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  )٢٠١٠ (١٩٤٤القرار     
/  تــشرين األول١٤ املعقــودة يف ٦٣٩٩الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١٠أكتوبر 
  

  إن جملس األمن،  
ــد    ــد تأكي ــه    إذ يعي ــشأن هــاييت، وال ســيما قرارات ــسابقة ب ــه ال ) ٢٠١٠ (١٩٢٧ قرارات

 ١٧٤٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٠و      ) ٢٠٠٨ (١٨٤٠و      ) ٢٠٠٩ (١٨٩٢ و) ٢٠١٠ (١٩٠٨ و
) ٢٠٠٤ (١٥٧٦ و) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و      ) ٢٠٠٦ (١٦٥٨و      ) ٢٠٠٦ (١٧٠٢ و) ٢٠٠٧(
  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ و

   التزامه القوي بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا،وإذ يعيد تأكيد  
للدمار الكبري الذي أصاب هاييت حكومة وشعبا من جراء الزلـزال الـذي       وإدراكا منه     
، وإذ يعــرب عــن القلــق إزاء التحــديات والتهديــدات  ٢٠١٠نــاير ي/ كــانون الثــاين١٢وقــع يف 

اجلديدة النامجة عن ذلك، وإذ يتفق مع األمـني العـام يف تقييمـه بـأن الزلـزال مل يـدمر مـا حتقـق                         
من مكاسب يف السنوات القليلة املاضية صوب حتقيق االستقرار ولكنه أوجد عقبات جديـدة،              

اصـلة بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف             وكذلك فرصا جديدة، وإذ يؤكد ضـرورة مو       
هاييت تركيز عملها على كفالة األمن واالستقرار يف هاييت مبوجب الوالية احلاليـة الـيت أسـندها                 

  إليها جملس األمن، مبا يف ذلك يف سياق االنتخابات الرئاسية والتشريعية املقبلة،
ايتية املعنية كفالة إجـراء انتخابـات        اهل اجلهات الفاعلة  حبكومة هاييت وسائر     وإذ يهيب   

ــشريعية شــرعية    ــا،  ورئاســية وت ــوق هب ــنموث ــررم ــد يف  املق ــاين ٢٨ أن تعق ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
 اإلصـالح الدسـتوري،    إكمـال  مواصـلة تـدعيم الدميقراطيـة، وتتـيح      ومن شـأهنا زيـادة    ،  ٢٠١٠

ركة املــرأة يف وتــسهم يف عمليــة إعــادة اإلعمــار، وإذ يــشدد علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز مــشا
  العملية االنتخابية،
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 هـاييت أمـر حاسـم لتحقيـق         وإعـادة إعمـار   أن حتقيق التقدم يف إنعـاش        على   وإذ يشدد   
االســتقرار الــدائم فيهــا وإذ يعيــد التأكيــد علــى ضــرورة أن يقتــرن األمــن بالتنميــة االجتماعيــة    

  واالقتصادية،
وإعــادة  عمليـة اإلنعــاش   الــدور الرائـد الــذي تــضطلع بـه حكومــة هــاييت يف  وإذ يؤكـد   
 يف مرحلــة مــا بعــد الكارثــة، وإذ يــشدد علــى ضــرورة زيــادة تنــسيق وتكامــل اجلهــود  اإلعمــار
ــا مــن      فيمــا ــة يف األمــم املتحــدة وغريه ــع اجلهــات الفاعل ــؤثرة بــني مجي  يف ســياق األطــراف امل

ــة إلنعــاش هــاييت       ــة املؤقت ــشاء اللجن ــصدد، وإذ يرحــب بإن ــذا ال ــة هــاييت يف ه  مــساعدة حكوم
وصندوق إعادة إعمار هاييت اللذين يؤديان دورا هاما يف اجلهود املبذولـة إلعـادة إعمـار هـاييت       

  والطويل، يف املديني املتوسط
 التنـسيق مـع     مـن أجـل    بإنشاء اللجنة الرئاسـية املخصـصة إلعـادة التـوطني            وإذ يرحب   

  ردين داخليا، العاملة يف جمال نقل وإعادة توطني األشخاص املشاألطراف املؤثرةمجيع 
اجلهات املاحنـة إىل الوفـاء دون إبطـاء مبـا تعهـدت بتقدميـه يف مـؤمتر املـاحنني         وإذ يدعو     
، هبــدف حتقيــق ٢٠١٠مــارس / آذار٣١الــذي عقــد يف “ حنــو مــستقبل جديــد هلــاييت” الــدويل

  فوائد ملموسة ومرئية يف جمال إعادة اإلعمار على وجه السرعة،
مية يف عملية حتقيق االستقرار وإعـادة اإلعمـار اجلاريـة     دور املنظمات اإلقلي وإذ يؤكد   

يف هاييت وإذ يهيب بالبعثـة أن تواصـل العمـل الوثيـق مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،                      
، وال سـيما منظمـة الـدول األمريكيـة          األطـراف املـؤثرة   واملؤسسات املالية الدوليـة وغريهـا مـن         

  واجلماعة الكاريبية، 
دعم املتواصـل الـذي تقدمـه منظمـة الـدول األمريكيـة مـن أجـل حتـديث               بالوإذ يسلم     

آلية تـسجيل النـاخبني يف هـاييت، وإذ يـشدد علـى أمهيـة اسـتكمال قائمـة النـاخبني بعـد الـدمار                         
  ،٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢الذي سببه الزلزال يف 

د جمـددا أن أوجـه      لطبيعة املترابطة للتحـديات املاثلـة يف هـاييت، وإذ يؤكـ            ل وإدراكا منه   
التقدم املطرد يف جماالت األمن وسيادة القانون واإلصالح املؤسسي واملصاحلة الوطنية والتنميـة             
يعزز بعضها بعضا، وإذ يرحـب بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا حكومـة هـاييت واجملتمـع الـدويل            

  ملواجهة هذه التحديات، 
ــه إزاء ارتفـــاع عـــدد األســـلحة امل وإذ يعـــرب   ــار   عـــن قلقـ ــادة يف االجتـ تداولـــة، والزيـ

باملخدرات، وحالة األمن يف خميمات األشخاص املشردين داخليا، وإذ يعرب كذلك عن قلقـه              
   يف هاييت،واجلنسانيةإزاء اجلرائم اجلنسية 
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بـأن تعزيـز املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان واحتـرام حقـوق                  وإداركا منـه      
، واجلنـساين نية الواجبة، ومكافحة اإلجرام، والعنـف اجلنـسي         اإلنسان، ومراعاة األصول القانو   

  ووضع حد لإلفالت من العقاب أمور أساسية لكفالة سيادة القانون واألمن يف هاييت، 
 باجلهود اخلارقـة للعـادة الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة للتـصدي آلثـار الزلـزال،                    وإذ يشيد   

الة االستقرار واألمن يف هاييت، وإذ يسلّم أيـضا         وإذ يدرك الدور احلاسم الذي تؤديه البعثة لكف       
بتكامل األدوار اليت اضطلعت هبا البعثة وفريق األمم املتحدة القطري حىت اآلن ملساعدة هـاييت               

 سـلطة املمثـل اخلـاص لألمـني         وإذ يؤكـد مـن جديـد      فيما تبذله من جهـود لتحقيـق االنتعـاش،          
  م املتحدة وصناديقها وبراجمها يف هاييت،العام يف تنسيق وتصريف مجيع أنشطة وكاالت األم

 علــى بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت ملواصــلتها تقــدمي         وإذ يــثين  
املساعدة إىل حكومة هاييت من أجـل كفالـة بيئـة آمنـة مـستقرة، وإذ يعـرب عـن امتنانـه ألفـراد            

  ثناء أدائهم لواجبهم،البعثة ولبلداهنم وإذ حييي من أُصيبوا ويشيد بذكرى من قتلوا أ
حبكومــة هــاييت أن متــضي قــدما، بالتنــسيق مــع اجملتمــع الــدويل، يف إصــالح وإذ يهيــب   

قطــاع األمــن، وال ســيما علــى النحــو املطلــوب يف خطــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة الــيت 
  اعتمدهتا حكومة هاييت،

،  يف هــاييتون علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز النظــام القــضائي ونظــام الــسجوإذ يــشدد  
إمكانيـة  وفقا للخطة الوطنية إلصالح القضاء، مبا يف ذلك حتـديث املؤسـسة القـضائية وحتـسني                 

   القانونية،املعونةمبا يف ذلك من خالل إنشاء مكاتب جديدة لتقدمي  القضاء، اللجوء إىل
ــب   ــسابق،      وإذ يرحـ ــة الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــيس الواليـ ــذهلا رئـ ــيت يبـ ــاجلهود الـ  بـ

 تعزيـز اسـتجابة  كلينتون، بوصفه مبعوث األمم املتحدة اخلـاص إىل هـاييت، مـن أجـل       .ج وليام
لزلزال، وذلـك علـى صـعيد العمليـات اإلنـسانية واإلمنائيـة علـى الـسواء، وعلـى                  لاألمم املتحدة   

صعيد تتبع التعهدات بتقدمي املعونة وصرف األموال، والتنسيق مع اللجنة املؤقتة إلنعاش هـاييت              
املاليــة الدوليــة، والعمــل علــى كفالــة االتــساق علــى نطــاق كامــل عمليــات األمــم واملؤســسات 

ــا         ــة، وفق ــني املنظمــات غــري احلكومي ــا ب ــسيق فيم ــسامهة يف حتــسني التن ــاييت، وامل املتحــدة يف ه
  ألولويات هاييت،

ــة التنــسيق القــوي بــني مكتــب مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص     وإذ يــشدد    علــى أمهي
مم املتحدة األخرى والدول األعضاء، وإذ يشدد علـى ضـرورة التنـسيق             هاييت وكيانات األ   إىل

  فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة الدولية يف امليدان،
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كثيفـة اليـد العاملـة وبـارزة للعيـان          وضرورة تنفيذ مشاريع شديدة الفعاليـة       وإذ يؤكد     
  تساعد يف خلق فرص العمل وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية،

  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول١ املؤرخ S/2010/446بتقرير األمني العام ب وإذ يرح  
 أن الوضع يف هاييت ال يزال يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقـة               وإذ يرى   

  رغم ما أحرز من تقدم حىت اآلن،
 مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، علـى النحـو املـبني يف                   وإذ يتصرف   

  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ من منطوق القرار ٧الفقرة  من ١اجلزء 
 متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت علـى النحـو                 يقرر  - ١  

ــوارد يف  ــالـــــــ  ١٧٤٣و ) ٢٠٠٦ (١٧٠٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٢ هقراراتـــــــ
) ٢٠١٠ (١٩٠٨و   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٢و   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٠و   ) ٢٠٠٧ (١٧٨٠ و) ٢٠٠٧(
   جتديدها مرة أخرى؛مع نية، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٥ حىت )٢٠١٠ (١٩٢٧ و

 اإلبقــاء علــى املــستويات احلاليــة جملمــل قــوام البعثــة املكــون مــن عنــصر    يقــرر  - ٢  
 فـردا،   ٤ ٣٩١ فردا مـن مجيـع الرتـب وعنـصر للـشرطة يـصل إىل                ٨ ٩٤٠عسكري يصل إىل    

يـة يف أعقـاب إجـراء االنتخابـات ونقـل           ويدعو األمَني العام إىل إجـراء تقيـيم شـامل للبيئـة األمن            
ــدة يف عــام    ــة جدي ــسلطة إىل حكوم ــوارد يف الفقــرة   ٢٠١١ال ــر  ٥٦، علــى النحــو ال  مــن تقري

  العام؛ األمني
 باملسؤولية الرئيـسية هلـاييت، حكومـةً وشـعبا، وبامتالكهـا زمـام األمـور                يسلم  - ٣  

خلطوات الـيت اختـذهتا البعثـة    ، ويرحـب بـا  البلـد يتعلق جبميع جوانـب حتقيـق االسـتقرار يف        ما يف
 بغيـة مـساعدة حكومـة هـاييت،          يف حدود الوسـائل املتاحـة،      لتقدمي اخلربات اللوجستية والتقنية،   

ــاء قــدرات مؤســساهتا يف جمــال ســيادة القــانون علــى       ــها، علــى مواصــلة عمليــات بن بطلــب من
املستويني الوطين واحمللـي، ولإلسـراع يف تنفيـذ اسـتراتيجية احلكومـة إلعـادة تـوطني املـشردين،          

درات هـاييت،   مع العلم بأن هذه التـدابري مؤقتـة وسـيجرى خفـضها تـدرجيا يف مـوازاة تنـامي قـ                    
ويدعو البعثة إىل املضي على وجه الـسرعة يف األنـشطة املـضطلع هبـا يف هـذا الـصدد علـى حنـو                        

  أوصى به األمني العام؛ ما
ــرف  - ٤   ــة       يعت ــشريعية حــرة ونزيه ــية وت ــات رئاس ــأن النجــاح يف إجــراء انتخاب  ب

ســية وجامعــة وشــفافة وفقــا للجــدول الــزمين الدســتوري هــو شــرط أساســي لترســيخ بيئــة سيا  
مــستقرة ميكــن فيهــا إحــراز تقــدم يف جهــود اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار، ويعيــد تأكيــد مناشــدته 
البعثة دعم العمليـة الـسياسية اجلاريـة يف هـاييت، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املـساعي احلميـدة الـيت                     
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هـاييت  حكومـة   دعمها إىل   يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العام، ويشجع البعثة على مواصلة تقدمي           
واجمللس االنتخايب املؤقت يف إعداد وإجـراء االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية يف هـاييت، وعلـى              

ــة إىل هــاييت بالتعــاون مــع      ــة الدولي ــة األطــراف املــؤثرة تنــسيق تقــدمي املــساعدة االنتخابي  الدولي
   األخرى مبا فيها منظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية؛

احنـة واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل         مجيع اجلهات امل   يدعو  - ٥  
تعزيـز قـدرات    مـن أجـل   اللجنة املؤقتـة إلنعـاش هـاييت   تنسيق جهودها والعمل بشكل وثيق مع    

  ؛على الصعيد الوطينهاييت خطة العمل إلنعاش وتنمية احلكومة على تنفيذ 
ق مـع الـشرطة الوطنيـة        باجلهود اجلارية اليت تبذهلا البعثـة لزيـادة التنـسي          يرحب  - ٦  

اهلايتية ولتوسيع نطاق مساعدهتا يف إطار اجلهود اهلادفة إىل ضـبط احلـدود بغيـة ردع األنـشطة                  
املــشروعة، ويــدعو شــركاء هــاييت الــدوليني واإلقليمــيني إىل تكثيــف مــساعداهتم حلكومــة    غــري

  هاييت يف هذا الصدد، على النحو املطلوب؛
 القطــري، ويهيــب جبميــع اجلهــات الفاعلــة،   مــن فريــق األمــم املتحــدةيطلــب  - ٧  

 مـن البعثـة بأنـشطٍة       بـدعم استكمال العمليات األمنية واإلمنائية اليت تـضطلع هبـا حكومـة هـاييت              
  سيما النساء واألطفال؛ هتدف إىل التحسني الفعلي للظروف املعيشية للسكان املعنيني، وال

األثـر الـيت تعـزز ثقـة سـكان           من البعثة مواصلة تنفيذ املشاريع الـسريعة         يطلب  - ٨  
  بالبعثة؛ هاييت

ــدعم،     يــشجع  - ٩   ــة علــى االســتفادة اســتفادة تامــة مــن ذلــك ال  الــسلطات اهلايتي
سيما يف تعزيز قدرات الشرطة الوطنية اهلايتية وحتديث التـشريعات الرئيـسية وتنفيـذ خطـة                 وال

تعيينـات، الـيت ستـسمح    ، وعلى القيام باخلطوات الالزمـة، مبـا يف ذلـك إجـراء ال    القضاءإصالح  
 عمليـات االحتجـاز     معاجلـة مـسألة   للمؤسسات القضائية العليا بالعمل بشكل مناسـب، وعلـى          

  ألطفال؛لاملطوَّل قبل احملاكمة واكتظاظ السجون، مع إيالء اهتمام خاص 
 حكومة هاييت إىل أن تضع، بدعمٍ من البعثـة، املرحلـة التاليـة مـن خطـة                  يدعو  - ١٠  

  مـدة  طنية اهلايتية مبا يكفل استمرارية االضطالع مبهـام الـشرطة عنـد انتـهاء             إصالح الشرطة الو  
 ويشجع على تنفيـذمها، ويطلـب       ،اخلطة احلالية، واخلطة االستراتيجية لإلدارة الوطنية للسجون      

من البعثـة مواصـلة تقـدمي الـدعم لفحـص وتوجيـه وتـدريب أفـراد الـشرطة ومـوظفي الـسجون                 
  لتشغيلية خلدمات السجون؛وتعزيز القدرات املؤسسية وا

 باستئناف تدريب جمندي الشرطة الوطنية اهلايتية، ويـشدد علـى أمهيـة             يرحب  - ١١  
  مواصلة وزيادة الدعم املقدم من اجملتمع الدويل لبناء قدرات الشرطة الوطنية اهلايتية؛
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ــشجع  - ١٢   ــة        ي ــوفري احلماي ــاييت يف ت ــة ه ــساعدة حكوم ــى أن تواصــل م ــة عل البعث
مدنيني، مع إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات املـشردين داخليـا وغريهـم مـن الفئـات                    الكافية لل 

يف مشاركة اجملتمعات احمللية يف حفـظ النظـام   الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال، بسبل منها      
 املخيمات، إىل جانب تعزيز آليات التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين؛ 

حلكومــة يف التــصدي خلطــر جتــدد عنــف   البعثــة أيــضا علــى مــساعدة ايــشجع  - ١٣  
 العصابات واجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات واالجتار باألطفال؛

 بأعمـال  االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال املتـضررين              يدين بشدة   - ١٤  
  علـيهن  أشكال أخرى من االعتداء اجلنـسي     ممارسة  الفتيات و  و اغتصاب النساء والعنف املسلح   
ــة وفريــق األمــم     علــى نطــاق  واســع، ويطلــب إىل حكومــة هــاييت أن تواصــل، بــدعم مــن البعث

 علـى النحـو الـوارد يف قـرارات جملـس            النساء واألطفـال  املتحدة القطري، تعزيز ومحاية حقوق      
 ١٨٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـــن 

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩(
ني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال مجيع أفراد           إىل األم  يطلب  - ١٥  

البعثة التام لـسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التـسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالعتـداء                      
اجلنسيني وإبقاء اجمللس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقـوات وبـأفراد الـشرطة علـى                 

  ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب؛ اليت يضلع فيها أفرادهاعمالاأل أن تكفل التحقيق يف

سلطات الــ واليــة البعثــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، ويــدعو يؤكــد مــن جديــد  - ١٦  
 إىل مواصـلة بـذل اجلهـود لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، ويـدعو البعثـة إىل مواصـلة               ةايتياهل

ــسان ل    ــدريب يف جمــال حقــوق اإلن ــوفري الت ــن املؤســسات     ت ــا م ــة وغريه ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ل
 ؛الدوائر اإلصالحيةالصلة، مبا فيها  ذات

 باألعمال املهمة اليت تقـوم هبـا البعثـة دعمـا لتلبيـة االحتياجـات امللحـة               يرحب  - ١٧  
مــن الوســائل االســتفادة الكاملــة ، ضــمن واليتــها،  أن تواصــليف هــاييت، ويــشجع البعثــة علــى

مواصـلة تعزيـز االســتقرار يف    مبـا يف ذلــك املهندسـون التـابعون هلـا، بغيــة     والقـدرات املوجـودة،  
 بقيــادة بــذل مــساعي ويطلــب إىل البعثــة تطــوير خططهــا الطويلــة املــدى هبــدف تــشجيع ،البلــد

 واصلة تعزيز االستقرار يف البلد؛ملهاييت 

 إىل البعثــة مواصــلة اتبــاع هنجهــا املوســع للحــد مــن العنــف اجملتمعــي،   يطلــب  - ١٨  
ما بعـد الزلـزال، مـع التركيـز بـشكل      يف سياق هلاييت تكييف الربنامج مع االحتياجات املتغرية     و

 أعمال العنف؛بخاص على املشردين واملقيمني يف األحياء املتضررة 
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ــة إىل     مــن يطلــب  - ١٩   ــة يف مــساعيها الرامي ــسلطات اهلايتي ــة مواصــلة دعــم ال  البعث
يف ذلك إقامـة املـشاريع كثيفـة العمالـة، ووضـع سـجل              التحكم يف تدفق األسلحة الصغرية، مبا       

لألسلحة، ومراجعة القوانني احلالية املتعلقة باسترياد وحيازة األسـلحة، وإصـالح نظـام رخـص               
 ؛خلفارة اجملتمعات احمللية األسلحة، ووضع وتنفيذ مذهب وطين

 أمهيـــة القيـــام بـــصورة منتظمـــة، حـــسب االقتـــضاء، بتحـــديث وثـــائق يؤكـــد  - ٢٠  
طـــيط املتعلقـــة بالعنـــصر العـــسكري وعنـــصر الـــشرطة، مثـــل مفهـــوم العمليـــات وقواعـــد   التخ

االشــتباك، وجعلــها متــسقة مــع أحكــام مجيــع قراراتــه ذات الــصلة، ويطلــب إىل األمــني العــام     
 يقدم تقارير بشأهنا إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بالقوات وبأفراد الشرطة؛  أن

عام أن يقدم إىل اجمللس تقريرا عن تنفيذ واليـة البعثـة كـل               إىل األمني ال   يطلب  - ٢١  
  يوما على األقل؛٤٥ بـ تهاستة أشهر، وذلك قبل تاريخ انتهاء والي

 إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره تقييما شامال لألخطار الـيت هتـدد               يطلب  - ٢٢  
ة للجميـع، وخاصـة النـساء        تـوفر احلمايـ    لتهيئـة بيئـة    ا خاصـ  ا اهتمامـ  وأن يـويل  األمن يف هـاييت،     
ــال، و ــرح، حـــسب    لواألطفـ ــستدام للمـــشردين، وأن يقتـ ــادة التـــوطني املـ ــرز يف إعـ ــدم احملـ لتقـ

  االقتضاء، خيارات إلعادة تشكيل البعثة؛ 
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٣  

  
  


