
S/2009/190  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
8 April 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

090409    070409    09-28696 (A) 
*0928696* 

ــوب يف رســالة        ــشامل املطل ــر ال ــارس / آذار٢٦مؤرخــة التقري  ٢٠٠٨م
  موجهة من رئيس جملس األمن إىل األمني العام

  
  مقدمة  -أوال   

ــر اســتجابة لرســالة مؤرخــة      - ١  (S/2008/206) ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٦ُيقــّدم هــذا التقري
 شـهرا   ١٢ي  مـض تقـدمي تقريـر شـامل بعـد         اجمللـس   ب فيهـا    رئيس جملس األمن، طلـ    صادرة عن   

على تعيني املنسق الرفيـع املـستوى اجلديـد، يـشمل معلومـات مـستكملة عمـا أُحـرز مـن تقـدم                       
الـيت سـيكون الزمـا    ملا قـد ُيحـرز مـن تقـدم، مبـا يف ذلـك الـشروط               وتقييما  خالل تلك الفترة،    

  . املنسقوجدول زمين إلجناز واليةاستيفاؤها 
اد الروسـي يف منـصب املنـسق الرفيـع          وقد عّينت الـسفري غينـادي تاراسـوف مـن االحتـ             - ٢

، وتـوىل مهـام منـصبه    ، خلفا للسفري الراحل يويل فورنتـسوف ٢٠٠٨أبريل /املستوى يف نيسان 
 ١٢٨٤ مـن قـراره      ١٤رة  قـ وقد حـّدد جملـس األمـن واليـة املنـسق يف الف            . أبريل/ نيسان ٢٤يف  

لتزاماتـه فيمـا يتعلـق      وطلب مين أن أقّدم تقريرا كل أربعة أشهر عن امتثال العـراق ال            ) ١٩٩٩(
البلدان الثالثة، أو رفاهتم، إىل أوطـاهنم، وأن        ومواطين  الكويتيني  املواطنني  مجيع  بإعادة أو عودة    

أقدم تقريرا كل ستة أشهر عن إعادة مجيع املمتلكات الكويتيـة، مبـا يف ذلـك احملفوظـات، الـيت                     
املتعلقــة تقــاريري تــواتر ، ُخفِّــض معــدل ٢٠٠٦يونيــه /ومنــذ حزيــران. اســتوىل عليهــا العــراق 

البلـدان  ومـواطين  الكـويتيني  املـواطنني  بامتثال العـراق اللتزاماتـه املتـصلة بإعـادة أو عـودة مجيـع           
الثالثـــة، أو رفـــاهتم، إىل أوطـــاهنم، فأصـــبحت ُتقـــدَّم كـــل ســـتة أشـــهر، وتغطـــي أيـــضا إعـــادة  

ع والعـــشرون وقـــد قُـــدِّم تقريـــري الـــساب   . املمتلكـــات الكويتيـــة، مبـــا يف ذلـــك احملفوظـــات    
(S/2008/761)٢٠٠٨ديسمرب / يف كانون األول.  
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 بأسـرى احلـرب   ومن املفيد يف سياق هذا التقرير التذكري بتوصيات فريق أمورمي املعـين            - ٣
أبريـل  / نيـسان ٢٦يف تقريـري املـؤرخ      واملمتلكات الكويتية، اليت ُوجِّه إليها انتباه جملـس األمـن           

٢٠٠٠ )S/2000/347 ٧، الفقرة:(  
. كّد فريق أمـورمي جمـددا الطـابع اإلنـساين ملـسألة أسـرى احلـرب املفقـودين              أ”    

هم ومعانـاة أسـرهم ينبغــي أن   وأشـار إىل أن مـصري األشـخاص الـذين مل يعـرف مـصري      
 يف أي إجــراء يتقــرر يف ىوأوصــى الفريــق بــأن يراعــ.  باالعتبــارات الــسياسيةايتــأثر ال

 هو كفالة أن يكون جملس األمن علـى        أن اهلدف ) أ(’ :املستقبل يف هذا الصدد ما يلي     
؛ )ولـيس إثـارة مناقـشة سياسـية أو التـأثري يف املعاملـة اإلنـسانية للمـسألة                 (علم باملسألة   

ابيــا علــى حتقيــق تقــدم وتفــاهم  أن يكــون عــامال حــافزا علــى التعــاون وحثــا إجي  ) ب(
ه املـسألة   فإن إحراز تقدم بني العراق والكويت واململكة العربية الـسعودية يف هـذ             لذا(

اإلنــسانية ميكــن أن يــؤدي دورا مهمــا يف عمليــة بنــاء الثقــة، وأن يفــضي إىل حتــسن يف 
ضرورة عـدم املـساس بعمـل جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة              ) ج(؛  )اجلو السياسي العام  

ــأو ت ــة قـ ــة الثالثيـ ــراء حـــصيفا، وأن   . ويض عمـــل اللجنـ ــذا ينبغـــي أن يكـــون اإلجـ ولـ
قة وحتقيق الغاية النهائية املتمثلة يف إبالغ األسـر مبـصري           يستهدف تعزيز احلوار وبناء الث    

ويعتمـد جنـاح هـذه العمليـة اعتمـادا مباشـرا علـى تعـاون مجيـع                  . األشخاص املفقـودين  
  .“‘ املعنيني األطراف

وقد استرشد املنسق الرفيـع املـستوى، يف ممارسـة واليتـه، هبـذه التوصـيات، واضـعا يف                     - ٤
ــ”اعتبــاره أن  “ ممكــن مــن امللفــات الق أكــرب عــدد غــهــي املــساعدة علــى إ ... ة الغايــة النهائي

)S/2000/347 ١٢، الفقرة.(  
  

ــادة أو عـــودة  -ثانيا    ــة   إعـ  مجيـــع املـــواطنني الكـــويتيني ومـــواطين البلـــدان الثالثـ
  رفاهتم إىل أوطاهنم أو

معلومات مستكملة عـن التقـدم احملـرز خـالل فتـرة اإلثـين عـشر شـهرا املنقـضية                     -ألف   
  ني املنسق الرفيع املستوى اجلديدعلى تعي

، بلغ عدد املـواطنني الكـويتيني ومـواطين البلـدان الثالثـة الـذين               ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان   - ٥
وقد حال الوضع األمـين الـذي سـاد يف الـسنوات األخـرية              . ٢٣٥تعرفت الكويت على رفاهتم     

لرفــات يف مواقــع دون متكــن األفرقــة املتخصــصة الكويتيــة مــن االضــطالع بأعمــال اســتخراج ا 
ومجيع عمليات حتديد اهلوية اليت أُجنـزت حـىت اآلن متـت مـن رفـات اهلياكـل                  . الدفن يف العراق  

، مت حتديــد ٢٠٠٨أبريــل /ومنــذ نيــسان. ٢٠٠٤العظميــة الــيت أُحــضرت إىل الكويــت يف عــام  
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ومل ُيعثـر علـى أي   .  ملفـا  ٢٣٦هوية شخص إضايف، وبـذا بلـغ العـدد الكلـي للملفـات املغلقـة                
هـا أسـر    يوإغالق هذه امللفات ُينهي سنوات من الكـرب وعـدم التـيقن تظـل تعان              . خص حي ش

  . الضحايا إىل أن يتم حتديد هوياهتم
  

  تقييم ما قد ُيحرز من تقدم  -باء   
يبلغ عدد املواطنني الكويتيني ومواطين البلدان الثالثة الذين مل يتم التعرف علـى رفـاهتم            - ٦

 ١٩٩١-١٩٩٠وُيعتقــد أن مجيــع هـؤالء قُتلــوا يف الفتــرة  ). ٦٠٥ممــا جمموعـه  ( شخـصا  ٣٦٩
وبعد إزالة نظام صدام، تبّين أن عمليات القتـل هـذه، الـيت مت كـثري                . بأيدي نظام صدام حسني   

منها بطلقـة ناريـة يف مـؤخرة الـرأس، قـد ُنفِّـذت يف أمـاكن نائيـة يف مسـاوة وكـربالء والعمـارة                        
ويف حـني أن مـن املـرجح إمكـان إجنـاز املزيـد       . لعـراق والرمادي والناصرية ومواقـع أخـرى يف ا      

من عمليات حتديد اهلوية اعتمادا على رفـات اهلياكـل العظميـة الـيت مت إحـضارها إىل الكويـت                    
ــشرية  ٣٤٠حــوايل  (٢٠٠٤يف عــام  ــات   ) جمموعــة مــن العظــام الب ــة الرف ــدو أن أغلبي ــه يب ، فإن

مــدافن مجاعيــة يف عــدة مواقــع عراقيــة،   وُيعتقــد أهنــا مكدســة يف  . البــشرية ال تــزال يف العــراق 
  .خمتلطة يف حاالت كثرية برفات الضحايا اآلخرين للنظام العراقي السابق

ولكي ُتغلق ملفـات املفقـودين مـن املـواطنني الكـويتيني ومـواطين البلـدان الثالثـة البـالغ                 - ٧
سـتخراجها؛   ا)ب( العثور علـى الرفـات؛ و   )أ(:  مفقودا، يلزم أن يتحقق ما يلي ٣٦٩عددهم  

ــت؛ و  )ج(و  ــها إىل الكوي ــة )د( نقل ــد هوي ــام   .  أصــحاهبا حتدي ــستلزم القي وهــذه اإلجــراءات ت
بأعمــال إزالــة التربــة، والتنظيــف، وأخــذ عينــات مــن رفــات اهلياكــل العظميــة للتحقــق مــن أن  
اجلثث هي ألشـخاص مـدرجني يف قائمـة املفقـودين مـن املـواطنني الكـويتيني ومـواطين البلـدان              

وتتـأثر عمليـة حتديـد اهلويـة بعوامـل املوقـع والتركيـب الكيميـائي للتربـة ونوعيـة رفـات                      . الثالثة
ويف بعــض احلــاالت، ال ميكـن لتحليــل احلمـض النــووي أن يعطــي   . اهلياكـل العظميــة وكميتـها  

حلمـض النـووي    صـور ا  وقد أعـادت الكويـت إىل العـراق الرفـات الـيت ال تطـابق                . إجابة قاطعة 
  . قائمة األشخاص املفقودينالتحليلية الواردة يف

املفقـودين مـن املـواطنني      مجيـع    و أن يعيد العراق إىل الكويـت رفـات        والوضع األمثل ه    - ٨
 ١٢٨٤ مـن قـرار جملـس األمـن          ١٤ وفقا ملا تقضى به الفقرة       ،الكويتيني ومواطين الدول الثالثة   

 ذلــك بــسبب بيــد أنــه ال يــرجح إمكــان حتقيــق.  حبيــث ميكــن إغــالق مجيــع امللفــات،)١٩٩٩(
  . عاما على وقوع هذه الكارثة٢٠نة أعاله والنقضاء ما يقرب من يالقيود املب

ة اليت ترأسها جلنة الصليب األمحـر الدوليـة هـي اآلليـة األساسـية      يوال تزال اللجنة الثالث    - ٩
ــع أعــضائها شــرط     . ملعاجلــة مــسألة األشــخاص املفقــودين   ــق بــني مجي ــاون الوثي واســتمرار التع

  .از نتائج إجيابية يف تسوية هذه املسألة اإلنسانية اليت طال أمدهاأساسي إلحر
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  إعادة مجيع املمتلكات الكويتية، مبا يف ذلك احملفوظات  -ثالثا   
معلومات مستكملة عـن التقـدم احملـرز خـالل فتـرة اإلثـين عـشر شـهرا املنقـضية                     -ألف   

  على تعيني املنسق الرفيع املستوى اجلديد
  

ــر علــ مل ُي  - ١٠ ــة عث ــة الكويتي ومل تتــضح أي معلومــات مــصدوقة عــن   . ى احملفوظــات الوطني
ــراق     . مــصري هــذه احملفوظــات  ــرت أو ُنقلــت إىل خــارج الع ــد ُدمِّ ــا إن كانــت ق ــيس معروف ول

  .تزال يف مكان ما داخل البلد ال أو
مـارات العربيـة   األردن واإل إىل حكومـات  ، طلبـتُ ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ويف    - ١١

والبحـــرين وتركيـــا واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية )  اإلســـالمية-مجهوريـــة ( وإيـــران املتحـــدة
واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية            والعراق وقطر   

، وإىل األمنــاء )ينــاير/ كــانون الثــاين٢٦ُوجِّــه إليهــا الطلــب يف (والواليــات املتحــدة األمريكيــة 
مني جمللس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي، موافـايت بـأي               العا

الكويتيـة  الوطنيـة   معلومات أو اقتراحات ميكـن أن تـساعد علـى معرفـة أيـن توجـد احملفوظـات                   
  .املفقودة

، أبلغــين األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة جبملــة أمــور ٢٠٠٩ فربايــر/ شــباط٨ويف   - ١٢
 مشاورات مع كل مـن الكويـت والعـراق بغيـة متابعـة املـستجدات واملقترحـات              ينها أنه جير  م

، أخطـــرتين ٢٠٠٩ مـــارس/ آذار١٦ويف . الـــيت ميكـــن أن تـــساعد علـــى تـــسوية هـــذه املـــسألة
، بأنـه لـيس لـديها أي         لـدى األمـم املتحـدة      مجهورية إيران اإلسالمية، عن طريق بعثتها الدائمـة       

عــن أيــن توجــد الوثــائق الرمسيــة والتارخييــة الكويتيــة املفقــودة أو عــن معلومــات علــى اإلطــالق 
ــارس/ آذار١٧ويف . مــصريها ــه وإن     ٢٠٠٩ م ــات املتحــدة أن ــة الوالي ــرة خارجي ــتين وزي ، أبلغ

كانت ال توجد لدى الواليات املتحدة حاليا أي معلومات هبـذا الـصدد، فإنـه يؤمـل أن يـؤدي       
 العــراق إىل زيــادة فــرص التحقيــق يف مــصري هــذه  التحــسن الكــبري الــذي طــرأ علــى الوضــع يف 

 لـدى   ، أبلغتين اململكة املتحدة، عن طريق بعثتـها الدائمـة         ٢٠٠٩ مارس/ آذار ١٩ويف  . الوثائق
، أهنـا ستواصـل متابعـة هـذه املـسألة يف جملـس األمـن وبوصـفها عـضوا يف اللجنـة                األمم املتحدة 

ــة،    ــة التقني ــها الفرعي ــة وجلنت ــديها ال يوجــد ولكــن الثالثي ــا ل ــه مــن معلومــات أو   مــاحالي تقدم
  ).انظر املرفق األول(مقترحات 

ــارس / آذار٢ويف تطــور آخــر حــدث يف     - ١٣ ــراق إىل الكويــت عــدة   ٢٠٠٩م ، أعــاد الع
صــناديق تــضم تــسجيالت مــسموعة ومرئيــة علــى أشــرطة مسعيــة وأشــرطة فيــديو ختــص وزارة  

وكــان هــذا بيانــا حممــودا .  الطــرفنيوشــهد املنــسق الرفيــع املــستوى عمليــة النقــل بــني. اإلعــالم
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 وأمــرا يؤكــد أنــه ال يــزال مــن املمكــن العثــور علــى   حكومــة العــراقحلــسن النيــة مــن جانــب  
  .م مدرج طيه بوصفه املرفق الثاينحمضر االستالو.  يف العراقممتلكات كويتية

 حلـل   وقد أُبلـغ املنـسق الرفيـع املـستوى بأنـه تبـذل حاليـا جهـود إجيابيـة بـدأت مـؤخرا                        - ١٤
وأنـا علـى اقتنـاع بـأن     .  الكويتيـة املسائل املتبقية املتـصلة بقطـع الغيـار اخلاصـة بـاخلطوط اجلويـة        

  .موفقة هبذه املسألة إىل خامتةتنتهي  ة سيتوصلون إىل ترتيبات بناءممثلي الكويت والعراق
  

  تقييم ما قد حيرز من تقدم  -باء   
يــت أمهيــة اســتعادة حمفوظاهتــا الوطنيــة، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أكــدت الكو  - ١٥

وسجالت البلد الرمسية، وال سيما الوثائق اليت ختص مكاتب الديوان األمريي وجملـس الـوزراء               
ويبدو أن املقياس الوحيد للتقدم يف هذا اجملال هو ما إن كانت هذه الوثـائق             . ووزارة اخلارجية 

قل، توضـيح مـصري هـذه الوثـائق توضـيحا           سُيعثر عليها وتعاد إىل الكويت، أو أن يتم، على األ         
  .قد يتم اكتشافها) وثائق(دد قيمة أي وثيقة حتأن وحدها هي اليت ميكن الكويت و. مصدوقا

  
  إلجناز الواليةاستيفاؤها الشروط اليت قد يلزم   -رابعا   

 عام بني اآلراء على الشروط األساسـية الـيت تفـضي إىل النجـاح             تالق يوجد فيما يبدو    - ١٦
  :إجناز هذه الوالية اليت هي يف جوهرها والية إنسانيةيف 

سيـسهم التقـدم يف إغـالق ملفـات املفقـودين           . التعاون بـني العـراق والكويـت        )أ(  
  وإيضاح مصري احملفوظات يف زيادة التحسن يف العالقات الثنائية؛

يدانيـة  استقرار احلالة األمنية يف العراق ممـا يتـيح اسـتئناف وتنفيـذ العمليـات امل                 )ب(  
واألحــوال األمنيــة علــى أرض الواقــع يف كــل  ). أنــشطة البحــث والتقيــيم واســتخراج الرفــات (

حالـة علــى حــدة هـي الــيت ينبغــي أن حتــدد مـا إن كــان الزمــا تـوفري احلمايــة األمنيــة، وكــذلك     
  ؛ يف حالة لزومهاتكوين هذه احلماية وحجمها

 البحـث عـن املفقـودين       تصميم مجيع األطـراف املعنيـة علـى بـذل قـصاراها يف              )ج(  
  وجودها؛وإيضاح مصري احملفوظات الوطنية الكويتية أو أماكن 

ونطـاق  . وجود آلية عملية فعالة تضع مقاييس مرجعية واضـحة للتقـدم احملـرز             )د(  
 مـن قـرار جملـس       ١٤اللجنة الثالثية وجلنتها الفرعية التقنية، وإن كان أوسع من أهداف الفقرة            

ــ ــا، يـــوف)١٩٩٩ (١٢٨٤ن األمـ ــارا عمليـ ــة   ر إطـ ــه تطـــوير تلـــك اآلليـ  ميكـــن أن جيـــري داخلـ
حتــدد الوســائل واجلــداول الزمنيــة الالزمــة لتنفيــذ العمليــات  (وخطــط العمــل الــيت . تعزيزهــا أو
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ميكـن  تعتمدها اللجنة الثالثية وجلنتها الفرعية التقنيـة والتنفيـذ الـصارم هلـذه اخلطـط               ) امليدانية و 
  يف العثور على رفات املفقودين مث إعادهتا إىل بلداهنا؛األساس الالزم للنجاح أن يوفرا 
الدعم املستمر من اجملتمـع الـدويل وجملـس األمـن لألهـداف احملـددة يف الفقـرة              )ه(  

، وكـذلك للجهـود الراميـة بـإخالص إىل حتقيقهـا، أمـر           )١٩٩٩ (١٢٨٤  اجمللـس   من قرار  ١٤
  . بالغ األمهية ملواصلة التقدم

 املؤرخــة ة، يف رســال لــدى األمــم املتحــدة  ل الــدائم للكويــت وقــد طلــب مــين املمثــ     - ١٧
، أن أُدرج يف هــذا التقريــر عــددا مــن االقتراحــات الــيت ميكــن، يف رأي   ٢٠٠٩مــارس /آذار ٩

ملـة أمـور منـها    وتتعلق هـذه االقتراحـات جب  . ديد مصري املفقودينحكومته، أن ُتسرِّع عملية حت  
 ومــنح التــراخيص القانونيــة الالزمــة ؛فرعيــة التقنيــةأعمــال اللجنــة الثالثيــة وجلنتــها ال“ تفعيــل”

 وتـوفري املعلومـات املتعلقـة       ؛املدافن اجلماعيـة داخـل العـراق      يف  للتمكني من استئناف العمليات     
  ).انظر املرفق الثالث( واستعداد الكويت إليفاد فريقها التقين إىل العراق ؛بالشهود

إن االفتقـار إىل القـدرات حيـد مـن متكّـن             الـسابع والعـشرين، فـ      يوكما ذُكر يف تقريـر      - ١٨
وجـرى يف هـذا     . وزارة حقوق اإلنسان يف العراق مـن إحـراز تقـدم يف البحـث عـن املفقـودين                 

الــصدد وضــع مــشروع لبنــاء القــدرات يف ســياق الواليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان لبعثــة األمــم  
ويقـارب العمـل يف إعـداد    . اقيةاملتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق وبالتعاون مع السلطات العر       

هذا املشروع مرحلته النهائية حيث متت املوافقة على رصد األموال الالزمة ومت حتديـد األفـراد                
  .الذين سيتلقَّون التدريب

  
   الواليةجنازاجلدول الزمين إل  -خامسا  

، التمـست آراء حكـوميت الكويـت والعـراق بـشأن      ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين   ٢١يف    - ١٩
 مــسألة ، مبــا فيهــا٢٠٠٨مــارس / آذار٢٦سائل املطروحــة يف رســالة جملــس األمــن املؤرخــة  املــ

رئيس جملـس الـوزراء ووزيـر اخلارجيـة         نائب  وقد أعرب   . مل إلجناز الوالية  تاجلدول الزمين احمل  
ــؤرخ     ــصباح، يف رده امل ــسامل ال ــت، حممــد صــباح ال ــر /شــباط ١٠يف الكوي ، عــن ٢٠٠٩فرباي

ي تقدم يذكر منذ سـنوات عديـدة بـشأن امللفـات، خـصوصا بـالنظر إىل          األسف ألنه مل يطرأ أ    
وأعـرب عـن أملـه يف أن تقـوم          . ما هلذه القضايا مـن أبعـاد إنـسانية واجتماعيـة بالغـة احلـساسية              

األمم املتحدة بتشجيع العراق على االستمرار يف تنفيذ مجيع قرارات جملـس األمـن الـصادرة يف                 
وقـال إنـه علـى ثقـة بـأن إهنـاء مجيـع املـسائل                . ني العـراق والكويـت    احلالـة بـ    املتعلـق ب   إطار البند 

العالقة بأسرع ما ميكن سيهيئ األجواء اإلجيابية املالئمة ملزيد مـن التقـدم حنـو عالقـات متميـزة         
ــة مبنظمــة األمــم املتحــدة    ”بــني البلــدين  ــة ممثل . “قوامهــا االســتناد إىل قــرارات الــشرعية الدولي
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عـن التأييـد جلهـود املنـسق الرفيـع املـستوى مؤكـدا تعـاون          وزراء  نائب رئيس جملـس الـ     وأعرب  
وأعــاد نائــب رئــيس جملــس الــوزراء ). انظــر املرفــق الرابــع(دولــة الكويــت التــام إلجنــاح مهمتــه 

موجهـة   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٣ووزير اخلارجية يف الكويت تأكيد موقفـه يف رسـالة مؤرخـة             
  .(S/2009/178)إىل رئيس جملس األمن 

 موجهـة   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٠رد بيان ملوقف حكومة العـراق يف رسـالة مؤرخـة            وي  - ٢٠
وذكــر . (S/2009/143)، هوشــيار زيبــاري  العــراقإىل رئــيس جملــس األمــن مــن وزيــر خارجيــة 

الوزير، ضمن مجلة أمور، أن العراق قد أوىف جبميـع االلتزامـات املترتبـة عليـه مبوجـب قـرارات                    
ق سوى ثالثة ملفات ميكـن تناوهلـا واالنتـهاء منـها عـن طريـق         جملس األمن ذات الصلة، ومل يتب     

ومـن مث فـإن     . التعاون الثنائي، أحدها ملف املفقودين الكويتيني واملمتلكـات الكويتيـة املفقـودة           
العـراق يتطلــع إىل إهنـاء واليــة املنــسق الرفيـع املــستوى ويأمـل أن يكــون هــذا التقريـر هــو آخــر      

وأكّد الوزير أيـضا أن إهنـاء تلـك الواليـة لـن             . شأن هذا املوضوع  تقرير ُيقدَّم إىل جملس األمن ب     
يؤثر بأي شكل من األشكال على تعـاون العـراق املـستمر مـع الكويـت علـى املـستوى الثنـائي                      

  .ويف إطار اللجنة الثالثية بشأن التسوية الناجحة للمسائل املتبقية
املفقـودين  األشـخاص  ومن الواقعي االعتقاد بأن إحراز تقدم ملموس يف إغـالق ملفـي      - ٢١

واملمتلكات الكويتية املفقودة، مبا فيها احملفوظات، سـيقود إىل اسـتنتاج مـؤداه أنـه، مـن حيـث                   
املبـدأ، قـد حتققــت األهـداف املنــشودة مـن واليــة املنـسق وأصــبح باإلمكـان إهنــاء هـذه الواليــة        

 بيــد أنــه يف حــني أنــه ال ينبغــي هلــذه الواليــة أن تــستمر بــال هنايــة حمــددة، ســيظل مــن  .تــدرجييا
ورأيـي يف هـذا    . إىل أن يتحقق تقدم ملمـوس بالفعـل       إلمتامها  الصعب حتديد جدول زمين أمثل      
ترتيب مقبـول لـدى كـل       يتفقا على   يف هناية املطاف أن     سيلزم  الصدد هو أن الكويت والعراق      

  .ألة وأن يعرضاه على جملس األمنهذه املسحلل منهما 
  

  مالحظات  -سادسا  
إنين إذ أالحظ بعني االرتياح التحسن املـستمر حاليـا يف العالقـات الثنائيـة بـني العـراق                     - ٢٢

والكويت، الذي تشهد به اإلعالنات الرمسية الـصادرة علـى كـال اجلـانبني، أؤكـد مـرة أخـرى                    
 حبسن النوايـا إىل إجـراءات فعليـة لتـسريع خطـى             على ضرورة ترمجة البيانات السياسية الناطقة     

  .التقدم على أرض الواقع، ومن مث اإلسهام يف تنفيذ الوالية
نة أعاله، واملوقـف املفـاد عنـه لكـل مـن حكـوميت              يوبالنظر إىل الوقائع واالعتبارات املب      - ٢٣

 حــــىت متتــــد فتــــرة لبنــــاء الثقــــة والتعــــاون الكويــــت والعــــراق، أعتقــــد أنــــه ينبغــــي حتديــــد   
 بغية مواصلة تشجيع الطرفني على حتقيق تقدم منظـور وملمـوس وتعزيـز            ٢٠١٠ يونيه/حزيران
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وأعتقد اعتقادا قويا أنه ينبغـي بـذل كـل مـا يف             . أمناط التعاون على الصعيد العملي فيما بينهما      
عــن والوســع خــالل هــذه الفتــرة مــن جانــب مجيــع األطــراف املعنيــة يف البحــث عــن املفقــودين 

 وميكـن بطبيعـة األمـر أن يطلـب جملـس األمـن إجـراء         .لكويتية، مبا فيهـا احملفوظـات     املمتلكات ا 
اســتعراض للتقــدم احملــرز يف أي وقــت خــالل هــذه األشــهر، مبــا يف ذلــك لــدى تقــدميي للتقريــر 

 ولدى انتهاء هـذه الفتـرة، قـد يـود جملـس           ).٢٠٠٨ (١٨٥٩من يف قراره    الذي طلبه جملس األ   
  . ر ليقرر منهاج العمل املقبلاألمن أن ينظر يف هذا األم

أن إحـراز  أرى يف هذا األمر يعود إىل جملـس األمـن، فـإنين         النهائي  ويف حني أن القرار       - ٢٤
حنـو التطبيـع الـشامل لعالقـات حـسن          مهمـة   تقدم ملموس بشأن هذه املسائل سيشكل خطـوة         

  .عيد اإلقليمياجلوار بني العراق والكويت وسيسهم يف تعزيز االستقرار والتعاون على الص
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  املرفق األول
الرســائل الــواردة ردا علــى الطلــب الــصادر عــن األمــني العــام يف كــانون     

ــاين ــاير /الثـ ــة   ٢٠٠٩ينـ ــه باملعلومـــات بـــشأن احملفوظـــات الكويتيـ  ملوافاتـ
  املفقودة

  
مـن األمـني العـام    األمني العـام  موجهة إىل  ٢٠٠٩فرباير / شباط٨رسالة مؤرخة      

  امعة الدول العربيةجل
  

 بـشأن األرشـيف     ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢١تلقيت شاكرا رسالتكم املؤرخـة يف         
الوطين الكوييت املفقود وسبل إعادته مع الوثائق التارخيية إىل دولة الكويت، وأود اإلفادة بـأنين               
أجـــري مـــشاورات مـــع دولـــة الكويـــت ومـــع العـــراق، ملتابعـــة املـــستجدات يف هـــذا الـــشأن،  

وُيهمـين أن أشـري يف هـذا الـصدد إىل أن            . وهنا وصوال لتسوية هذا املوضوع    واملقترحات اليت ير  
اجلامعة العربية سبق أن تعاونت يف مرحلة سابقة مع منسق األمم املتحدة رفيع املـستوى املعـين                 
ــاهتم إىل أوطــاهنم وإعــادة        ــة أو رف ــدان الثالث ــا البل ــا الكــويتيني ورعاي ــع الرعاي مبــسألة عــودة مجي

  .تية، وهي على استعداد الستئناف هذا التعاوناملمتلكات الكوي
. هذا، وسيتم موافاتكم مبا سيتوفر لدى اجلامعـة العربيـة مـن معلومـات يف هـذا الـشأن                

واخلطــوات املقترحــة للتعامــل مــع هــذا امللــف، خاصــة وأن العالقــات بــني العــراق والكويــت      
ــسوية       ــسهم يف تـ ــل أن يـ ــرية، نأمـ ــة األخـ ــا يف اآلونـ ــورا إجيابيـ ــهدت تطـ ــة  شـ ــات العالقـ  امللفـ

  .اجلانبني بني
  موسىعمرو ) توقيع( 

  األمني العام جلامعة الدول العربية
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ــارس / آذار١٦مؤرخــة رســالة      ــائم    ٢٠٠٩م ــن الق ــام م ــة إىل األمــني الع  موجه
  الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدةباألعمال املؤقت للبعثة 

    
 املوجهـة إىل    ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢١ؤرخـة   أتشرف باإلشارة إىل رسـالتكم امل       

 مـن   ١٤سعادة السيد مانوشهر متَّقي، وزير خارجية مجهورية إيران اإلسـالمية، بـشأن الفقـرة               
  ).١٩٩٩ (١٢٨٤قرار جملس األمن 

وقد ُسلَّمت الرسالة املذكورة إىل مقصدها السامي، وبناء على املعلومـات املتلقـاة مـن             
مــات الــيت تلقيتــها مــن حكــوميت يف هــذا الــصدد، أود أن أبلغكــم أن        طهــران، وعلــى التعلي 

مجهورية إيران اإلسالمية ال توجد لديها أي معلومـات علـى اإلطـالق عـن أيـن توجـد الوثـائق                   
ولــيس لــديها كــذلك أي فكــرة أو أي  . الرمسيــة والتارخييــة الكويتيــة املفقــودة أو عــن مــصريها 

  .معلومات عن وضع تلك الوثائق
  احلبيب اسحق )توقيع( 

  القائم باألعمال املؤقت
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ــارس / آذار١٧رســالة مؤرخــة       ــر   ٢٠٠٩م ــن وزي ــام م ــة إىل األمــني الع  ة موجه
  خارجية الواليات املتحدة األمريكية

    
أشكركم على رسالتكم الـيت تـضمنت اإلشـارة إىل حالـة اجلهـود الراميـة إىل االهتـداء                   

  . التقدم يف هذا الصددانعدام عراب عن القلق إزاء إىل احملفوظات الكويتية املفقودة، واإل
وإن الواليات املتحدة تشاطركم القلق بشأن مسألة االهتداء إىل هذه الوثائق وإعادهتـا               

إىل بلدها، وتؤيد أمت التأييد األعمال الـيت يـضطلع هبـا الـسفري تاراسـوف يف إطـار هـذا اجلهـد،                       
املـواطنني  صفته املنسق الرفيع املستوى لـشؤون       وتؤيد، على وجه أعم، دور السفري تاراسوف ب       

وإن هـذه األعمـال     . الكويتيني ومواطين البلدان الثالثة املفقودين واملمتلكـات الكويتيـة املفقـودة          
  .ثناء اليت يضطلع هبا، هي وأعمال سلفه يوري فورنتسوف، جديرة حقا بكل

مات عن أين توجد هـذه  ومن أسٍف أن الواليات املتحدة ال توجد لديها حاليا أي معلو            
وكلنا أمل يف أن التحسن الكبري الذي طرأ على الوضع يف العراق، والـذي أسـهمت يف                 . الوثائق

ــها يف ســياق اإلعــداد        ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق مــن خــالل عمل حتقيقــه بعث
  . الوثائقلالنتخابات واملصاحلة السياسية، سيزيد من فرص إجراء التحقيق يف مصري هذه

/ وتتطلع الواليات املتحدة إىل التقريـر الـشامل الـذي سـيقدمه الـسفري يف شـهر نيـسان                    
  .أبريل املقبل وإىل املساعدة، إذا أمكن ذلك، يف استعادة الوثائق

  كلينتونرودام هيالري 
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ــام مــن   ٢٠٠٩مــارس / آذار١٩رســالة مؤرخــة        موجهــة إىل األمــني الع
لـدى  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      تحدة  لمملكة امل الدائمة ل بعثة  ال

  األمم املتحدة
  

ينــاير املوجهــة إىل وزيــر  / كــانون الثــاين٢١أتــشرف باإلشــارة إىل رســالتكم املؤرخــة    
  ).عضو الربملان(اخلارجية ديفيد ميليباند 

وإننا نشاطركم القلق إزاء انعـدام التقـدم يف العثـور علـى احملفوظـات الوطنيـة الكويتيـة                     
ويؤسفنا أن حكومتنا ال يوجد لديها ما تقدمه من معلومـات أو اقتراحـات              . حتديد مصريها  أو

وسنواصل متابعة هذه املسألة يف جملس األمـن وبوصـفنا عـضوا يف اللجنـة الثالثيـة                 . هبذا الصدد 
  .وجلنتها الفرعية التقنية

  ساورزجون ) توقيع( 
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  املرفق الثاين
    

 من مجهورية العراق عبارة عن تـسجيالت        حمضر استالم ممتلكات كويتية       
  مرئية ومسموعة تابعة لوزارة اإلعالم الكويتية

 ]بالعربية: األصل[
  

مبوجـــب قــــرارات جملــــس األمــــن ذات الــــصلة، اســــتلمت دولــــة الكويــــت بتــــاريخ    
 صناديق حتتوي على مجيع األشرطة الـيت تتـضمن   ٩ من مجهورية العراق    ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢

تابعـة لـوزارة اإلعـالم      )  شـريطا  ٤ ٥٣٩(“ إذاعيـة ”ومـسموعة   “ فزيـون تل”تسجيالت مرئيـة    
الكويتية، كان قـد اسـتوىل عليهـا النظـام الـسابق يف العـراق أثنـاء احتاللـه لدولـة الكويـت عـام                         

١٩٩٠.  
ومت االستالم يف مقـر وزارة اإلعـالم بدولـة الكويـت حبـضور ممثـل عـن وزارة اإلعـالم                       

ارة مجهورية العراق لـدى دولـة الكويـت، وبإشـراف املنـسق             ووزارة اخلارجية، وممثلني عن سف    
  .الدويل رفيع املستوى لشؤون األسرى واملمتلكات الكويتية السيد غينادي تاراسوف

  
  مجهورية العراقعن     دولة الكويتعن 

خضريفاضل محد ) توقيع(    العتييبمنصور عياد ) توقيع(
القائم باألعمال يف سفارة مجهورية العراق  مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية

لدى دولة الكويت
جهادعمار جميد ) توقيع(    
ممثل وزارة اخلارجية    

    عن األمم املتحدة
    تاراسوفغينادي ) توقيع(

      املنسق الرفيع املستوى
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  املرفق الثالث
مثـل   موجهة إىل األمني العام مـن امل ٢٠٠٩مارس / آذار٩رسالة مؤرخة       

  الدائم للكويت لدى األمم املتحدة
  

، املوجهـة إىل سـعادة   ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٢يسرين أن أشري إىل رسـالتكم املؤرخـة      
نائب رئيس جملس الـوزراء ووزيـر اخلارجيـة يف دولـة الكويـت، الـشيخ الـدكتور حممـد صـباح                

كــويتيني ومــواطين الاملــواطنني الــسامل الــصباح، بــشأن واليــة املنــسق الرفيــع املــستوى لــشؤون   
  .البلدان الثالثة املفقودين واملمتلكات الكويتية املفقودة

ــة         ــة مــن احلكوم ــيكم االقتراحــات واآلراء التالي ــل إل ــسرين أن أحي ــصدد، ي ويف هــذا ال
ىل جملـس األمـن يف شـهر    إالكويتية بغية إدراجها يف التقرير الشامل الذي سـتقدمونه سـعادتكم      

  :أبريل املقبل/نيسان
ورة مواصلة األعمال اليت تضطلع هبا اللجنتان الثالثية والتقنية، إىل أن ُتنجزا مجيـع              ضر  - ١

املهام املوكلة إليهما، وذلك بالنظر إىل الطـابع اإلنـساين هلـاتني اللجنـتني، اللـتني ترأسـهما جلنـة                 
الصليب األمحر الدولية، فضال عن الـشرعية الدوليـة الـيت تـستمداهنا مـن قـرارات جملـس األمـن                     

 تـان ، وبالنظر أيضا إىل النتائج اليت حققتـها اللجن        )١٩٩٩ (١٢٨٤ذات الصلة، وخباصة القرار     
حــىت اآلن وعالقــة الــدول األعــضاء الــيت تتــألف منــها عــضوية اللجنــتني باألحــداث الــيت تتعلــق  

  .باملسائل اإلنسانية اليت تضطلعان هبا
ارات املتصلة مبسألة األسـرى،     التأكيد على ضرورة أن تنفذ مجهورية العراق مجيع القر          - ٢

ملزمــة حيــث أهنــا ،  وحــىت اآلن١٩٩٠ منــذ عــام الــيت اختــذت ووجِّهــت إىل مجهوريــة العــراق 
  .قانونا أمام اجملتمع الدويل بتنفيذ هذه القرارات

إىل جانــب التقنيــة بغيــة اإلســراع بتحقيــق نتــائج، الفرعيــة تكثيــف اجتماعــات اللجنــة   - ٣
  .ل الزمين لالجتماعاتتقيد أعضائها باجلدوضرورة 

اعتماد اللجنة الفرعية التقنية خلطة عمل تزيد من تواتر اجتماعاهتا بـشأن بنـود جـدول                 - ٤
أعماهلــا، إىل جانــب تقــدمي تقريــر كــل ســتة أشــهر إىل املنــسق الرفيــع املــستوى، يــشمل تقييمــا   

ندة إىل هـذه  األنـشطة املـس  جتـاه  لعملها، وخباصة تقييمها جلهود كل دولة مـن الـدول األعـضاء     
  .الدول يف كل اجتماع من االجتماعات

ضرورة أن تبدأ مجهورية العراق يف منح التراخيص القانونية الالزمـة للتنقـل يف امليـدان                  - ٥
داخــل إقليمهــا يف مجيــع املواقــع املعلومــة الــيت ســبق أن قــدمت دولــة الكويــت معلومــات عــن     
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الدولية، كي تصبح جاهزة ألعمـال التقيـيم   إحداثياهتا وأماكنها عن طريق جلنة الصليب األمحر       
  .واستخراج الرفات

ينبغي أن تشرع مجهوريـة العـراق يف جتميـع املعلومـات الـيت ستـساهم يف الوصـول إىل                      - ٦
الشهود ذوي الصلة مبواقع دفن الكـويتيني، سـواء أكـانوا يف العـراق أم يف الكويـت، آخـذة يف                     

 لـديهم معلومـات ميكـن أن تفـضي إىل التوصـل             االعتبار أن هـؤالء الـشهود مواطنـون عراقيـون         
  .سريعا إىل حتديد مصري األسرى الكويتيني

التأكيد على أن دولة الكويت علـى اسـتعداد إليفـاد كامـل فريقهـا الـتقين لالضـطالع                     - ٧
مبهــام التنقيــب يف املقــابر اجلماعيــة يف العــراق بنــاء علــى التقييمــات العراقيــة وعــن طريــق جلنــة    

  . الدوليةالصليب األمحر 
التأكيد على أن دولة الكويت ُتجري حتلـيال للحمـض النـووي لكـل مـا يـتم إحـضاره                      - ٨

  .نتائج هذه التحليالتقد أتاحت من الرفات من العراق وأهنا 
 شـخص بّينـت حتلـيالت       ٤٠التأكيد على أن دولة الكويت أعادت إىل العـراق رفـات              - ٩

لكـــويتيني  ل بيانـــات احلمـــض النـــووي احلمـــض النـــووي عـــدم تناظرهـــا مـــع حمتويـــات قاعـــدة 
 وعالوة على ذلك، سـلَّمت دولـة الكويـت رفـات عـدد مـن املفقـودين العـراقيني                    ؛والسعوديني

  .مت العثور عليها يف الكويت
جيب أن تقوم القـوة املتعـددة اجلنـسيات العاملـة يف العـراق بتـوفري األمـن ملواقـع املقـابر               - ١٠

  .اجلماعية يف العراق
 تنــهض مجهوريــة العــراق مبــسؤوليتها عــن تقــدمي مجيــع الــشهود العــراقيني         جيــب أن  - ١١

  .املعلومني
جيب ترقية مستوى التمثيل العراقي يف اللجنة الثالثية واللجنة الفرعيـة التقنيـة إىل أرفـع                  - ١٢

  .املستويات، وينبغي أال يقتصر على جمرد ممثلني لوزارة حقوق اإلنسان
ــذه اال      ــرى حكومــة الكويــت أن ه ــر األمــني العــام     وت قتراحــات إذا أُدرجــت يف تقري

ــأثري إجيــايب علــى تفعيــل أعمــال مجيــع     ــة  األطــراف ســيكون هلــا ت املــشاركة يف اللجنــتني الثالثي
والفرعية التقنية، وستؤدي مـن مث إىل تـسريع عمليـة حتديـد مـصري األسـرى الكـويتيني يف إطـار                

  .صلةالشرعية الدولية وعلى ضوء قرارات جملس األمن ذات ال
  املرادعبد اهللا أمحد ) توقيع(  

  السفري
  املمثل الدائم
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  املرفق الرابع
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٠رســالة مؤرخــة     

  نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية يف الكويت
  

  والـيت ٢٠٠٩ر يينـا / كـانون الثـاين  ٢١تلقيت ببالغ التقدير رسـالتكم الكرميـة املؤرخـة            
املتعلقـة بواليـة املنــسق   ) ١٩٩٩ (١٢٨٤ مــن قـرار جملـس األمــن   ١٤تـشريون فيهـا إىل الفقـرة    

رفيع املستوى إلعادة مجيع الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو رفاهتم إىل أوطاهنم وإعـادة مجيـع                
 املمتلكات الكويتيـة مبـا يف ذلـك احملفوظـات، والـيت طلبـت مـن األمـني العـام تقـدمي تقـارير إىل                        

  .اجمللس حول التقدم احملرز حول هذا الشأن
وغــينِّ عــن القــول أننــا إذ نــثّمن عاليــا لــسعادة غينــادي تاراســوف املــوقّر منــسق األمــم    

ــوده        ــساعيه الكــبرية وجه ــة م ــودين واملمتلكــات الكويتي ــشؤون املفق ــستوى ل ــع امل املتحــدة رفي
داد مؤكــدين علــى تعــاون دولــة الدؤوبــة يف إطــار تنفيــذه لواليتــه الــيت نأمــل هلــا التوفيــق والــس  

الكويت التام إلجناح مهامه القادمة، فإنه ومما يبعث على األسف مل يطرأ أي تقـدم ُيـذكر منـذ         
سنوات عديدة على هذه امللفات، وال خيفى على معاليكم مـا هلـذه القـضايا مـن أبعـاد إنـسانية                     

 مفقــوداً فقــط ٢٣٦ واجتماعيــة بالغــة احلــساسية، فحــىت اآلن مل يــتم التعــرف إال علــى مــصري   
أنه مل يتم العثور على األرشيف الوطين وما ميثله مـن ذاكـرة للدولـة والـذي اسـتوىل عليـه                      كما

  .النظام السابق يف العراق أثناء احتالله للكويت
ــذا         ــة إلغــالق هــذه امللفــات تنفي ــه تعــاون احلكومــة العراقي ويف الوقــت الــذي ُنقــّدر في
، إال أننا نتفق معكم بأمهيـة تكثيـف اجلهـود ومواصـلة             )١٩٩٩ (١٢٨٤ من القرار    ١٤ للفقرة

العمل إلهناء هذه امللفات وإغالقها حتت مظلة األمم املتحدة، وذلك قبـل موعـد تقـدمي التقريـر                  
  .٢٠٠٩أبريل /الشامل جمللس األمن واملقرر عرضه على اجمللس يف نيسان

 العـراق مـستعدة لتقـدمي    كما أننا نرحب بـأن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل                 
املساعدة التقنية لوزارة حقوق اإلنسان العراقية وبالتنسيق مع جلنة الصليب األمحر الدوليـة مـن               

  .أجل حتقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بقضية املفقودين
وأغتنم هذه الفرصة ألعرب لكم عـن أملنـا بـأن تقـوم األمـم املتحـدة بتـشجيع العـراق             

ذ مجيـع قـرارات جملـس األمـن الـصادرة يف إطـار بنـد احلالـة بـني العـراق              على االستمرار يف تنفي   
والكويت ليتم إغالق امللفات اليت بقيت معلّقـة لفتـرة طويلـة مـن الـزمن، وحنـن علـى ثقـة بـأن                         
إهناء مجيع املسائل العالقة بأسرع وقت ممكن سيهيئ األجواء اإلجيابية املالئمة ملزيد مـن التقـدم                

  .وامها االستناد إىل قرارات الشرعية الدولية ممثلة مبنظمة األمم املتحدةحنو عالقات متميزة ق
  الصباحدكتور حممد صباح السامل ) توقيع(

  نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية


