاي/ماي ،2013
وإذ ي كـ ــد مـ ــن جديـ ــد أن مجيـ ــع الـ ــدول ملزمـ ــة بتعزيـ ــز ورايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان واحلريـ ــات
األساس ــية املكرس ــة يف ميث ــاق األم ــم املتح ــدة واإلع ــالن الع ــاملي حلق ــوق اإلنس ــان والعه ــدين ال ــدولي
اخلاصـ ـ حبق ــوق اإلنس ــان ،ويف الص ــكوك الدولي ــة األخ ــرى املتعلق ــة حبق ــوق اإلنس ــان وذات الص ــلة
باملوضوع اليت تُعد ه ه الدول طرفا فيها،

وإذ يض ـ ـ ـ ــع يف اعتبـ ـ ـ ـ ــايه إعـ ـ ـ ـ ــالن بامـ ـ ـ ـ ــاكو ال ـ ـ ـ ـ ـ اعتمدت ـ ـ ـ ـ ـ دول وحكومـ ـ ـ ـ ــات البلـ ـ ـ ـ ــدان
الناطقـ ــة بالفرنسـ ــية ،يف  3تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفم  ،2000أثنـ ــاد النـ ــدوة الدوليـ ــة املتعلقـ ــة مبمايس ـ ـات
الدميقراطيــة واحلقــوق واحلريــات يف البلــدان الناطقــة بالفرنســية ،وال ـ يــدين االنقالبــات وأ شــك
آخــر م ــن أشــكال االس ــتيالد علــى الس ــلطة ب ــاللوود إىل العن ـ واس ــتعمال الســال أو ب ــأ وس ــيلة
أخرى غري شرعية،
وإذ يض ــع يف اعتب ــايه أيض ــا البي ــان اخلت ــامي الص ــادي ع ــن اجتم ــاع القم ــة االس ــتثنائي الـ ـ
عق ـ ــده يدس ـ ــاد دول وحكوم ـ ــات ااماع ـ ــة االقتص ـ ــادية ل ـ ــدول وس ـ ـ أفريقي ـ ــا يف  21ك ـ ــانون األول/
ديســم  2012يف جنامينــا ،واالتفــاق السياســي املـ يف يف  11كــانون الثاين/ينــاير  2013يف لي فيـ ،
واتفاق وق األعمال العدائية املوقع يف  23متوز/يولي  2014يف برازافي ،
وإذ يرح ـ بعقــد املشــاويات الشــعبية ومبحف ـ بــان ي للمصــاحلة الوطنيــة ال ـ تــاله اعتمــاد
ميث ــاق مجه ــوي واتف ــاق لن ــزع الس ــال والتس ـريّ وإع ــادة اإلدم ــال وق ــع علي ـ ثل ــو ااه ــات الفاعل ــة
الرئيسية يف النزاع يف مجهويية أفريقيا الوسطى،
وإذ ي ك ــد م ــن جدي ــد أيض ــا متس ــك بس ــيادة مجهويي ــة أفريقي ــا الوس ــطى واس ــتقالدا ووح ــد ا
وسالمة أياضيها،
وإذ يس ــاويه القلـ ـ بش ــأن احلال ــة السياس ــية واألمني ــة الس ــائدة يف مجهويي ــة أفريقي ــا الوس ــطى
وبشــأن اســتمراي تــدهوي احلالــة اإلنســانية املأســاوية ،وخاصــة مصــري األشــنيا املشــردين والالج ـ ،
عالوة على خطر العن الطائفي،
وإذ يس ــاويه قل ـ ب ــال بش ــأن انتهاك ــات حق ــوق اإلنس ــان وةاوزا ــا اخلط ــرية ة ــاه الس ــكان
امل ــدني  ،مب ــا يف ذل ـ ـ ح ــاالت اإلع ــدايف ب ــةجرادات م ــوجزة وأعم ــال القت ـ ـ خ ــايل نط ــاق الق ــانون،
واإليقـ ــا واالحتوـ ــاز التعسـ ــفيان ،وحـ ــاالت االختفـ ــاد القسـ ــر  ،وةنيـ ــد األطفـ ــال واسـ ــتنيدامهم،
واالغتصــاغ وغــريه م ــن أشــكال العن ـ اانس ــي وأعمــال التع ـ ي والنه ـ وهــديف املمتلكــات غ ــري
القانوين واالنتهاكات والتواوزات اخلطرية األخرى للقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
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وإذ حيــي علمــا بتعب ــة اعتمــع الــدويل مــن أج ـ تقــدن املســاعدة التقنيــة إىل ســكان أفريقيــا
الوس ــطى املتض ــريين ج ــراد األزم ــة ،وذل ـ ـ يف إط ــاي م ـ ـ متر امل ــاع ال ـ ـ عُق ــد ب ــأديس أباب ــا يف 1
ش ـ ـ ــبا /ف اير  ،2014ومـ ـ ـ ـ متر بروكس ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ عُق ـ ـ ــد يف  26أياي/م ـ ـ ــايو  ،2015والعدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
االجتماعات يفيعة املستوى بشأن العم اإلنساين يف مجهويية أفريقيا الوسطى،
وإذ يشــري إىل ضــروية دعــم الســلطات االنتقاليــة واعتمــع الــدويل وااهــات الفاعلــة يف جمــال
العم اإلنساين لعودة املشردين يف الداخ والالج الطوعية ،وضمان استدامة ه ه العودة،
وإذ يرح ـ بــااهود الــيت تب ـ دا البعثــة الدوليــة لتقــدن الــدعم إىل مجهوييــة أفريقيــا الوســطى،
وبعثــة عمليــة ســان اييس الــيت تــديرها فرنســا ،وعمليــة اال ــاد األويوك العســكرية يف مجهوييــة أفريقيــا
الوس ــطى ،وبعث ــة اال ــاد األويوك العس ــكرية االستش ــايية يف مجهويي ــة أفريقي ــا الوس ــطى ،وبعث ــة األم ــم
املتح ــدة املتكامل ــة املتع ــددة األبع ــاد لتحقيـ ـ االس ــتقراي يف مجهويي ــة أفريقي ــا الوس ــطى ،ــد راي ــة
املدني واملسامهة يف س الوضع األمين،
وإذ يـ ـ كر بأنـ ـ عل ــى القـ ـوات الدولي ــة املتواج ــدة يف مجهويي ــة أفريقي ــا الوس ــطى أن تتص ــر ،
ل ــدى االض ــطالع بواجبا ــا ،يف ـ االح ـرتايف الت ــايف لححك ــايف املنطبق ــة م ــن أحك ــايف الق ــانون ال ــدويل
اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان الـدويل وقـانون الالج ـ الـدويل ،وإذ يعـرغ عـن قلقـ إزاد ادعـادات
االعتــداد اانســي وغــريه مــن انتهاكــات حقــوق اإلنســان الــيت قــد تكــون ايتُكبـ علــى أيــد مــو في
القوات الدولية يف مجهوييـة أفريقيـا الوسـطى ،وإذ يـ كر بأنـ ال بـد مـن فـتّ قيـ متعمـ ومسـتفي
يف تل االدعادات وتسليم املس ول عن ايتكاغ ه ه األفعال إىل العدالة،
وإذ يشـ ــدد علـ ــى إحلـ ــا وضـ ــروية وضـ ــع حـ ــد لففـ ــالت مـ ــن العقـ ــاغ يف مجهوييـ ــة أفريقيـ ــا
الوسطى ،وتسليم مرتكيب انتهاكـات وةـاوزات القـانون الـدويل اإلنسـاين وحقـوق اإلنسـان إىل العدالـة
وعلى احلاجة إىل تعزيز اآلليات الوطنية لضمان املسادلة،
وإذ يرح ـ بــالتزايف ســلطات مجهوييــة أفريقيــا الوســطى بةعــادة إيســاد ســيادة القــانون ووضــع
ح ــد لفف ــالت م ــن العق ــاغ وتس ــليم اان ــاة إىل العدال ــة مبقتض ــى ق ــانون يوم ــا األساس ــي للمحكم ــة
اانائيــة الدوليــة ،الــيت تعــد مجهوييــة أفريقيــا الوســطى طرفــا في ـ  ،وإذ حيــي علمــا بــالقراي الصــادي عــن
املدعيــة العامــة للمحكمــة يف  7شــبا /ف اير  2014والقاضــي بفــتّ قي ـ أويل يف احلالــة الســائدة
يف مجهوييــة أفريقيــا الوســطى ،والق ـراي الصــادي يف  24أيلول/ســبتم  2014والقاضــي بفــتّ قي ـ
بناد على الطل ال تقدم ب السلطات االنتقالية،
وإذ يرح ـ أيض ــا بتقري ــر ان ــة التحقيـ ـ الدولي ــة املكلف ــة ب ــالتحقي يف ادع ــادات انتهاك ــات
وةــاوزات القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون ال ــدويل حلقــوق اإلنســان يف مجهوييــة أفريقيــا الوس ــطى،
وإذ حيــي علمــا بقلـ باســتنتاجا ا الــيت مفادهــا أن األطـرا الرئيســية يف النـزاع ايتكبـ  ،منـ كــانون
الثاين/يناير  ،2013انتهاكات وةاوزات ميكن أن تشك جرائم حرغ وجرائم ضد اإلنسانية،
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 -1يــدين بشــدة انتهاكــات وةــاوزات حقــوق اإلنســان املســتمرة واملنتشــرة املرتكبــة علــى
أيد مجيع األطرا الفاعلة ،ويشدد على ضروية حماسبة مرتكبيها وتسليمهم إىل العدالة؛
 -2يكــري مطالبت ـ بوق ـ فــوي اميــع ةــاوزات وانتهاكــات حقــوق اإلنســان وأعمــال
العنـ غــري القانونيــة الــيت ترتكبهـا مجيــع األطـرا  ،وبــاالحرتايف التـايف اميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات
األساســية ،فضــال عــن إعــادة إيســاد ســيادة القــانون يف البلــد ،ويـ كر مجيــع األطـرا يف هـ ا الســياق
مبس وليا ا مبوج القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛
 -3حيـي علمـا بايتيـا بتقريــر اخلبـرية املسـتقلة املعنيـة حبالــة حقـوق اإلنسـان يف مجهوييــة
أفريقيا الوسطى( )1وبالتوصيات الوايدة في ؛
 -4حي ـ ـ مجيـ ــع األط ـ ـرا يف مجهوييـ ــة أفريقيـ ــا الوسـ ــطى علـ ــى رايـ ــة املـ ــدني كافـ ــة،
وخاصة النساد واألطفال من العن اانسي واانساين؛
 -5يرح ـ ـ ب ـ ــااللتزايف الـ ـ ـ تعه ـ ــدت مبوجبـ ـ ـ ع ـ ــدة جمموع ـ ــات مس ـ ــلحة يف  5أي ـ ــاي/
مايو  2015بتسريّ األطفال من صفوفها لوق ومنع ةنيد األطفال واستنيدامهم؛
 -6حي مجيع األطـرا علـى رايـة األطفـال املسـرح أو املنفصـل بـأ شـك آخـر
م ــن األش ــكال ع ــن القـ ـوات وااماع ــات املس ــلحة واعتب ــاي هـ ـ الد األطف ــال ض ــحايا ،ويش ــدد عل ــى
احلاجــة إىل االهتمــايف بشــك خــا حبمايــة وتس ـريّ وإعــادة إدمــال مجيــع األطفــال ال ـ ين دــم صــلة
بالقوات وااماعات املسلحة؛
 -7يــدعو ســلطات مجهوييــة أفريقيــا الوســطى إىل الســهر علــى اح ـرتايف حقــوق اإلنســان
واحلري ــات األساس ــية للس ــكان كاف ــة وإىل اب ــاذ كـ ـ الت ــدابري الالزم ــة م ــن أجـ ـ وض ــع ح ــد إلف ــالت
م ـرتكيب اا ـرائم وأعمــال العن ـ وســائر انتهاكــات حقــوق اإلنســان مــن العقــاغ ،وذل ـ بطــرق منهــا
تعزيز النظايف القضائي واآلليات الوطنية لضمان املسادلة؛
 -8حيــي علمــا بق ـراي ســلطات مجهوييــة أفريقيــا الوســطى أن تطل ـ إىل املدعيــة العامــة
للمحكمــة اانائيــة الدوليــة فــتّ قي ـ يف اا ـرائم املزع ـويف ايتكا ــا يف مجهوييــة أفريقيــا الوســطى والــيت
قد تنديل ضمن اختصا احملكمة؛
 -9يرحـ ـ ب ــااهود ال ــيت تبـ ـ دا الس ــلطات االنتقالي ــة ،مب ــا يف ذلـ ـ اعتم ــاد وإص ــداي
التشـ ـ ـ ـ ـريعات ذات الص ـ ـ ـ ــلة الرامي ـ ـ ـ ــة إىل إنش ـ ـ ـ ــاد حمكم ـ ـ ـ ــة جنائي ـ ـ ـ ــة خاص ـ ـ ـ ــة يف النظ ـ ـ ـ ــايف القض ـ ـ ـ ــائي
مناطـة باختصــا النظــر يف االنتهاكــات ااســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين ،وحيـ
الس ـ ــلطات الوطني ـ ــة عل ـ ــى اب ـ ــاذ مجي ـ ــع الت ـ ــدابري املناس ـ ــبة لتنفيـ ـ ـ الق ـ ــانون املتعلـ ـ ـ بةنش ـ ــاد احملكم ـ ــة
اانائية اخلاصة؛
__________
(.A/HRC/30/59 )1
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 -10ي ــدعم جه ــود ك ـ ـ مـ ــن وس ــي ااماع ــة االقتص ــادية لـ ــدول وس ـ ـ أفريقي ــا واال ـ ــاد
األفريقي وسائر شـركاد مجهوييـة أفريقيـا الوسـطى يف سـبي تسـوية األزمـة وإعـادة إيسـاد النظـايف الدسـتوي
والسـ ــلم واألمـ ــن بشـ ــك ـ ــائي عمـ ــال باالتفـ ــاق السياسـ ــي املوق ـ ــع يف لي في ـ ـ يف  11كـ ــانون الث ـ ــاين/
ينـ ــاير  ،2013وإعـ ــالن جنامينـ ــا املعتمـ ــد يف  18نيسـ ــان/أبري  ،2013وامليثـ ــاق الدسـ ــتوي للمرحل ـ ــة
االنتقالية امل ي  18متوز/يولي 2013؛
 -11يرحـ بـااهود الـيت تبـ دا السـلطات االنتقاليـة للنهــوي بالعمليـة االنتقاليـة ،مبــا يف
ذلـ ـ ااوانـ ـ ذات الص ــلة باملص ــاحلة ،وحيـ ـ الس ــلطات االنتقالي ــة عل ــى تنفيـ ـ التوص ــيات ال ــيت
التقديف ا يف حمف بان ي ويف ج شام لتيسري املصاحلة احلقيقية والدائمة؛
 -12يطل ـ مــن الســلطات االنتقاليــة وهي ــة االنتنيابــات الوطنيــة ابــاذ التــدابري الالزمــة،
وفقــا للميثــاق الدســتوي  ،لتعوي ـ العمليــة التحض ـريية لالنتنيابــات مــن أج ـ تنظــيم انتنيابــات حــرة
ومفتوحــة وشــفافة وشــاملة للوميــع قبـ ايــة عــايف  ،2015مبــا يف ذلـ الســما لالج ـ واملشــردين
يف الداخ باملشايكة؛
 -13حي اعتمع الدويل على مواصـلة تقـدن كـ املسـاعدة الالزمـة لتنظـيم االنتنيابـات،
مع مراعاة الدعم املايل املقديف بالفع من اعتمع الدويل؛
 -14يرحـ بتحسـن الوضـع األمـين يف مجهوييــة أفريقيـا الوسـطى ،ويـدعو مجيـع األطـرا
إىل احـرتايف مــا نــه عليـ اتفــاق وقـ األعمــال العدائيــة ،األمــر الـ يشــك خطــوة هامــة إىل األمــايف
يف طري إجياد ح لحزمة؛
 -15يشــوع ســلطات مجهوييــة أفريقيــا الوســطى علــى ابــاذ كافــة التــدابري الالزمــة لتوطيــد
الوض ــع األم ــين عل ــى ال ـرتاغ ال ــوطين بس ــب م ــن بينه ــا تنفي ـ برن ــامج ن ــزع الس ــال والتس ـريّ وإع ــادة
التوص إلي يف حمف بان ي ا الشأن؛
اإلدمال والتوط  ،طبقا لالتفاق ال
 -16يظ ـ يشــعر ببــال القل ـ إزاد أوضــاع املشــردين والالج ـ  ،ويشــوع اعتمــع الــدويل
علــى دعــم الســلطات الوطنيــة والبلــدان املضــيفة لتــأم احلمايــة والــدعم املالئم ـ لضــحايا العن ـ ،
وال سيما للنساد واألطفال واألشنيا ذو اإلعاقة؛
 -17يطل ـ مــن الســلطات االنتقاليــة مواصــلة جهودهــا حلمايــة وتعزيــز ح ـ ااميــع يف
حرية التنق  ،مبن يف ذلـ املشـردون ،دون متييـز ،واحـرتايف حقهـم يف اختيـاي مكـان إقـامتهم أو العـودة
إىل ديايهم أو طل احلماية يف مكان آخر؛
 -18ي ـ ــدعو مجي ـ ــع األطـ ـ ـرا املعني ـ ــة واعتم ـ ــع ال ـ ــدويل إىل احلف ـ ــا عل ـ ــى التعب ـ ــة ب ي ـ ــة
االســتوابة للطـوايئ واألولويــات الــيت ــددها مجهوييــة أفريقيــا الوســطى ،مبــا يف ذلـ تقــدن املســاعدة
املالية والتقنية ودفع تكالي الرعاية النفسية بعد الصدمة لحشنيا املتأثرين باألزمة؛
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 -19حيـ اعتمـع الـدويل علـى تقـدن املســاعدة إلنشـاد آليـة تسـاعد ـا سـلطات أفريقيــا
الوسـ ــطى ضـ ــحايا االضـ ــطراغ النفسـ ــي ج ـ ـراد االكت ـ ــاغ أثنـ ــاد الصـ ــدمات وبعـ ــدها ،مبـ ــن يف ذل ـ ـ
الضحايا من األطفال وضحايا العن اانسي؛
 -20يطل ـ ـ إىل مجي ـ ــع األط ـ ـرا تس ـ ــهي وص ـ ــول الض ـ ــحايا م ـ ــن الس ـ ــكان إىل املعون ـ ــة
اإلنسـ ــانية وك ـ ـ ل دخـ ــول العناصـ ــر الفاعلـ ــة يف احلق ـ ـ اإلنسـ ــاين إىل كام ـ ـ اإلقلـ ــيم الـ ــوطين بتعزيـ ــز
تأم الطرقات؛
 -21يشــوع ال ــدول األعض ــاد يف منظم ــة األم ــم املتحــدة عل ــى أن ت ــزود مجهويي ــة أفريقي ــا
الوس ــطى ،يف إط ــاي التع ــاون ال ــدويل ،وك ـ ـ ل أجه ــزة األم ــم املتح ــدة املنيتص ــة وامل سس ــات املاليـ ــة
الدوليــة وســائر املنظمــات الدوليــة املعنيــة وااهــات املاعــة ،مبســاعدة تقنيــة ومســاعدة يف بنــاد القــديات
من أج تعزيز احرتايف حقوق اإلنسان وإصال قطاعي العدالة واألمن؛
 -22يش ـ ــوع بعث ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة املتكامل ـ ــة املتع ـ ــددة األبع ـ ــاد لتحقيـ ـ ـ االس ـ ــتقراي يف
مجهوييــة أفريقيــا الوســطى علــى القيــايف ،وفقــا لواليتهــا ،بنشــر التقــايير عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف
مجهويية أفريقيا الوسطى قصد متك اعتمع الدويل من يصد الوضع؛
 -23يقــري أن ميــدد واليــة اخلبــرية املســتقلة ســنة واحــدة كــي تقــيم ومتحــه حالــة حقــوق
اإلنس ــان يف مجهويي ــة أفريقي ــا الوس ــطى وتع ــد تقري ـرا عنه ــا يتض ــمن توص ــيات بش ــأن املس ــاعدة التقني ــة
وبناد القديات يف جمال حقوق اإلنسان؛
 -24يطل ـ ـ ـ إىل مجيـ ـ ــع األط ـ ـ ـرا التعـ ـ ــاون بالكام ـ ـ ـ مـ ـ ــع اخلبـ ـ ــرية املسـ ـ ــتقلة يف إطـ ـ ــاي
اضطالعها بواليتها؛
 -25يطل ـ ـ إىل اخلب ـ ـرية املسـ ــتقلة أن تعم ـ ـ يف تعـ ــاون وثي ـ ـ مـ ــع مجيـ ــع هي ـ ــات األمـ ــم
املتح ــدة واال ــاد األفريق ــي وااماع ــة االقتص ــادية ل ــدول وس ـ أفريقي ــا وك ـ ل م ــع مجي ــع املنظم ــات
الدوليــة املعنيــة ومــع اعتمــع املــدين يف مجهوييــة أفريقيــا الوســطى ومــع كـ اآلليــات املنيتصــة يف حقــوق
اإلنسان؛
 -26يطل أيضا إىل اخلبرية املسـتقلة أن تـوايف جملـس حقـوق اإلنسـان ،يف دويتـ احلاديـة
والثالث ـ ـ  ،بتحـ ــدي شـ ــفو لتقريرهـ ــا املتعل ـ ـ باملسـ ــاعدة التقنيـ ــة وبنـ ــاد القـ ــديات يف جمـ ــال حقـ ــوق
اإلنسان يف مجهويية أفريقيا الوسطى وأن تقديف إلي تقريرا كتابيا يف دويت الثالثة والثالث ؛
 -27يرح ـ ب ــاحلواي التف ــاعلي ال ـ ج ــرى يف دويت ـ التاس ــعة والعش ـرين ،مبش ــايكة وزي ــر
العــدل ووزيــر املصــاحلة الوطنيــة يف النقــاف حــول مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاغ يف مجهوييــة أفريقيــا
الوســطى ،ويقــري إج ـراد ح ـواي تفــاعلي يف دويت ـ الثانيــة والثالث ـ حبضــوي اخلبــرية املســتقلة وغريهــا مــن
ااهات املعنية ،ب ية تقييم تطـوي حالـة حقـوق اإلنسـان علـى أيي الواقـع ،مـع الرتكيـز بشـك خـا
على العدالة االنتقالية؛
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 -28يطلـ إىل مفــوي األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان املضــي يف تزويــد اخلبــرية
املستقلة جبميع املوايد املالية والبشرية الالزمة الضطالعها بواليتها على النحو الكام ؛
 -29يقري إبقاد ه ه املسألة قيد نظره.
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