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*1615821*  

 
 (2016) 2307القرار   

 
 2016أيلول/سبتمرب  13املعقودة يف  7768الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

   
 إن جملس األمن، 
باالتفــاا الاــ املت املتعلــء بلزنــاو الــسام مباــاو ســ،  مســتقر مداملــم  الــذي    إذ يرحبب  

ــه مةومـــم يولومبقـــا مالقـــواو املســـلحم ال وريـــم       اجلـــقل ال ـــع  يف   -الةولومبقـــم أبرمتـ
  مإذ يــ ع ىلــط ال ــرأب ملــا أبــدمياه مــن تهــمقم يف مســاىق ما إ    2016آب/أغســ س  24

 ىامًا  50 ت نزاىًا دا  أي ر من التوصل هلذا االتفاا التارخيت الذي يا
باالتفاقاو اليت مت التوصل إلق ـا بـب مةومـم يولومبقـا مالقـواو       وإذ يرح  كذلك 

  مبـا أق ـا االتفـاا    2016مزيران/يونقـه   23اجلـقل ال ـع  يف    -املسلحم ال وريم الةولومبقم 
مىـن اللوـوو إ  السـ،      املتعلء بوقف إط،ا الاار مختلت ال رأب زناملقًا ىن األىمال العداملقم

 الذي ياص ىلط إن او آلقم ث،ثقم األطراف للرصد مالتحقء 
الذي أن ئت مبوجبه بع ٌم سقاسقم ت ارك ملـدة   (2016) 2261إ  القرار  وإذ يشري 

 هر الدميل ماملاسء هلا ش رًا يف اآللقم ال ،ثقم األطراف باىتبارها العا 12
إ  االتفاا املرتقب املتوخط إبرامه بب األمـم املتحـدة ممةومـم يولومبقـا      وإذ يتطلع 

 ب أن مريز البع م 
آب/أغسـ س   19يف تقرير األمب العـا  املوجـه إ  رملـقس جملـس األمـن يف       وقد نظر 
2016 (S/2016/729 ) 
ميواأـء ىلـط التوصـقاو الـواردة أقـه       S/2016/729بتقرير األمب العـا    يرح  - 1 

 ؛36ب أن موم البع م مجوانب ا الت غقلقم مماليت ا  مبا يف ذلك التوصقاو الواردة يف الفقرة 
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ــط مجــه      بضــرمرة ن ــر اآللقــم ال ،ثقــم    يقببر - 2  األطــراف للرصــد مالتحقــء ىل
السرىم  ميأذن للبع م بأن تتقاسم مع مةومم يولومبقا مااصفًم الـدىمم الـ،   دىـداد املاـاطء     

 االثـع احمللقم االنتقالقم للت بقع مالاقاط احمللقم االنتقالقـم للت بقـع مإدارة املراأـء أق ـا طـوال أتـرة       
 ؛(2016) 2261ى ر ش رًا املأذمن هبا يف القرار 

باملسامهاو اليت قّدمت ا بالفعل الدمُل األىضاو يف مجاىم دمل أمريةـا   يرح  - 3 
ال،تقاقــم مما قــم البحــر الةــاري  مغلهــا مــن الــدمل األىضــاو بــأن مأــرو املــراقبب غــل            

 املسلحب  ميت لع إ  مزيد من املسامهاو.
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