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 مــن ١٤ والعــشرون لألمــني العــام املقــدم عمــال بــالفقرة  التاســعالتقريــر     
  )١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 

    
  مقدمـــة  - أوال  

ويتنـاول  ). ١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملس األمـن  ١٤ُيقدم هذا التقرير عمال بالفقرة     - ١
تلكـات الكويتيـة    املممـسألة   مسألة الرعايا الكويتيني ورعايا البلـدان الثالثـة املفقـودين و          كل من   

 )S/2009/539(وقد قدمت تقريري الثامن والعـشرين       . املفقودة، مبا يف ذلك احملفوظات الوطنية     
  .٢٠٠٩أكتوبر /يف تشرين األول

 ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٦طلـــب جملـــس األمـــن الـــوارد يف الرســـالة املؤرخـــة  عمـــال بو  - ٢
)S/2008/206( ــدمُت ــسان٨يف ، قـ ــل / نيـ ــامال   ٢٠٠٩أبريـ ــرا شـ ــضمن) S/2008/190(تقريـ  تـ

 ٢٠١٠يونيـه   / بتحديد فترة لبناء الثقة والتعاون بني العراق والكويت متتد حىت حزيران           امقترح
ملمــوس وتعزيــز أمنــاط التعــاون العملــي وزيــادة تــشجيع الطــرفني علــى حتقيــق تقــدم بــارز بغيــة 
  .قترحهذا امل أّيد جملس األمن وقد. بينهما

  
  معلومات أساسية  - ثانيا  

 املـسائل الـيت يتناوهلـا هـذا التقريـر مدرجـة علـى        ظلـت الفترة املشمولة بالتقرير،   خالل    - ٣
لعربيـة ومنظمـة    جدول أعمال كـل مـن جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة وجامعـة الـدول ا                    

  .املؤمتر اإلسالمي
الرابعـة عـشرة     اجمللس الـوزاري جمللـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة يف دورتـه                  وشدد  - ٤

علــى ، ٢٠١٠مــارس / آذار٩، اململكــة العربيــة الــسعودية، يف الريــاضاملعقــودة يف ائــة، بعــد امل
ضــرورة قيــام العــراق بإمتــام تنفيــذ مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة باملوضــوع، وحــث 

للتوصــل إىل حــسم مــصائر  واألطــراف املعنيــة األخــرى علــى مواصــلة جهودهــا األمــم املتحــدة
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كـويتيني وغريهـم مـن رعايـا البلـدان الثالثـة املفقـودين، فـضال عـن                  املفقودين وأسرى احلـرب ال    
  .ادة احملفوظات الوطنية الكويتية إعمسألة

يـومي   مستوى القمة الذي عقده على    هوجدد جملس جامعة الدول العربية، يف اجتماع        - ٥
ــارس / آذار٢٨  و٢٧ ــة،  ٢٠١٠مـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــريته، اجلماهرييـ ــهاكات  يف سـ ــه لالنتـ إدانتـ
خلطرية حلقوق اإلنسان اليت وقعت خالل احتالل الكويت، وطمس احلقائق املتعلقة باألسـرى             ا

واملفقودين مـن الكـويتيني ورعايـا الـدول األخـرى، والـذين اكُتـشفت رفـات العديـد منـهم يف                      
وأعــرب اجمللــس عــن بــالغ تعاطفــه مــع أُســر الــضحايا الــذين ُعثــر علــى رفــاهتم، . مقــابر مجاعيــة

اجمللـس  ونـّوه   . قلـق إزاء معانـاة أُسـر أولئـك الـذين ال يـزال مـصريهم جمهـوال                 عن ال أعرب   كما
لكـشف عـن مـصري     الراميـة إىل ا    اجلهـود     والكويت يف بذل    العراق بالتعاون القائم بني حكوميت   

 وأشــار جملــس جامعــة الــدول  .ســرىاألمجيــع الكــويتيني ورعايــا البلــدان األخــرى املفقــودين و 
ــان ال  ــضا إىل امتن ــة أي ــغ    العربي ــدميها منحــة مببل ــراق للكويــت لتق ــوزارة  ١ع ــون دوالر إىل ال  ملي

  .العراقية حلقوق اإلنسان دعما جلهودها يف هذا اجملال
 دورتــه  يفوزراء خارجيــة الــدول األعــضاء يف منظمــة املــؤمتر اإلســالمي، جملــس وأدان  - ٦

ــسابع ــثالثنيةالـ ــود والـ ــانيب يف ة املعقـ ــستان، ،دوشـ ــة طاجيكـ ــرة مـــ  يف مجهوريـ  إىل ١٨ن  الفتـ
ــار ٢٠ ــايو /أي ــهاكات     ٢٠١٠م ــسابق مــن انت ــي ال ــه النظــام العراق ــا ارتكب  حلقــوق جــسيمة، م

اإلنسان وقتل للمواطنني العراقيني والكويتيني ومواطين البلدان الثالثة، مبا ينـايف القـانون الـدويل               
ــراق       ــة العــ ــذها حكومــ ــيت تتخــ ــدابري الــ ــع التــ ــدويل، ورّحــــب جبميــ ــساين الــ ــانون اإلنــ والقــ

  .اجملرمني ةضاملقا
 ٥املقـدم عمـال بـالفقرة    ) S/2009/385( تقريري  يف٢٩ إىل ٢٤الفقرات من   تضمن  تو  - ٧

 الرفيــع لحقــائق املتــصلة بواليــة املنــسقبيانــا مــوجزا ل) ٢٠٠٨ (١٨٥٩مــن قــرار جملــس األمــن 
  . )املنسق(املستوى 

  
ــادة وعــودة       -ثالثا    ــق بإع ــا يتعل ــة األخــرية فيم ــشطة املُنجــزة يف اآلون ــع األن  مجي

  املواطنني الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو رفاهتم إىل أوطاهنم
غينـــادي املنـــسق الرفيـــع املـــستوى، الـــسفري  الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، ركـــز خـــالل  - ٨
 الكويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة        املواطنني جهوده على تشجيع تكثيف البحث عن        ،راسوفات

وذلك يف إطار عملية بناء الثقـة والتعـاون بـني العـراق         ،  تية املفقودة املفقودين واملمتلكات الكوي  
مـارس  /ينـاير وآذار  /قام املنسق بزيارة املنطقة يف كـانون الثـاين        وحتقيقا هلذا الغرض،    . والكويت

 الــرحالت مــع انعقــاد اجتماعــات اللجنــة الفنيــة الفرعيــة   تلــكوتزامنــت . ٢٠١٠مــايو /يــارأو
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ة اليت تشكل اآلليـة الرئيـسية ملعاجلـة مـسألة األشـخاص جمهـويل املـصري           املنبثقة عن اللجنة الثالثي   
العـراق والكويـت    ممـثلني عـن     اتصاالت منتظمة مع    وأجرى  . ١٩٩٠/١٩٩١يف حرب اخلليج    

  . الفنية الفرعية اللجنة  آخرين يفأعضاءومع 
الــشيخ ناصــر احملمــد   كــان يف اســتقبال املنــسق كــل مــن  ،٢٠١٠مــايو / أيــار٢٠ ويف  - ٩
والـشيخ حممـد صـباح الــسامل الـصباح، نائـب رئــيس      محـد الـصباح، رئـيس وزراء الكويــت،    األ

علـى أمهيـة   وشـدد املـسؤوالن احلكوميـان الكويتيـان     . جملس الـوزراء ووزيـر خارجيـة الكويـت      
 مـا زالـت تـشكل مـصدر         باعتبـار أن هـذه مـسألة       الكويتيني املفقودين،    املواطننيتوضيح مصري   

مها، إىل جانـب مـسألة املمتلكـات الكويتيـة، مبـا يف ذلـك       األسـر يف بلـد  أمل بالنسبة للعديـد مـن      
 وجملـس األمـن      للدور الذي تضطلع بـه األمـم املتحـدة         ا عن تقديرمه  ا وأعرب .احملفوظات الوطنية 

  .ملواصلة العمل يف هذه املسألة اإلنسانية التابع هلا
وطنيـة الكويتيـة لـشؤون      رئيس اللجنة ال  وتلقى املنسق إحاطات منتظمة قدمها كل من          - ١٠

ورئــيس الوفــد العراقــي لــدى ) اللجنــة الوطنيــة لــشؤون املفقــودين (املفقــودين وأســرى احلــرب
بشأن التطورات املتعلقة بالبحث عـن املـواطنني الكـويتيني ورعايـا البلـدان            الفرعية  الفنية  اللجنة  

  .حتقيق تقدممن أجل  وقد ارتأيا أنه من الضروري تعجيل اخلطوات .الثالثة املفقودين
 ينــاير/كــانون الثــاينيف  والــستني للّجنــة الفنيــة الفرعيــة املعقــودة االجتمــاع الثالــثويف   - ١١

قدمت الكويت خطة عملها مشفوعة بوثائق داعمة تضمنت قوائم بأمسـاء املـسؤولني             ،  ٢٠١٠
ونــصت . )انظــر املرفــق األول (األمنــيني العــراقيني إبــان احــتالل الكويــت وصــورهم املرســومة  

طة الكويت على توسيع نطـاق جهـود مجـع املعلومـات فيمـا يتعلـق مبواقـع الـدفن والـشهود،                      خ
وحثت العراق أيضا على االتصال باحملافظـات احملليـة والـشيوخ واألئمـة التماسـا ملـساعدهتم يف                  

وقـد وافقـت اللجنـة      . فقودةاحلصول على معلومات بشأن األشخاص املفقودين واملمتلكات امل       
  . على هذه اخلطة باعتبارها وثيقة غري ملزمةالفنية الفرعية

ومشلت أنشطة العراق يف جمال البحث عـن املـواطنني الكـويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة                   - ١٢
وطلبـت الـوزارة    . املفقودين نشر صورهم وأمسائهم يف املوقع الشبكي لـوزارة حقـوق اإلنـسان            

وقام العـراق بتـشكيل   .  السلطات املعنيةإىل كل من لديه معلومات عن املفقودين أن يبلّغها إىل         
الـيت تتـوىل رئاسـة      (جلنة وزارية مشتركة ُتعىن هبذه املسألة وتتـألف مـن وزارة حقـوق اإلنـسان                

وقد عقـدت اللجنـة عـدة اجتماعـات منـذ        . ووزارات الدفاع والداخلية واألمن الوطين    ) اللجنة
  .لى اخلطة الكويتية عأتيحت للمشاركني فرصة االطالع، و٢٠١٠فرباير / شباط١٦
ويف . وحدد العراق شاهدا ساعد يف كشف موقع جديد ملقـربة بـالقرب مـن الرمـادي                 - ١٣
مارس، ُسلمت عينات من رفات اهلياكل العظمية املستخرجة من املوقع إىل الكويت عـن              /آذار
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. طريق جلنة الصليب األمحر الدوليـة بغـرض حتليـل محـضها النـووي الـرييب املـرتوع األكـسجني                   
ويف حـني قــد ال تكـون هــذه العينــات مطابقـة للبيانــات املرجعيــة للكـويتيني املفقــودين، رّحــب     

  .أعضاء اللجنة الفنية الفرعية هبذه اخلطوة باعتبارها صادرة عن العراق مببادرة منه
وقامت أفرقة فنية عراقية بتفقّـد عـدة مواقـع وفقـا لإلحـداثيات املقدمـة مـن الكويـت،                      - ١٤

وأبلــغ الوفــد العراقــي لــدى اللجنــة الفنيــة الفرعيــة  .  علــى أي رفــات بــشريلكــن دون العثــور
 بأن العراق قد اكتسب خـربة إضـافية يف جمـال اسـتخراج املـواد اجلينيـة وحتليـل احلمـض                قاملنس

  .النووي، وإن ظل االفتقار إىل املعدات املتخصصة يطرح مشكلة حادة
رباء وأخصائيي الطب الـشرعي مـن       ويف تطور ذي صلة باملوضوع، متكن فريق من اخل          - ١٥

جلنة الصليب األمحر الدولية والعراق والكويت والواليات املتحدة األمريكية واململكـة املتحـدة             
 فـردا عـسكريا عراقيـا يف        ٥٥من كشف واستخراج رفات     الشمالية  لربيطانيا العظمى وأيرلندا    

. قـت الحـق إىل العـراق      وُسـلمت أجـزاء الرفـات يف و       . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٦مشال الكويت يف    
تـبني  مـارس، ت  /ومن خالل هذا اإلجناز، الذي اقترن بإعادة رفـات عـدة جنـود عـراقيني يف آذار                

املعــايري الفنيــة يف العثــور علــى املفقــودين بــالرغم مــن مــرور   مــدى فعاليــة العمــل الــدؤوب ذي
ية، العـراق، يف    وأُبلـغ املنـسق بـأن فريقـا ممـاثال خيطـط للقيـام ببعثـة إىل الناصـر                  . سنوات عديـدة  

، حيــث ميكــن اكتــشاف رفــات مــواطنيني كــويتيني مفقــودين    ٢٠١٠ وقــت الحــق مــن عــام  
  .مدفونة يف مقابر خمتلطة

وقد أبقيت مسألة املواطنني الكويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة األخـرى املفقـودين حتـت               - ١٦
ــانون الثـــاين٢١ويف . إشـــرايف املـــستمر ــاير / كـ ــالة إىل٢٠١٠ينـ  رئـــيس وزراء ، وّجهـــُت رسـ

 دوالر مــن دوالرات ٩٧٤ ٠٠٠الكويــت رحبــُت فيهــا بقــرار حكومــة الكويــت التــربع مببلــغ 
وضـعته بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق، ومكتـب                 الواليات املتحـدة ملـشروع      

  إىل بناء قدرات وزارة حقوق اإلنسان العراقية يف جمـال          يرمياألمم املتحدة خلدمات املشاريع،     
وقـد ُوقّعـت مـذكرة يف هـذا الـشأن بـني       .  املفقـودين وحتديد هوية تقنيات نبش املقابر اجلماعية     

حكومة الكويت املمثلة يف البعثة الدائمة للكويت لدى األمم املتحدة، ومكتـب األمـم املتحـدة          
  .مايو/ أيار٢٧خلدمات املشاريع يف 

 املفقـودين  الكـويتيني    واطننياملـ ناقـشت يف نيويـورك مـسألة        ،  ٢٠١٠مـايو   / أيار ٥ويف    - ١٧
وزيـر خارجيـة الكويـت    ، حممد صباح الـسامل الـصباح   مع الشيخ    املفقودةواملمتلكات الكويتية   

ــة، حيــث    ــه للمدين ــاء زيارت ــى ضــرورة  جمــدداأكــدأثن ــذ   عل ــل بتنفي ــة  التعجي ــوجزة يف الوالي امل
ملنـسق الرفيـع    ورّحب بالدور الذي يؤديـه ا     ) ١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملس األمن      ١٤ الفقرة

ــستوى ــوز    . امل ــت إىل ال ــها الكوي ــيت قدمت ــأن املنحــة ال ــسان   وأوضــح ب ــوق اإلن ــة حلق ارة العراقي
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تعكس استعداد الكويت ملـساعدة العـراق يف العثـور علـى رفـات املفقـودين بـصرف النظـر                     إمنا
وأضاف بأن الكويت يعتـرب هـذا العمـل لفتـة إنـسانية هتـدف إىل تعزيـز مـشاعر                    . عن جنسيتهم 

  .مئنان والثقة بني الشعبنياالط
ــسان ١٥ويف   - ١٨ ــل/ني ــراق       و،٢٠١٠ أبري ــيس وزراء الع ــن رئ ــالة إىل كــل م ّجهــت رس

ورئيس وزراء الكويت أدعومها فيها إىل بذل مزيـد مـن اجلهـود لتحقيـق تقـدم يف البحـث عـن                      
 ، حىت يتـسىن يل إبـالغ جملـس        ٢٠١٠يونيه  /فقودين واملمتلكات املفقودة قبل حلول حزيران     امل

والتمست أيضا وجهات نظر العراق والكويـت واقتراحاهتمـا العمليـة لكـي أدرجهـا               . األمن هبا 
  .يف هذا التقرير

ــؤرخ      - ١٩ ــت يف رده امل ــيس وزراء الكوي ــار١٢وشــدد رئ ــايو / أي ــق  ( ٢٠١٠م ــر املرف انظ
علـى ضـرورة أن تؤخـذ مـسألة الكـويتيني املفقـودين واملمتلكـات الكويتيـة املفقـودة إىل                    ) الثاين

مــستوى جديــد وعملــي يــستهدف ســرعة تنفيــذ العــراق اللتزاماتــه الدوليــة الــيت نــصت عليهــا   
قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة باملوضــوع، ومــن مث تعزيــز عمليــة بنــاء الثقــة والتعــاون بــني   

تـرة  واقترح رئيس الوزراء أن يواصل املنسق الرفيع املستوى تنفيـذ واليتـه وأن ُتمـدد ف               . البلدين
  .لعام آخربناء الثقة 

  
  األنشطة املنجزة يف اآلونة األخرية فيما يتعلق بإعادة املمتلكات الكويتية   -رابعا   

يــساورين القلــق إزاء عــدم العثــور علــى احملفوظــات الوطنيــة الكويتيــة وعــدم ورود أي    - ٢٠
، يف مجيع االتصاالت الـيت أجراهـا،         يؤكد  املنسق وما فتئ . معلومات موثوق هبا بشأن مصريها    

  . الوطنية اليت توليها الكويت أمهية خاصةى ضرورة تكثيف البحث عن هذه احملفوظاتعل
 لعراق لدى األمـم املتحـدة     ل، علم املنسق من املمثل الدائم       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤يف  و  - ٢١

بأن وزارة خارجيـة العـراق قـد نـشرت إعالنـا يف جريـدة الـصباح الرمسيـة تـدعو فيـه كـل مـن                           
ــائق أو ممتل   إىل ١٩٩٠كــات كويتيــة صــادرها النظــام الــسابق أثنــاء احــتالل عــام        حبوزتــه وث

  .االتصال بوزارة اخلارجية بغرض إعادهتا إىل الكويت
ــراقيني     - ٢٢ ــصاالته مــع املمــثلني الع ــسق يف معــرض ات ــضافر  ،ودعــا املن ــام بعمــل مت  إىل القي

نـشاء هيئـة    ومطرد من أجل توضيح مآل احملفوظـات واملمتلكـات الكويتيـة األخـرى، واقتـرح إ               
  .عراقية رمسية لقيادة وتنسيق اجلهود املبذولة يف هذا الصدد
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  مالحظــات  -خامسا  
أبريـل  /يبدو أن فترة بناء الثقة والتعـاون بـني العـراق والكويـت، الـيت بـدأت يف نيـسان                     - ٢٣

  الكـويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة         يف حفز البحـث عـن املـواطنني        فائدهتا بالفعل   أثبتت،  ٢٠٠٩
عـاون العملـي بـني الطـرفني املعنـيني وترشـيد األنـشطة الـيت                تإذ سـاعدت يف تعزيـز ال      . املفقودين

ــة        ــة الوزاري ــة حتــت إشــراف اللجن ــة العراقي ــات واملؤســسات احلكومي ــا خمتلــف اهليئ ــضطلع هب ت
  .املشتركة، مما يدل على أن اجلهد احلقيقي كفيل بتحقيق النتائج املرجوة

وأجواء التفاعل اإلجيـايب الـسائدة فيمـا بـني أعـضاء اللجنـة الثالثيـة                وتعّد روح االلتزام      - ٢٤
وأشـيد بـاجلهود    . ترمجتـه إىل نتـائج ملموسـة      واللجنة الفنيـة الفرعيـة إجنـازا ملحوظـا ال بـد مـن               

 مـن قـرار     ١٤امللموسة الـيت يـضطلع هبـا العـراق للوفـاء مبـسؤولياته املنـصوص عليهـا يف الفقـرة                     
وأعـرب  . وباملوقف االسـتباقي والـداعم الـذي تتخـذه الكويـت          ) ١٩٩٩ (١٢٨٤جملس األمن   

عن تقديري للجنة الصليب األمحر الدولية واألعضاء اآلخـرين يف اللجنـة الثالثيـة علـى اجلهـود                  
  .املبذولة يف هذا الصدد

إذ مل ُيعثـر    . ومع ذلك، فإن النتائج اإلجيابية اليت حتققت حىت اآلن تظـل نتـائج متهيديـة                - ٢٥
ــواط     خــالل الفتــ  ــن امل ــودين م ــات مؤكــد ملفق ــى أي رف ــالتقرير عل ــشمولة ب نني الكــويتيني رة امل

ــا البلــدان الثالثــة املفقــودين   أو  يف قائمــة املفقــودين وعــددهم  الــذين ال يزالــون مــدرجني (رعاي
فاملهمة الرئيسية املتمثلـة يف العثـور علـيهم وحتديـد هويـاهتم مث إغـالق ملفـاهتم                  ). شخصا ٣٦٩

وال ميكـن حتقيـق هـذا اهلـدف إال مـن خـالل التعـاون الوثيـق بـني                    .  ُتنجز بعـد   هنائيا ما زالت مل   
وال بد من اسـتمرار الـدعم الـذي يقدمـه كـل مـن            . العراق والكويت وبناء جسور الثقة بينهما     

  .اجملتمع الدويل وجملس األمن لتحقيق تقدم بارز وملموس يف هذه املسألة اإلنسانية اهلامة
يواصـال العمـل وفقـا لـروح عمليـة بنـاء الثقـة والتعـاون،           كويت أن   وأهيب بالعراق وال    - ٢٦
وهـو مـا مـن    ،  لتسوية طائفة واسـعة مـن املـسائل العالقـة بـني البلـدين           العمل على ذات املنوال   و

عزيـز عالقـات حـسن اجلـوار     زيـادة ت املعلقة بني البلـدين، و املشاكل  اإلسهام يف حل سائر     شأنه
  .قليميوتوطيد االستقرار على الصعيد اإل

 ٢٠١٠ ديـسمرب /كـانون األول  وأوصي بأن ميدد جملس األمن متويل والية املنسق حىت            - ٢٧
  .)١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملس األمن ١٤الزخم الرامي إىل تنفيذ الفقرة هذا لتعزيز 
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  املرفق األول
  

 موجهــة مــن رئــيس اللجنــة الوطنيــة     ٢٠١٠مــارس / آذار١٧رســالة مؤرخــة      
  فقودين إىل املنسق الرفيع املستوىلشؤون األسرى وامل

  
 يف مقـر    ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٦ إىل اللقاء الذي عقـد معكـم بتـاريخ           يشرفين أن أشري    

اللجنة الوطنية لشؤون األسـرى واملفقـودين، الـذي مت خاللـه إطالعكـم علـى نتـائج االجتمـاع             
  .عية املنبثقة عن اللجنة الثالثيةالرابع والستني للجنة الفنية الفر

رفق لكم خطـة عمـل للبحـث عـن رفـات أسـرى ومفقـودي الكويـت                  أ أن   يليطيب  و  
 اليت قدمتها دولة الكويت للجنة الثالثية، ومت إدراجها يف جـدول أعمـال اللجنـة الفنيـة الفرعيـة       

  .)انظر الضميمة(
  الشاهنيإبراهيم ماجد . د) توقيع(

  رئيس اللجنة بالنيابة
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  ضميمة  
وازيــة للبحــــث عــن رفــــات أســــرى ومفقــــودي  بــشــأن خطــــة عمـــل م مقتــرح    

  الكويـــت يف العراق
    

يف إطار تفعيل جهود اللجنة الفنيـة الفرعيـة الـيت أنـشئت يف األسـاس مـن أجـل سـرعة                        
ــائج فيمــا يتعلــق باملوضــوعات املطروحــة عليهــا، ويف ضــوء االســتقرار األمــين       الوصــول إىل نت

 امليـداين عـن املقـابر اجلماعيـة يف املواقـع احملـددة              بالعراق ومع ضـرورة اسـتمرار عمليـات احلفـر         
وغريها فإن طبيعة العمل يف تلك املواقع تتطلـب اللجـوء إىل أكثـر مـن خطـة متوازيـة يف سـبيل            

  .العثور على الرفات
وأمال يف حتديد مـصري أسـرى ومفقـودي الكويـت وإهنـاء معانـاة ذويهـم، فإننـا نقتـرح                

  .سريعة بشأن هذه القضية اإلنسانيةاخلطة التالية للوصول إىل نتائج 
  :وتنقسم هذه اخلطة إىل أربعة حماور للتقصي والبحث على النحو التايل  

  البحث والتقصي من خالل اجلهات والشخصيات األمنية: احملور األول  - ١
  البحث والتقصي على الصعيد الشعيب: احملور الثاين  - ٢
   الوثائق العراقيةالبحث والتقصي باستخدام: احملور الثالث  - ٣
ــود     : احملــور الرابــع   - ٤ ــصور املرســومة للجن ــيت تركــت يف الكويــت وال ــة ال ــائق العراقي الوث

  .العراقيني
  :وميكن حتديد العمل يف هذه احملاور وفقا ملا يلي  

  البحث والتقصي من خالل اجلهات والشخصيات األمنية  -  ١    
  :ويشمل هذا اجلانب ما يلي  
ت مــن كافــة الشخــصيات األمنيــة ممــن هلــا عالقــة باألســرى استقـصاء املعلومــا   )أ(  

 أمثـال علـى حـسن اجمليـد وغـريه مـن القـادة املعـروفني والـضباط                   ٢٠٠٣إبان الغزو وحىت عـام      
  .املسؤولني عن هذا امللف يف النظام السابق

حصر وحتديد شخصيات مـديري األمـن الـسابقني يف حمافظـات اجلنـوب الـيت                 )ب(  
 - العمـارة    - الـسماوة    - الناصرية   -البصرة  (ال أو أماكن الدفن ومنها      تقع هبا سجون االعتق   

  .واستقصاء املعلومات منهم)  النجف-الرمادي 
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حــصر وحتديــد شخــصيات مــديري الــسجون الــسابقني يف حمافظــات العــراق     )ج(  
)  النجـــف- كـــربالء - الرمـــادي - العمـــارة - الـــسماوة - الناصـــرية -البـــصرة (ومنـــها 

  .لومات منهمواستقصاء املع
ــة تعلــق عملــها بأســرى       )د(   ــذين عملــوا يف أمــاكن أمني حــصر األفــراد واجلنــود ال

  .الكويت ومفقوديها وسؤاهلم عما لديهم من معلومات بشأهنم
  
  البحث والتقصي على الصعيد الشعيب  - ٢

  :ويشمل هذا اجلانب ما يلي  
عهـم بـشأن أفـضل      إجراء االتصاالت مبحافظي احملافظات اجلنوبيـة والتنـسيق م          )أ(  

الـــسبل للحـــصول علـــى املعلومـــات اخلاصـــة بأســـرى ومفقـــودي الكويـــت مـــن املـــواطنني يف   
  .احملافظات هذه

إبــالغ حمــافظي احملافظــات اجلنوبيــة عــن وجــود مقــابر يف حمافظــاهتم ونقــل           )ب(  
ــذه املقــابر إلــيهم، بتخــصيص أمــاكن يف هــذه احملافظــات           مــسؤولية تــوفري املعلومــات عــن ه

واطنني الذين لديهم أية معلومات يف هذا الشأن، وقيـام فـرق خمتـصة بتحـري هـذه                  الستقبال امل 
  .املعلومات متهيدا لتحديد أماكن املقابر

إجــراء االتــصاالت مــع شــيوخ العــشائر والتنــسيق معهــم للحــصول علــى أيــة      )ج(  
معلومات تكون قد وصلت إليهم عن أسرى ومفقودي الكويـت، وذلـك مبـا هلـم مـن                

تمع العراقـي قـد تـسهم يف تـشجيع املـواطنني علـى اإلدالء مبـا لـديهم مـن                     مكانة يف اجمل  
  .معلومات عن أسرى ومفقودي الكويت

إشراك أعضاء اجملالس احمللية يف البحث عن املعلومـات علـى املـستوى الـشعيب                 )د(  
مبــا لــديهم مــن عالقــات مباشــرة مــع املــواطنني يف دوائــرهم، ومبــا يتمتعــون بــه مــن ثقــة شــعبية   

  .تؤدي إىل عدم خشية من لديهم معلومات من التقدم هبا دق
اســتخدام اإلعــالم العراقــي بكافــة وســائله املتاحــة للحــصول علــى املعلومــات     )هـ(  

اخلاصة بأسرى ومفقودي الكويت ومنها التلفزيون واإلذاعة وإعالنـات الـشوارع وغريهـا مـن               
ب والــصياغة الكفيلــة بطمأنــة  الوســائل مــع مراعــاة أن تــشتمل هــذه اإلعالنــات علــى األســالي   
  .املواطنني ممن لديهم معلومات وشعورهم بتقدمي خدمة إنسانية

  



S/2010/300
 

10 10-38880 
 

  البحث والتقصي باستخدام الوثائق العراقية  - ٣
  :ويشمل هذا اجلانب ما يلي  
البحث عن الوثائق الرمسية املتعلقة بأسـرى ومفقـودي الكويـت لـدى جهـات                 )أ(  
  .اق أو لدى جهات خارجيشعبية أو لدى أشخاص بالعر رمسية أو
مراجعــة الوثــائق الــيت احتفظــت هبــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة واستقــصاء      )ب(  

  .املعلومات املتعلقة بأسرى ومفقودي الكويت
إجـــراء االتـــصاالت الالزمـــة مـــع أعـــضاء الوفـــود العراقيـــة الـــيت شـــاركت يف   )ج(  

  .م السابقاملفاوضات املتعلقة بقضية أسرى ومفقودي الكويت يف النظا
  
  الوثائق العراقية اليت تركت يف الكويت والصور املرسومة للجنود العراقيني  - ٤

ويقع عبء تقدمي املعلومات بشأن هذا اجلانـب علـى دولـة الكويـت الـيت سـبق هلـا أن                       
قدمت نسخة من كافة الوثائق العراقيـة الـيت تركتـها القـوات العراقيـة يف الكويـت أثنـاء حـرب                   

  .١٩٩١التحرير عام 
  :ويشمل هذا اجلانب ما يلي  
 الوثائق العراقية املتوفرة لدى الكويت واليت تركتـها القـوات العراقيـة             نسخإعادة تقدمي     

 ليقـــوم اجلانـــب العراقـــي بفحـــصها ومتحيـــصها وحتديـــد  ،١٩٩١أثنـــاء حـــرب التحريـــر عـــام 
ــصاء        ــسؤاهلم واستقــ ــداً لــ ــت متهيــ ــودي الكويــ ــرى ومفقــ ــن أســ ــسؤولني عــ ــصيات املــ شخــ

  .منهم ماتاملعلو
  

  تطبيق خطة العمل
  .على الكويت تقدمي ما لديها من وثائق عراقية متوفرة ومتعلقة بأسرى الكويت  - ١
على الكويت تقدمي ما لديها من معلومات حول مـدراء الـسجون والـضباط العـراقيني                  - ٢

  .الذي هلم عالقة باألسرى بناء على املعلومات املتوفرة لدى الكويت
ء باجلهاز احلايل يف العراق واملمثل يف وزارة حقوق اإلنسان علـى أن تقـوم               يتم االكتفا   - ٣

الوزارة بتفعيل االتصال مع األجهزة األخرى املعنية والوارد ذكرها يف هـذه اخلطـة كاحملـافظني                
  .واألجهزة األمنية

يقوم اجلانب العراقي بإخطار اللجنة الفنية بأمساء الشخصيات األمنيـة ومـديري األمـن                 - ٤
  .ومديري السجون يف النظام السابق فور حتديدهم
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ــن          - ٥ ــا م ــيت مت التوصــل إليه ــات ال ــة باملعلوم ــة الفني ــإبالغ اللجن ــي ب ــوم اجلانــب العراق يق
الشخــصيات الــيت مت مقابلتــها ســواء األمنيــة أو احملــافظني أو شــيوخ العــشائر أو األشــخاص         

  . ومفقودي الكويتأعضاء الوفد العراقي السابق املشارك يف مفاوضات أسرى أو
على اجلانب العراقي تقـصي املعلومـات الـيت يـصل إليهـا ومتحيـصها وحتقيقهـا وإبـالغ                     - ٦

  .اللجنة الفنية بنتائج هذا التقصي
ــائق الــيت مت العثــور عليهــا وتتعلــق       - ٧ ــة تقــدمي الوث علــى وفــد الواليــات املتحــدة األمريكي

  .بأسرى ومفقودي الكويت
الغ اللجنة الفنية مبا اختذه من إجراءات إعالميـة لتقـصي مـصري      على اجلانب العراقي إب     - ٨

ــا هــذه         ــؤدي إليه ــد ت ــة معلومــات ق ــة كــذلك بأي ــالغ اللجن أســرى الكويــت ومفقوديهــا، وإب
  .اإلجراءات

علــى العــراق تنفيــذ مــضامني هــذه اخلطــة وإجراءاهتــا مبــا تــشتمل عليــه مــن اتــصاالت      - ٩
.  موعـد أقـصاه ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ إقرارهـا              وتنسيق وحتديد أمساء الشخـصيات املطلوبـة يف       

 ١٩٩١وعلى اجلانب الكوييت إعادة تقدمي نسخة من الوثائق اليت تركتها القوات العراقيـة عـام                
إىل العراق، وكذلك إعادة تقدمي نسخة من الصور املرسومة للضباط واجلنود يف موعـد أقـصاه                

  .أسبوع واحد من تاريخ إقرار هذه اخلطة
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  لثايناملرفق ا
ــار١٢رســالة مؤرخــة        موجهــة مــن رئــيس وزراء الكويــت إىل   ٢٠١٠مــايو / أي

  األمني العام
    

، والــيت ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٥بدايــة أود أن أشــكركم علــى رســالتكم املؤرخــة يف   
ترغبون يف ختامهـا احلـصول علـى مرئيـات ومقترحـات حكومـة الكويـت حـول مـا تقترحـون                      

، عمـال بـالفقرة     ٢٠١٠يونيـه   /إىل جملـس األمـن يف حزيـران       تضمينه يف تقريركم الـذي سـيقدم        
  ). ١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملس األمن ١٤

ويف الوقت الذي أقدر فيه ما ورد يف رسالتكم من إشادة بالدعم النشط الـذي تقدمـه                   
الكويت فيما يتعلق بتمويل مشروع األمم املتحدة لبناء قدرات وزارة حقوق اإلنسان العراقيـة              

عن املفقودين، فإنين أؤكد ملعاليكم أننا نـؤمن بـأن مـسألة املفقـودين ورعايـا الـدول                يف البحث   
الثالثـة يف العـراق ينبغــي أن تؤخـذ إىل مــستوى جديـد وعملــي يـستهدف ســرعة تنفيـذ العــراق       
اللتزاماتــه الدوليــة، الــيت نــصت عليهــا قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة حــول هــذه املــسألة     

بة لدولـة الكويـت، األمـر الـذي يقتـضي دعـم معـاليكم واجملتمـع الـدويل          اإلنـسانية اهلامـة بالنـس   
لواليـة املنـسق الرفيـع املـستوى، مبـا يـضمن اسـتكمال املهمـة النبيلـة املكلـف هبـا، خـصوصا أن             

  . العراق قد أبدى مؤخرا مزيدا من التعاون يف سبيل إغالق ملف هذه القضية اإلنسانية اهلامة
الكويت قـد دأبـت منـذ سـنوات عـدة علـى اقتـراح خطـط         وتعلمون معاليكم أن دولة     

عمل وإجراءات عملية يف إطار اجتماعات اللجنة الثالثية واللجنة الفنية املنبثقة عنها، وآخرهـا              
غينـادي تاراسـوف،    /خطة العمل اليت أحيلـت نـسخة منـها إىل املنـسق الرفيـع املـستوى الـسفري                 

ذه املأساة اإلنسانية اليت اسـتمرت لعقـدين        ، هبدف وضع هناية هل    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١بتاريخ  
من الزمان، وقد آن للشعب الكوييت وألسر املفقودين وشعوب الـدول الثالثـة ذات العالقـة أن                 

  .تعرف مصري مفقوديها
ومع تأكيدنا على أمهيـة العالقـات الوديـة بـني بلـدينا، إال أنـه ومـن وجهـة نظرنـا فـإن                           

ها قرارات جملس األمن الـصادرة مبوجـب الفـصل الـسابع            طريق إهناء االلتزامات اليت نصت علي     
من امليثاق يستوجب التزام العراق حبل مجيع القضايا واملـشاكل الـيت جنمـت عـن احـتالل دولـة                    

 ومــن بينــها قــضية املفقــودين الكــويتيني ورعايــا البلــدان   ١٩٩٠أغــسطس / آب٢الكويــت يف 
ات احلدوديـة، والـيت مـن شـأهنا أيـضا تعزيـز             الثالثة يف العراق، وإزالة التجاوزات وصيانة العالم      

  . عملية بناء الثقة والتعاون بني البلدين
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وفيما يتعلق بإعادة املمتلكات الكويتية فإنه يؤسفين القول إنه مل يطرأ أي جديد علـى                  
استعادة دولة الكويت ألرشيفها الـوطين، الـذي ال يعـرف مـصريه حـىت وقتنـا الـراهن، ومبـا أن                      

 قامــت بــاقتراح خطــط عمــل وإجــراءات عمليــة عديــدة يف قــضية املفقــودين دولــة الكويــت قــد
الكــويتيني وغريهــم، فــإنين آمــل أن يقــوم العــراق بوضــع خطــط عمــل للبحــث عــن املمتلكــات  
الكويتيــة، وخاصــة األرشــيف الــوطين وإحاطــة املنــسق الرفيــع املــستوى مبثــل هــذه اخلطــط عنــد 

يونيــه /بنــاء التعــاون والــيت ســتنتهي يف حزيــرانوضــعها، والــيت مــن شــأهنا تعزيــز مرحلــة الثقــة و
، والعمل على متديد مدة هذه املرحلة ملدة سـنة أخـرى ملراجعـة مـا قـد يتحقـق يف هـذا                       ٢٠١٠

  . امللف اهلام
  

  الصباحناصر احملمد األمحد اجلابر ) توقيع(
  رئيس جملس الوزراء

  


