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 )٢٠٠٦ (١٧٠٤القرار   
 ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٥ املعقودة يف ٥٥١٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
 ليـشيت، ال سـيما قراراتـه    - قراراته السابقة بشأن احلالة يف تيمـور     إذ يؤكد من جديد    
 / أيــار١٢املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٧، و ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٩
ــايو  ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٩٠ ، و٢٠٠٦م ــران٢٠امل ــه / حزي ) ٢٠٠٦ (١٧٠٣  و،٢٠٠٦يوني

 ،٢٠٠٦أغسطس / آب١٨املؤرخ 
 ،)S/2006/628 (٢٠٠٦أغسطس / آب٨ بتقرير األمني العام املؤرخ وإذ يرحب 
تبذلــه مــن ، ملــا  الدميقراطيــة شــعبا وحكومــة ليــشيت-تيمــور مجهوريــة  علــى وإذ يــثين 
 وإذ يعـرب عـن قلقـه   اا الـسياسية وتـشكيل احلكومـة اجلديـدة،        من أجل تسوية صراع   جهود  
 يف ضـوء التهديـد    ، ليـشيت  -ستمرار احلالة األمنية والـسياسية واإلنـسانية اهلـشة يف تيمـور             إزاء ا 

 ،داخلياألشخاص املشردين من ااملتمثل يف األسلحة اهولة املصري والعدد الكبري 
 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٤ بالرسـالة املؤرخـة      وإذ حييط علما   

ــور     ــة تيم ــيس وزراء مجهوري ــن رئ ــشيت -م ــة  لي ــة  )S/2006/620(الدميقراطي ــالة املؤرخ ، والرس
 ليـشيت   -مجهوريـة تيمـور      املوجهة إىل األمني العام مـن رئـيس وزراء           ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٩

وجهــة إىل األمــني  امل٢٠٠٦أغــسطس / آب١١ والرســالة املؤرخــة ،)S/2006/651(الدميقراطيــة 
 ،)S/2006/668( ليشيت الدميقراطية -مجهورية تيمور رئيس وزراء العام من 
 ليشيت واستقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة       - التزامه الكامل بسيادة تيمور      ديكعيد تأ وإذ ي  

  ليشيت،-يف تيمور الدائم ووحدا الوطنية، وبتعزيز االستقرار 
ســتراليا أ لنــشر حكومــات الربتغــال و  الكامــلتأييــدهعــن وإذ يعــرب عــن تقــديره و  

 -تيمـور  مجهوريـة  حكومة املقدمة من لطلبات لدولية استجابة ات أمن ونيوزيلندا وماليزيا لقو  
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كفالــة إعــادة األمــن ونــشطة يف ســبيل  مــن أاتبــه هــذه القــوضطلع ا تــملــ، و الدميقراطيــةليــشيت
  ليشيت،-استتبابه يف تيمور 

 ليــشيت واســتهالل -خلاصــة املــستقلة للتحقيــق يف تيمــور للجنــة اإنــشاء ا بوإذ يرحــب 
يف الرسـالة   الدميقراطيـة    ليـشيت    -تيمـور   مجهوريـة   مهامها استجابة للطلب املقـدم مـن حكومـة          

ــران ٨املؤرخــة  ــه /حزي ــع، و٢٠٠٦يوني ــي  إىل إذ يتطل ــول  تلق ــا حبل ــشرين األول٧تقريره  / ت
 ،٢٠٠٦أكتوبر 

ــرب  ــه  وإذ يع ــ عــن رأي ــات الب ــام    أن االنتخاب ــا يف ع ــرر إجراؤه ــة املق رئاســية والربملاني
تعزيز الدميقراطية اهلـشة    يف عملية   هامة  ستكون خطوة   البلد   للمرة األوىل منذ استقالل      ٢٠٠٧

 ،ليشيت - تيموريف 
ــد تأوإذ ي  ــكعي ــهاكات اجلــسيمة  ذات مــصداقية ساءلة إجــراء مــ  ضــرورة دي عــن االنت

 بتقريـر األمـني     إذ يرحـب  ، و ١٩٩٩يف عـام    حلقوق اإلنـسان الـيت ارتكبـت يف تيمـور الـشرقية             
 ،)S/2006/580 (٢٠٠٦يوليه / متوز٢٦ ليشيت املؤرخ -العام عن العدالة واملصاحلة لتيمور 

املمثـل  الـذي يقـوده      ليـشيت،    - على مكتب األمم املتحـدة يف تيمـور          وإذ يثين كذلك   
وملـا يقـوم   مـساع محيـدة      ملا يبذلـه مـن     اخلاص لألمني العام، وعلى املبعوث اخلاص لألمني العام       

 الدعم للمكتب،وفرت  للدول األعضاء اليت إذ يعرب عن تقديرهوبه من أعمال تقييمية، 
يف ظاهرهــا بــدت  ليــشيت، وإن - أن األزمــة احلاليــة يف تيمــور  وإذ يأخــذ يف اعتبــاره 

رمــان، أوجــه احلســاهم يف انــدالعها أيــضا الفقــر ومــا يقتــرن بــه مــن  فقــد سياســية ومؤســسية، 
 باب،الشخباصة يف أوساط  و،يف ذلك ارتفاع معدل البطالة يف احلضر مبا

ه مــن نـ قدموي ليـشيت ملـا   - بالـشركاء الثنـائيني ومتعـددي األطـراف لتيمـور      وإذ يـشيد  
 التنميـة االجتماعيـة    حتقيـق   مة، وخـصوصا فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات املؤسـسية و             مساعدات قي
من النجاح حتقـق يف تطـوير العديـد مـن جوانـب احلكـم                بأن قدرا كبريا     وإذ يقر واالقتصادية،  

العديد من جماالت الـدعم مـن       عن  سؤولية  املأن نقل   ب وإذ يعرب عن رأيه    ليشيت،   -يف تيمور   
 ليشيت إىل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا وغـري           -مكتب األمم املتحدة يف تيمور      

 وع عنه،ائيني أمر ال ينبغي الرجذلك من الشركاء اإلمن
 ١٥٠٢  واملرأة والــسالم واألمــنبــ املتعلــق) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ه يــ قرارديــكعيــد تأوإذ ي 

 ماية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة،حب املتعلق) ٢٠٠٣(
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 بـاجلهود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة لتوعيـة موظفيهـا بالوقايـة مـن فـريوس                     وإذ يرحب  
ــشرية  ــة البــ ــدز وغ/نقــــص املناعــ ــة و  اإليــ ــراض املعديــ ــن األمــ ــا مــ ــها ريمهــ ــع مكافحتــ يف مجيــ

 القائمة، عملياا
يف  ليــشيت املــستقلة  - وجــود حتــديات تعتــرض أمــن واســتقرار تيمــور      وإذ يالحــظ 
ضروري للحفاظ علـى الـسالم   أمر القصري والطويل، وإذ يعترب أن صون استقرار البلد   األجلني  

 واألمن يف املنطقة،
ــرر - ١  ــة للمت يق ــشاء بعث ــة يف تيمــور   إن ــة   -ابع ــشيت، باســم بعث ــم املتحــدة  ا لي ألم

،  أشــهر مــع نيــة التجديــد لفتــرات أخــرى٦ها ردقــ ليــشيت، لفتــرة أوليــة -يف تيمــور املتكاملــة 
أن تتألف البعثة من عنصر مدين مناسب يـشمل عـددا مـن أفـراد الـشرطة يـصل                     كذلك ويقرر

 ؛وضباط األركان عسكريالتصال ا من ضباط اال ضابط٣٤ ، و أفراد١ ٦٠٨إىل 
بــني  هاؤيجري إرســاالــيت ســالترتيبــات أن يــستعرض  إىل األمــني العــام يطلــب - ٢ 

الدوليـة، بعـد التـشاور مـع مجيـع          ات األمـن     ليشيت وقو  -يف تيمور   املتكاملة  ألمم املتحدة   ابعثة  
، الدوليـة ات األمـن     يف قـو   ةاملـسامه اجلهـات    ليشيت و  -حكومة تيمور   فيها   األطراف املعنية، مبا  

 أن الس سـينظر    ويؤكد،  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥غايته  وأن يعرض آراءه يف موعد      
 ، مبا يف ذلك طبيعـة العنـصر العـسكري وحجمـه،           هيكل البعثة على   تعديالت حمتملة    دخاليف إ 

 أعاله؛الواردة مع مراعاة آراء األمني العام 
 ليـشيت ممثـل خـاص     -مـور   يف تي املتكاملـة   ألمـم املتحـدة     ا أن يـرأس بعثـة       يقرر - ٣ 

  ليشيت؛-األمم املتحدة يف تيمور إدارة عمليات البعثة وتنسيق كافة أنشطة يتوىل لألمني العام 
ــة يقــرر كــذلك - ٤   ليــشيت -تيمــور يف املتكاملــة ألمــم املتحــدة ا أن تــضطلع بعث

 :بالوالية التالية
جهـود مـن أجـل      مـا تبذلـه مـن        لحكومة واملؤسـسات املعنيـة يف     لتقدمي الدعم    )أ( 

وتعزيـز  ،  توطيد االسـتقرار  لعملية للمصاحلة الوطنية وتعزيز التماسك االجتماعي، وذلك        إجياد  
 األطراف التيمورية املعنية؛بني فيما  وتيسري احلوار السياسي ،ثقافة احلكم الدميقراطي

 الرئاسـية والربملانيـة   ات   ليشيت يف كافة جوانب االنتخاب     -تيمور  لتقدمي الدعم    )ب( 
 جمـال    وإسـداء املـشورة يف     ،الـدعم الـتقين واللوجـسيت      بوسائل شىت منـها تقـدمي        ٢٠٠٧يف عام   
 حقق من النتائج؛التكفالة  و،االنتخابيةة السياس

كفالة إعادة األمـن العـام      العمل، من خالل وجود شرطة األمم املتحدة، على          )ج( 
 علـى النحـو     لوطنيـة التيموريـة   لـشرطة ا  ل ليـشيت عـن طريـق تقـدمي الـدعم            -واستتبابه يف تيمـور     
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العـام بـصورة    مـن   تأمني إنفـاذ القـانون واأل     ، ويندرج يف هذا اإلطار      املبني يف تقرير األمني العام    
تـدريب  التـوفري  مواصـلة  علـى  واملـساعدة  ، لشرطة الوطنيـة التيموريـة  حىت إعادة تشكيل ا   مؤقتة  

،  مــن الناحيــة املؤســسية  زمهــالــشرطة الوطنيــة التيموريــة ووزارة الداخليــة وتطويرمهــا وتعزي    ل
 إعــداد كفــليا ختطــيط وحتــضري الترتيبــات األمنيــة املتــصلة باالنتخابــات مبــ أيــضا يف واملــساعدة 

 ؛٢٠٠٧الشرطة الوطنية إعدادا كافيا للنهوض مبهامها ومسؤولياا أثناء إجراء انتخابات عام 
ن خــالل مــ،  الدميقراطيــة ليــشيت-تيمــور مجهوريــة كومــة حلتقــدمي الــدعم   )د( 

التنـسيق فيمـا يتعلـق      بغيـة   الوجود احملايـد لـضباط االتـصال العـسكري التـابعني لألمـم املتحـدة،                
ــة إىل جانــب ضــباط      ــة ونــشر وجــود دائــم يف ثــالث مقاطعــات حدودي ــباملهــام األمني شرطة ال

 املنتدبني يف مراكز الشرطة باملقاطعات؛وألمم املتحدة  التابعني لاملسلحني
يف إجــراء اســتعراض الدميقراطيــة  ليـشيت  -تيمــور مجهوريــة  مـساعدة حكومــة  )هـ( 

للتحرير الـوطين   شامل لدور قطاع األمن واحتياجاته يف املستقبل، مبا يف ذلك القوات املسلحة             
 والـشرطة   ليـشيت، ووزارة الـدفاع،   - القوات املسلحة للدفاع عن تيمور       - ليشيت   -يف تيمور   

 ،تعزيز بناء القدرات املؤسـسية    للحكومة  لغية تقدمي الدعم    ، ب  ووزارة الداخلية  الوطنية التيمورية 
 عن طريق توفري املستشارين وبالتعاون والتنسيق مع شركاء آخرين، حسب االقتضاء؛

واصـلة  علـى تقـدمي املـساعدة مل   ، بالتعاون والتنسيق مع شـركاء آخـرين،       العمل )و( 
مـن قبيـل    ب خـربات ختصـصية،      بناء قدرات مؤسسات الدولة واحلكومة يف ااالت الـيت تتطلـ          

لتنـسيق بـني    ل ليـشيت واتمـع الـدويل        -بـني تيمـور     “ اتفـاق ”التـرويج إلبـرام     ، و ةلـ اقطاع العد 
ــة ــددة    ،احلكوم ــة واملتع ــم املتحــدة وســائر اجلهــات الثنائي ــربامج    واألم ــسامهة يف ال األطــراف امل

 األولوية؛ ذات
واصـــلة تعزيـــز القـــدرات واآلليـــات الوطنيـــة املؤســـسية      ملتقـــدمي املـــساعدة   )ز( 

مبـا يف ذلـك    تعزيز العدالة واملـصاحلة،      و ،لرصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها    االجتماعية  و
 عنها؛اإلبالغ لصاحل النساء واألطفال، ومراقبة حالة حقوق اإلنسان و

ــسري ت )ح(  ــة واإلنعــاش والوصــول   املــساعدةقــدمي تي لــسكان  إىل ا يف جمــايل اإلغاث
ومنــها خــاص علــى أكثــر قطاعــات اتمــع ضــعفا،   وجــه مــع التركيــز ب، التيمــوريني احملتــاجني
 النساء واألطفال؛املشردون داخليا و

تقريــر األمــني العــام هــذا الــصدد يف الــواردة يف  املــساعدة يف تنفيــذ التوصــيات )ط( 
 -تيمــور لمكتــب املــدعي العــام   تقــدمي املــساعدة إىلالعدالــة واملــصاحلة، مبــا يف ذلــك  ب لــقعاملت

الستئناف مهام التحقيـق الـيت كانـت تقـوم          املؤهلني،   عن طريق توفري فريق من احملققني        ،ليشيت
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املتـصلة   بغـرض اسـتكمال التحقيقـات يف القـضايا املعلّقـة             ،ا الوحدة السابقة للجرائم اخلطرية    
 ؛١٩٩٩ام  يف البلد يف عباالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة

التعاون والتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا ومـع مجيـع               )ي( 
جناز املهـام املـشار   إل، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية واملاحنون الدوليون،       املعنينيالشركاء  

 األطـراف   الثنائيـة واملتعـددة  اتاالستفادة من املـساعد تعظيم ، بغية  االقتضاءإليها أعاله حسب    
يف جمال بنـاء الـسالم وبنـاء        أو اليت ستقدم إليها يف املستقبل        ليشيت   -إىل تيمور   اليت تقدم حاليا    

 بالتعـــاون ،حلكومــة واملؤســسات املعنيــة   مــساعدة ا القــدرات يف مرحلــة مــا بعــد الـــصراع، و    
لحـد مـن الفقـر وحتقيـق        لسياسـات واسـتراتيجيات     ، علـى وضـع      والتنسيق مـع شـركاء آخـرين      

  ليشيت؛-تيمور يف  وذلك بغرض تنفيذ خطة التنمية ، االقتصاديالنمو
مراعاة املنظور اجلنساين ومنظور الطفل والشباب على نطاق سياسـات البعثـة             )ك( 

وبراجمهــا وأنــشطتها، واملــساعدة، بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، 
 ني اجلنسني ومتكني املرأة؛على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز املساواة ب

ــشأن        )ل(  ــة بـ ــوري، خاصـ ــشعب التيمـ ــة للـ ــوعية ودقيقـ ــات موضـ ــدمي معلومـ تقـ
، والعمــل علــى التعريــف بعمــل البعثــة، واملــساعدة يف بنــاء   ٢٠٠٧االنتخابــات املقبلــة يف عــام 

 لية؛احملعالمية اإلقدرة ال
تـهم يف التنقـل،      وحري اكفالة أمن موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـ           )م( 
ــة ــة       ومحاي ــسانية املرتبط ــداا وأصــوهلا اإلن ــشآا ومع ــا، ومن ــم املتحــدة، ومرافقه ــوظفي األم  م
 ؛ وذلك يف حدود قدراا ومناطق نشرها، وبالتنسيق مع قوات األمن الدولية،بالعملية

 أعاله؛) م(إىل ) أ(رصد واستعراض التقدم احملرز يف إطار الفقرات الفرعية  )ن( 
 إىل أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع البعثـة وأن تقـدم                 قوات األمن الدوليـة    دعوي - ٥ 

 إليها املساعدة الالزمة لتنفيذ الوالية املذكورة أعاله؛
 ليـشيت الدميقراطيـة     - أن يقوم األمني العـام وحكومـة مجهوريـة تيمـور             يطلب - ٦ 

، مـع مراعـاة قـرار اجلمعيـة         يوما من اختاذ هذا القرار     ٣٠ يف غضون    قواتبإبرام اتفاق مركز ال   
 املـساعدة اإلنـسانية ومحايـة       العاملــــني فـــي جمـال تقـدمي       ة وأمـن    ـمـ  بـشأن سال   ٦٠/١٢٣العامة  

االتفاق، أن يطبـق مؤقتـا علـى بعثـة األمـم      ذلك ، ريثما يتم إبرام ويقرر، املتحدة موظفي األمم 
املـربم بـني    تفـاق   الا،  ف احلـال  مع مراعاة ما يقتضيه اختال     ليشيت،   -املتحدة املتكاملة يف تيمور     

بعثـة األمـم املتحـدة       ليشيت الدميقراطية واألمم املتحـدة بـشأن مركـز           -حكومة مجهورية تيمور    
 ؛٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ املؤرخ للدعم يف تيمور الشرقية
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 ليشيت إىل التعاون التام من أجـل نـشر بعثـة            - مجيع األطراف يف تيمور      يدعو - ٧ 
 ليــشيت و قــوات األمــن الدوليــة وكفالــة اضــطالعهما      -ملــة يف تيمــور  األمــم املتحــدة املتكا 

بعملياما، وخباصة كفالة سالمة وأمن وحرية تنقل مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني        
  ليشيت؛-ا يف مجيع أحناء تيمور 

 ليـشيت الدميقراطيـة ومكتـب الـرئيس علـى           - حكومة مجهورية تيمـور      يشجع - ٨ 
لكفالـة قيـام تنـسيق رفيـع املـستوى بـشأن مجيـع املـسائل املتـصلة بواليـة بعثـة األمـم                       إنشاء آليـة    

 ؛ ليشيت-املتحدة املتكاملة يف تيمور 
 ليشيت على سـن جمموعـة مـن التـشريعات االنتخابيـة             - تيمور   يشجع كذلك  - ٩ 

لـى   وتنظيمها وإدارا وإجراؤها ع    ٢٠٠٧يتم اإلشراف على انتخابات عام      تنص على أن    اليت  
حنــو يتــسم باحلريــة والعدالــة والــشفافية، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب للحاجــة إىل إنــشاء آليــة     

 ليشيت بشأن الطرائق املناسـبة إلجـراء العمليـة          -وتعكس توافقا عاما لآلراء يف تيمور       مستقلة،  
 ؛٢٠٠٧االنتخابية لعام 

ة واملؤســسات  الــشركاء اإلمنــائيني، مبــا يف ذلــك وكــاالت األمــم املتحــدحيــث - ١٠ 
املالية املتعددة األطـراف، علـى مواصـلة تقـدمي املـوارد واملـساعدات لـدعم األعمـال التحـضريية             

 وتنفيذ املشاريع األخرى اهلادفة إىل حتقيق التنمية املستدامة علـى األمـد      ٢٠٠٧النتخابات عام   
  ليشيت؛ -الطويل يف تيمور 

ــ بالنتــائج الــواردة يف تقرحيــيط علمــا - ١١   يوليــه/ متــوز١٥ة اخلــرباء املــؤرخ يــر جلن
٢٠٠٥) S/2005/458(  ،  ليشيت حـىت اآلن يف  -باجلهود اليت بذلتها إندونيسيا وتيمور    ويرحب 

 حكوميت البلدين وأعضاء اللجنة على بذل كل جهد لتعزيـز           ويشجعسبيل احلقيقة والصداقة،    
حقـوق اإلنـسان، بغيـة      ادئ  مواصلة االمتثال ملب  كفاءة ومصداقية جلنة احلقيقة والصداقة لكفالة       

 بـاقتراح األمـني العـام وضـع برنـامج لتقـدمي املـساعدة               يرحباملساءلة ذات املصداقية، و   ضمان  
مبـا يف  ة وبرنـامج للعدالـة،     إلعادة بناء اتمعات احمللي    ليشيت، من قبيل برنامج      -الدولية لتيمور   

دول األعـضاء بغـرض متويـل       إنشاء األمم املتحدة لصندوق تضامن لقبول التربعات من الـ         ذلك  
  الربامج؛تلك

 إىل األمني العام أن يطلع الـس عـن كثـب وبانتظـام علـى التطـورات                  يطلب - ١٢ 
احلاصلة يف امليدان، مبا يف ذلك علـى وجـه اخلـصوص املرحلـة الـيت بلغتـها األعمـال التحـضريية                      

ــام  ــات ع ــة ا    ٢٠٠٧ النتخاب ــة بعث ــذ والي ــا تنفي ــيت بلغه ــة ال ــم امل واملرحل ــة يف  ألم تحــدة املتكامل
، مـــع تقـــدمي ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط١موعـــد أقـــصاه ، وأن يقـــدم تقريـــرا يف  ليـــشيت- تيمـــور
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يتعلــق حبجــم وجــود البعثــة   الت قــد يــسمح ــا هــذا التقــدم فيمــا توصــيات بإدخــال أي تعــدي
 وتكوينها وواليتها ومدا؛

االمتثـال الفعلـي يف    إىل األمني العام اختاذ ما يلـزم مـن التـدابري لتحقيـق         يطلب - ١٣ 
 ليـشيت لـسياسة األمـم املتحـدة بعـدم التـسامح إطالقـا               -بعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف تيمـور         

ــداء اجلنــسي، مبــا يف ذلــك وضــع االســتراتيجيات واآلليــات      بــشأن االســتغالل اجلنــسي واالعت
ــا يف ذ       ــا، مب ــصدي هل ــدها والت ــسلوك، وحتدي ــع أشــكال ســوء ال ــع حــدوث مجي لــك املناســبة ملن

االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي، وتعزيــز تــدريب املــوظفني ملنــع ســوء الــسلوك وكفالــة  
 إىل األمــني العــام اختــاذ مجيــع  ويطلــباالمتثــال التــام ملدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد الــسلوك،   

ل بالتـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن االسـتغال         اإلجراءات الالزمة، وفقا لنشرة األمني العام املتعلقـة         
 البلــدان وحيــث، وإبقــاء الــس علــى علــم باملــسألة، )ST/SGB/2003/13 (واالعتــداء اجلنــسيني

املــسامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة، مبــا يف ذلــك إجــراء دورات تــدريب  
للتوعية قبل نشر الوحدات، واختـاذ إجـراءات تأديبيـة وغريهـا مـن اإلجـراءات لكفالـة املـساءلة                    

 لة يف حاالت حدوث تصرفات من هذا القبيل من جانب األفراد التابعني هلا؛الكام
 .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر - ١٤ 

 


