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 من  ١٤والعشرون املقدم من األمني العام عمال بالفقرة        سادس  التقرير ال   
 )١٩٩٩ (١٢٨٤القرار 

  
 مقدمة -أوال  

، الـذي  )١٩٩٩ (١٢٨٤ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٤هذا التقرير مقدم عمال بـالفقرة        - ١
تــه أن أقــدم تقريــرا كــل أربعــة أشــهر عــن مــدى امتثــال العــراق اللتزاما   إيلّ طلــب فيــه اجمللــس  

 أو رفــاهتم إىل البلــدان الثالثــة يتعلــق بإعــادة أو عــودة مجيــع الرعايــا الكــويتيني ورعايــا        فيمــا
أوطاهنم، وتقريرا كل ستة أشهر عن إعادة مجيع املمتلكات الكويتية، مبـا يف ذلـك احملفوظـات،        

، قـل تـواتر تقـدمي التقـارير عـن مـدى             ٢٠٠٦يونيـه   /ومنـذ حزيـران   . اليت استوىل عليهـا العـراق     
 البلــدان متثــال العــراق اللتزاماتــه فيمــا يتعلــق بإعــادة أو عــودة مجيــع الرعايــا الكــويتيني ورعايــاا

ــة ــهر     الثالثــ ــتة أشــ ــهر إىل ســ ــة أشــ ــن أربعــ ــاهنم مــ ــاهتم إىل أوطــ ــر  ( أو رفــ  S/2006/468انظــ
 مـن قـرار جملـس األمـن         ١٤أصبحت تقاريري املقدمة عمـال بـالفقرة        منذئذ  و .)S/2006/469 و

الرعايا الكويتيون ورعايا البلـدان     : ا فيها هذا التقرير، تغطي املسألتني معا      ، مب )١٩٩٩( ١٢٨٤
 /يف كـانون األول   ) S/2007/712(وقد قـدمت تقريـري اخلـامس والعـشرين          . الثالثة واملمتلكات 

 .٢٠٠٧ديسمرب 
، ٢٠٠٧ديـسمرب   /وعقب الوفاة املفاجئـة للـسفري يـويل فورونتـسوف يف كـانون األول              - ٢

مشاورات مع األطراف املعنية بتعـيني الـسفري جينـادي تاراسـوف مـن االحتـاد                قمت بعد إجراء    
إعــادة أو عــودة مجيــع الرعايــا الكــويتيني ورعايــا  سألة مبــالروســي منــسقا رفيــع املــستوى معنيــا  

إعادة مجيع املمتلكات الكويتية، مبا يف ذلـك احملفوظـات،           و  أو رفاهتم إىل أوطاهنم    البلدان الثالثة 
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ وكان تاريخ تعيينه الفعلي .يها العراقاليت استوىل عل

طلب جملس األمـن تقـدمي      ،  )S/2008/206 (٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦ويف رسالة مؤرخة     - ٣
، علـى أن يـشمل       املنسق الرفيع املـستوى اجلديـد       شهرا على تعيني   ١٢تقرير شامل، بعد مضي     
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ملـا قـد     ل تلـك الفتـرة، فـضال عـن تقيـيم            معلومات مستكملة عما أُحرز مـن تقـدم خـال         التقرير  
ُيحرز من تقدم، مبا يف ذلك الشروط اليت سيكون من الضروري توفريها وجدول زمين إلجنـاز                

 .وسيقوم املنسق بأداء مهامه واضعا نصب عينيه طلب جملس األمن. الوالية 
 

 معلومات أساسية -ثانيا  
ــر مدر   كانــت  - ٤ ــا هــذا التقري ــيت يتناوهل ــسائل ال  االجتماعــات ول أعمــالا جــديفجــة امل

ؤمتر املـ  فـضال عـن      ، ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي     العربية اخلليجلدول  لس التعاون   املعقودة أخريا جمل  
 اخللـيج لـدول   وحث اجمللـس الـوزاري جمللـس التعـاون          . للبلدان اجملاورة للعراق  املوسع  وزاري  ال

، األمــم يف الريــاض ٢٠٠٨ مــارس/ذار آ١ بعــد املائــة، املعقــودة يفسادسة  يف دورتــه الــالعربيــة
 باحملفوظـات    مثل تلـك املتـصلة     املتحدة على مواصلة جهودها الرامية إىل تسوية املسائل املعلقة،        

 .رعايا البلدان الثالثةالكويتيني والسجناء واملفقودين تحديد مصري بقية بكويت وللالوطنية 
ــش    وأ - ٥ ــة عــ ــه احلاديــ ــالمي، يف دورتــ ــة اإلســ ــؤمتر القمــ ــرب مــ ــودرةعــ ــومي ة املعقــ  يــ
قيــام النظــام العراقــي الــسابق  لشديدة تــه الــدانعــن إ،  يف داكــار٢٠٠٨مــارس / آذار١٤ و ١٣

 النظــام العراقــي تــسترأيــضا ن املــؤمتر داأو. أخــرىبلــدان كــويتيني ورعايــا حــرب بقتــل أســرى 
ساين هذه اجلرائم ألكثر من عقد مـن الـزمن، وهـو مـا ُيعتـرب انتـهاكا للقـانون اإلنـ                    على  السابق  
 وحـث منـسق األمـم       إىل تقدمي مرتكيب هذه اجلـرائم ضـد اإلنـسانية إىل احملاكمـة            ا  ودع. الدويل

املتحدة الرفيع املستوى ومجيع األطراف املعنية على مواصلة التعـاون مـع جلنـة الـصليب األمحـر                  
 . املواطنني الكويتيني املفقودينالدولية للكشف عن مصري

 الـذي حـضره أيـضا       املوسـع للبلـدان اجملـاورة للعـراق،       وصدر عن االجتمـاع الـوزاري        - ٦
 ، وجمموعــة البلــدان الثمانيــة، مــصر والبحــرين والــدول الدائمــة العــضوية يف جملــس األمــنممثلــو
 بيان ختـامي أدان جـرائم العـدوان واحلـرب     ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢املعقود يف الكويت يف    و

ــشعب      ــسابق يف حــق ال ــي ال ــام العراق ــها النظ ــيت ارتكب ــال ــران اإلســالمية    العراق ــة إي ي ومجهوري
األخـرى  سرى احلرب الكويتيني ورعايا البلـدان      العراقي السابق أل  قتل النظام   أدان  الكويت؛ و و
؛ وهو ما ُيعتـرب انتـهاكا للقـانون اإلنـساين الـدويل     عشر سنوات هلذه اجلرائم ألكثر من  ئه  إخفاو

ورحـب  . رائم املـذكورة للمحاكمـة  ورحب باخلطوات اليت يتخذها العراق لتقـدمي مـرتكيب اجلـ    
البيــان أيــضا بتعــيني الــسفري جينــادي تاراســوف منــسقا رفيــع املــستوى لألمــم املتحــدة وأشــاد    
بــاجلهود الــيت بــذهلا ســلفه الراحــل الــسفري يــويل فورونتــسوف وبإجنازاتــه الــيت حققهــا يف فتــرة   

اصــلة التعــاون مــع جلنــة اضــطالعه هبــذه املــسألة اإلنــسانية؛ ودعــا مجيــع األطــراف املعنيــة إىل مو
 . ممن ال يزالون مفقودين مصري املواطنني الكويتيني وغريهمتحديدالصليب األمحر الدولية ل
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األنشطة اليت جرت يف اآلونـة األخـرية فيمـا يتعلـق بإعـادة وعـودة مجيـع                   -ثالثا  
 الرعايا الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو رفاهتم إىل أوطاهنم

، أفـاد املمثـل الـدائم للكويـت لـدى           ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩رخة  يف رسالة مؤ   - ٧
مواطنــو (األمــم املتحــدة أن العــدد اإلمجــايل ألســرى احلــرب الكــويتيني ورعايــا البلــدان الثالثــة   

الــذين  ) ملكــة العربيــة الــسعودية   مــصر، ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، ولبنــان، وعمــان، وامل     
 ).انظـر املرفـق األول    ( شخـصا    ٢٣٥تيـة بلـغ     سلطات الكوي التعرف على رفـاهتم مـن قبـل الـ          مت

 .وقد أغلقت ملفاهتم رمسيا
 إىل ٢٠ الفتـــرة مـــن نيويـــورك يفل ةرزيـــاوقــام املنـــسق الرفيـــع املـــستوى بعـــد تعيينــه ب   - ٨
. مــايو إلجــراء مــشاورات أوليــة بــشأن واليتــه وبرنــامج العمــل الــذي سيــضطلع بــه    /أيــار ٢٤

رئيس جملـس األمـن     بـ وكيل األمني العام للشؤون السياسية، و     لني باسكو،   . ب واجتمع بالسيد 
ــل ( ــشمالية   ممث ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــات  )اململكــة املتحــدة لربيطاني ــدائمني للوالي ، واملمــثلني ال

ــة املتحــدة   وأعــرب حمــاورو املنــسق الرفيــع . رينوالكويــت والعــراق، ومــسؤولني آخــ األمريكي
 وهنـائي للمـسائل ذات      حـل عملـي   التوصـل إىل    املستوى عن أملـهم يف أن يـتمكن مـن تـسهيل             

 .الصلة بواليته كما أعربوا عن استعدادهم لتقدمي الدعم إليه والتعاون معه
أن حكومتـه تـتفهم تفهمـا كـامال         بـ وأخرب املمثل الدائم للعراق املنسق الرفيع املـستوى          - ٩

أحبــائهم عــن مــصري أمهيــة تلقــي أســر املفقــودين الكــويتيني ورعايــا البلــدان الثالثــة إيــضاحات   
الالئق، وأضاف أن العراق ال مصلحة له على اإلطـالق يف           والتأكد من دفن رفاهتم على النحو       

،  للعـراق   املمثـل الـدائم    هووفقا ملا ذكر  .  وال ينوي االحتفاظ هبا    حتفاظ باحملفوظات الكويتية  اال
ن حكــم النظــام فــإن هــذه احملفوظــات قــد أتــت عليهــا فيمــا يبــدو الــنريان يف األيــام األخــرية مــ  

أخـرى  ممتلكـات   ومع ذلك، فإن العراق سـيعيد فـورا مـا قـد يعثـر عليـه مـن وثـائق أو                      . السابق
ــت ــال إ. للكوي ــى التوصــل   وق ــراق حــريص عل ــائي  ن الع ــشكل ثن ــة الكويــت إىل  ب مــع حكوم

 مـن قـرار جملـس األمـن         ١٤الواليـة املنـصوص عليهـا يف الفقـرة          اليت تقع يف إطار     للمسائل   حل
١٩٩٩ (١٢٨٤(. 

 حيــث ،مــايو، زار املنــسق الرفيــع املــستوى الكويــت/ أيــار٢٩ إىل ٢٥ويف الفتــرة مــن  - ١٠
كمـا اجتمـع أيـضا مبـدير إدارة     . اجتمع بالسيد خالد اجلـار اهللا، النائـب األول لـوزير اخلارجيـة          

املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية الكويتية، وبرئيس وأعضاء اللجنة الوطنيـة الكويتيـة لـشؤون              
، واملـدير العـام لـشركة اخلطـوط     )اللجنة الكويتية لشؤون املفقـودين   (فقودين وأسرى احلرب    امل

 .اجلوية الكويتية ومسؤولني آخرين
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وأعرب النائـب األول لـوزير اخلارجيـة عـن شـكره للـسفري تاراسـوف لقبولـه منـصب                     - ١١
كمـا أعـرب    . اسيةهمة تتسم باألمهيـة واحلـس     ينطوي على القيام مب   املنسق الرفيع املستوى الذي     

عن تقـديره لالهتمـام املتواصـل الـذي يوليـه جملـس األمـن للمـسألة اإلنـسانية املتمثلـة يف حتديـد               
أن يـتمكن املنـسق مـن       يف  وقال إنه يأمـل     . مصري أسرى احلرب الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة      

ــائج   ــة تيــسري التوصــل إىل نت ــصدد، وفيمــا يتــصل بإعــادة احملفوظــا   قطعي ــة يف هــذا ال ت الكويتي
 .م شركة اخلطوط اجلوية الكويتيةوباملسائل املعلقة اليت هت

وأحيط السفري تاراسوف علما بوقائع الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية التقنيـة             - ١٢
 جلنـة الـصليب    الدورةترأستو. مايو/ أيار ٢٧التابعة للجنة الثالثية اليت ُعقدت يف الكويت يف         

واململكــة العربيــة الــسعودية واململكــة الكويــت العــراق وعــن  ن ممثلــورهاوحــضاألمحــر الدوليــة 
 .املتحدة والواليات املتحدة

وأعــرب أعــضاء اللجنــة الكويتيــة لــشؤون املفقــودين عــن أمــل مــشوب باحلــذر يف أن    - ١٣
عمليـات البحـث    لطويلـة   انقطـاع   تستجد تطورات إجيابية يف املستقبل القريب وذلك بعد فتـرة           

ــة املترديــة هنــاك   عــن اجلثــث و ــة األمني ذكرتــه  ووفقــا ملــا. اســتخراجها يف العــراق بــسبب احلال
اللجنة، أبلغ العراُق الكويت بأن سكان منطقة الرمـادي وافقـوا علـى تقـدمي املـساعدة لتحديـد                   

. مــن أســرى احلــرب الكــويتيني ُدفنــوا فيهــا أســريا  ١٢أمــاكن املقــابر الــيت ُيــزعم أن أكثــر مــن  
.  القانونيـة الـيت يقتـضيها القـانون العراقـي للـسماح باسـتخراج اجلثـث                واسُتكملت اإلجـراءات  

ويف حالـة تعـذر     . وستحاول السلطات العراقية اسـتخراج اجلثـث وإعـادة الرفـات إىل الكويـت             
 .ذلك، فقد توفد أفرقة كويتية يف وقت الحق إىل العراق

ى حـرب كـويتيني     ومن املتوقع أيضا إحراز تقدم فيما يتصل بتحديد مواقـع دفـن أسـر              - ١٤
 يف قائمـة املفقـودين الكـويتيني ورعايـا          ؤهم وتندرج أمسا  دمتهم القوات العراقية يف الكويت،    أع

 م، وقـد وافـق هـؤالء علـى الـسفر إىل           وتوصل العراق إىل شهود وقام باستجواهب     . البلدان الثالثة 
 أنـــه لـــنوتلقــى الـــشهود تأكيـــدات رمسيــة مـــن الكويــت ب   . الكويــت لتحديـــد مواقــع الـــدفن  

 .مقاضاهتم تتم
 معلومات تفيـد بـأن عـدة مقـابر          بأن الكويت تلقت  أيضا  وأُبلغ املنسق الرفيع املستوى      - ١٥

مجاعيـة تقــع يف سـلمان بــاك وكـربالء والناصــرية والــسماوة ُيحتمـل أن يكــون فيهـا بعــد عــدد      
كبري مـن رفـات رعايـا كـويتيني ورعايـا بلـدان ثالثـة وذلـك رغـم زيـارة هـذه املواقـع مـن قبـل                             

يــد أن ب).  وُســلمت إىل الكويــت٢٠٠٤اســتخرجت رفــات املــوتى مــن هــذه املقــابر يف عــام  (
 .يف هذه املناطق حتول دون القيام بعمليات حبث وتقييمالراهنة احلالة األمنية 
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 احلـصول علـى معلومـات إضـافية عـن مواقـع           إمكانيـة   وأعربت الكويت عـن أملـها يف         - ١٦
شــاهد يف العــراق أدىل أمــام احملكمــة العليــا العراقيــة  ، وذلــك مــن دفــن أســرى حــرب كــويتيني 

 .القضية وقد نشرت الصحف الكويتية أنباء عن هذه. نييويتعن إعدام رعايا كشهادة ب
وأُعلم أعضاء اللجنة الكويتية لشؤون املفقودين أن الواليات املتحدة اختذت خطـوات             - ١٧

وموافـاة الكويـت    ) حتليـل مقـارن   (يف العـراق    لعـدة مـدافن      صـور سـاتلية   حمددة للحصول علـى     
 حتقيـق قـدر أكـرب مـن الدقـة يف            لومـات علـى   تـساعد تلـك املع    ومـن املمكـن أن      . بتلك البيانات 

كــويتيني ورعايــا عمليــة حتديــد مواقــع الــدفن الــيت ُيحتمــل أن حتتــوي رفــات أســرى احلــرب ال   
 .البلدان الثالثة

 إىل اململكــة العربيــة الــسعودية،  املنــسق الرفيــع املــستوى ســافرلكويــت،لرتــه زياوبعــد  - ١٨
وزار املنـسق أيـضا مقـر منظمـة         . ة املفقـودين   رعايا سعوديني مدرجني يف قائم     ٧يزال    ال حيث

 . املؤمتر اإلسالمي يف جدة ومقر جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف الرياض
وناقش السفري تاراسـوف مـع األمـري تركـي بـن حممـد بـن سـعود الكـبري، نائـب وزيـر                         - ١٩

ــسياسية  ــة للــشؤون ال ــه  للمملكــةاخلارجي تركــي إىل أن وأشــار األمــري . ، مــسائل تتــصل بواليت
 العمليـة الراميـة     اململكة العربية السعودية عضو يف اللجنـة الثالثيـة وتـشارك مـشاركة نـشطة يف               

 وأكـد للمنـسق الرفيـع املـستوى أن جهـوده سـتحظى              .املطروحةللمسائل  إىل حل    التوصل   إىل
ام واجتمع السفري تاراسـوف أيـضا بالـسيد عبـد الكـرمي احلمـادي، األمـني العـ                 . بالدعم املستمر 

وقيل للمنسق الرفيـع املـستوى   . املساعد للشؤون السياسية مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية   
ن جملــس التعــاون سيواصــل إدراج املــسائل املتعلقــة بــاملفقودين مــن الكــويتيني ورعايــا البلــدان  إ

 .بدون حلما دامت هذه املسائل الثالثة ومسألة احملفوظات الكويتية يف جدول أعماله 
 أكمــل الــدين إحــسان أوغلــو، األمــني العــام ملنظمــة املــؤمتر  ويف جــدة، اســتقبل الــسيد - ٢٠

اإلسـالمي، املنــسَق الرفيــع املــستوى، واجتمــع املنــسُق أيـضا بالــسيد عــزت مفــيت، األمــني العــام   
وأعـرب األمـني العـام للمنظمـة عـن دعمـه       . املساعد للشؤون السياسية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي  

للبـت يف  ة باملنسق الرفيع املستوى، ودعا إىل تضافر جهود كافة األطـراف املعنيـة       للمهمة املناط 
 .قرارات األمم املتحدة ذات الصلةلوفقا املعلقة مجيع املسائل 

ــه مهمــة       - ٢١ ــه يعتــرب مهمت ــه، أوضــح أن ويف االجتماعــات الــيت عقــدها املنــسق مــع حماوري
وأديب ألمـن ذات الـصلة، مثـة التـزام قـانوين      فوفقا ملا تنص عليـه قـرارات جملـس ا    . إنسانية حمضة 

إعادة الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو رفاهتم إىل أسرهم الثكلى، وللكـشف عمـا آلـت إليـه      ب
ودعا السفري تاراسوف إىل جتديـد اجلهـود        . احملفوظات وغريها من املمتلكات الكويتية املفقودة     

 اللجنـة    اآلخـرين يف   عـضاء األووالكويـت   عـراق   ال - املشتركة من جانب مجيع األطراف املعنية     
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 مـن أجـل التوصـل إىل نتـائج ملموسـة وعمليـة يف أقـرب وقـت                   - الثالثية واملنظمات اإلقليميـة   
وقـال املنـسق إنـه يتطلـع إىل     . ويعترب التفهم وإبداء حسن النية عاملني هلمـا أمهيـة حامسـة     . ممكن

 لعــراق يف املــستقبل القريــبا، زيــارة وشــدد علــى أنــه يعتــزم. صــادقةتيــسري تلــك اجلهــود بنيــة 
 .العراقية بالتنسيق مع السلطات

األمريكي املفقود، الطيـار مايكـل      العسكري  وأُحيط السفري تاراسوف علما بأن قضية        - ٢٢
ــة  ــزال مفتوحـ ــبايكر، ال تـ ــة    . ســـكوت سـ ــة الثالثيـ ــات اللجنـ ــا يف اجتماعـ ــرى تناوهلـ ــد جـ وقـ

 .التقنية وجلنتها
 

  بإعادة املمتلكات الكويتيةذولة يف اآلونة األخرية فيما يتعلقاألنشطة املب -رابعا  
ويـشدد املـسؤولون الكويتيـون علـى أمهيـة          . مل ُيعثر علـى احملفوظـات الوطنيـة الكويتيـة          - ٢٣

ومـن املعـروف أن الوثـائق املفقـودة تعـود إىل مكاتـب الـديوان                . حتديد األماكن اليت توجـد هبـا      
وإنــين أدعــو مــرة أخــرى . ، وعــدد مــن الــوزارات الكويتيــةاألمــريي، وجملــس الــوزراء الكــوييت

احلكومات واألفراد الذين قد يكونـون علـى اطـالع مبـصري هـذه الوثـائق، أو لـديهم معلومـات                     
 .عن أماكن وجودها، إىل كشف الغطاء عن مصري هذه احملفوظات

ــران٢ويف رســالة مؤرخــة   - ٢٤ ــه / حزي ــدائُم للكويــت امل  ٢٠٠٨يوني ــلُ ال ــغ املمث ــسَق ، أبل ن
أن السلطات الكويتية تلقـت مـذكرة مـن سـفارة العـراق لـدى الكويـت تتعلـق                   الرفيع املستوى   

جـزء مـن   بنية العراق إعادة املئات من أشرطة التسجيالت اإلذاعيـة والتلفزيونيـة الـيت يبـدو أهنـا       
وجــاء يف الرســالة أن هــذه األصــناف قــد مت االســتيالء عليهــا إبــان غــزو   . احملفوظــات الكويتيــة

د ممـا إذا كانـت      عود للـسلطات الكويتيـة أمـر التأكـ        ويف حني ي  . لنظام العراقي السابق للكويت   ا
األصناف املـشار إليهـا جـزءا ممـا تعتـربه الكويـت حمفوظاهتـا احلكوميـة، فـإن هـذا التطـور حييـي                     

 .األمل يف إمكانية العثور على بقية األصناف والوثائق الكويتية األساسية
قطـع الغيـار    إهنم ال يعتـربون قـضية        اخلطوط اجلوية الكويتية للمنسق      وقال ممثلو شركة   - ٢٥

اململوكة لشركتهم واملدعى بأهنا موجودة على منت الطائرات العراقية الرابـضة يف مطـار امللكـة            
ــدويل يف األردن   ــاء الـ ــر (عليـ ــن  S/2007/321انظـ ــرات مـ ــضية ) ١٩ إىل ١٦، الفقـ ــةقـ . منتهيـ

. )٢٥، الفقـرة    S/2007/321( تقريـري الرابـع والعـشرين        يف ذا الـصدد  أعربت عن رأيـي هبـ      قدو
 .لطي ملف هذه القضيةاءة  إىل ترتيبات بّنوأرجو أن تبذل األطراف املعنية جهودا للتوصل
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 مالحظات -خامسا  
شيد بالفقيد السفري يويل فورنتسوف الذي قـدم إسـهاما بـارزا لألمـم املتحـدة         أود أن أ   - ٢٦

، وقبـل ذلـك بـصفته الوطنيـة باعتبـاره املمثـل             )٢٠٠٧-٢٠٠٠(توى  بصفته املنسق الرفيع املـس    
فإنـه مل يـدخر جهـدا يف تنفيـذ          ). ١٩٩٤-١٩٩٠(الدائم لالحتاد الروسي لدى األمـم املتحـدة         

وقام بذلك بتفان وعـزم     ). ١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملس األمن      ١٤الوالية احملددة يف الفقرة     
 .وسيذكره كل من عرفه بكامل اإلعجاب. يواحترام لكل من الشعبني الكوييت والعراق

وقــد بــدأ املنــسق الرفيــع املــستوى املعــّين حــديثا، الــسفري جينــادي تاراســوف، مهامــه     - ٢٧
وحظــي حبــسن االســتقبال يف مجيــع لقاءاتــه يف نيويــورك والكويــت واململكــة العربيــة    . الرمسيــة

ــا       ــسية، مم ــة الرئي ــع اجلهــات الفاعل ــدة م ــات جي ــام عالق ــسعودية، وأق ــشطته  ال ــساعده يف أن  سي
وأنا أضع فيه كامل ثقيت ألداء مهمته اهلادفة إىل تيسري حل املسائل الـيت بقيـت عالقـة        . الالحقة

 .منذ هناية حرب اخلليج
ولكي ينجح املنسق يف تنفيذ واليته، ال بـد مـن التعـاون اجلـاد واملـشاركة الفعليـة مـن                      - ٢٨

 الـسفري تاراسـوف إىل جتديـد اجلهـود املـشتركة       متامـا دعـوة    ؤيـد وإنـين أ  . مجيع األطراف املعنيـة   
وأمــا مــسامهة العــراق . جلميــع األطــراف هبــدف حتقيــق نتــائج ملموســة يف أقــرب وقــت ممكــن  

 واالهتـداء إىل  ، واملتعلقة مبصري املفقـودين  ملأساة اإلنسانية اليت طال أمدها    ا هناء هذه فضرورية إل 
ــديرا لألوضــا   . احملفوظــات ــدي تق ــراق يب ــسرين أن الع ــصادقة    وي ــه ال ــضال عــن نيت ــا ف ع وتفهم

 .العالقة للمساعدة يف حل القضايا
ومن دواعي التفاؤل أن هناك مؤشرات على إمكانية إحراز املزيد من التقدم يف إعـادة                - ٢٩

وآمـل أن حيـصل املزيـد مـن التطـورات           . رفات األشخاص الواردة أمساؤهم يف قائمة املفقـودين       
 .لقادمةاإلجيابية يف األسابيع والشهور ا

وأود أن أعــرب عــن امتنــاين ألعــضاء جملــس األمــن علــى مواصــلتهم االهتمــام بقــضايا   - ٣٠
. الرعايا الكويتيني املفقودين واملمتلكـات الكويتيـة املفقـودة، فـضال عـن دعمهـم لعمـل املنـسق                  

العربيـة ودول جملـس التعـاون اخلليجـي علـى         الـدول   وأشكر منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وجامعـة          
ــة الكويــت ومــ ل  بــشأن هــذه املــسألة ذات األمهيــة بالنــسبة اعاوهنــت  .ا جلهــود املنــسقساندهتدول

أيضا أن أشكر جلنة الصليب األمحـر الدوليـة علـى دعمهـا للجهـود اهلادفـة إىل حـل هـذه                       وأود
 .املسألة احلساسة

ــع املــستوى    - ٣١ ــة    عــن كثــب  وســيعمل املنــسق الرفي ــة الــيت ترأســها جلن ــة الثالثي مــع اللجن
يف اعتزامـه   وأؤيد السفري تاراسـوف     . كويت وال العراق، ومع حكومَتي     الدولية  األمحر لصليبا

 . يف تنفيذ واليتههمزيد من التعاون من جانبتأمني زيارة العراق والسعي إىل 
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 املرفق
 

 أمساء الرعايا الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة الذين مت التحقق من رفاهتم  
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