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 ٢٠١٧م جه ااؤ م اان األم اان امعا ا ىل رئ ر ا ا س

يشرفين أن أشري إىل رساليت املؤرخـ  ١٥آب/أغسـس  )S/2017/713( 20١7الـيت ألتـ هب ـا
إىل جمت األمن املوجز التنفيذي لتقرير جلن التحقيق التابع ملنظوم إدارة األمن يف األمم املتحـدة امل تفـ
ابل ش ــن م ــن مابس ــال ا ــادىل ال ــذي أدم إىل ضف ــاة اان ـ م ــن أمر ــا فري ــق ا ـ ا املع ــين وري ـ
ال ونغــو الدرقراةي ـ يف غا نغــا ( وري ـ ال ونغــو الدرقراةي ـ )س ضيف تــغ الرســال أبتغ ـ جمت ـ األمــن
وم وري ال ونغو الدرقراةي ضالتشاضر مع أمرا جمت األمن
ابمتزامي إجرا حماداثل مع ممثت
بشأن إنشا آلي متابع في ا يتعتق مبقتل السيدة زايـدة غـان ن ضالسـيد ماي ـل شـارب ضأربعـ غونغـولي
غانوا يرافقوهن اس
ضيسرين أن أبتغ جمت األمن أبنين أجري حماداثل أضلي مع ئب رئي الـوزرا ضضزيـر ا ارجيـ
ضالت امل اإلقتي ي يف وري ال ونغو الدرقراةي السيد ليو رد شي أضغيتوندض يوم  ١7آب/أغسس
 20١7يف نيوي ـ ــوربس ض ذع ـ ــا ل ـ ــذلغ أضف ـ ــدل إىل غينشاس ـ ــا خ ـ ـال الف ـ ـ ة م ـ ــن  ٣١آب/أغس ـ ــس إىل
 ١أيتول/ســذت  20١ 7فريقــا اــغريا يرأســا مذعــواي ا ــا ملنسق ـ الذح ـريال ال ـ م الســيد ســعيد
جيني إلجرا مزيد من املشاضرال مع ل وم وريـ ال ونغـو الدرقراةيـ س ضك دغيـد ا فـاع املتعتـق
بدمم منظ األمم املتحدة لتتحقيق الذي جتريا الستسال الوةني بتذادل لترسائلس
أمتزم إيفـاد فريـق إىل وريـ ال ونغـو الدرقراةيـ
ضضفقا ملا ا فق متيا مع الستسال ال ونغولي
هب
لدمم التح قيق الوةين يف مقتل السيدة غان ن ضالسيد شارب ضال ونغولي األربع املرافق هل اس
ضسيرم الفريق ألد غذار موظفي األمم املتحدة ضأربع خ ا قني ضموظن دممس ضقـد مينـ
السيد رضبرل بيـيت (غنـدا) بواـفا غذـري املـوظف الـذي سـيقود الفريـق()١س ضسيسـافر إىل وريـ ال ونغـو
الدرقراةي متى حنـو منـتظم ضغت ـا اقترـى األمـر لا لـال ابلسـتسال ال ونغوليـ ض يـع اجل ـال املعنيـ
ضلإلشراف متى م ل ا ا التقني س ضسيوافيين بتقارير منتظ من التقدم احملـرز يف التحقيـقس أمـا ا ـ ا
األربع فسيتخذضن من غا نغا يف وري ال ونغو الدرقراةي مقرا هلم ضسـيتتحقون ابلفريـق الـذي غونتـا
الستسال الوةني لتتحقيق يف مقتل السيدة غان ن ضالسيد شارب ضال ونغولي األربع س
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ضسيت تع أمرا الفريق مبرغز موظف ضخ ا نبعـ لممـم املتحـدة يف م ـ ر يـ متـى النحـو
احملـدد يف ا فاقيـ امتيــازال األمــم املتحــدة ضللـا هتا لعـام  ١946ضجيــري إرســاهلم اـ ن اإلةــار القــانوين
لذعث ـ منظ ـ األم ــم املتح ــدة لتحقي ــق ا س ــتقرار يف وري ـ ال ونغ ــو الدرقراةي ـ ال ــذي ر ــع ألل ــام
ا ف ــاع بـ ـ األم ــم املتح ــدة ض وريـ ـ ال ونغ ــو الدرقراةيـ ـ املوق ــع يف  4أاير/م ــايو  2000ب نشاس ــا
ضاملتعتـ ــق مبرغـ ــز بعث ـ ـ منظ ـ ـ األمـ ــم املتحـ ــدة يف وري ـ ـ ال ونغـ ــو الدرقراةي ـ ـ (الـ ــيت أميـ ــد س ـ ـ يت ا يف
مام  20١0بذعث منظ األمم املتحدة لتحقيق ا ستقرار يف وري ال ونغو الدرقراةي )س
ضإن ــين مت ــى يق ـ م ــن أن الس ــتسال ال ونغولي ـ س ــتتعاضن م ــع خ ـ ا األم ــم املتح ــدة ض ت ــي هل ــم
الواــول إىل غــل مــا يتــزم م غــي يت ن ـوا مــن قــدا املســامدة ضالــدمم املائ ـ لتتحقيــق الــوةين ضمــن
اإلس ام يف غفال استناد التحقيقال ضاإلجرا ال القرائي إىل حترايل جدي ضشامت قدر اإلم انس
ضإنين أمتزم إباغ جمت األمن بش ل منتظم من م ل الفريقس
( وقيع) أنسونيو غ ترياش
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