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 مـن  ١٤ بالفقرة عمال العام األمني من املقدم والعشرون اخلامس التقرير  
 )١٩٩٩( ١٢٨٤ القرار

 مقدمة - أوال 
 الـذي  ،)١٩٩٩( ١٢٨٤ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ١٤ بـالفقرة  عمال مقدم التقرير هذا - ١

ــ العــراق امتثــال مــدى عــن أشــهر أربعــة كــل تقريــرا أقــدم أنإيلّ  اجمللــس فيــه طلــب  هاللتزامات
ــع عــودة أو بإعــادة يتعلــق فيمــا ــا مجي ــا الكــويتيني الرعاي ــدول  ورعاي ــاهتم أو األخــرىال  إىل رف

 احملفوظـات،  ذلـك  يف مبـا  الكويتية، املمتلكات مجيع إعادة عن أشهر ستة كل وتقريرا أوطاهنم،
  .العراق عليها استوىل اليت
ــذ - ٢ ــران ومن ــه/حزي ــل، ٢٠٠٦ يوني ــواتر ق ــدمي ت ــارير تق ــن التق ــدى ع ــال م ــراق امتث  الع

 رفـاهتم   أورعايـا الـدول األخـرى       و الكويتيني الرعايا مجيع عودة أو بإعادة يتعلق فيما اللتزاماته
 .اهنم من أربعة أشهر إىل ستة أشهرأوط إىل
 ويتـضمن  .٢٠٠٧ مـايو /أيـار  يف )S/2007/321( والعـشرين  الرابـع  تقريري قدمت وقد - ٣

ــر هــذا ــكل اتتطــور التقري ــ - املــسألتني ات ــال دىم ــه العــراق امتث  بإعــادة يتعلــق فيمــا اللتزامات
 مجيـع  وإعـادة  أوطـاهنم،  إىل رفـاهتم    أورعايـا الـدول األخـرى       و الكويتيني الرعايا مجيع عودة أو

  .العراق عليها استوىل اليت احملفوظات، ذلك يف مبا الكويتية، املمتلكات
 

 أساسية معلومات - ثانيا 
 منظمـات   ثـالث  أعمـال  جـدول  علـى  مدرجـة  التقرير هذا اوهلايتن اليت املسائل تزال ال - ٤

 وحـث  .اإلسـالمي  املـؤمتر  ومنظمة العربية الدول وجامعة اخلليجي، التعاون جملس ، هي إقليمية
 باململكـة  جـدة  يف املعقـودة  املائة، بعد الرابعة دورته يف اخلليجي التعاون جمللس الوزاري اجمللس
 إىل الراميـة  جهودهـا  مواصلة على املتحدة األمم ،٢٠٠٧ تمربسب/أيلول ١ يف السعودية العربية
 مـصري  وحتديـد  الكويـت،  لدولة الوطنية باحملفوظات يتصل فيما سيما ال املعلقة، املسائل تسوية
 .رعايا الدول األخرى ومن الكويتيني مناحملتجزين  بقية
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 الـوزاري  ملـستوى ا علـى  عقـده الـذي    جتماعاال يف العربية، الدول جامعة جملس وأدان - ٥
 خـالل متـت    الـيت  اإلنـسان  حلقوقاخلطرية   االنتهاكات القاهرة، يف ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٥ يف

ورعايـا   الكـويتيني  مـن  واملفقـودين باألسـرى    املتعلقـة  احلقـائق طمـس   و الكويـت،  دولـة  احتالل
جـرى التعـرف علـى       الـذين  الـضحايا  ألسرعميق التعازي    عن اجمللس وأعرب .الدول األخرى 

أيـضا   الـوزاري  اجمللـس  دعـا و . جمهـوال  مـصريهم ال يـزال     الـذين أولئك   نةالقلق حمل  وعن ،فاهتمر
ورعايـا الـدول     الكـويتيني  مـن  املفقـودين  مجيـع  مـصري إىل بذل كافـة اجلهـود مـن أجـل كـشف             

  .األخرى
 املــؤمتر منظمــة يف األعــضاء الــدول خارجيــة لــوزراء الــسنوي التنــسيق اجتمــاع وأدان - ٦

 النظـام  قيـام  شـديدة  إدانـة  نيويـورك،  يف ٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تشرين ٢ يف املعقود اإلسالمي،
 أيــضا االجتمــاع دانأو .أخــرى دول ورعايــا وإيــرانيني كــويتيني أســرى بقتــل الــسابق العراقــي
 انتـهاكا  ُيعتـرب  مـا  وهـو  الـزمن،  مـن  عقـد  مـن  ألكثـر  اجلـرائم  هلـذه  السابق العراقي النظام إخفاء
 .احملاكمة إىل اإلنسانية ضد اجلرائم هذه مرتكيب تقدمي إىل ودعا .الدويل اإلنساين للقانون

 
 مجيـع  وعـودة  بإعـادة  يتعلـق  فيمـا  األخـرية  اآلونـة  يف جرت اليت األنشطة - ثالثا 

 أوطاهنم إىل رفاهتم أورعايا الدول األخرى و الكويتيني الرعايا
ــرة يف - ٧ ــاين تــشرين ٢١-١٩ مــن الفت ــع قاملنــس زار نــوفمرب،/الث   يــويل،املــستوى الرفي

 الوطنيـة  اللجنـة  أعـضاء  ومـع  اخلارجيـة،  بـوزارة  اجتماعات عقد حيث الكويت ،فورونتسوف
 مــن وغريهــم ،الكويتيــة اجلويــة اخلطــوط عــن وممــثلني ،املفقــوديناألســرى و لــشؤون الكويتيــة
 ةالفرعيـ  للجنـة  واخلمـسني  اخلامـسة  الـدورة انعقـاد    عقـب  للكويـت  زيارتـه  وجرت .املسؤولني
 ،نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٣ و ١١ يف ،الكويـت  يف الثالثيـة  للجنـة  الـثالثني  واالجتماع التقنية،
عـن   نممثلـو  الدوليـة  األمحـر  الـصليب  جلنـة  ترأسـتهما  اللـذين  االجتمـاعني  وحـضر  .التـوايل  على

ــراق ــت الع ــة واململكــة والكوي ــسعودية العربي ــسا ال ــا املتحــدة واململكــة وفرن  العظمــى لربيطاني
  .األمريكية املتحدة والواليات الشمالية لنداوأير
رعايــا الــدول و الكــويتيني الرعايــا عــددعلــى الــسابق  تقريــري منــذ تغــيريمل يطــرأ أي و - ٨

 ،ني إيـراني  ٣ و ،نيكـويتي  )٢٠٨( ،شخـصا  ٢٣٣ ، وهـو   رفـاهتم  على التعرف مت الذيناألخرى  
 عمليـات  واسـتندت  .نـسية اجل جمهـويل  مـن  ١٢ و ومصري، ولبنانيان وعماين، ،ني سعودي ٦ و

 بــأي الكويــت تقــم ومل .٢٠٠٤ عــام يف للكويــت أحــضر يذالــ يالبــشر ترفــاإىل ال التعــرف
ــشطة ــث الســتخراج أن ــراق يف اجلث ــام يف الع ــت .٢٠٠٧ ع ــها ال فالكوي ــات إرســال ميكن  بعث
 يف األمنيـة  احلالـة ما دامت    اجلثث واستخراج والتقييم البحث بأنشطة لقيامل العراق إىل ميدانية
ــاع جهــود اآلن حــىت بالنجــاح تكلــل ومل .خطــرية العــراق ــشهود إقن  إىل بالتوجــه العــراقيني ال
  . يف هذا الشأنمعلومات لتقدمي الكويت
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 أفرقـة  إرسـال رغـم تعـذر      أنـه ب املـستوى  الرفيع املنسق الكويتية الوطنية اللجنة وأفادت - ٩
 يف املعتمـدة  العمـل  خلطـة  وفقـا تواصـل   ي اإلنـسانية  البعثـات  لتلـك  اإلعـداد فإن   العراق، إىل فنية

 ).١٢ و ١٠ ناالفقرتـــــ، S/2006/948 انظـــــر( ٢٠٠٦ نـــــوفمرب/الثـــــاين تـــــشرين يف جنيـــــف
ــستأنف ــك وست ــات تل ــسيقب ،البعث ــع التن ــة م ــة احلكوم ــضاءواأل العراقي ــةاآلخــرين يف  ع  اللجن

  .العراق يف احلالة استقرار مبجرد ،الثالثية

 يف مـدافن  عـن  املعلومـات  جبمـع  التحضريية، األعمال هذه من كجزء الكويت، وتقوم - ١٠
 .رعايــا الــدول األخــرىو الكــويتيني مــن احلــرب ســجناء رفــاة حتــوي أهنــا احملتمــل مــن العــراق
لربيطانيــا  املتحــدة واململكــةاألمريكيــة  املتحــدة الواليــات مــن يــصلها أن إىل الكويــت وتتطلــع

 تـسمح را مـأخوذة مـن ارتفاعـات عاليـة          وصـو  سـاتلية  اصور وفرنساالعظمى وأيرلندا الشمالية    
 بدقـة اجلثـث بعـد ذلـك        اسـتخراج  وأعمـال  العـراق  يف الكـويتيني  احملتجـزين  رفاة   موقع بتحديد
 وترحـب  مـسحه،  سـيتم  الـذي  املكان نطاق تضّيق قد اليت البيانات لتقدمي مستعدة وهي .أكرب

 إىل فـين  فريـق  إرسـال  يفالكويـت    وتأمـل  .االقتضاء عند الكويت إىل األجانب اخلرباء بوصول
 احلالـة  مسحـت  إذا ،املواقـع  تلك أحد يف التعرف بإجراءات للقيام ٢٠٠٨ عام أوائل يف العراق
 .بذلك األمنية
 اجلديــد القــانونأن عتبــار اال يف الثالثيــة اللجنــة أعــضاءوغريهــا مــن  الكويــت وتــضع - ١١

 قــد دخــل العراقيــة اإلنــسان حقــوق وزارة إشــراف حتــت حاليــا الواقعــة املــدافن مايــةاملتعلــق حب
 تنتـهجها  الـيت  واإلجـراءات  الـسياسات  تعـديل  لذلك تبعا وجرى .بالفعل حيز النفاذ يف العراق    

 /حزيـران  منـذ  سـارية كانـت    الـيت وحتديـد هويتـهم،      املـوتى  ت رفـا  استخراج يف الثالثية اللجنة
 .٢٠٠٣ يونيه
رفـــات  ،٢٠٠٧ مربســـبت/أيلـــول يف العـــراق إىل الكويـــت أعـــادت آخـــر، تطـــور ويف - ١٢
مــن  ألشــخاص هــؤالء ا كــانإذا مــا لتحديــد كافيــة نتــائج عــنتحليــل ال يــسفر ملشخــصا  ٤٠
ــامــن  أو كــويتينيال ــاال وأعيــد .أخــرىدول  رعاي  اخللــوي حلمــضبيانــات ا مــع البــشري ترف

  .مجاعية مقابر يف املدفونني مواطنيه هوية حتديد يف العراق ستساعد اليت النووي
 الدوليـة  األمحـر  الـصليب  وجلنة املتحدة واململكة العراق مع للتعاون مستعدة والكويت - ١٣

 .ألوطاهنم وإعادهتم الكويت يف مدفونني عراقيني ١٠ مكان لتعيني
ــد  و - ١٤ ــةمل حتــسم بع ــابنت حال ــشر، ســكوت مايكــل الك ــوات ضــابط سبيت ــسلحة الق  امل

 .األخـري  اجتماعهـا  ذلـك  يف مبا الثية،الث اللجنة اجتماعات يف تناوهلا مت وقد املفقود، األمريكية
 اخللـوي  احلمـض عينـات    الكويـت  وتـستخدم  .عنـه  البحـث  مواصـلة  املتحـدة  الواليـات  وتعتزم
 إىل يــصل الــذي البــشري ترفــاال علــى املطبقــة اهلويــة حتديــد إجــراءات يف بــه اخلاصــة النــووي
 .البلد
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 املمتلكــات عــادةبإ يتعلــق فيمــا األخــرية اآلونــة يفالــيت جــرت  األنــشطة - رابعا 
  الكويتية

 هــذه البلــد مــسؤولووقــد أثــار  .الكويتيــة الوطنيــة احملفوظــات علــىبعــد  العثــور يــتم مل - ١٥
ــرارا املـــسألة ــرارا مـ ــة احملادثـــات يف وتكـ ــع اجلاريـ ــعال املنـــسق مـ ــام .املـــستوى رفيـ  الـــسفري وقـ

 وهـو  .اعودهتـ  وتيـسري  احملفوظـات  هـذه  وجود مكان من للتأكد جهوده بتكثيف نتسوفوفور
 .الشأن هبذا حتريات جيري
 عقـده  الـذي  االجتمـاع  يف الرئيـسي  املوضـوع هي    الكويتية احملفوظات مسألة وكانت - ١٦

 الــسيد مــع األمريكيــة اخلارجيــة وزارة يف ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول ٢٦يف  فورونتــسوف الــسفري
 كلـــذل ومتابعـــة .األدىن الـــشرق لـــشؤون املـــساعد اخلارجيـــة وزيـــر نائـــب جـــراي غـــوردون
ــ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٩يف  فورونتــسوف الــسفري إىل جــراي الــسيد كتــب االجتمــاع،  أنب
 الكويتيـة  املـستندات  السـتعادة  املتحـدة  واألمـم  الكويـت  دولة جهود تساند األمريكية احلكومة
-١٩٩٠الـذي وقـع يف الفتـرة         للكويـت  العراقـي  الغـزو  أثنـاء  فقـدت  الـيت  الرمسية وغري الرمسية
 املنـسق  مـع  التعـاون  ستواصـل حكومتـه   أن نتـسوف وفور للـسفري لـسيد غـراي     ا وأكد .١٩٩١

 الــيت املــستندات عــودة مــن ســتعجل وأهنــا الــشأن، هــذا يف الكويــت وحكومــة املــستوى عرفيــال
  .مستقبالاليت جترى  البحث عمليات خالل تكتشف

 األمـم  ىلـد  للكويـت  الـدائم  املمثـل  أخطر نوفمرب،/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة ويف - ١٧
 صـندوقي  اسـتعادت  عـراق ال يف األمريكية العسكرية القوات بأن املستوى عرفيال املنسق املتحدة

 اخلارجيـــة وزارة إىل بتـــسليمهما أمريكيـــون مـــسؤولون وقـــام .للكويـــت مملـــوكني مـــستندات
 بالكويــت وجــوده أثنــاء املــستوى عرفيــال املنــسققــام و .أكتــوبر/األول تــشرين ٢٩ يف الكويتيــة
ــستنداتلــك بفحــص ت ــيت امل ــارة هــي، ال ــة ذات بعــضها أوراق، عــن عب  مملوكــة ســرية، طبيع
 العراقـي  الغـزو  قبـل  مـا  سـنوات  إىل تارخيهـا  عـود ي الكويتيـة،  واإلعالم والعمل الدفاع لوزارات
 مــن جــزءا تــشكل ال أمهيتــها، علــى األوراق، هــذه فــإن الكــوييت، اجلانــب وحــسب .للكويــت
 للـديوان  وتنتمـي  للبلـد،  الرمسيـة  الـسجالت  هي احملفوظات تلكو .الكويتية الوطنية احملفوظات
 أن علـى  تـدل  إمنـا  املـستلمة  األوراق أن بيـد  .اخلارجية ووزارة الوزراء جملس ومكتيب األمريي،
  .البلد خارج ونقلها للكويت، غزوه أثناء الكويتية املستندات علي استوىل العراق
 أن نتـسوف وفور الـسفري  للكويـت  الـدائم  ثـل املم أخـرب  ،٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلول ٧ ويف - ١٨

 الـسعودية،  العربيـة  باململكـة  الـشؤون  وزارة مـن  الواردة للمعلومات وفقا السعودية، السلطات
 العـراق  عليهـا  اسـتوىل  أخـرى  مـة قيِّوأصـناف    لبيكاسـو،  تنييأصـل  زيتيـتني  لـوحتني  علـى  عثرت
 دةاعـ إ تيـسري  املـستوى  عرفيـ ال املنـسق  إىل للكويـت  الـدائم  املمثـل  وطلـب  .للكويـت  غزوه أثناء
  .الكويت إىل املواد هذه
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 للملكـة  الدائمـة  البعثـة  إىل رسـالة  يف نتسوفوفور السفري أعرب الطلب، هلذه وامتثاال - ١٩
 مـن  املـذكورة األصـناف    نقـل ألن يـشهد     اسـتعداده  عـن  املتحـدة  األمـم  لـدى  الـسعودية  العربية
 مـن  قريبـا  السعودية السلطات تتمكن أن يأمل إنه وقال .الكويت إىل السعودية العربية اململكة
  .املواد هذه نقل
 

 املالحظات - خامسا 
أو رفـاهتم    مصريهم اجملهول األشخاص مجيع إعادة كفالة على عازمة الكويتزال   ت ال - ٢٠

 الـذي  احملـض،  اإلنـساين  اهلـدف  هـذا  حتقيق ويستغرق .جنسيتهم عن النظر بغضإىل أوطاهنم،    
 يف متوقعــا كــان ممــا أكــرب وقتــا ،)١٩٩٩( ١٢٨٤ األمــن جملــس قــرار مــن ١٤ الفقــرة تدعمــه
 الـوطين  اهلـدف  احتـرام  وينبغـي  .العراق تكتنف اليت اخلطرية األمنية التحديات ضوء يف ،البداية
 عـن  املمتـدة  اإلنـسانية  املأسـاة  هـذه  إهنـاء  يـسفر  وسـوف  .امللفات مجيع غلق يف املتمثل الكوييت
  .راحةبال الثكلى األسر شعور
 واسـتئناف  فنيـة  أفرقـة  بإرسـال  للكويـت  العـراق  يف األمنيـة  األوضـاع  تسمح أن وآمل - ٢١

 إىل يـؤدي  ممـا  ،٢٠٠٨ عـام  يف العراقيـة  اجلماعيـة  املـدافن  يفاجلثـث    واستخراج البحث أنشطة
 أنومـن البـوادر املـشجعة يل         . هويتهم  رفاهتم وحتديد  على العثور مت الذين األفراد قائمة توسيع

 الثالثيـة  اللجنـة  أعـضاء  مع وثيق اتصال يف التقنية العمليات الستئناف اإلعداد تواصل لكويتا
 هــذا يف ةد اإلشــاوجتــدر .الدوليــة األمحــر الــصليب جلنــة تترأســها الــيت التقنيــة الفرعيــة واللجنــة
  .العراقية السلطات هبناتت الذي اإلجيايب املوقفب الصدد
وأنـا   .عليهـا  العثـور  يـتم  مل الكويتيـة  الوطنية احملفوظات أن يداملتزا القلق إىل يدعو ومما - ٢٢

 هــذه مــصري حتديــد هبــدفبتكثيــف األنــشطة الــيت يقــوم هبــا  املــستوى رفيــعال املنــسقأؤيــد قيــام 
 اسـتعادة  يف املـساعدة  علـى  لعزمهـا  املتحـدة  الواليـات  كومـة حل امتناين عن وأعرب .احملفوظات
 .إليها ونقلها املشروعة هتاالكتممل الكويت

 
 


