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16-01017 (A) 

*1601017*  

 7609جلسـت   ( الـي  اذـيجم جملـس األمـن       2016) 2261قرار ال  
 2016كانون الثاين/يناير  25املعقودة   

  
 ،إن جملس األمن 
ــدجم    إذ يؤكددددد    ــا    ي ـــ ــة كولوم  ـــ ــة الســـــ و   يدوريـــ ــل الع ل ـــ ــ  البامـــ التزامـــ

، املوقــهب فانانــا، كوالــا، “العــاو ىلــا  اــاز النـــزاا  النــاز الســ و املســتقر  الــدا م  اال فــا ” لــــ
 -ولوم  ا  القوات املسـلحة الثوريـة البولوم  ـة    ، الني حبومة ك2012آب/أغسطس  26  

 اجل ش الشعيب،
الالتقــدو ازــرع   ى ل ــة التفــا ا،  التــزاو حبومــة كولوم  ــا  القــوات   وإذ يرحدد  

اجل ش الشعيب الالتوصل  ىل ااية سريعة للنــزاا املسـل ،   نف ـي     -املسلحة الثورية البولوم  ة 
 عب البولوميب ال  ىل املباسب املرجوة من ى ل ة الس و، داالري الناز الثقة من أجل متت هب الش

الالطلــب الــي   قــدمك الــ  حبومــة كولوم  ــا، مــن ؤــ   الرســالة امل رؤــة   وإذ يقددر 
املوجدـة مـن ر ـ س كولوم  ـا  ىل األمـني العـاو  ر ـ س جملـس          2016كانون الثاين/ينـاير   19

(،   ضــم ال  ــان املشــترك الــني حبومــة كولوم  ــا  القــوات  S/2016/53األمــن الــاألمم املتحــدة )
 اجل ش الشعيب، -املسلحة الثورية البولوم  ة 

اجل ش الشعيب  -أن حبومة كولوم  ا  القوات املسلحة الثورية البولوم  ة  وإذ يالحظ 
و الندا    قامة آل ة ل ل ة األررا  لرصد  ق   رـ   النـار    تطلعان  ىل أن يش ل ا فا  الس 

ــان مــن اجلــان ني   لقــاز الســ  ،   يســل م   للتحقــم مــن  لــ          قــ  األى ــا  العدا  ــة اا  
 األررا ، ميبن أن  قدم  العثة مراق ني  االعة لألمم املتحدة من  سداو    رار اآلل ة الث ل ة مبا

ال ن الطلب املقدو ىن رريم حبومـة كولوم  ـا يشـري  ىل مشـاركة      وإذ يسلم كذلك 
املتحدة، الوصفدا العنصر الد يل لآلل ة الث ل ة األررا  املـيكورة أىـ جم، لفتـرة دـد دة      األمم
 الزمن، من
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الالــد ر او ــو  الــي   قــوو الــ  يدوريــة كوالــا   لبــة النــر ي ،   وإذ يسددلم كددذلك 
 ل   يدوريـة ننــز ي  ال ول فاريـة، ال لـدان الـداى ان لع ل ـة       اجلدتان الضامنتان،  يدورية ش

 الس و   كولوم  ا،

مقاصــد م ثــا  األمــم املتحــدة  م اد ــ ،     ي كــد مــن جديــد  وإذ يؤكدد  مددن   يدد  
 كيل  س ادة كولوم  ا  س متدا اإلقل   ة  استق هلا الس اس    حدهتا،  

  نف ي ا فا  الس و الندا  ، التويل كولوم  ا عماو األمور   وإذ يسلم 
شـدران، الاىت اراـا العنصـر الـد يل      12 نشـاز العثـة س اسـ ة  شـارك ملـدة       يقرر - 1 

 املنسم لآلل ة الث ل ة األررا  املشار  ل دا أىـ جم )ال عثـة(، يرأسـدا  ثـل ؤـاني لألمـني العـاو        
 لألمم املتحدة 

ــة س اســ ة  تشــبل مــ     يقددرر كددذلك  - 2  ــة العث ــ ني  أن  بــون ال عث ــراق ني د ل ن م
مسـلحني يبونـون مسـ  لني ىـن الرصـد  التحقـم مـن  لقـاز السـ  ،  جـززان مـن اآلل ـة              غري

الث ل ة األررا  الـ  سـتقوو الرصـد  قـ   رـ   النـار   قـ  األى ـا  العدا  ـة اا  ـان  مـن            
هب ك  اجلـان ني  التحقـم منـدا، متشـ ان مـهب ال  ـان املشـترك،   لـ  ىـن رريـم الشـر ا   ي ـ            

أنشطة الرصد  التحقم، نت دأ ح ندا نترة االلين ىشر شـدران، العـد التوق ـهب ىلـا ا فـا  السـ و       
 اجل ش الشعيب  -الندا   الني حبومة كولوم  ا  القوات املسلحة الثورية البولوم  ة 

 ىل األمـني العـاو أن يشـرا اآلن   األى ـا  التحضـريية، مبـا    لـ          يطل  - ٣ 
 وصــ ات مفصــلة  ىل جملــس األمــن ل نوــر ن دــا  يوانــم ىل دــا   مــا يتعلــم   امل ــدان،  يقــدو 

حبجم ال عثة   اليتـدا  جوان ـدا التشـي ل ة، متشـ ان مـهب ال  ـان املشـترك،   لـ    أقـرب  قـك           
يومان من  وق هب ا فا   ق   ر   النار مـن رـر  حبومـة كولوم  ـا      ٣0 بن مث   غضون 

 اجل ش الشعيب،   ضوز أحباو اال فا   -م  ة  القوات املسلحة الثورية البولو
 ىل مسامهات الد   األىضاز   ياىة د   أمريبـا ال   ن ـة  منطقـة    يتطلع  - ٤ 

 ال حر البارييب   ال عثة   
 ىل األمني العاو، استنادان  ىل  قرير امل ثل اخلاني لألمني العـاو،   يطل  كذلك - 5 

يومــان مــن الــدز أنشــطة الرصــد  90 ــي  اليــة ال عثــة العــد أن يــوا  جملــس األمــن التقريــر ىــن  نف
  التحقم،  ىند انتداز مدة ال عثة 

ىــن اســتعدادجم للنوـر   متديــد نتــرة ال عثــة النـاز ىلــا الطلــب املشــترك   يعدر    - 6 
 اجل ش الشعيب. -املقدَّو من حبومة كولوم  ا  القوات املسلحة الثورية البولوم  ة 

 


