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ــالفقرة          مــن ١٤التقريــر الثــامن والعــشرون لألمــني العــام املقــدم عمــال ب
  )١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 

  
  مقدمـــة  - أوال  

ومنـذ  ). ١٩٩٩ (١٢٨٤ مـن قـرار جملـس األمـن          ١٤ُيقدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة          - ١
ــران ــه /حزي ــض٢٠٠٦يوني ــرية  ُخفّ ــد   ت وت ــارير عــن م ــدمي التق ــه   تق ــراق اللتزامات ــال الع ى امتث

يتعلق بإعادة أو عودة مجيع الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة، أو رفـاهتم، إىل أوطـاهنم، مـن                  فيما
ومنذئـذ أصـبحت   ). S/2006/469  وS/2006/468انظـر،  (إىل كـل سـتة أشـهر      كل أربعة أشـهر   

، تتنـاول مـسألة     )١٩٩٩ (١٢٨٤ مـن قـرار جملـس األمـن          ١٤تقاريري املقدمـة عمـال بـالفقرة        
املمتلكـات الكويتيـة املفقـودة، مبـا يف         مـسألة   ويتيني ورعايا البلدان الثالثة املفقودين و     الرعايا الك 

) S/2008/761(وقد قُـدم تقريـري الـسابع والعـشرين      .  سواء ، على حد  ذلك احملفوظات الوطنية  
أبريـل  /ويتناول التقرير احلايل التطورات يف الفترة من نيـسان . ٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األول  

  .٢٠٠٩أكتوبر /ن األوليإىل تشر
 ٢٠٠٨ مـــارس/ آذار٢٦طلـــب جملـــس األمـــن الـــوارد يف الرســـالة املؤرخـــة  عمـــال بو  - ٢
)S/2008/206(   تقريـرا شـامال      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨يف  ، قدمُت)S/2008/190 (    احتـوى علـى

 ٢٠١٠يونيـه  /مقترح بتحديد فترة لبناء الثقة والتعاون بني العراق والكويت متتد حـىت حزيـران   
ملمــوس وتعزيــز أمنــاط التعــاون العملــي وزيــادة تــشجيع الطــرفني علــى حتقيــق تقــدم بــارز غيــة ب

ــهما ــاء الثقــة والتعــاون     / نيــسان١٦ويف . بين ــرة بن ــد أعــضاء جملــس األمــن مقتــرح فت ــل، أّي أبري
ــسياسية        ــات ال ــع األطــراف البيان ــرجم مجي ــى ضــرورة أن يت ــد عل ــا لوشــاركوين يف التأكي لنواي

 قـضايا التـسوية   حراز تقدم خالل األشـهر املقبلـة بغيـة          بإ ملموسة للتعجيل    إىل إجراءات  احلسنة
املعلقة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يزيـد يف توثيـق العالقـات الوديـة القائمـة بـني العـراق والكويـت                           

  ).SC/9637-IK/602البيان الصحفي (
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  معلومات أساسية  - ثانيا  
ئل اليت يتناوهلا هـذا التقريـر مدرجـة علـى           خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ال تزال املسا        - ٣

جدول أعمال كـل مـن جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة وجامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة                        
  . املؤمتر اإلسالمي

العاشــرة بعــد وحــث اجمللــس الــوزاري جمللــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة يف دورتــه   - ٤
، األمـم املتحـدة     ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١لـسعودية، يف    املعقودة يف جدة، اململكـة العربيـة ا       املائة،  

واألطــراف املعنيــة األخــرى علــى مواصــلة جهودهــا اجلــديرة بالثنــاء الراميــة إىل تــسوية مــسائل   
إعادة احملفوظات الوطنية الكويتية؛ واملفقودين وأسرى احلرب الكويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة          

 التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة واالحتـاد األورويب            اجمللس املشترك بني جملس   عرب  وأ. املفقودين
دعمـه  عـن    ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٩املعقودة يف مـسقط، ُعمـان، يف        التاسعة عشرة   يف دورته   

لبلــدان األخــرى للجهــود الــيت يبــذهلا املنــسق الرفيــع املــستوى هبــدف إعــادة الكــويتيني ورعايــا ا 
  .  مبا فيها احملفوظات أوطاهنم وكذلك املمتلكات الكويتية،رفاهتم إىل أو
 الـذي عقـده علـى املـستوى الـوزاري           هوجدد جملس جامعة الدول العربية، يف اجتماعـ         - ٥

ــول٩يف  ــيت     ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــسان ال ــوق اإلن ــهاكات اخلطــرية حلق ــه لالنت ــاهرة، إدانت  يف الق
ــودين مــن        ــة باألســرى واملفق ــائق املتعلق ــت، وطمــس احلق ــة الكوي وقعــت خــالل احــتالل دول

. يتيني ورعايــا الــدول األخــرى، والــذين اكُتــشفت رفــات العديــد منــهم يف مقــابر مجاعيــةالكــو
عـن  كمـا أعـرب     وأعرب اجمللس عن بالغ تعاطفـه مـع أُسـر الـضحايا الـذين ُعثـر علـى رفـاهتم،                     

بـاملوقف التعـاوين    اجمللـس   ونـّوه   . القلق إزاء معاناة أُسر أولئك الـذين ال يـزال مـصريهم جمهـوال             
 واجلهــود الــيت تبــذهلا مــن أجــل الكــشف عــن مــصري مجيــع الكــويتيني ورعايــا   كومــة العــراقحل

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

 ه يف بالغـ   ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥اإلسالمي، املعقـود يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك، يف              
ــهائي ــسان وقتــل          الن ــنيعة حلقــوق اإلن ــن انتــهاكات ش ــسابق م ــام العراقــي ال ــا ارتكبــه النظ ، م

للمــواطنني العــراقيني والكــويتيني ومــواطين البلــدان الثالثــة، مبــا ينــايف القــانون الــدويل والقــانون   
  .اإلنساين الدويل، ورّحب جبميع التدابري اليت تتخذها حكومة العراق ملقاضاة اجملرمني

 مـن   ٥املقـدم عمـال بـالفقرة       ) S/2009/385(مـن تقريـري      جـيم    -تضمن اجلزء ثانيـا     يو  - ٧
  . لحقائق املتصلة بوالية املنسقبيانا موجزا ل) ٢٠٠٨ (١٨٥٩قرار جملس األمن 
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ــع         -ثالثا    ــادة وعــودة مجي ــق بإع ــا يتعل ــة األخــرية فيم ــشطة املُنجــزة يف اآلون األن
  لثة أو رفاهتم إىل أوطاهنماملواطنني الكويتيني ورعايا البلدان الثا

، ناقشت يف نيويورك مـسألة الرعايـا الكـويتيني املخـتفني       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢١يف    - ٨
واملمتلكات الكويتية املختفية مع الشيخ ناصر احملمـد األمحـد الـصباح، رئـيس وزراء الكويـت،         

 ١٤الفقـرة   از يف   املبينـة بإجيـ   الذي أكد على ضرورة اختاذ خطوات ملموسة حنـو تنفيـذ الواليـة              
ورّحب بالـدور الـذي يؤديـه املنـسق الرفيـع املـستوى،             ) ١٩٩٩ (١٢٨٤من قرار جملس األمن     

  .السفري غينادي تاراسوف
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، ركـز املنـسق جهـوده علـى تـشجيع تكثيـف البحـث                     - ٩

متلكــات الكويتيــة املفقــودة عــن رفــات الرعايــا الكــويتيني ورعايــا البلــدان الثالثــة املفقــودين وامل
. وذلك يف إطـار عمليـة بنـاء الثقـة والتعـاون بـني العـراق والكويـت الـيت يـدعمها جملـس األمـن                 

اتصاالت منتظمة مع العـراق والكويـت وكـذلك مـع سـائر             إجراء  وحتقيقا هلذا الغرض، واصل     
  . أعضاء اللجنة الثالثية اليت تترأسها جلنة الصليب األمحر الدولية

ــن   يفو  - ١٠  زار املنــسق الكويــت لبحــث   يونيــه،/ حزيــران٣مــايو إىل / أيــار٣٠الفتــرة م
وكــان يف اســتقباله  . والوســائل الكفيلــة بــضمان النجــاح لفتــرة بنــاء الثقــة والتعــاون        الــسبل
اجلــار اهللا، النائــب األول لــوزير اخلارجيــة، واجتمــع مــع رئــيس وأعــضاء اللجنــة الوطنيــة  خالــد

واجتمع أيضا مع الوفد العراقي إىل اللجنة الفرعيـة         . وأسرى احلرب الكويتية لشؤون املفقودين    
ــة يف الكويــت      ــذ جمتمع ــيت كانــت حينئ ــة ال ــة الثالثي ــة عــن اللجن ــة املنبثق ــون  . التقني وأكــد املمثل

  .الكويتيون والعراقيون على نيتهم يف التعجيل باخلطوات العملية من أجل حتقيق تقدم
املمثل الدائم للعـراق لـدى األمـم املتحـدة رسـالة إىل              وّجه   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٦ويف    - ١١

رئــيس جملــس األمــن ُيبلغــه فيهــا أن حكومــة العــراق قــد وّجهــت إىل الــسيد إبــراهيم الــشاهني،  
لـشؤون املفقـودين وفريقـه العامـل دعـوة لزيـارة العـراق ملناقـشة                الكويتيـة   رئيس اللجنة الوطنية    

وورد الـرد علـى تلـك       ). S/2009/370انظـر،   (سألة  السبل املمكنة لتعزيز التعاون بشأن هـذه املـ        
العـــراق، يف رســـالة مؤرخـــة الـــدعوة إىل طـــارق جنـــم عبـــد اهللا، مـــدير مكتـــب رئـــيس وزراء  

 موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للكويت لدى األمـم             ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٤
  ).S/2009/405(املتحدة 

 مع الطرفني، بزيارة إىل الكويت يف الفتـرة مـن           وقام املنسق، يف إطار مواصلة اتصاالته       - ١٢
ــشرين األول٧ إىل ٤ ــوبر / ت ــتقبله . ٢٠٠٩أكت ــت     واس ــة الكوي ــوزراء يف دول ــس ال ــيس جمل رئ

الشيخ ناصر احملمـد األمحـد الـصباح، الـذي أكـد علـى أمهيـة توضـيح مـصري الرعايـا الكـويتيني                        
وأعـرب عـن    .  األسـر يف بلـده     املفقودين، واليت ما زالت تشكل مصدر أمل بالنـسبة للعديـد مـن            
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اليــة املنــسق لــسنة وتقــديره للــدور الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة وعّبــر عــن تأييــده لتمديــد 
 الــشيخ حممــد وأكــد نائــب رئــيس جملــس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة يف دولــة الكويــت . أخــرى

.  ُتحـل قريبـا   عـن أملـه يف أن     أعرب  ، على الطبيعة اإلنسانية هلذه املسألة و      صباح السامل الصباح  
ــة املنــسق إىل أن حتقــق أهــدافها       ــذ والي ــتعني املــضي يف تنفي ــه ي ــون أن ورأى املــسؤولون الكويتي

  .وينبغي أال تتأثر باالعتبارات السياسية
ــرة  راســوف، اواجتمــع الــسفري ت  - ١٣ وجــوده يف الكويــت، مــع رئــيس وأعــضاء   خــالل فت

طــة عــن النتــائج الــيت متخــضت عنــها  اللجنــة الوطنيــة لــشؤون املفقــودين الــذين قــدموا إليــه إحا 
. أكتـوبر /تـشرين األول  ٦الدورة الثانية والستني للجنة الفرعية التقنيـة املعقـودة يف الكويـت يف        

 الصليب األمحر الدولية هذه الدورة وحضرها ممثلـو العـراق والكويـت واململكـة               وترأست جلنة 
 والواليـات   ،وفرنـسا رلنـدا الـشمالية،     لربيطانيـا العظمـى وأي     واململكة املتحدة    ،العربية السعودية 

ورّحب أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون املفقـودين بـالتقرير الـذي قدمـه وفـد               . األمريكية املتحدة
العراق عن التدابري احملددة اليت اُتخذت بالفعل واليت ما زال يتعني على اجلانب العراقي اختاذهـا                

إىل حتـسن األجـواء منـذ الـدورة الـسابقة      وا وإعادهتـا وأشـار  رفـات املفقـودين   علـى   العثـور بغية 
وأُبلغ املنـسق بـأن وفـد العـراق كـان قـد قـدم خطـة عملـه، الـيت أشـار فيهـا إىل                       . الفرعيةة  للجن

أنشطة االستطالع اليت تقوم هبا الفـرق العراقيـة يف مواقـع املقـابر يف حمافظـات كـربالء واألنبـار          
لـول  حب وتـاريخ إمتـام تلـك األنـشطة املقـرر            والـسماوة والناصـرية،   ) منطقة سلمان بـاك   (وبغداد  

ويتوقــع أن يــتم تــشكيل فريــق كــوييت عراقــي مــشترك ملباشــرة   . ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين
  .ثالثةاستخراج اجلثث إذا ُعثر يف هذه املواقع على رفات رعايا كويتيني ورعايا بلدان 

 املـشارك يف دورة     واجتمع املنـسق يف وقـت الحـق مـع رئـيس وأعـضاء الوفـد العراقـي                   - ١٤
وأكـدوا  ). املرفـق األول  انظـر،   (اللجنة الفرعية الذين أطلعوه على خطة العمـل الـسالفة الـذكر             

على عزم العراق على مواصلة بـذل جهـوده يف البحـث عـن الرعايـا الكـويتيني ورعايـا البلـدان                      
 يف العـراق    وعرض الوفد العراقي أيضا على املنسق نسخة من صحيفة صادرة         . الثالثة املفقودين 

أغسطس حتتوي على صور لرعايا كويتيني ورعايـا بلـدان ثالثـة مفقـودين وتطلـب                / آب ١٦يف  
اليت ُدفنـوا هبـا   لديه أي معلومات عن مصريهم أو مواقع املقابر قد تكون من أي مواطن عراقي   

  .املعنيةلسلطات أن يبلغوها ل
ق لدى األمم املتحدة، بناء علـى       أكتوبر، وّجه املمثل الدائم للعرا    / تشرين األول  ٥ويف    - ١٥

تعليمات مـن حكومتـه، رسـالة إىل املنـسق صـادرة عـن رئـيس إدارة الـشؤون القانونيـة لـوزارة                    
ــة   ــة العراقي ــستعرضاخلارجي ــسان   ي ــذ ني ــل / فيهــا اخلطــوات الــيت اختــذها العــراق من  ٢٠٠٩أبري

ودين وإعـادة املمتلكـات     سليط الضوء على مصري الرعايا الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة املفق         تل
ومشلت هذه األنشطة، من مجلة أمور، الزيارات اليت قامت هبا األفرقة التقنية العراقيـة              . الكويتية

 حتتوي علـى رفـات      اإىل املواقع اليت كان من املرجح، حبسب البيانات الواردة من الكويت، أهن           
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واصــلة العمــل مــع الــشهود ســتخراج اجلثــث وموتأشــري تلــك املواقــع متهيــدا الرعايــا كــويتيني، 
  ).املرفق الثاينانظر، (

ــشرين األول٧ويف   - ١٦ ــدائم للكويــت لــدى األمــم املتحــدة إىل     / ت ــل ال ــه املمث ــوبر وّج أكت
املنسق رسالة من رئيس اللجنة الوطنية لشؤون املفقودين تضم تقييما للجهـود الراهنـة املبذولـة                

اخلطـوات  آرائـه بـشأن     رعايـا البلـدان الثالثـة و      فيما يتعلق بعملية البحث عن الرعايا الكويتيني و       
ــق تقــدم ملمــوس علــى أرض الواقــع      ــتعني أن يتخــذها العــراق لتحقي وتؤكــد . األخــرى الــيت ي

  ).ملرفق الثالثاانظر، (األمم املتحدة دور استمرار الرسالة أيضا على أمهية 
ة األساسـية للتعامـل مـع    اآلليـ التابعـة هلـا   وتظل اللجنـة الثالثيـة واللجنـة الفرعيـة التقنيـة         - ١٧

وأُعـرب عـن امتنـاين للجنـة الـصليب          . مسألة الرعايا الكويتيني ورعايا البلدان الثالثـة املفقـودين        
  .األمحر الدولية على ما تبذله من جهود متواصلة يف هذا الصدد

وقــد مكّــن املــشروع الــذي وضــعته بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق،    - ١٨
ــاء قــدرات وزارة حقــوق اإلنــسان    ومكتــب ا ألمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، الرامــي إىل بن

ــة والتعــرف علــى املفقــودين       ــابر اجلماعي ــبش املق ــات ن ــة يف جمــال تقني ــرة العراقي  مــن ١٠والفق
S/2009/393مــن ١٧الفقــرة  و S/2009/284 مــن ١١؛ والفقــرة S/2008/761  تــشرين ١حــىت 

 مـسؤوال عراقيــا مــن وزارة حقــوق اإلنــسان  ٢٢ لـــدريب مــن تــوفري التــ ٢٠٠٩أكتـوبر  /األول
واملعهد القـانوين الطـيب بـشأن مواضـيع مثـل الطـب الـشرعي، وأنثروبولوجيـا الطـب الـشرعي،                 

تنفـذ  ومن املتوقع أن    . وعلم األمراض، والدراسات االستطالعية الرقمية وإدارة قواعد البيانات       
احلفــر، عمليــات يــة للمقــابر اجلماعيــة، وستــشمل املرحلــة الثانيــة مــن املــشروع يف املواقــع الفعل

ويعتقــد أن رفــات مفقــودين . باالســتعانة بعلــم اإلنــسان، وتــسجيل البيانــات الرفــات وفحــص 
  . كويتيني توجد يف أحد هذه املواقع

ُعثـر يف   قـد   أغسطس أنـه    / آب ٢ حكومة الواليات املتحدة يف      أعلنتويف تطور آخر،      - ١٩
مريكي املفقود، النقيب مايكل سكوت سبايكر، ومت التأكد مـن          العراق على رفات اجلندي األ    

  .وأود أن أقدم خالص تعازَي إىل أسرة وأصدقاء النقيب سبايكر. هويته
  

  األنشطة املنجزة يف اآلونة األخرية فيما يتعلق بإعادة املمتلكات الكويتية   -رابعا   
علـى احملفوظـات الوطنيـة الكويتيـة     بالرغم من دعوايت املتعـددة واملُلحـة، مل يـتم العثـور        - ٢٠

وقـد أكـد املنـسق، يف مجيـع االتـصاالت الـيت             . ومل ترد أي معلومات موثوق هبا بشأن مصريها       
  .أجراها، على ضرورة تكثيف البحث عن هذه احملفوظات

وتطرق املنسق، خالل وجوده يف الكويت، إىل هذا املوضوع بتفصيل مـع مـدير إدارة              - ٢١
وأكد هذا األخري علـى القيمـة التارخييـة         . يبــ، منصور العتي   وزارة اخلارجية  املنظمات الدولية يف  
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وثائق تابعة للديوان األمريي، ومكتب رئيس جملـس        اليت مشلت   للمحفوظات الوطنية الكويتية،    
وجـرى إبـالغ املنـسق بـأن الكويـت سـُترحب بقيـام العـراق بإعـداد             . الوزراء ووزارة اخلارجية  
 متـضافرة جاريـة للتحقيـق يف مـصري        اجهـود هناك   من خالهلا على أن      خطة عمل حمددة ليربهن   

  .احملفوظات
وقد واصل العراق إعادة قطع من احملفوظات اليت استوىل عليها النظام العراقـي الـسابق          - ٢٢

يونيه، سـلّم العـراق إىل الكويـت مـسكوكات فـضية،            / حزيران ٢٤ويف   .عند احتالله للكويت  
يدية كويتية وأوراق مصرفية قدمية كان بنـك الكويـت املركـزي            وشيكات سياحية، وطوابع بر   

  ).S/2009/350انظر، (قد أصدرها 
  

  مالحظــات  -خامسا  
 ؤشـرات علـى   أن األشهر الستة األوىل من فترة بناء الثقة والتعـاون قـد أتـت مب              يسعدين    - ٢٣

ــودين       ــة املفق ــدان الثالث ــا البل ــا الكــويتيني ورعاي ــسألة الرعاي ــشأن م ــاجلهود   .التحــرك ب ــّوه ب وأن
 ١٢٨٤ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٤امللموسة اليت يبذهلا العراق للوفاء بالتزاماته مبوجب الفقـرة   

  .ايب والداعم الذي تتخذه الكويتوأقّدر املوقف اإلجي )١٩٩٩(
فاملهمـة الرئيـسية املتمثلـة يف العثـور علـى الـضحايا             . بيد أن التقدم احملرز ال يـزال هـشا          - ٢٤

وال ميكــن حتقيــق هــذا . زالــت مل ُتنجــز بعــد  ويف األخــري إغــالق ملفــاهتم مــا،اهتموحتديــد هويــ
 بالــدعم املتواصــل ،ن يف إطــار اللجنــة الثالثيــةياهلــدف إال مــن خــالل زيــادة التعــاون بــني البلــد 

  .املقدم من اجملتمع الدويل وجملس األمن
وأهيـب بـالعراق    . يةساسـ وتكتسي مسألة حتقيق نتائج عملية على أرض الواقـع أمهيـة أ             - ٢٥

وس يف البحـث عـن   مـ والكويت أن يضاعفا جهودمها يف األشهر املقبلة لتحقيق تقـدم بـارز ومل    
ولن يساعد هذا يف حل املسألة اإلنسانية اليت طـال          . املمتلكات، مبا فيها احملفوظات   واملفقودين  

االرتيــاح والثقــة املتبــادلني، ومــن مث اإلســهام يف حــل ســائر أيــضا يعزز أمــدها فحــسب وإمنــا ســ
التعـاون علـى    املعلقة بني البلدين، وتعزيز عالقات حـسن اجلـوار وتوطيـد االسـتقرار و             املشاكل  

  .الصعيد اإلقليمي
 مـن   ٢٠١٠يونيـه   /وأوصي بـأن ميـدد جملـس األمـن متويـل واليـة املنـسق حـىت حزيـران                    - ٢٦

  .ية بناء الثقة والتعاون بني العراق والكويتعملودعم أجل حتقيق أهدافها 
  



S/2009/539  
 

09-55811 7 
 

 املرفق األول
  

 والـستني للجنـة الفرعيـة التقنيـة         ةالثانيـ الـدورة   خطة عمل مقدمة من العراق إىل         
  الكويتمدينة  يف ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦ يف ةاملعقود

      ]بالعربية: األصل[
 جنازلإلديرية الفترة الزمنية التق التكاليف املقدرة اسم املقربة

 إىل  ١ يوم عمل خالل الفترة من       ١٤  ماليني دينار٦ دفن يف حمافظة كربالءمواقع 
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٤

 إىل  ١٥ أيام عمل خالل الفترة من       ٦  ماليني دينار٣ دفن يف حمافظة األنبارمواقع 
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠

طقـة   من،مواقع الدفن يف حمافظة بغداد  
  املدائن

 إىل  ٢٥ أيام عمل خالل الفترة من       ٤  مليون دينار٢,٥
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨

 إىل  ١ أيام عمـل خـالل الفتـرة مـن           ٦  ماليني دينار٣ دفن يف حمافظة السماوةمواقع 
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦

 إىل  ٧فترة من    أيام عمل خالل ال    ١٠  ماليني دينار٥ دفن يف حمافظة الناصريةمواقع 
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧

    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  :اتمالحظ
ــ   ــربالء   ُعـ ــع كـ ــا يف موقـ ــود حاليـ ــسه املوجـ ــق نفـ ــة الثالـــثّين الفريـ  لالضـــطالع مبهمـ

، بعـد الفـراغ مـن       أسـبوعني وسـتعمل البعثـة لفتـرة        .االستطالع يف مجيع املواقع املدرجـة أعـاله       
  .، يف املواقع األخرى واحدا تلو اآلخرالثالثع كربالء املهمة اجلارية حاليا يف موق

  
 ]بالعربية: األصل[

والتأكد من وجود رفات ملفقـودين      الواردة أعاله   عمال الكشف يف اخلطة     أبعد انتهاء     
كويتيني يف تلك املواقع، سيجري يف حالة وجودها تشكيل جلنة مشتركة بني اجلانـب العراقـي                

ــإجر   ــدء ب ــادة    واجلانــب الكــوييت للب ــك يف امل ــات وكمــا وردت اإلشــارة إىل ذل ــع الرف اءات رف
ــضر  ) ٩-١١( ــن حمــ ــستني  مــ ــدورة الــ ــة الــ ــة الفرعيــ ــة الفنيــ ــودة للجنــ يف يف الكويــــت  املعقــ
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ١
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 املرفق الثاين
 إىل املنـــسق الرفيـــع ة موجهـــ٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين األول٥رســـالة مؤرخـــة   

 لدى األمم املتحدةلعراق لاملستوى من املمثل الدائم 
ــاء علــى تعليمــات مــن حكــوميت،    ــه اخلطــوات الــيت اختــذهتا     بن ــأن أرفــق طي أتــشرف ب

لة إعــادة أو عــودة مجيــع الكــويتيني  أاحلكومــة العراقيــة خــالل الــستة أشــهر املاضــية بــشأن مــس  
 ورعايـــــا البلـــــدان الثالثـــــة، أو رفـــــاهتم، إىل الـــــوطن وإعـــــادة مجيـــــع املمتلكـــــات الكويتيـــــة

 .)ةالضميم انظر(

 تقريـر األمـني العـام عـن إعـادة            إدراج هـذه املعلومـات يف      لـتمس ن أ أوأتشرف أيـضا بـ     
ــاهتم، إىل    أو ــا البلـــدان الثالثـــة، أو رفـ ــويتيني ورعايـ ــاهنمعـــودة مجيـــع الكـ ــادة مجيـــع أوطـ  وإعـ

   .املمتلكات الكويتية
  

  البيايت حامد )توقيع(
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  ضميمة
  

دارة القانونيـة بـوزارة خارجيـة       رسالة موجهة إىل املنسق الرفيـع املـستوى مـن اإل            
العراق بشأن اخلطوات اليت اختذهتا األطراف العراقية املـسؤولة بـشأن املفقـودين             

  الكويتيني واملمتلكات الكويتية
  

 ]بالعربية :األصل[
، إذ متــت  الكــويتينيللمفقــودين املفتــرض علــى التواجــد واألدلــةمجــع البيانــات  - ١  

حـول املوضـوع، إضـافة إىل        معلومـات     أيـة  لحـصول علـى   ملختلفة ل مفاحتة كافة األجهزة األمنية ا    
 .الصحف الرمسيةاملفترضني يف الكويتيني اخلاصة باملفقودين صور عرض ال
الـضحايا   العراقي لإلحداثيات املفترضة ملقابر      العمل املوقعي بعد استالم اجلانب     - ٢  

 فـرق عمـل     املختـصة عـدة   يـة    العراق اجلهـات ، شـكلت    ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٩ بتاريخالكويتيني  
 :أدناه  مبنيتية للكشف عن مواقع الدفن وكما هواآل احملافظات توزعت على

حمافظـة كـربالء    بزيـارة   ،  ٢٠٠٩يوليه  /وزمت ١قامت فرقة عمل بتاريخ       )أ(   
 وتثبيت مواقـع الـدفن املفترضـة وفقـا لإلحـداثيات الـيت              ٣/كربالء  موقع دفن  واستطالع

وتأشـري تلـك    ،  ٢٠٠٩ هيونيـ / حزيـران  ٩ بتـاريخ الكويـت    مـن    استلمها اجلانـب العراقـي    
 .على األرض وفقا لإلحداثيات املستلمة متهيدا للقيام بعمليات النبشاملواقع 

ــاريخ     )ب(    ــة بت ــة عمــل فني ــوز٦ قامــت فرق ــه / مت ــع  ٢٠٠٩يولي ــارة موق  بزي
وتأشــريها علــى األرض املفترضــة وتثبيــت إحــداثيات علــى مواقــع الــدفن ) ســلمان بــاك(

 . هبااجلانب الكوييتوإرساهلا إىل البعثة إلشعار 
 حمافظة ذي قـار     إىل ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٩ ت فرقة عمل بتاريخ   هتوج  )ج(   
قامت بتثبيـت مواقـع مفترضـة ملفقـودين كـويتيني علـى األرض وفقـا لإلحـداثيات الـيت            و

 .فين بعمليات النبشريق ف لقياممتهيدا زودنا هبا اجلانب الكوييت 
 حمافظة األنبـار    ةاريز ب ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١امت فرقة عمل بتاريخ     قو  )د(   

وتأشري تلك املواقع علـى األرض وفقـا     كويتيني   ملفقودين ةفترضدفن م قع  ا مو الستطالع
 .للقيام بعمليات النبشمتهيدا لإلحداثيات املستلمة 

 ٢٠٠٩يوليـــه / متـــوز٢٦ قامـــت فرقـــة بزيـــارة حمافظـــة املـــثىن بتـــاريخ   )هـ(   
 وفقـا    وتثبيت تلك املواقع علـى األرض      السلمانموقعي دفن يف منطقة قضاء       طالعالست

 .ا للقيام بعمليات النبشلإلحداثيات املستلمة متهيد
ــاريخ  : اجلهــراءشــاهد   )و(    ــي إىل الكويــت بت ــشاهد العراق  مت اصــطحاب ال

ــوز ٢٧ ــه/مت ــع     ،٢٠٠٩ يولي ــن مواق ــات ع ــشاهد معلوم ــك ال ــث ميتل ــن  حي مفترضــة دف
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معـسكر  اجلهراء، ومتـت الداللـة ميـدانيا علـى املوقـع داخـل               كويتيني يف منطقة     ملفقودين
 . الكوييت٨٠اللواء 

بعد االنتهاء من عمليـات االسـتطالع وتثبيـت املواقـع باشـرت الفـرق املختـصة                  - ٣  
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٦حمافظة كربالء بتـاريخ      عمل خمتصة إىل  توجهت فرقة   بعمليات النبش، حيث    

  املواقـع موقعـا مـن  ) ١٥( ، وقـد مت نـبش   موقعـا مفترضـا  )٢٧(عمليـات النـبش لــ     للقيـام ب ٢٠٠٩
، وما زال العمـل مـستمرا يف تلـك املواقـع هبـدف      ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول ١املذكورة لغاية   

 احملافظات الـيت    ، وسيجري الحقا إرسال فرق عمل إىل بقية       فقودين كويتيني العثور على رفات مل   
 . رفات ملفقودين كويتينيهنا حتتوي علىأتشري املعلومات إىل 

 الـسفارة العراقيـة يف دمـشق         قـام اجلانـب العراقـي ومـن خـالل          :شاهد الرمـادي   - ٤  
واملقيم يف دمشق وجرت مفاوضـات معـه أسـفرت عـن إحـضاره إىل      بالشاهد املذكور باالتصال  

يف حمافظـة   ع  تقـ  ةقـرب ممـن   منـاذج عظـام      بإحضار   وتعهد ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧بغداد بتاريخ   
املقـربة للحكومـة العراقيـة حـال       تلـك    تـسليم     علـى أمـل    هنا تعـود لـضحايا كـويتيني      إاألنبار يعتقد   

 .، وما زال العمل قيد اإلجناز ومتابع من قبل اجلهات العراقية املختصةالعظامثبوت عائدية تلك 
ــا خبــصوص  - ٥   ــة أم ــذا     املمتلكــات الكويتي ــت اإلجــراءات املتخــذة حلــسم ه  فكان

 :كاآليت لفامل
صـندوقا خـشبيا    ) اثنان وعـشرون  ( ٢٢لجانب الكوييت   ل العراق   تسليم )أ(    

 أربعــة وعــشرين قطعــة كانــت لــدى ٢٤حديديــة بإمجــايل بالســتيكية وحقيبــة مــع علبــة 
البنك املركزي العراقـي بعـد أن اسـتوىل عليهـا النظـام الـسابق بعـد غـزوه للكويـت عـام                       

كويتيــة ك مــسافرين وطوابــع بريديــة مــسكوكات فــضية وصــكو ، حتتــوي علــى١٩٩٠
مليونان ومائة وواحد وعشرون ألـف ومائـة        ) ٢ ١٢١ ١٦٦ ٢٣٠( ومبلغ نقدي قيمته  

 .وستة وستون دينارا ومائتان وثالثني فلسا كويتيا من اإلصدار القـدمي للعملـة الكويتيـة   
ت هلـذه    من قبل وفد عراقي زار الكوي      املواد املذكورة إىل اجلانب الكوييت     مت تسليم    وقد

 .٢٠٠٩ يونيه /حزيران ٢٤ املهمة بتاريخ
سلم العـراق إىل اجلانـب الكـوييت أرشـيف إذاعـي وتلفزيـوين يعـود إىل                 )ب(    

أربعـة آالف ومخـسمائة وتـسعة وثالثـون         ) ٤ ٥٣٩(وزارة اإلعالم الكويتية يتكون مـن       
 مـن    الكويتيـة  م يف مقـر وزارة اإلعـال      ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢ ومت التسليم بتـاريخ   . شريط
نـسق  ملالـسفري غينـادي تاراسـوف ا       وبإشـراف    وفد عراقي زار الكويت هلذا الغـرض      قبل  

  .رفيع املستوى
  

  توفيق أرشد) توقيع(
  السفري

  القانونيةالدائرةرئيس 
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 املرفق الثالث
  

 موجهـــة إىل املنـــسق الرفيـــع ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٧رســـالة مؤرخـــة   
  ت لدى األمم املتحدةاملستوى من املمثل الدائم لدولة الكوي

  
سرين أن أرفق طيه للتكـرم بـاالطالع رسـالة مـن دكتـور إبـراهيم ماجـد آل شـاهني،                     ي 

ترمجـة غـري رمسيـة    مـشفوعة ب رئيس اللجنة الوطنية لـشؤون املفقـودين وأسـرى احلـرب بالنيابـة،             
ــللرســالة، ردا علــى مــا تقــدم بــه اجلانــب العراقــي يف آخــر اجتماعــات اللجنــة الفرعيــة الت     ة قني

 . ملتابعة قضية األسرى الكويتينيةيتعلق باخلطوات املتخذ فيما

ــه إىل         ــع تقدمي ــادم املزم ــركم الق ــرد يف تقري ــذا ال ــك، أرجــو إدراج ه ــى ذل وعــالوة عل
 .األمن سلجم
  

  آل مرادعبد اهللا  )توقيع(
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  ضميمة
ــشرين األول٦رســالة مؤرخــة     ــوبر/ ت ــة   ٢٠٠٩ أكت ــة الوطني  موجهــة مــن اللجن

إىل السفري غينادي تاراسوف املنـسق       ن املفقودين وأسرى احلرب   الكويتية لشؤو 
تيني ورعايـا البلـدان الثالثـة،       الرفيع املستوى املعـين بإعـادة أو عـودة مجيـع الكـوي            

 رفاهتم، إىل أوطاهنم وإعادة مجيع املمتلكات الكويتية أو
  

 ]بالعربية :األصل[
  

 ٢٠٠٩أكتـوبر   /شرين األول  تـ  ٦باإلشارة إىل اللقاء الذي عقد معكم بتاريخ          - ١  
يف مقـر اللجنـة الوطنيـة لـشؤون األسـرى واملفقـودين، والـذي مت خاللـه إطالعكـم علـى نتـائج            

نـود يف البدايـة أن      .االجتماع الثـاين والـستني للجنـة الفنيـة الفرعيـة املنبثقـة عـن اللجنـة الثالثيـة                  
ديـد مـصري أسـرى      نعرب لسعادتكم عن تقدير دولة الكويـت لـدوركم الـداعم جلهودهـا يف حت              

الكويت ورعايا الدول األخرى، مؤكدين لكم أن جهودكم كـان هلـا أثـرا فـاعال يف أي تقـدم                    
ــستمر دعمكــم لقــضية الكويــت       ــة، ونأمــل أن ي ــة والفني ــتني الثالثي مت إحــرازه يف أعمــال اللجن

  .اإلنسانية
إننـا ويف   وفيما يتعلق بنتائج االجتماع الثـاين والـستني للجنـة الفنيـة الفرعيـة، ف                - ٢  

إطار احلرص علـى أن نـضع أمـامكم كافـة احلقـائق الداعمـة جلهـودكم، نـود أن نطـرح تقييمـا                     
  : ملراحل العمل حىت االجتماع األخري للجنة الفنية، وذلك على النحو التايل

أن ) الثاين والـستني (الحظنا يف االجتماع األخري للجنة الفنية الفرعية         )أ(    
ــدول ا    ــع ال ــاك حرصــا مــن مجي ــة  هن ــة،  (ألعــضاء يف اللجن ــات املتحــدة األمريكي الوالي

) اململكة املتحـدة، اجلمهوريـة التونـسية، اململكـة العربيـة الـسعودية، العـراق، الكويـت                
علــى العمــل كفريــق واحــد، وهــذا يف حــد ذاتــه يعــد مؤشــرا إجيابيــا يــصب يف االجتــاه  

  .اإلنساين لطبيعة عمل اللجنة الفنية الفرعية
ــا    )ب(     ــد أن م ــيت اختــذهتا       نؤك ــوات ال ــي بــشأن اخلط ــد العراق طرحــه الوف

مجهورية العراق يف شأن متابعة قضية أسرى الكويـت، ميثـل مؤشـرا إجيابيـا يف التعامـل             
مـع هــذه القـضية اإلنــسانية، إال أن املعيــار احلقيقـي هــو حتقيــق نتـائج تتمثــل يف العثــور     

لموســة يتطلــب دعمــا  علــى رفــات األســرى الكــويتيني يف العــراق، وحتقيــق النتــائج امل  
خـالل تـشكيل فريـق يـضم كافـة       حكوميا على أعلى مستوى هلذا التوجه، وذلك مـن     

  .الكويت اجلهات املعنية، ويكون مسؤوال عن إهناء قضية أسرى
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ــة الكويــت والــيت      )ج(     ــها دول نؤكــد أن اخلــرائط واإلحــداثيات الــيت قدمت
 ألسـرى الكويـت، هـي نتـاج     يعتقد بأهنا تشري إىل مواقع يف العراق حتتوي على رفـات         

جهود من جانب الكويت، وهـي خـرائط وإحـداثيات إرشـادية مبنيـة علـى معلومـات                  
ــي يف       ــساعدة اجلانــب العراق ــها م وردت إىل الكويــت مــن عــدة جهــات، وهنــدف من
عمليــات البحــث يف مواقــع احلفــر وال ريــب أن العمــل ال جيــب أن يتوقــف عنــد جمــرد 

 تبــذل الــسلطات العراقيــة جهــودا حتمــل طابعــا مــن البحــث أو احلفــر، إذ أننــا نأمــل أن
  .التحري واملتابعة للوصول إىل مواقع دفن هؤالء األسرى

فيمــا يتعلــق بنــشر صــور األســرى فإننــا نعتقــد أن النــشر ال جيــب أن     )د(    
يقتــصر علــى مــرة واحــدة بــل جيــب أن يكــون بــشكل دوري، ونأمــل أن تقــوم وزارة  

 املوضوع من خالل إعادة نـشر الـصور يف أكثـر مـن             هلذا حقوق اإلنسان مبتابعة حثيثة   
، واسـتمرار تـذكري املـواطنني       ) إذاعـة  - تلفزيون   -صحافة  (وسيلة من وسائل اإلعالم     

العــراقيني بــه ســواء يف الــداخل أو اخلــارج، ألن ذلــك قــد يــساعد يف االســتدالل علــى  
رح أن املعلومــات الــيت ختــص أســرى الكويــت ممــن عاصــر اعتقــاهلم يف العــراق، ونقتــ    

تشتمل هذه اإلعالنات على التذكري بأن اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر هـي إحـدى               
  .املرجعيات اليت ميكن تقدمي املعلومات هلا سواء داخل العراق أو خارجه

نؤكد أن العثور على الرفات ميثل التزاما على عاتق اجلانب العراقـي،              )هـ(    
لكويت مـن معلومـات وبيانـات وإحـداثيات         مع الوضع يف االعتبار أن ما قدمته دولة ا        

وخرائط تبقى عوامل إرشادية ملساعدة اجلانـب العراقـي يف الوصـول إىل حتديـد مـصري                 
أسرى الكويت ورعايـا الـدول الثالثـة، ونؤكـد أن البحـث عـن املعلومـات الـيت ختـص                     
أسرى الكويت يتطلب متابعة وحتركا خاصة جتاه الشهود الذين لديهم معلومات عـن             

ء األسرى، وقـد مت يف الـسابق جلـب عـدد كـبري مـن الرفـات مـن العـراق بفـضل                        هؤال
تتبع الشهود واملعلومات اليت قدمتـها دولـة الكويـت، ونأمـل أن يتبـع اجلانـب العراقـي                   

ونعتقـد أن التحـرك العراقـي جتــاه    . ذات األسـلوب للوصـول إىل أمـاكن دفـن األسـرى     
صحة هذا األسـلوب يف احلـصول       شاهد الرمادي بناء على طلب دولة الكويت يؤكد         

  .على املعلومات وحتقيق نتائج إجيابية
لئن كنـا نعتقـد أنـه جيـب تـشجيع خطـوات اجلانـب العراقـي أمـال يف                      )و(    

حتقيق نتائج إجيابية بشأن حتديد مصري أسرى الكويت، فإننا نؤكد مع ذلك املـسؤولية              
ب أن حتقـق نتـائج إجيابيـة        القانونية واإلنسانية، ونؤكد أيضا على أن هذه اخلطوات جي        

  .ملموسة تدل على التعاون الفعلي يف حل قضية أسرى الكويت
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وإذ نؤكد على االلتـزام القـانوين واإلنـساين للعـراق جتـاه اجملتمـع الـدويل حلـل                     - ٣  
  :هذه القضية فإننا نؤكد أيضا على ما يلي

تحـدة  ضرورة متابعة حترك اجلانب العراقي وتقييمه مـن قبـل األمـم امل              )أ(    
مبعايري النتائج اليت حيققها دون االكتفاء باإلعالن عـن التحركـات، وذلـك تالفيـا ألي                

  .تشجيع قد يؤدي إىل فتور هذه التحركات
تقـــديرنا الكامـــل لـــدور اللجنـــة الدوليـــة للـــصليب األمحـــر يف قـــضية   )ب(    

متابعـة  أننا نشدد على ضرورة اسـتمرار دور األمـم املتحـدة يف              الكويت اإلنسانية، إال  
  .جدية التحركات والنتائج

يقتــضي إعــادة مجيــع ) ١٩٩٩ (١٢٨٤أن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن    )ج(    
  .رفات أسرى الكويت ورعايا الدول األخرى إىل الكويت

وإذ نكــرر لكــم تقــديرنا لــدوركم الفاعــل والــداعم لقــضية أســرى الكويــت،    - ٤  
  .فإننا نأمل لكم التوفيق يف مهامكم اإلنسانية

  
  الشاهنيإبراهيم ماجد ) يعتوق(

  رئيس اللجنة بالنيابة
  


