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 مـن القـرار     ١٤والعشرون املقدم من األمني العـام عمـال بـالفقرة           سابع  التقرير ال     
١٩٩٩ (١٢٨٤(  

    
 مقدمة  -أوال   

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

 أو رفـاهتم إىل     خـرى  البلـدان األ   طينامـو  الكـويتيني و   نيطناويتعلق بإعادة أو عودة مجيـع املـ        فيما
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     
 البلـدان   طينامـو  الكـويتيني و   نيطناوامتثال العراق اللتزاماته فيما يتعلق بإعادة أو عودة مجيع املـ          

 S/2006/468انظــــر ( أو رفــــاهتم إىل أوطــــاهنم مــــن أربعــــة أشــــهر إىل ســــتة أشــــهر  خــــرىاأل
 مـن قـرار جملـس األمـن         ١٤ومنذئذ أصبحت تقاريري املقدمة عمـال بـالفقرة         ). S/2006/469 و

 طنـو امون و و الكويتيـ  طنـون اوامل: ، مبا فيها هذا التقريـر، تغطـي املـسألتني معـا           )١٩٩٩ (١٢٨٤
ــدان األ ــشرين    .  واملمتلكــاتخــرىالبل ــسادس والع ــري ال ــدمت تقري ــد ق يف ) S/2008/405(وق
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران

، طلب جملس األمـن تقـدمي       )S/2008/206 (٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦ويف رسالة مؤرخة      - ٢
، علـى   )املنـسق ( شهرا على تعيني املنـسق الرفيـع املـستوى اجلديـد             ١٢ضي  تقرير شامل، بعد م   

أن يشمل التقرير معلومات مستكملة عما أُحرز من تقدم خالل تلك الفترة، فضال عـن تقيـيم                 
ملا قد ُيحرز من تقدم، مبا يف ذلك الشروط اليت سيكون من الضروري توفريها وجـدول زمـين                   

  .واليته إلجناز 
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 مات أساسيةمعلو  -ثانيا   
تناولت حركة عدم االحنياز ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي وجامعـة الـدول العربيـة وجملـس         - ٣

 طينامـو التعاون لدول اخلليج العربية مجيعها املسائل املتعلقة بإعـادة أو عـودة مجيـع الكـويتيني و                
تمــاع  بــشدة االجأدانوقــد .  أو رفــاهتم وكــذلك إعــادة املمتلكــات الكويتيــة خــرىالبلــدان األ

 إىل ٢٧الــوزاري اخلــامس عــشر حلركــة عــدم االحنيــاز، الــذي انعقــد يف طهــران يف الفتــرة مــن  
العـراقيني والكـويتيني    املـواطنني   ، االنتهاك اخلطري حلقوق اإلنـسان وقتـل         ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٣٠

 علــى يــد النظــام العراقــي الــسابق، يف اســتهتار بأحكــام  خــرى البلــدان األطينامــووغريهــم مــن 
إىل اختـاذ تـدابري     عـدم االحنيـاز     كمـا دعـت حركـة       . ن الـدويل والقـانون اإلنـساين الـدويل        القانو

  .لتقدمي املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم إىل احملاكمة
 يف دورته الثامنة بعـد املائـة،   لدول اخلليج العربية  لس التعاون   جملوحث اجمللس الوزاري      - ٤

، األمـم املتحـدة    ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢ودية يف   الذي اجتمع يف جـدة باململكـة العربيـة الـسع          
على مواصلة جهودها إلهنـاء قـضييت إعـادة احملفوظـات الوطنيـة إىل الكويـت ومـصري مـن تبقـى            

  . األخرىالدولمن األسرى واملفقودين من الكويت و
ــرة مــن      أدانو  - ٥ ــاهرة يف الفت ــذي اجتمــع يف الق ــة، ال ــدول العربي ــة ال  إىل ٢ جملــس جامع
، االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت وقعـت أثنـاء احـتالل دولـة              ٢٠٠٨تمرب  سب/أيلول ٨

 األخـرى، الـذين   اندبلـ الكويت وإخفاء احلقائق املتصلة باألسـرى واملفقـودين مـن الكويـت وال        
وأعـرب اجمللـس عـن أعمـق مـشاعر التعـاطف مـع              . ُعثر على جثث عدد منهم يف مقابر مجاعية       

قق من رفاهتم وعن األسى إزاء حمنة أسر الـذين مل ُيعـرف مـصريهم               أسر الضحايا الذين مت التح    
وأثىن على موقف التعاون الذي أبدتـه حكومـة العـراق واجلهـود الـيت تبـذهلا بغيـة تـسليط                     . بعد

 . األخرىاندبلالضوء على مصري كل املفقودين واألسرى من الكويت وال

زراء خارجيـة الـدول األعـضاء       ورحب البيان اخلتامي لالجتماع التنسيقي الـسنوي لـو          - ٦
، بالـدعوة  ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول ٢٦يف منظمة املـؤمتر اإلسـالمي، الـذي عقـد يف نيويـورك يف        

 تاراسـوف، املنـسق الرفيـع املـستوى، لزيـارة        غينـادي الرمسية الـيت وجهتـها حكومـة العـراق إىل           
 يـساعد علـى توثيـق        أن ها من شأن  هو م  و ،العراق من أجل مواصلة احلوار بشأن املسائل املعلقة       

 االجتماع أعمال القتل اجلماعي لألبريـاء       أدانو. العالقات الودية القائمة بني العراق والكويت     
وطالـب االجتمـاع مبحاكمـة      . العراقيني على يد النظام السابق واعتربهـا جـرائم ضـد اإلنـسانية            

 ملـسؤويل   اآلمـن جـأ املسؤولني عنـها ودعـا الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل إىل عـدم تـوفري املل              
  .النظام السابق الذين ارتكبوا هذه اجلرائم يف حق العراقيني وغريهم
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األنشطة اليت جرت يف اآلونـة األخـرية فيمـا يتعلـق بإعـادة وعـودة مجيـع                    -ثالثا   
  أو رفاهتم إىل أوطاهنمخرى البلدان األطيناموني الكويتيني وطنااملو
 إىل  ١٢ تاراسوف البالد يف الفتـرة مـن         در السي بناء على دعوة من حكومة العراق، زا        - ٧
نــسق إىل بغــداد بعــد املوكانــت هــذه أول زيــارة يقــوم هبــا . ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٥

 تاراســوف بــرهم صــاحل، نائــب رئــيس دوكــان يف اســتقبال الــسي. ســقوط نظــام صــدام حــسني
وشــيار زيبــاري، الــوزراء، وعقــد اجتماعــات مــع موفــق الربيعــي، مستــشار األمــن القــومي، وه

وزير اخلارجية، ووجدان ميخائيل سامل، وزيرة حقـوق اإلنـسان، وحممـد احلـاج محـود، نائـب                  
 . الشؤون القانونية إدارةوزير اخلارجية ورئيس

 واليته وشدد علـى احلاجـة       زه من جنأ  ما  تاراسوف حماوريه العراقيني على    دوأطلع السي   - ٨
 األطــراف هبــدف التوصــل إىل نتــائج عمليــة يف  إىل جتديــد اجلهــود املــشتركة مــن جانــب مجيــع 

وأشـار إىل أن الوضـع األمـين يف العـراق قـد حتـسن فيمـا يبـدو إىل مـستوى                      . أقرب وقت ممكن  
 يف مواقــع يعــرف أهنــا حتــوي رفــات أســرى  رفــاتيــسمح باســتئناف العمــل علــى اســتخراج ال 
 مـسؤوليات العـراق     وباإلضـافة إىل التأكيـد علـى      . حرب كويتيني وتقييم مقابر مجاعية جديـدة      

، أبـرز املنـسق الـدور احلفـاز الـذي           )١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملس األمن      ١٤مبوجب الفقرة   
ساس يف مواصلة بنـاء الثقـة بـني       باأل أي تقدم ُيحرز بشأن هذه املسألة اإلنسانية         ؤديهميكن أن ي  

 . مع العراقالعراق والكويت ووقوف الدول اجملاورة عموماً

اسوف على مجيع املـستويات أن العـراق مهـتم حقـا بتحـسني عالقاتـه                 تار دوأُكد للسي   - ٩
ويف حني أن العراق يريد أن تنتهي هـذه الواليـة يف أقـرب              . مع الكويت ودول اخلليج األخرى    

وقت ممكن، فإنه مـستعد لتحقيـق ذلـك مـن خـالل تـسريع خطـا التعـاون وحتقيـق تقـدم بـشأن             
وشــدد احملــاورون  .  وكــذلك احملفوظــات  األخــرىاندبلــقــضايا املفقــودين مــن الكويــت وال   

وأعربـوا عـن مواسـاهتم ألسـر املفقـودين،       . العراقيون على التزامهم بالسعي لتحقيق هذا اهلدف      
 .ب العراقي يف ظل نظام صدام حسنيمشريين يف الوقت نفسه إىل املعاناة اليت قاساها الشع

ــان الوحيــ      - ١٠ ــسان أن وزارهتــا هــي الكي ــرة حقــوق اإلن د املخــول حبكــم  وأوضــحت وزي
واعترفـت بـأن التقـدم بـشأن مـسألة          .  من املقابر املوجودة يف العراق     رفاتالقانون باستخراج ال  

فلــيس . أســرى احلــرب الكــويتيني كــان مقيــدا بــسبب االفتقــار إىل القــدرة علــى القيــام بــذلك   
هـو املـسؤول عـن أنـشطة اسـتخراج          وفـردا،    ١٢للوزارة سـوى فريـق تقـين واحـد يتـألف مـن              

 رفـات صصت هذه املـوارد يف الوقـت احلاضـر السـتخراج     وقد ُخ.  يف كل أحناء العراق    ترفاال
 . وكذلك ضحايا احلرب بني إيران والعراقتهمضحايا النظام السابق وحتديد هوي
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ــة  إىل أنونظــرا   - ١١ ــسان العراقي ــذا ،  قــدرات حمــدودة  قــدرات وزارة حقــوق اإلن عــرض ل
، تقدمي املساعدة التقنية مـن خـالل فريـق متخـصص            ستافان دي ميستورا، ممثلي اخلاص للعراق     

تـدريب  ب كفيلـة لا أو تنفيذ مـشروع لبنـاء القـدرات          رفاتُيتعاقد معه للقيام بأعمال استخراج ال     
وأعرب اجلانب العراقي عن تقـديره هلـذا العـرض          . موظفني إضافيني من وزارة حقوق اإلنسان     

 املــساعدة إىل العــراق يف جمــال حقــوق  ميدم يف إطــار مهمــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــد  الــذي قُــ
وبعــد إجــراء مزيــد مــن املــشاورات مــع حكومــة  .  عمــل العــراق مــع جريانــهخيرســاإلنــسان وت

 .العراق، ستقوم البعثة بصياغة مشروع ذي صلة بذلك

وكــإجراء عملــي، مت يف اجتمــاع مــع وزيــرة حقــوق اإلنــسان حبــث إمكانيــة اســتئناف   - ١٢
حيـث متكنـت الفــرق الكويتيـة املتخصـصة مــن     (نطقــة الرمـادي   يف مرفـات أعمـال اسـتخراج ال  

عـرف  أنـه ي   وادعـى شـاهد عيـان        ،٢٠٠٤ عدة جمموعـات مـن الرفـات البـشرية يف عـام              انتشال
 وقــد اســتجوب هــذا الــشاهد أثنــاء اجتمــاع مــع وزيــرة )مواقــع ُدفــن فيهــا مفقــودون كويتيــون

وشـدد املنـسق علـى أمهيـة      . ارجيـة وقد أثريت هذه املسألة أيضا مـع وزارة اخل        . حقوق اإلنسان 
الجتماعــات اللجنــة الثالثيــة وجلنتــها الفرعيــة التقنيــة يف   بالتحــضري الــوايف العــراق كفالــة قيــام 

وشــجع العــراق علــى . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٧الكويــت خــالل الفتــرة مــن 
ق تقـدم ملمـوس علـى       االستفادة بفعالية من هذه اآلليات اهلامة الختاذ خطوات هامـة حنـو حتقيـ             

 .أرض الواقع

 / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٦ تاراســوف إىل الكويــت خــالل الفتــرة مــن  دالــسيوســافر   - ١٣
واســتقبله الــشيخ حممــد صــباح الــسامل الــصباح، نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر . ٢٠٠٨نــوفمرب 
شؤون وعقد اجتماعـات عمـل يف الـوزارة، واجتمـع مـع اللجنـة الوطنيـة الكويتيـة لـ                   . اخلارجية

ــشؤون املفقــودين  (املفقــودين وأســرى احلــرب   ــة ل ــة الكويتي ــيس)اللجن ــب، ورئ ــ امل مكت  وبدن
اإلقليمي للجنة الصليب األمحر الدولية، ورئيس عمليـات جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة ملنطقـة            

 .كما اجتمع مع ممثل شركة اخلطوط اجلوية الكويتية. الشرق األوسط ومشال أفريقيا

نسق املعلومات واآلراء اليت كان قد تلقاهـا يف بغـداد مـع حماوريـه الكـويتيني                 وتبادل امل   - ١٤
الــيت طــال قــضايا لإلجيــاد حلــول مرضــية للبــذل جهــود مجاعيــة ميــع األطــراف جلوكــرر دعــوة 

 . األخرى فضال عن احملفوظاتاندبلاملفقودين من الكويت والواملتعلقة بأمدها 

 ةمفيــدالــيت كانــت ىل بغــداد إتاراســوف مبهمــة الــسيد ن ون الكويتيــوورحــب املــسؤول  - ١٥
احلفاظ على عالقات حـسن جـوار مـع         بوأشاروا إىل أن الكويت مهتمة      . حني وقتها يف  وأتت  

 يف  سـوى كمـن   ت  ال مـصلحة الكويـت   ف. لـة دون داع   ي لفتـرة طو   تـه  والي  متديـد  ريدتالعراق وال   
ل علـى رأس جـدول األعمـال يف الـبالد           الـيت ال تـزا    و العالقةانتظار حل مجيع القضايا اإلنسانية      



S/2008/761  
 

08-63059 5 
 

أن كــل جهــد بــن ون الكويتيــوويعتقــد املــسؤول. املكلومــةســر األ معانــاة  يفسببتتــزال تــوال 
ن مـن فـرص حتقيـق نتـائج عمليـة وبالتـايل اإلسـراع يف                 العراق مـن شـأنه أن حيـسِّ        يبذلهملموس  

 املــستوى وتعــرب عــن  تتطلــع الكويــت إىل التعــاون مــع املنــسق الرفيــع  و.  املنــسقتنفيــذ واليــة
 .تقديرها للموقف الذي اختذه أعضاء جملس األمن

 نتـــائج علـــى تاراســـوف د أعـــضاء اللجنـــة الكويتيـــة لـــشؤون املفقـــودين الـــسيطلـــعوأ  - ١٦
. االجتماع احلادي والثالثني للجنة الثالثية والـدورة الثامنـة واخلمـسني للجنتـها الفرعيـة التقنيـة              

 ، دولـة الكويـت     كل مـن    ممثل مهاليب األمحر الدولية وحضر   لصا جلنة   ني الدورت اتني ه توترأس
يرلنــدا آاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وو ،اململكــة العربيــة الــسعوديةو ،مجهوريــة العــراقو

 . ومجهورية فرنسا،الواليات املتحدة األمريكيةوالشمالية، 

ائل بأن الوضع األمـين      الرأي الق  طراشاللجنة الكويتية لشؤون املفقودين ت    ويف حني أن      - ١٧
 تبـ رع أ  فقـد  ،ها واسـتخراج  رفاتال عن   استئناف أنشطة البحث  بيف العراق قد حتسن ويسمح      

 / إزاء عدم إحراز تقـدم منـذ االجتمـاع األخـري للجنـة الثالثيـة يف تـشرين الثـاين                    ا خيبة أمله  عن
 قـق حتت مل ها ولكنـ قـررة  مت إىل بعثة ميدانية إىل مدينة الرمادي كانـ    توأشار. ٢٠٠٧نوفمرب  

 بروتوكــوالت تتــضمنهافــق عليهــا وفــضال عــن العديــد مــن األنــشطة األخــرى الــيت ســبق أن اتُّ 
 أيـضا أُبلـغ  و. ٢٠٠٨زيارات ملواقع الدفن يف العراق يف عام        جتر أية    ملو. للجنة الفرعية التقنية  ا

 .يف التعامل مع الشهودعن مواجهة مشاكل 

جتمع اآلن  تلتقنية قررت زيادة وتـرية اجتماعاهتـا وسـ        أن اللجنة الفرعية ا   ببلغ املنسق   وأُ  - ١٨
نف أستتــكمــا قيــل لـه إن الكويــت تــود أن  . مـرة كــل شــهرين بـدال مــن مــرة كــل سـتة أشــهر   

ة بـسيط ك مهمـة    لذسيكون  و.  يف موقع مقربة مجاعية يف العراق      ٢٠٠٩ عام   علمط يف   احتقيقاهت
 كـويتيني   رفات ال يزال يتضمن      املوقع رفات إن كان  تليها رحالت الحقة، وأخريا استخراج ال     

 .أخرى بلدان طيناموو

ر آخـ  اأن شخـص  بـ  تاراسـوف    دأعضاء اللجنة الكويتيـة لـشؤون املفقـودين الـسي         وأخرب    - ١٩
وقـد تأكـد    . ملفـه  غلـق  وأُ التحقق من هويته   قد مت    األخرى البلدان   طينامو قائمة الكويتيني و   يف

خ يربتـــاكويـــت لـــدى األمــم املتحـــدة،  نـــسق املمثـــل الــدائم لل امل إىل هــا ذلــك يف رســـالة وجه 
 التعـرف علـى رفـاهتم    مت العـدد اإلمجـايل للـذين        وبالتـايل بلـغ    .٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦

 .أتقدم بتعازي احلارة ألسرهموإين  ).انظر املرفق (٢٣٦

 مايكـل   قيـب مريكـي املفقـود، الن     األ  اجلنـدي   معلومـات جديـدة عـن مـصري        ةومل ترد أي    - ٢٠
  .اه مفتوحملف قضيتزال ي ال  الذي،سكوت سبايكر
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  األنشطة املبذولة يف اآلونة األخرية فيما يتعلق بإعادة املمتلكات الكويتية  -رابعا   
ن احملفوظـات  عـ  منـذ تقريـري األخـري     ة ممكنـ   قـرائن   مصداقية أو  ق ذات قائح  أية ظهرت مل  - ٢١

 احلاجة إىل بـذل جهـود إضـافية         شدد املنسق يف لقاءاته يف بغداد على      و. ةاملفقود الوطنية الكويتية 
يـستطيعونه  كـل مـا      ىل أن إ ين العراقيني، مـشري   هبعض من حماوري  ال  وقال .التحديد مكان وجوده  

الـبالد    مكان ما داخل أن تكون يف  ا زال من املمكن   من احملفوظات الكويتية    إ،  اآلن هو التخمني  
 تـها ن قيم ون الكويتي وكد املسؤول  أ يتال -فوظات  احمل هي أن قيقة ال تزال    احل  غري أن  .هاأو خارج 

 .اعثر عليه مل ُي- املنسق يف الكويت ةقامإ  مرة أخرى خاللتهاوأمهي

وجتدر اإلشارة إىل أن الكويت، اسـتنادا إىل املعلومـات الـواردة مـن سـفارة العـراق يف                    - ٢٢
 الـيت  ةأشـرطة التـسجيالت اإلذاعيـة والتلفزيونيـ    إعـادة    ينـوي أن العـراق بـ  املنـسق  تالبالد، أبلغ 

ــزعم أهنــا كانــت جــزءا مــن احملفوظــات الكويتيــة          خــضميفو). ٢٤، الفقــرة S/2008/405(ي
 بــني املنــسق واملمثــل الــدائم للكويــت لــدى األمــم   ئل املتبادلــة الرســاهاالتطــورات الــيت تعكــس 

أن الكويــت كانــت قــد اتــصلت  بــ تاراســوف دبلــغ الــسي، أ٢٠٠٨ُســبتمرب /املتحــدة يف أيلــول
سفارة الـ الكويت بغية التأكد من حتديد موعد لتلقي األشرطة إما عن طريق            سفارة العراق يف    ب

  املنـسق اسـتعداده    أبـدى و.  احلدود بني العـراق والكويـت حتـت إشـراف األمـم املتحـدة              ندأو ع 
ىل الكويـت يف    إ املذكورة آنفـا خـالل رحلتـه املزمعـة           أشرطة التسجيالت  تسليم   حلضور عملية 
 .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

 أشـرطة التـسجيالت     تاراسـوف مـسألة تـسليم      دالكويـت، أثـار الـسي     طلب  على  بناء  و  - ٢٣
للجنة الثالثيـة   ا دورة   يلبق التسليم   وشدد على أن وقوع   . يف حمادثاته مع وزارة خارجية العراق     

 الختـاذ خطـوات ملموسـة حنـو تنفيـذ           هسيكون مبثابة إشارة إىل نوايـا العـراق احلـسنة واسـتعداد           
 . األشرطة إىل الكويتتلكمم املتحدة تسهيل نقل  األوعرضت. واليةال

 هــذه التــسجيالت إىل الكويــت قبــل زيــارة قــلن كــل اجلهــود املبذولــة، مل ُت مــنرغمبــالو  - ٢٤
 خطـوة    رمبا كـان مبثابـة     وهذا أمر يؤسف له ألنه    .  هلا قررا م كان كما   هاهناك أو أثناء  إىل  املنسق  

  .املفقودة  مسألة املمتلكات الكويتيةيف إحراز تقدم حني وقتها لتدل على يف أيترمزية عملية ت
  

  مالحظات  -خامسا  
 طينامــو الكـويتيني و نيطناو وإعـادة رفـات املـ   رفـات  اسـتخراج ال يف أعمـال  دمـو إن اجل  - ٢٥

 .قلقال أمر مثري لبالغ خالل العام املاضي خرىالبلدان األ

العثور علـى احملفوظـات     بـ يتعلـق    تقـدم فيمـا       أي  أشعر بالقلق إزاء عدم إحراز     كما أنين   - ٢٦
 بيانـات  أيـة   تظهـر ، مل أنـا  ينّـ منـسق و  امل من جانـب      املستمر على الرغم من التشجيع   ف. الكويتية
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 ي توجـد فيـه    ذ الـ  كـان املمن أولئك الذين قد ميلكون معلومات ميكن أن تفضي إىل التأكد من             
 احملفوظـات    تلك بت أن  يث  أو ؤكد أي شخص  يمل  كما  . دولة الكويت والوثائق التارخيية   ثائق  و

 .تأُتلفقد 

ت انطلقـ سـاس الـيت      باأل اسـتمرار العمليـة اإلنـسانية     برحبت يف تقـاريري الـسابقة       وقد    - ٢٧
ــرة أحكــام مبوجــب  ــرار جملــس األمــن   ١٤الفق وقــف امل إىل توأشــر) ١٩٩٩ (١٢٨٤ مــن ق

 لكـنين   .موجهـة النظـر نفـسها اليـو       ب  أحـتفظ  وما زلـت  .  السلطات العراقية  الذي اختذته جيايب  اإل
 إحـراز يف جيـل  تعلات حـسن النيـة إىل أنـشطة ملموسـة ل     تصرحيأود أن أؤكد احلاجة إىل ترمجة       

اره بــعتابىل العــراق، إ موجــه ي هــذانــدائو. واليــةالتنفيــذ يف تقــدم علــى أرض الواقــع، وبالتــايل 
ــب ــ اجلان ــةسؤول عــن إعــادة أســرى احلــرب الكــويتيني واحملفوظــات    امل ، وكــذلك إىل الكويتي
 .اف األخرى املعنيةاألطر

تطلـع إىل   أنسق و امللجهود اليت يبذهلا    ل بعثة األمم املتحدة      الذي تقدمه  لدعماوأرحب ب   - ٢٨
 . العراق وفقا لوالية البعثةيف العملية لدعم وزارة حقوق اإلنسان اترتيباهت

كويـت  املفقـودين مـن ال      اآللية الرئيسية للتعامـل مـع قـضية         هي وال تزال اللجنة الثالثية     - ٢٩
 يف   حثيثـة   مـساعي  ى ما تبذله مـن    لعلصليب األمحر الدولية    اوأنا ممنت للجنة    .  األخرى اندبلوال

 .هذا الصدد

اد واملـشاركة  اجلـ  التعـاون  هم علـى ثحلـ ميـع  اجل إىل ها وجهت اليت سابقةال أكرر دعوايت و  - ٣٠
 شـهر القادمـة   حرز تقـدم خـالل األ     وأن يُ  املبذول نوعية اجلهد     تتحسن وآمل خملصا أن  . العملية

 .وأعتقد أن من املهم للعراق والكويت أن يطويا ملفات هذه القضايا

 مـن هـذا التقريـر، إىل جملـس          ٢شامل، املشار إليه يف الفقـرة       التقرير  ال تقدمي   نا أعتزم أو  - ٣١
  . مع األطراف املعنيةهنسق مشاوراتامل  بدأويف هذا الصدد،. ٢٠٠٩أبريل /األمن يف نيسان
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  املرفق
   الذين مت التحقق من رفاهتمخرى البلدان األطيناموو الكويتيني نيطناواملأمساء     
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 Fayed Mohammed Ali Al-Ayadhi 228 فايد حممد علي العياضي ٢٢٨

 Khalid Yousef Abdullah Essa 229  خالد يوسف عبد اهللا عيسى ٢٢٩

 Khalifa Abdullah Fahd Al-Enezi 230  ليفة عبد اهللا فهد العنـزيخ ٢٣٠

 Jassem Mohammad Hamad AL-Fawzan 231  جاسم حممد محد الفوزان ٢٣١

 Khaled Mohammad Farag Al-Shamri 232  خالد حممد فرح الشامري ٢٣٢

 Yassef Mohammad Hamad Al-Fawzan 233  يوسف حممد محد الفوزان ٢٣٣

 Salem Amer Rashed Al-Doueri 234  امل عامر راشد الدويريس ٢٣٤

 Fayez Hussein Ali Nazer 235  فايز حسني علي نزر ٢٣٥

 Mostafa Abdelrazzak Jasim Al-Hassan 236 مصطفى عبد الرزاق جاسم احلسن ٢٣٦


