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 مـن   ١٤والثالثون املقـدَّم مـن األمـني العـام عمـال بـالفقرة              رابع  التقرير ال     
  )١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 

    
  مقدمة  - أوال  

وهــو ) ١٩٩٩( ١٢٨٤ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٤عمــال بــالفقرة مقــدم هــذا التقريــر   - ١
ثــة ومــسألة يغطــي التطــورات املتعلقــة مبــسألة املفقــودين مــن الكــويتيني ومــن رعايــا البلــدان الثال   
 املـؤرخ   سابقممتلكات الكويت املفقودة، مبا يف ذلك حمفوظاهتا الوطنيـة، منـذ صـدور تقريـري الـ                

ويغطــي هــذا التقريــر أيــضا نتــائج املــشاورات الــيت  ).S/20112/443 (٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٤
 مـع احلكـومتني بـصدد    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٦ و ٥أجريتها يف العراق والكويت يومى    

  .)١٩٩٩ (١٢٨٤ من القرار ١٤دور الذي تضطلع به األمم املتحدة يف تيسري تنفيذ الفقرة ال
  

األنشطة األخرية املتعلقة بإعـادة وعـودة مجيـع الكـويتيني ورعايـا البلـدان                 -ثانيا   
  الثالثة أو رفاهتم إىل أوطاهنم

سق الرفيـع   على مـدار الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عمـل بنـشاط جنـادي تاراسـوف، املنـ                    - ٢
املــستوى، علــى تــشجيع التعــاون بــني العــراق والكويــت يف البحــث عــن املفقــودين الكــويتيني     

ســبتمرب وتــشرين  /ورعايــا البلــدان الثالثــة، مبــا يف ذلــك خــالل زيارتيــه إىل املنطقــة يف أيلــول        
وقـد عمــل املنـسق يف اتــصال وثيـق مــع أعـضاء اللجنــة الثالثيـة واللجنــة الفرعيــة      . نــوفمرب/الثـاين 

التقنية التابعة هلا، وهى اهليئة الرئيسية اليت تتناول مصري األشخاص املفقودين منذ حـرب اخللـيج     
، حيـث ركـز جهـوده علـى تيـسري البعثـات             ١٩٩١ و   ١٩٩٠اليت وقعـت يف الفتـرة بـني عـامى           

االستطالعية املشتركة، داخل إطار اللجنة الفرعيـة التقنيـة، وحتـت رعايـة جلنـة الـصليب األمحـر                   
وعمـل أيـضا    . ية، يف مواقع بالعراق قد يكون أولئك األشخاص املفقودون قـد ُدفنـوا فيهـا              الدول

على تشجيع العراق على تكثيف ما يقوم به من حتقيقات يف شىت أجزاء البلد، وكذلك توسـيع                 
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األعمـال الـيت تقـوم هبـا         نطاق ما يبذله من جهود جلمع املعلومات بغية زيادة الدقة والفعاليـة يف            
ديـسمرب،  /كـانون األول   ٣ وعقدت اللجنة الفرعية التقنية اجتماعا للمتابعة يف      .  امليدانية البعثات

  .ديسمرب/ كانون األول٥بينما عقدت اللجنة الثالثية اجتماع املتابعة يف 
يف الفتـرة   ) جنـوب العـراق   (وقد جرت بعثـة اسـتطالعية ميدانيـة خامـسة يف اخلميـسية                - ٣

 خندق حبثـا عـن رفـات    ١٠ ٠٠٠ىت اآلن ُحفر ما يزيد على    وح. سبتمرب/ أيلول ١٨ إىل   ٣من  
بيد أن فقدان املعلومات الدقيقـة مـا زال يعـوق تلـك اجلهـود الـيت مل تـتمخض بعـد                      . املفقودين
  .عن نتائج

وإضــافة إىل ذلــك، أجــرى العــراق حتقيقاتــه الذاتيــة هبــدف اســتطالع إمكانيــة وجــود      - ٤
يقات أمورا منها القيام بأعمـال احلفـر يف الرمـادي    ومشلت تلك التحق  . مواقع مقابر عل أراضيه   

الـيت كـان قـد عثـر فيهـا علـى            ) جنـوب العـراق   (، وكـذلك يف منطقـة الـسماوة         )وسط العراق (
وقد أرسلت بيانات علم اإلنـسان بـصدد النتـائج إىل     . رفات عدد من األشخاص جمهويل اهلوية     

 احلمـض النـووي هبـدف حتديـد         الكويت عرب جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة، مـصحوبة بعينـات             
وأرسل العراق أيضا عددا مـن املـوظفني للتـدريب يف أسـتراليا وأعـرب عـن نيتـه                   . اهلوية اجلينية 

وتـشري املعلومـات املتاحـة      . شراء معدات جديدة تساعد على حتديد مواقع الرفات واستخراجه        
ن، بيـد أهنـم أنكـروا        مسؤوال من النظام العراقي السابق يف الـسجو        ٥٠إىل أنه جرى زيارة حنو      

وجود أى معلومات لديهم عن احتمال وجود مواقع مقابر قد ُيعثر فيها على رفـات املـواطنني                 
  .الكويتيني املفقودين

نوفمرب، سافر املنسق إىل بغـداد حيـث اجتمـع مـع نائـب رئـيس       / تشرين الثاين٢٠ويف    - ٥
وكـرر كالمهـا   . الـسوداين الوزراء العراقي، حسني شهرستاين، ووزيـر حقـوق اإلنـسان، حممـد           

وأشـار  . تأكيد تصميم حكومتهما على الوفاء جبميع االلتزامات املتبقيـة فيمـا خيـتص بالكويـت              
نائب رئيس الوزراء إىل أنـه رغـم أن العـراق يفـضل إهنـاء واليـة املنـسق الـسامي ومعاجلـة هـذه            

ضـمن واليـة بعثـة      املسألة بصورة ثنائية مع الكويت، فإن العراق لن يعارض إدراج هـذا امللـف               
وأكد من جديد السيد حممد السوداين التزام العـراق         . األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق     

ــة الثالثيــة واللجنــة      مبواصــلة البحــث عــن األشــخاص املفقــودين بالتعــاون مــع الكويــت واللجن
  .الفرعية التقنية التابعة هلا

بعــد ذلــك إىل الكويــت، حيــث اجتمــع   نــوفمرب، ســافر املنــسق  / تــشرين الثــاين٢١ويف   - ٦
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية، الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح، الذي كرر تأكيـد               مع

إمتـام   أمهية امتثال العراق جلميع التزاماته املتبقية، وكذلك استعداد الكويت ألن تـدعم العـراق يف     
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ــة  ــع اســتمرار الوال  . هــذه العملي ــع    وأضــاف أن الكويــت ال تتوق ــى مجي ــور عل ــتم العث ــة ريثمــا ي ي
  .املفقودين الباقني، ولكن من املتوقع إحراز مزيد من التقدم يف البحث عن الكويتيني املفقودين

  
  األنشطة األخرية املتعلقة بإعادة املمتلكات الكويتية  -ثالثا   

ال يتجـزأ    احملفوظـات الوطنيـة جـزءا         املمتلكات الكويتية املفقـودة، مبـا فيهـا        تشكل مسألة   - ٧
ــرار جملــس األمــن    ــراق     ). ١٩٩٩ (١٢٨٤مــن ق ــى عــدد مــن األصــناف يف الع ــور عل ورغــم العث

وإعادهتـــا إىل الكويـــت خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، مل ُيحـــرز تقـــدم جـــوهري يف البحـــث 
  .احملفوظات الوطنية الكويتية، وال توجد معلومات موثوق هبا عن مصريها أو مكان وجودها عن
جتماعات األخرية مع املسؤولني العراقيني واصل املنسق حـث حكومـة العـراق             ويف اال   - ٨

على أن تستفيد بشكل تام من اللجنة العراقية اليت أنشئت يف اآلونة األخـرية بـشأن احملفوظـات             
ــه مــن أنــشطة       ــائج مــا تقــوم ب ــرا إىل األمــم املتحــدة عــن نت ــة، وأن تقــدم تقري ــة الكويتي . الوطني

بلــغ املنــسق أن الكويــت قــد أنــشأت جلنــة خاصــة هبــا بــشأن احملفوظــات   ســبتمرب، أُ/أيلــول ويف
يرأســها مــدير إدارة املنظمــات الدوليــة يف وزارة اخلارجيــة، وأن تلــك اللجنــة يف انتظــار تلقــي   
إشارة من العراق عن املوعد الذي ميكن أن جتتمع فيـه اللجنتـان هبـدف مواصـلة العمـل املتعلـق              

  .املفقودةبالبحث عن املمتلكات الكويتية 
يونيه، اجتمع ممثال العراق والكويت بغـرض إعـادة ممتلكـات كويتيـة             / حزيران ٢٧ويف    - ٩

عبــارة عــن شــرئط ختــص حمفوظــات حمطــة اإلذاعــة الرمسيــة لدولــة الكويــت، وكتــابني خيــصان    
وحسب ما جاء يف احملـضر احلـريف الجتمـاع شـارك فيـه مـع املنـسق املنـدوب         . جامعة الكويت 

، أشــار ممثــل وزارة )انظــر املرفــق(يونيــه / حزيــران٢٩دى األمــم املتحــدة يف الــدائم للكويــت لــ
  :اخلارجية الكويتية إىل أن

ــوة  ”     ــو ال شـــك خطـ ــات هـ ــادة بعـــض املمتلكـ ــام، وأن اجلانـــب إعـ  إىل األمـ
يأمل أن يتبع ذلك وجود العزمية على إعـادة املمتلكـات األكثـر قيمـة وأمهيـة،                  الكوييت

يت ختــص الــديوان األمــريي، وديــوان ســعادة وىل العهــد، خاصــة احملفوظــات الوطنيــة الــ
  .“ووزارة اخلارجية

م ، أبلـغ املنـدوب الـدائ      )انظر املرفق الثـاين   (أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف رسالة مؤرخة      - ١٠
ق بأن وزارة خارجيـة العـراق قـد نـشرت إعالنـا علـى موقعهـا                 للعراق لدى األمم املتحدة املنس    

الـــذين ’الـــصحف الوطنيـــة، حتـــث فيـــه املـــواطنني العـــراقيني  الرمســـي، وكـــذلك يف عـــدد مـــن 
، علـى إرسـاهلا إىل اللجنـة الـيت تتـوىل      ‘حوزهتم أى وثائق أو ممتلكـات ختـص دولـة الكويـت            يف

  .مسؤولية تنسيق اجلهود العراقية املتعلقة باحملفوظات الوطنية الكويتية
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 بعـد، بـرهن العـراق بعثـوره         ويف حني أن مصري احملفوظات الوطنية الكويتيـة مل يتحـدد            - ١١
على بعض املمتلكات الكويتية املفقودة، على أن اجلهود الصادقة واملـستمرة الـيت يبـذهلا بـصدد            

  .هذا امللف تؤيت مثارها
  

  وسيلة التقدم إىل األمام  -رابعا   
 ٢٠٠٠، قـدمت منـذ عـام    )١٩٩٩ (١٢٨٤ من قرار جملـس األمـن      ١٤عمال بالفقرة     - ١٢

 تقريــرا فيمــا يتعلــق بقيــام العــراق بإعــادة مجيــع الكــويتيني ورعايــا الــدول  ٣٤إىل جملــس األمــن 
الثالثة أو رفاهتم إىل أوطاهنم، وكذلك إعـادة مجيـع املمتلكـات الكويتيـة، مبـا فيهـا احملفوظـات،                     

  .اليت استوىل عليها العراق
 املعنيـة   كويتيا يف العراق علـى يـد األفرقـة الكويتيـة    ٢٣٦ويف حني أنه ُعثر على رفات     - ١٣

، بـاءت بالفـشل منذئـذ حمـاوالت العثـور           ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣  عـامي  بالبحث واسـتخراج اجلثـث    
وفيمـا  .  كويتيا، رغم أن العراق أبـدى مـشكورا حـسن النيـة يف هـذا الـصدد                ٣٦٩على رفات   

خيتص باملمتلكات الكويتية املفقودة، استعاد العراق عددا من األصناف مثـل حمفوظـات حمطـىت               
زيون الكويتيتني، وشرائط ميكروفيلم تضم حمفوظات صحف كويتية، وعمـالت          اإلذاعة والتلف 

. ورقية ومعدنية قدميـة، وكـذلك مفـاتيح خزانـة تعـود ملكيتـها إىل املـصرف املركـزي الكـوييت                    
  .ومع ذلك، أُحرز تقدم ضئيل يف البحث عن احملفوظات الوطنية الكويتية

ــها إىل اجمللــس    - ١٤ ــع التقــارير الــيت قدمت ــها ويف مجي ــرال، ومن ــسان٨ملــؤرخ ا تقري أبريــل / ني
٢٠٠٩) S/2009/190(١٨٥٩ مــن قــرار جملــس األمــن    ٥عمــال بــالفقرة  ر املقــدم، يــقرتال، و 

 دعـوت كـال اجلـانبني إىل مواصـلة          ،)S/2009/385 (٢٠٠٩يوليـه   /متـوز  ٢٧ املؤرخ   ،)٢٠٠٨(
سألة اإلنـسانية املتعلقـة     التعاون وتطبيق تدابري بناء الثقة هبدف تشجيع إحراز تقدم يف تسوية املـ            

جملـس األمـن يف    ويف تقريري السابق، الذي رحـب بـه     . عايا وممتلكات مبا فقدته الكويت من ر    
، أعربت عن اعتقادي بأن العـراق والكويـت    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٠ يف    صحفي صادر  بيان

ا فقدتـه  البحـث عـن مـ       اجلهـود املبذولـة يف     ينبغي هلما البدء يف استطالع ترتيبـات أخـرى تعـزز          
  .الكويت من رعايا وممتلكات

وعلـى مـدار العــام املاضـي، عقـد العــراق والكويـت مـشاورات وتبــادال رسـائل بــشأن          - ١٥
 ١٢٨٤ من قرار جملـس األمـن        ١٤املسألة، وأعلماين مبوقف كل منها فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة          

  .مستقبال) ١٩٩٩(
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، يف رسـالة وجههـا إيلَّ، إهنـاء    ية العـراق  خارجيونيه، طلب إيلَّ وزير     / حزيران ١٨ويف    - ١٦
 واليــة املنــسق الــسامي ومعاجلــة تلــك الواليــة مــن خــالل القنــوات الدبلوماســية الثنائيــة، ورمبــا  
بالتعاون مع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة أو بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق                         

  ).انظر املرفق الثالث(
 موجهـــة إىل رئــــيس جملـــس األمــــن   ،٢٠١٢يوليــــه /متـــوز  ٢٠ مؤرخــــة ويف رســـالة   - ١٧

)S/2012/567( ّجملــس األمــن منــسقاً رفيــع املــستوى  ن، أعربــت الكويــت عــن أملــها يف أن يعــي 
قد يكـون مـن املناسـب أن يتـابع املنـسق أو املمثـل               ”ممثالً خاصاً لألمني العام، وأضافت أنه        أو

ومــع ذلــك ). قابس الــانظــر املرجــع (“راقاخلــاص مجيــع االلتزامــات الدوليــة املتبقيــة علــى العــ  
ــة مؤرخــة      ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١٧أوضــحت الكويــت موقفهــا إزاء العــراق يف رســالة تالي

وأعربت الكويت، يف تلـك الرسـالة الـيت أحيطـت           . ، هوشيار زيباري  خارجية العراق وزير   إىل
وجب البند الـسادس    هبا األمم املتحدة علما، عن األمل يف أن ينشئ جملس األمن آلية جديدة مب             

تعـيني ممثـل    ) ب(تعيني منسق رفيع املستوى جديد؛      ) أ(من ميثاق األمم املتحدة إما عن طريق        
ــد؛   ــم املتحــد    ) ج(خــاص جدي ــة األم ــة بعث ــاق والي ــيع نط ــراق   توس ــساعدة إىل الع ــدمي امل ة لتق

. ملفقـودة تشمل مسأليت الكـويتيني ورعايـا الـدول الثالثـة املفقـودين واملمتلكـات الكويتيـة ا                 كي
املتبقيـة،  وجاء يف الرسالة أيـضا أن ذلـك ينبغـي أن حيـدث بعـد الوفـاء فعليـا بالتزامـات العـراق                        

  .خاصة ما يتصل باحلدود
ــاريت األخــرية، أجريــت مناقــشات مكثفــة للمتابعــة مــع حكــومىت البلــدين       - ١٨ وخــالل زي

قـف كـل منـهما،      وكـرر كـال الطـرفني مو      . بصدد مواصلة أنشطة األمم املتحدة يف هذا الصدد       
وأبديا الرغبة، يف معرض الترحيب مبواصلة الدور الـذي تـضطلع بـه األمـم املتحـدة، يف إدمـاج                    
هذه األنـشطة يف واليـة البعثـة، ولكـن يف ظـل شـروط حمـددة وضـعتها الكويـت، أبرزهـا وفـاء                         

  .العراق بالتزاماته املتصلة باحلدود
عراق، تركت لديهما انطباعـا بـأن مثـة    وخالل املشاورات اليت أجريتها مع الكويت وال     - ١٩

فرصة تارخيية يف متناول أيـديهما لتـرك املاضـي وراء ظهورمهـا وبـدء عهـد جديـد مـن التعـاون                       
ــهما  ومراعــاة للمواقــف الــيت أعــرب عنــها يف الــسابق ممثــل كــل مــن احلكــومتني،         . فيمــا بين

ا مـن معاجلـة هـذه       هلما عن وجهة نظـري الـيت مفادهـا أن البعثـة يف موقـف ميكنـها متامـ                   أعربت
املــسائل بــشكل مــستمر داخــل العــراق، وذلــك بــالنظر إىل وجودهــا الواســع النطــاق يف جمــال    
حقوق اإلنسان، ومكاتبها يف العراق والكويت، وقدرهتا على التشارك مع الـسلطات املختـصة    

ــه     . بلــدينيف ال ــاء جبميــع التزامات ــة أن يتحــرك العــراق ســريعا صــوب الوف وأكــدت أيــضا حتمي
  .ب قرارات جملس األمنمبوج
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  املالحظات  -خامسا  
يواصل العراق إحراز تقدم مطرد صوب احـتالل مكانـه الـصحيح يف املنطقـة، والعـامل                   - ٢٠

. العــريب واجملتمــع الــدويل األوســع مــدى، باعتبــاره عــضوا مؤســسا مــن أعــضاء األمــم املتحــدة   
 أشخاص وممتلكات بالنـسبة حلكومـة       أقر متاما بأمهية املسائل املتعلقة مبا فقدته الكويت من         وأنا

ويف حـني أنـين أرى أن العـراق قـد أبـدى حـسن النيـة يف مـسألة املفقـودين،          . وشعب الكويـت  
فإن بوسعه أن يبذل جهـدا أكـرب يف هـذا الـصدد، ورمبـا جهـدا أكـرب مـن ذلـك بالنـسبة ملـسألة                           

  .املمتلكات املفقودة، مبا يف ذلك احملفوظات
جيايب الـذي أسـفرت عنـه الزيـارة الـيت قـام هبـا رئـيس وزراء                  ولقد تشجعت بالزخم اإل     - ٢١

مــارس، وزيــارة أمــري الكويــت إىل بغــداد حلــضور  / آذار١٥ و ١٤العــراق إىل الكويــت يــومى 
مـارس، وكـذلك الـدورة الثانيـة للجنـة الوزاريـة       / آذار٢٩مؤمتر قمـة جامعـة الـدول العربيـة يف      

بريل، هبدف معاجلة مجيع املـسائل العالقـة وتطبيـع          أ/ نيسان ٢٩العراقية املشتركة يف     -الكويتية  
ن مـيالد   عـال فـضي إىل إ   وحيـدوين األمـل يف أن تـستمر روح التعـاون اإلجيابيـة وأن ت              . العالقات

  .فترة جديدة من بناء الثقة بني الطرفني
وأرحـــب باملبـــادرة الـــيت اختـــذهتا اللجنـــة العراقيـــة الـــيت تتـــوىل تنـــسيق عمليـــة البحـــث   - ٢٢
ات الكويتية املفقودة، مبا فيها احملفوظات الوطنيـة، بنـشر إعـالن بالـصحف العراقيـة                املمتلك عن

وأتطلــع إىل أن تواصــل اللجنــة جهودهــا . وعلــى موقــع وزارة اخلارجيــة علــى شــبكة اإلنترنــت
ــة       ــة، وأشــجع أعــضاء اللجن ــة الكويتي ــة إىل التأكــد مــن مكــان وجــود احملفوظــات الوطني الرامي

ا مع نظرائهم الكويتيني يف أقرب وقت ممكن، ملواصلة مناقـشة الطرائـق             العراقية على أن جيتمعو   
  .اليت ميكن من خالهلا للجانبني العمل معا بصدد هذه املسألة

وأود أن أقـر بالـدور الرائـد الـذي تـضطلع بـه جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة يف املهمـة              - ٢٣
املتعلقة مبسألة املفقودين، والدعم واإلسهام املقدمني من الكويت، وكـذلك األعـضاء اآلخـرين        

ويبـدو أن مــن املالئـم القيـام ببعثــات    . يف اللجنـة الثالثيـة ويف اللجنــة الفرعيـة التقنيـة التابعــة هلـا     
ستطالعية مشتركة يف العراق يف إطار اللجنة الفرعية التقنية حتت رعايـة جلنـة الـصليب األمحـر      ا

الدولية، حيث ميثل ذلك آلية ملموسـة كفيلـة بالكـشف عـن مـصري املفقـودين الكـويتيني ومـن                     
  .رعايا البلدان الثالثة

ال ســـيما وخـــالل زيـــاريت األخـــرية إىل البلـــدين واالجتماعـــات الـــيت عقـــدهتا هنـــاك،    - ٢٤
االجتماع مع أمري الكويـت ورئـيس وزراء العـراق، ملـست اسـتعدادا إجيابيـا مـن كـال الطـرفني                      
ألن يتحركا إىل األمام ويعاجلا املسائل املعلقة، وأثق يف أن ذلك االستعداد سيفـضي إىل إحـراز    

 إىل واسـتنادا . مزيد من التقدم يف املسائل املتعلقـة مبـا فقدتـه الكويـت مـن أشـخاص وممتلكـات                  
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املشاورات اليت أجريتها مع احلكومتني، أرى أن قيام األمم املتحدة بأنـشطة مكثفـة علـى أرض         
الواقــع تــستهدف مــساعدة حكومــة العــراق، قــد يفــضي إىل نتــائج ملموســة بــشأن مــا فقدتــه     

وقد تكـون بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق                . الكويت من أشخاص وممتلكات   
وجـه خـاص لتـويل هـذه املهمـة، حيـث سأواصـل تقـدمي تقـارير إىل جملـس األمـن                       مهيأة جيـدا ب   

ويف هـذا الـسياق، سـأراعي مـا أحـرزه           . مدى التنفيذ والتقدم احملـرز بـصدد كـال املـسألتني           عن
العراق من تقدم شامل يف تنفيذ مجيع التزاماته املتبقية مبوجب الفصل الـسابع، وأبرزهـا احلاجـة            

 ملموس يف التزاماته الدوليـة املتبقيـة فيمـا يتعلـق مبـشروع صـيانة احلـدود                  املاسة إىل إحراز تقدم   
ــة  - العراقيــة ــرار جملــس األمــن  (الكويتي ــزارعني إىل ا، وتقــدمي تعويــضات  ))١٩٩٣ (٨٣٣ق مل

  )).١٩٩٤ (٨٩٩قرار جملس األمن (
 الثقـة بـني     وأنا أعترب أن األشهر القليلة املقبلة سـتكون مبثابـة فتـرة حامسـة بالنـسبة لبنـاء                   - ٢٥

العراق والكويت، ومن املأمول أن تفضي إىل اإلسراع بوترية تـسوية املـسائل الثنائيـة واملتعـددة         
وخالل هذه الفترة املؤقتة، بوسع الطـرفني االعتمـاد علـى دعـم األمـم               . األطراف املتبقية بينهما  

وأنـا ملتـزم بتـسوية    . املتحدة التام الذي من شأنه تيسري عودة العالقات إىل طبيعتها بني البلدين          
 ومن رعايا البلدان الثالثة، واملمتلكات الكويتية املفقـودة يف أسـرع            يني املفقودين الكويت  مسأليت

وأنا أتطلـع إىل العمـل عـن كثـب يف هـذا الـصدد مـع                 . وقت ممكن يف ظل التعاون من الطرفني      
 ويف ضـوء اجلهـود      .حكومىت العراق والكويت سواء مباشرة أو عن طريـق املمـثلني التـابعني يل             

اليت يبذهلا املمثـل الرفيـع املـستوى التـابع يل يف إطـار الواليـات األخـرية املوكلـة إليـه، مـا زلـت                          
 الفتـرة املقبلـة بالنـسبة للعمـل الـذي تقـوم بـه األمـم                 ميكـن اتباعـه يف     ستطلع نوعيـة أفـضل هنـج      أ

دة عثــة األمــم املتحــوأنــا أنظــر يف عــدة خيــارات، تــشمل الطلــب إىل ب. املتحــدة يف هــذا امليــدان
 تتوىل أداء هذا الدور، وهو هنـج أشـار الطرفـان إىل أنـه مقبـول                 يلتقدمي املساعدة إىل العراق ك    

االستعاضـة عـن املنـسق       تعيني منـسق مؤقـت يف إطـار االتفاقـات املاليـة القائمـة؛ أو               لديهما؛ أو 
 مبقــر األمــم الرفيــع املــستوى احلــايل بــآخر لــدى تقاعــده عــن العمــل؛ أو الطلــب إىل مــسؤول    

  .املتحدة بأن يضطلع بأداء هذه الوالية
 أعـرب عـن شـكري للـسيد تاراسـوف، الـذي             يتاما، أود أن أغتنم هـذه الفرصـة كـ         وخ  - ٢٦

ديـسمرب، إزاء مـا بذلـه مـن     / كـانون األول  ٣١ستنتهي فترة واليتـه كمنـسق رفيـع املـستوى يف            
  .جهود ألداء املهام اليت أوكلت إليه
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  املرفق األول
  

  ]اإلنكليزيةب: صلاأل[
  

 موجهــة إىل املنــسق الرفيــع املــستوى ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩رســالة مؤرخــة     
   الدائم للكويت لدى األمم املتحدةندوبمن امل

  
 بغــرض ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٧يـسرين أن أرفــق طيــه حمــضر االجتمـاع املعقــود يف     

بعـة إلذاعـة دولـة الكويـت،     تسلم ممتلكات كويتية من مجهوريـة العـراق، تتـألف مـن أشـرطة تا             
وكذلك حمضر االجتماع املعقود يف نفـس اليـوم بغـرض تـسلم ممتلكـات كويتيـة مـن مجهوريـة                     

  ).انظر الضميمة( جامعة الكويت  ختصالعراق تتألف من كتب
  

  العتييبمنصور  ) توقيع(
  السفري

   الدائمندوبامل
  



S/2012/931  
 

12-64343 9 
 

  ١الضميمة 
  

  ]ةعربيالب: األصل[
  

بــارة عــن أشــرطة تابعــة إلذاعــة  يتيــة مــن مجهوريــة العــراق ع حمــضر اســتالم ممتلكــات كو    
  الكويت  دولة
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٧

  
مبوجـــب قــــرارات جملــــس األمــــن ذات الــــصلة، اســــتلمت دولــــة الكويــــت بتــــاريخ    

 صـندوق حيتـوي علـى أشـرطة تابعـة ألرشـيف إذاعـة دولـة         ٢عدد  (٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٧
سـتوىل عليهـا النظـام الـسابق يف العـراق أثنـاء احتاللـه              من مجهورية العراق، كان قد ا     ) الكويت

  .١٩٩٠لدولة الكويت عام 
ومت االستالم يف مقر وزارة اخلارجية بدولة الكويت حبـضور ممثـل وزارة اخلارجيـة وممثـل                   

وزارة اإلعالم، وممثلني عن وزارة اخلارجية العراقية وسفارة مجهورية العراق لدى دولة الكويـت،              
  .يف الكويت املتحدة األممهذا احملضر والتوقيع عليه حبضور مسؤول مكتب وقد مت حترير 

هــذا وقــد أوضــح ممثــل وزارة اخلارجيــة الكويتيــة بــأن مــا مت اليــوم مــن اســتعادة بعــض    
املمتلكات هو دون أدىن شك خطوة لألمام، يأمل اجلانب الكوييت أن تتبعها إعادة املمتلكـات               

 خاص األرشيف الوطين اخلاص بالديوان األمريي وديـوان         ذات القيمة األكرب واألهم، وبشكل    
  .وزارة اخلارجيةومسو ويل العهد 

  
  مجهورية العراق  دولة الكويت

  سفري مجهورية العراق لدى دولة الكويت  مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية
  سعادة حممد حسني حممد حبر العلوم  السفري جاسم مبارك املباركي

    
املــــــساعد  الوكيــــــل -ثــــــل وزارة اإلعــــــالم مم

  اإلذاعة لشؤون
ــة اإلدارة-ممثــــــــل وزارة اخلارجيــــــــة   القانونيــــــ

  )التعويضات قسم(
  السيد معاذ عبد الوهاب عبد الرزاق  سعادة يوسف مصطفى عبد اهللا

    
   املتحدةاألمم

  يف الكويت األمم املتحدة اإلمنائي برنامجالقائم بأعمال 
  السيد هاشم حسن علي
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  ٢الضميمة 
  

  ]ةعربيالب: األصل[
  

  حمضر استالم ممتلكات كويتية من مجهورية العراق عبارة عن كتب تابعة جلامعة الكويت    
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٧

  
دولــــة الكويــــت بتــــاريخ اســــتلمت مبوجـــب قــــرارات جملــــس األمــــن ذات الــــصلة،    

هوريـة العـراق، كـان      مـن مج  )  كتاب تابع جلامعـة الكويـت      ٢عدد   (٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٧
  .١٩٩٠قد استوىل عليها النظام السابق يف العراق أثناء احتالله لدولة الكويت عام 

ومت االستالم يف مقر وزارة اخلارجية بدولة الكويت حبـضور ممثـل وزارة اخلارجيـة وممثـل                   
 الكويـت،   وزارة اإلعالم، وممثلني عن وزارة اخلارجية العراقية وسفارة مجهورية العراق لدى دولة           

  .الكويتدولة يف  املتحدة األمموقد مت حترير هذا احملضر والتوقيع عليه حبضور مسؤول مكتب 
هــذا وقــد أوضــح ممثــل وزارة اخلارجيــة الكويتيــة بــأن مــا مت اليــوم مــن اســتعادة بعــض    

املمتلكات هو دون أدىن شك خطوة لألمام، يأمل اجلانب الكوييت أن تتبعها إعادة املمتلكـات               
القيمة األكرب واألهم، وبشكل خاص األرشيف الوطين اخلاص بالديوان األمريي وديـوان            ذات  

  .وزارة اخلارجيةومسو ويل العهد 
  

  مجهورية العراق  دولة الكويت
  سفري مجهورية العراق لدى دولة الكويت  مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية

  حسني حممد حبر العلومسعادة حممد   السفري جاسم مبارك املباركي
    

املــــــساعد  الوكيــــــل -ممثــــــل وزارة اإلعــــــالم 
  اإلذاعة لشؤون

ــة اإلدارة-ممثــــــــل وزارة اخلارجيــــــــة   القانونيــــــ
  )التعويضات قسم(

  السيد معاذ عبد الوهاب عبد الرزاق  سعادة يوسف مصطفى عبد اهللا
    

   املتحدةاألمم
   الكويتيف األمم املتحدة اإلمنائي برنامجالقائم بأعمال 

  السيد هاشم حسن علي
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  املرفق الثاين
  

  ]اإلنكليزيةب: األصل[
  

 املنـــسق الرفيـــع  موجهـــة إىل٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١رســـالة مؤرخـــة     
   الدائم للعراق لدى األمم املتحدةندوباملستوى من امل

  
بنــاء علــى تعليمــات تلقيُتهــا مــن حكــوميت، أتــشرف بــإبالغكم أن وزارة الــشؤون           

ارجية العراقية أعادت نشر إعالن يف املوقع اإللكتروين الرمسي للوزارة ويف عدد من اجلرائـد             اخل
 ٢٦٣٨ و  ٢٦٣٧ من جريدة الزمـان، واألعـداد        ٤٣٠٨ و   ٤٣٠٧العراقية احمللية مثل العددين     

ــصباح، واألعــداد   ٢٦٣٩و  ــدة ال ــصباح  ٢٣٨٧ و ٢٣٨٦ و ٢٣٨٥ مــن جري ــدة ال  مــن جري
 ٣٠٧٣ و   ٣٠٧٢ من جريدة البيان، واألعـداد       ١٠٢٢ و   ١٠٢١و   ١٠٢٠اجلديد، واألعداد   

 مـن جريـدة العـامل، واألعـداد         ٦٦٢ و   ٦٦١ و   ٦٦٠ من جريدة االحتـاد، واألعـداد        ٣٠٧٤و  
 من جريدة املـواطن، والعـدد       ١٧٢٦ من صحيفة العدالة، والعدد      ٢٥١٤ و   ٢٥١٣ و   ٢٥١٢

 جريــدة املــشرق،  مــن٢٤٦٣ و ٢٤٦٢ و ٢٤٦١ مــن جريــدة طريــق الــشعب، واألعــداد ٣٢
ــداد  ــداد   ٢٥٩٧ و ٢٥٩٦ و ٢٥٩٥واألعــ ــدى، واألعــ ــدة املــ ــن جريــ  ١٦٥٧ و ١٦٥٦ مــ

 من جريدة البينة، حيث املـواطنني العـراقيني ممـن لـديهم أي ممتلكـات أو وثـائق تعـود                     ١٦٥٨ و
ــة باحملفوظــات        ــسيق اجلهــود املتعلق ــة املــسؤولة عــن تن ــها إىل اللجن ــة الكويــت علــى إحالت لدول

 .نــشأة يف وزارة اخلارجيــة العراقيــة يف إطــار التزامــات العــراق أمــام اجملتمــع الــدويلالكويتيــة وامل
  ).انظر الضميمة(مرفق طيه نص اإلعالن و
  

  البيايتطالب محيد  ) توقيع(
  السفري فوق العادة واملفوض

   الدائمندوبامل
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  الضميمة
  

  ]ةعربيالب: األصل[
  

  إعالن    
  

لشرفاء ممن لديهم معلومـات عـن ممتلكـات أو وثـائق            هتيب وزارة اخلارجية باملواطنني ا      
تعــود لدولــة الكويــت الــشقيقة االتــصال بوزارتنــا هبــدف إعادهتــا إىل الكويــت، وذلــك تنفيــذا    

  .لقرارات جملس األمن
إن تعـاون املــواطنني مــع الــوزارة إمنــا هــو عمــل وطــين يهــدف إىل تــسوية املــسائل الــيت    

مكني العـراق مـن العـودة إىل وضـعه الطبيعـي يف اجملتمـع               ورثناها جراء جرائم العهد السابق ولت     
وملن يقدم أية معلومـات حـول تلـك املمتلكـات مكافـأة مـن الـوزارة ويكـون قـد قـدم               . الدويل

  .خدمة هامة لوطنه
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  إعالن    
  

تــدعو وزارتــا اخلارجيــة وحقــوق اإلنــسان املــواطنني الــشرفاء إىل تقــدمي مــا لــديهم           
  .اء حرب الكويت وأماكن اختفائهممعلومات عن املفقودين جر من

ــة جهــودا جــادة للعثــور علــى هــؤالء املفقــودين أو علــى         لقــد بــذلت احلكومــة العراقي
إن الـسعي إلجنـاز     . ٣٧٣ مفقـودا حلـد اآلن واملتبقـي         ٢٣٦وقد جنحنا يف العثـور علـى        . رفاهتم

ــة    ــا الدولي املفقــودين وإن تقــدمي املعلومــات حــول هــؤالء  . هــذه املهمــة هــو جــزء مــن التزاماتن
خدمة لبلدنا العزيز يف التخلص من آثار اجلرائم اليت ارتكبـها النظـام الـسابق وحمافظـة علـى                هو

  .مسعة العراق ومكانته الطبيعية يف اجملتمع الدويل
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  املرفق الثالث
  

  ]اإلنكليزيةب: األصل[
  

 موجهــة إىل مكتــب األمــني ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٧مــذكرة شــفوية مؤرخــة     
  البعثة الدائمة للعراق لدى األمم املتحدةالعام من 

  
هتدي البعثة الدائمـة جلمهوريـة العـراق لـدى األمـم املتحـدة حتياهتـا إىل مكتـب األمـني                       

، تتـشرف بـأن ترفـق       ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٨ وباإلشارة إىل مذكرته الشفوية املؤرخة       ،العام
م املتحـدة، مـن هوشـيار زيبـاري،          مون، األمني العـام لألمـ      - طيه الرسالة املوجهة إىل بان كي     
  ).انظر الضميمة(وزير خارجية مجهورية العراق 

  .وترجو البعثة الدائمة جلمهورية العراق ممتنة إيصال هذه الرسالة إىل وجهتها العليا  
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  الضميمة
  

  ]بالعربية: األصل[
  

قترحنـا   والـيت ا   ٢٠١١يوليـه   /متـوز  ٥نود أن نشري إىل رسالتنا املوجهة إىل معاليكم يف            
فيها إهناء والية املنسق اخلاص حول املفقودين واملمتلكات الكويتيـة الـسيد غينـادي تاراسـوف                

  .ونقل امللف إىل العالقات الثنائية العراقية الكويتية
ات الـيت  رتعلمون معاليكم مقدار اجلهود الـيت بـذهلا العـراق إلهنـاء هـذا امللـف واملـشاو                 

ت تقـدما ملحوظـا يف سـبيل        لـس األمـن والـيت أحـرز       ة يف جم  أجريناها مع الدول الدائمة العضوي    
هنـاء هـذا   لـذا نطلـب مـن جملـس األمـن، مـن خاللكـم، إ             . نقل هذا امللـف إىل العالقـات الثنائيـة        

ت الثنائية من خالل إرسال فريق كوييت يقيم يف العـراق، سـواء يف مقـر        امللف ونقله إىل العالقا   
 يف بغــداد يقــوم بالتعــاون مــع فريــق عراقــي إلجنــاز ُيحـدد باالتفــاق أو ضــمن الــسفارة الكويتيــة 

وبذلك ننهي والية املنسق اخلـاص غينـادي تاراسـوف اآلن أو يف مـدة             . تبقى من هذا امللف    ما
، علـى أن يعمـل الفريـق املـشترك بالتعـاون مـع ممثلـي اللجنـة الدوليـة                    ٢٠١٢أقصاها هناية عـام     

ذا اخلـصوص بـصفتها منظمـة ذات أهـداف     للصليب األمحر اليت أبدت استعدادها للتعاون يف ه     
، وبـذلك   )يونـامي (عـراق يف بغـداد      لملـساعدة ا   املتحـدة    األمـم إنسانية، أو بالتعاون مـع مكتـب        

يتمكن جملس األمن مـن اختـاذ قـرار إلخـراج العـراق مـن التزامـات الفـصل الـسابع مـن امليثـاق                         
  .حول هذا امللف

 بعــض الــدول األعــضاء يف جملــس ومــن املقترحــات الــيت ُعرضــت أثنــاء مــشاوراتنا مــع   
األمن أن ُينقل هذا امللف من أحكام الفـصل الـسابع إىل أحكـام الفـصل الـسادس مـع نقلـه إىل                     

ملـساعدة   املتحـدة    األمـم العالقات الثنائيـة بإشـراف اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر أو مكتـب                 
  ).يونامي(يف بغداد العراق 

  
  ، العاماألمنيمعايل 

ــزام العــراق باالســتمرار بعمليــات البحــث والتنقيــب   نــود أن نؤكــد ملعــ    اليكم علــى الت
املفقودين وحرصه التام على معاجلة امللف اإلنساين والوجداين الذي يهم العوائـل الكويتيـة         عن

املنكوبــة لفقــدان ذويهــا، وإننــا نؤكــد ملعــاليكم أن تــشكيل اللجنــة الثنائيــة املقترحــة ســيمكننا     
  .هذا امللف اإلنساينالتعاون املباشر إلهناء  من
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، تفهمكـم ملوقـف العـراق اجلـاد إلهنـاء هـذا امللـف وتقـدمي                  العام األمنينأمل، يا معايل      
  .العون املطلوب إلجناز هذه املهمة

  .مع وافر التقدير  
  

  هوشيار زيباري
  وزير خارجية مجهورية العراق

  
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١٨
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	4 - وإضافة إلى ذلك، أجرى العراق تحقيقاته الذاتية بهدف استطلاع إمكانية وجود مواقع مقابر عل أراضيه. وشملت تلك التحقيقات أمورا منها القيام بأعمال الحفر في الرمادي (وسط العراق)، وكذلك في منطقة السماوة (جنوب العراق) التي كان قد عثر فيها على رفات عدد من الأشخاص مجهولي الهوية. وقد أرسلت بيانات علم الإنسان بصدد النتائج إلى الكويت عبر لجنة الصليب الأحمر الدولية، مصحوبة بعينات الحمض النووي بهدف تحديد الهوية الجينية. وأرسل العراق أيضا عددا من الموظفين للتدريب في أستراليا وأعرب عن نيته شراء معدات جديدة تساعد على تحديد مواقع الرفات واستخراجه. وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه جرى زيارة نحو 50 مسؤولا من النظام العراقي السابق في السجون، بيد أنهم أنكروا وجود أى معلومات لديهم عن احتمال وجود مواقع مقابر قد يُعثر فيها على رفات المواطنين الكويتيين المفقودين.
	5 - وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، سافر المنسق إلى بغداد حيث اجتمع مع نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين شهرستاني، ووزير حقوق الإنسان، محمد السوداني. وكرر كلاهما تأكيد تصميم حكومتهما على الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية فيما يختص بالكويت. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه رغم أن العراق يفضل إنهاء ولاية المنسق السامي ومعالجة هذه المسألة بصورة ثنائية مع الكويت، فإن العراق لن يعارض إدراج هذا الملف ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وأكد من جديد السيد محمد السوداني التزام العراق بمواصلة البحث عن الأشخاص المفقودين بالتعاون مع الكويت واللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية التابعة لها.
	6 - وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، سافر المنسق بعد ذلك إلى الكويت، حيث اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي كرر تأكيد أهمية امتثال العراق لجميع التزاماته المتبقية، وكذلك استعداد الكويت لأن تدعم العراق في إتمام هذه العملية. وأضاف أن الكويت لا تتوقع استمرار الولاية ريثما يتم العثور على جميع المفقودين الباقين، ولكن من المتوقع إحراز مزيد من التقدم في البحث عن الكويتيين المفقودين.
	ثالثا - الأنشطة الأخيرة المتعلقة بإعادة الممتلكات الكويتية
	7 - تشكل مسألة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها المحفوظات الوطنية جزءا لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1284 (1999). ورغم العثور على عدد من الأصناف في العراق وإعادتها إلى الكويت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يُحرز تقدم جوهري في البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية، ولا توجد معلومات موثوق بها عن مصيرها أو مكان وجودها.
	8 - وفي الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين العراقيين واصل المنسق حث حكومة العراق على أن تستفيد بشكل تام من اللجنة العراقية التي أنشئت في الآونة الأخيرة بشأن المحفوظات الوطنية الكويتية، وأن تقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة عن نتائج ما تقوم به من أنشطة. وفي أيلول/سبتمبر، أُبلغ المنسق أن الكويت قد أنشأت لجنة خاصة بها بشأن المحفوظات يرأسها مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، وأن تلك اللجنة في انتظار تلقي إشارة من العراق عن الموعد الذي يمكن أن تجتمع فيه اللجنتان بهدف مواصلة العمل المتعلق بالبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة.
	9 - وفي 27 حزيران/يونيه، اجتمع ممثلا العراق والكويت بغرض إعادة ممتلكات كويتية عبارة عن شرئط تخص محفوظات محطة الإذاعة الرسمية لدولة الكويت، وكتابين يخصان جامعة الكويت. وحسب ما جاء في المحضر الحرفي لاجتماع شارك فيه مع المنسق المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في 29 حزيران/يونيه (انظر المرفق)، أشار ممثل وزارة الخارجية الكويتية إلى أن:
	”إعادة بعض الممتلكات هو لا شك خطوة إلى الأمام، وأن الجانب الكويتي يأمل أن يتبع ذلك وجود العزيمة على إعادة الممتلكات الأكثر قيمة وأهمية، خاصة المحفوظات الوطنية التي تخص الديوان الأميري، وديوان سعادة ولى العهد، ووزارة الخارجية“.
	10 - وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر (انظر المرفق الثاني)، أبلغ المندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة المنسق بأن وزارة خارجية العراق قد نشرت إعلانا على موقعها الرسمي، وكذلك في عدد من الصحف الوطنية، تحث فيه المواطنين العراقيين ’الذين في حوزتهم أى وثائق أو ممتلكات تخص دولة الكويت‘، على إرسالها إلى اللجنة التي تتولى مسؤولية تنسيق الجهود العراقية المتعلقة بالمحفوظات الوطنية الكويتية.
	11 - وفي حين أن مصير المحفوظات الوطنية الكويتية لم يتحدد بعد، برهن العراق بعثوره على بعض الممتلكات الكويتية المفقودة، على أن الجهود الصادقة والمستمرة التي يبذلها بصدد هذا الملف تؤتي ثمارها.
	رابعا - وسيلة التقدم إلى الأمام
	12 - عملا بالفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، قدمت منذ عام 2000 إلى مجلس الأمن 34 تقريرا فيما يتعلق بقيام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم إلى أوطانهم، وكذلك إعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات، التي استولى عليها العراق.
	13 - وفي حين أنه عُثر على رفات 236 كويتيا في العراق على يد الأفرقة الكويتية المعنية بالبحث واستخراج الجثث عامي 2003 و 2004، باءت بالفشل منذئذ محاولات العثور على رفات 369 كويتيا، رغم أن العراق أبدى مشكورا حسن النية في هذا الصدد. وفيما يختص بالممتلكات الكويتية المفقودة، استعاد العراق عددا من الأصناف مثل محفوظات محطتى الإذاعة والتلفزيون الكويتيتين، وشرائط ميكروفيلم تضم محفوظات صحف كويتية، وعملات ورقية ومعدنية قديمة، وكذلك مفاتيح خزانة تعود ملكيتها إلى المصرف المركزي الكويتي. ومع ذلك، أُحرز تقدم ضئيل في البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية.
	14 - وفي جميع التقارير التي قدمتها إلى المجلس، ومنها التقرير المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2009 (S/2009/190)، والتقرير المقدم، عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 1859 (2008)، المؤرخ 27 تموز/يوليه 2009 (S/2009/385)، دعوت كلا الجانبين إلى مواصلة التعاون وتطبيق تدابير بناء الثقة بهدف تشجيع إحراز تقدم في تسوية المسألة الإنسانية المتعلقة بما فقدته الكويت من رعايا وممتلكات. وفي تقريري السابق، الذي رحب به مجلس الأمن في بيان صحفي صادر في 20 حزيران/يونيه 2012، أعربت عن اعتقادي بأن العراق والكويت ينبغي لهما البدء في استطلاع ترتيبات أخرى تعزز الجهود المبذولة في البحث عن ما فقدته الكويت من رعايا وممتلكات.
	15 - وعلى مدار العام الماضي، عقد العراق والكويت مشاورات وتبادلا رسائل بشأن المسألة، وأعلماني بموقف كل منها فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999) مستقبلا.
	16 - وفي 18 حزيران/يونيه، طلب إليَّ وزير خارجية العراق، في رسالة وجهها إليَّ، إنهاء ولاية المنسق السامي ومعالجة تلك الولاية من خلال القنوات الدبلوماسية الثنائية، وربما بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (انظر المرفق الثالث).
	17 - وفي رسالة مؤرخة 20 تموز/يوليه 2012، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2012/567)، أعربت الكويت عن أملها في أن يعيّن مجلس الأمن منسقاً رفيع المستوى أو ممثلاً خاصاً للأمين العام، وأضافت أنه ”قد يكون من المناسب أن يتابع المنسق أو الممثل الخاص جميع الالتزامات الدولية المتبقية على العراق“ (انظر المرجع السابق). ومع ذلك أوضحت الكويت موقفها إزاء العراق في رسالة تالية مؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2012 إلى وزير خارجية العراق، هوشيار زيباري. وأعربت الكويت، في تلك الرسالة التي أحيطت بها الأمم المتحدة علما، عن الأمل في أن ينشئ مجلس الأمن آلية جديدة بموجب البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة إما عن طريق (أ) تعيين منسق رفيع المستوى جديد؛ (ب) تعيين ممثل خاص جديد؛ (ج) توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق كي تشمل مسألتي الكويتيين ورعايا الدول الثالثة المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة. وجاء في الرسالة أيضا أن ذلك ينبغي أن يحدث بعد الوفاء فعليا بالتزامات العراق المتبقية، خاصة ما يتصل بالحدود.
	18 - وخلال زيارتي الأخيرة، أجريت مناقشات مكثفة للمتابعة مع حكومتى البلدين بصدد مواصلة أنشطة الأمم المتحدة في هذا الصدد. وكرر كلا الطرفين موقف كل منهما، وأبديا الرغبة، في معرض الترحيب بمواصلة الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة، في إدماج هذه الأنشطة في ولاية البعثة، ولكن في ظل شروط محددة وضعتها الكويت، أبرزها وفاء العراق بالتزاماته المتصلة بالحدود.
	19 - وخلال المشاورات التي أجريتها مع الكويت والعراق، تركت لديهما انطباعا بأن ثمة فرصة تاريخية في متناول أيديهما لترك الماضي وراء ظهورهما وبدء عهد جديد من التعاون فيما بينهما. ومراعاة للمواقف التي أعرب عنها في السابق ممثل كل من الحكومتين، أعربت لهما عن وجهة نظري التي مفادها أن البعثة في موقف يمكنها تماما من معالجة هذه المسائل بشكل مستمر داخل العراق، وذلك بالنظر إلى وجودها الواسع النطاق في مجال حقوق الإنسان، ومكاتبها في العراق والكويت، وقدرتها على التشارك مع السلطات المختصة في البلدين. وأكدت أيضا حتمية أن يتحرك العراق سريعا صوب الوفاء بجميع التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن.
	خامسا - الملاحظات
	20 - يواصل العراق إحراز تقدم مطرد صوب احتلال مكانه الصحيح في المنطقة، والعالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع مدى، باعتباره عضوا مؤسسا من أعضاء الأمم المتحدة. وأنا أقر تماما بأهمية المسائل المتعلقة بما فقدته الكويت من أشخاص وممتلكات بالنسبة لحكومة وشعب الكويت. وفي حين أنني أرى أن العراق قد أبدى حسن النية في مسألة المفقودين، فإن بوسعه أن يبذل جهدا أكبر في هذا الصدد، وربما جهدا أكبر من ذلك بالنسبة لمسألة الممتلكات المفقودة، بما في ذلك المحفوظات.
	21 - ولقد تشجعت بالزخم الإيجابي الذي أسفرت عنه الزيارة التي قام بها رئيس وزراء العراق إلى الكويت يومى 14 و 15 آذار/مارس، وزيارة أمير الكويت إلى بغداد لحضور مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في 29 آذار/مارس، وكذلك الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية - العراقية المشتركة في 29 نيسان/أبريل، بهدف معالجة جميع المسائل العالقة وتطبيع العلاقات. ويحدوني الأمل في أن تستمر روح التعاون الإيجابية وأن تفضي إلى إعلان ميلاد فترة جديدة من بناء الثقة بين الطرفين.
	22 - وأرحب بالمبادرة التي اتخذتها اللجنة العراقية التي تتولى تنسيق عملية البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها المحفوظات الوطنية، بنشر إعلان بالصحف العراقية وعلى موقع وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت. وأتطلع إلى أن تواصل اللجنة جهودها الرامية إلى التأكد من مكان وجود المحفوظات الوطنية الكويتية، وأشجع أعضاء اللجنة العراقية على أن يجتمعوا مع نظرائهم الكويتيين في أقرب وقت ممكن، لمواصلة مناقشة الطرائق التي يمكن من خلالها للجانبين العمل معا بصدد هذه المسألة.
	23 - وأود أن أقر بالدور الرائد الذي تضطلع به لجنة الصليب الأحمر الدولية في المهمة المتعلقة بمسألة المفقودين، والدعم والإسهام المقدمين من الكويت، وكذلك الأعضاء الآخرين في اللجنة الثلاثية وفي اللجنة الفرعية التقنية التابعة لها. ويبدو أن من الملائم القيام ببعثات استطلاعية مشتركة في العراق في إطار اللجنة الفرعية التقنية تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية، حيث يمثل ذلك آلية ملموسة كفيلة بالكشف عن مصير المفقودين الكويتيين ومن رعايا البلدان الثالثة.
	24 - وخلال زيارتي الأخيرة إلى البلدين والاجتماعات التي عقدتها هناك، لا سيما الاجتماع مع أمير الكويت ورئيس وزراء العراق، لمست استعدادا إيجابيا من كلا الطرفين لأن يتحركا إلى الأمام ويعالجا المسائل المعلقة، وأثق في أن ذلك الاستعداد سيفضي إلى إحراز مزيد من التقدم في المسائل المتعلقة بما فقدته الكويت من أشخاص وممتلكات. واستنادا إلى المشاورات التي أجريتها مع الحكومتين، أرى أن قيام الأمم المتحدة بأنشطة مكثفة على أرض الواقع تستهدف مساعدة حكومة العراق، قد يفضي إلى نتائج ملموسة بشأن ما فقدته الكويت من أشخاص وممتلكات. وقد تكون بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق مهيأة جيدا بوجه خاص لتولي هذه المهمة، حيث سأواصل تقديم تقارير إلى مجلس الأمن عن مدى التنفيذ والتقدم المحرز بصدد كلا المسألتين. وفي هذا السياق، سأراعي ما أحرزه العراق من تقدم شامل في تنفيذ جميع التزاماته المتبقية بموجب الفصل السابع، وأبرزها الحاجة الماسة إلى إحراز تقدم ملموس في التزاماته الدولية المتبقية فيما يتعلق بمشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية (قرار مجلس الأمن 833 (1993))، وتقديم تعويضات إلى المزارعين (قرار مجلس الأمن 899 (1994)).
	25 - وأنا أعتبر أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون بمثابة فترة حاسمة بالنسبة لبناء الثقة بين العراق والكويت، ومن المأمول أن تفضي إلى الإسراع بوتيرة تسوية المسائل الثنائية والمتعددة الأطراف المتبقية بينهما. وخلال هذه الفترة المؤقتة، بوسع الطرفين الاعتماد على دعم الأمم المتحدة التام الذي من شأنه تيسير عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين. وأنا ملتزم بتسوية مسألتي المفقودين الكويتيين ومن رعايا البلدان الثالثة، والممتلكات الكويتية المفقودة في أسرع وقت ممكن في ظل التعاون من الطرفين. وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب في هذا الصدد مع حكومتى العراق والكويت سواء مباشرة أو عن طريق الممثلين التابعين لي. وفي ضوء الجهود التي يبذلها الممثل الرفيع المستوى التابع لي في إطار الولايات الأخيرة الموكلة إليه، ما زلت أستطلع نوعية أفضل نهج يمكن اتباعه في الفترة المقبلة بالنسبة للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الميدان. وأنا أنظر في عدة خيارات، تشمل الطلب إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق كي تتولى أداء هذا الدور، وهو نهج أشار الطرفان إلى أنه مقبول لديهما؛ أو تعيين منسق مؤقت في إطار الاتفاقات المالية القائمة؛ أو الاستعاضة عن المنسق الرفيع المستوى الحالي بآخر لدى تقاعده عن العمل؛ أو الطلب إلى مسؤول بمقر الأمم المتحدة بأن يضطلع بأداء هذه الولاية.
	26 - وختاما، أود أن أغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن شكري للسيد تاراسوف، الذي ستنتهي فترة ولايته كمنسق رفيع المستوى في 31 كانون الأول/ديسمبر، إزاء ما بذله من جهود لأداء المهام التي أوكلت إليه.
	المرفق الأول
	[الأصل: بالإنكليزية]
	رسالة مؤرخة 29 حزيران/يونيه 2012 موجهة إلى المنسق الرفيع المستوى من المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة
	يسرني أن أرفق طيه محضر الاجتماع المعقود في 27 حزيران/يونيه 2012 بغرض تسلم ممتلكات كويتية من جمهورية العراق، تتألف من أشرطة تابعة لإذاعة دولة الكويت، وكذلك محضر الاجتماع المعقود في نفس اليوم بغرض تسلم ممتلكات كويتية من جمهورية العراق تتألف من كتب تخص جامعة الكويت (انظر الضميمة).
	(توقيع)  منصور العتيبيالسفيرالمندوب الدائم
	الضميمة 1
	[الأصل: بالعربية]
	محضر استلام ممتلكات كويتية من جمهورية العراق عبارة عن أشرطة تابعة لإذاعة دولة الكويت

	27 حزيران/يونيه 2012
	بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، استلمت دولة الكويت بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2012 (عدد 2 صندوق يحتوي على أشرطة تابعة لأرشيف إذاعة دولة الكويت) من جمهورية العراق، كان قد استولى عليها النظام السابق في العراق أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990.
	وتم الاستلام في مقر وزارة الخارجية بدولة الكويت بحضور ممثل وزارة الخارجية وممثل وزارة الإعلام، وممثلين عن وزارة الخارجية العراقية وسفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وقد تم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه بحضور مسؤول مكتب الأمم المتحدة في الكويت.
	هذا وقد أوضح ممثل وزارة الخارجية الكويتية بأن ما تم اليوم من استعادة بعض الممتلكات هو دون أدنى شك خطوة للأمام، يأمل الجانب الكويتي أن تتبعها إعادة الممتلكات ذات القيمة الأكبر والأهم، وبشكل خاص الأرشيف الوطني الخاص بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.
	دولة الكويت
	جمهورية العراق
	مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية
	سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت
	السفير جاسم مبارك المباركي
	سعادة محمد حسين محمد بحر العلوم
	ممثل وزارة الإعلام - الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة
	ممثل وزارة الخارجية - الإدارة القانونية (قسم التعويضات)
	سعادة يوسف مصطفى عبد الله
	السيد معاذ عبد الوهاب عبد الرزاق
	الأمم المتحدة
	القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت
	السيد هاشم حسن علي
	الضميمة 2
	[الأصل: بالعربية]
	محضر استلام ممتلكات كويتية من جمهورية العراق عبارة عن كتب تابعة لجامعة الكويت

	27 حزيران/يونيه 2012
	بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، استلمت دولة الكويت بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2012 (عدد 2 كتاب تابع لجامعة الكويت) من جمهورية العراق، كان قد استولى عليها النظام السابق في العراق أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990.
	وتم الاستلام في مقر وزارة الخارجية بدولة الكويت بحضور ممثل وزارة الخارجية وممثل وزارة الإعلام، وممثلين عن وزارة الخارجية العراقية وسفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وقد تم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه بحضور مسؤول مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت.
	هذا وقد أوضح ممثل وزارة الخارجية الكويتية بأن ما تم اليوم من استعادة بعض الممتلكات هو دون أدنى شك خطوة للأمام، يأمل الجانب الكويتي أن تتبعها إعادة الممتلكات ذات القيمة الأكبر والأهم، وبشكل خاص الأرشيف الوطني الخاص بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.
	دولة الكويت
	جمهورية العراق
	مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية
	سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت
	السفير جاسم مبارك المباركي
	سعادة محمد حسين محمد بحر العلوم
	ممثل وزارة الإعلام - الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة
	ممثل وزارة الخارجية - الإدارة القانونية (قسم التعويضات)
	سعادة يوسف مصطفى عبد الله
	السيد معاذ عبد الوهاب عبد الرزاق
	الأمم المتحدة
	القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت
	السيد هاشم حسن علي
	المرفق الثاني
	[الأصل: بالإنكليزية]
	رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 موجهة إلى المنسق الرفيع المستوى من المندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة
	بناء على تعليمات تلقيتُها من حكومتي، أتشرف بإبلاغكم أن وزارة الشؤون الخارجية العراقية أعادت نشر إعلان في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وفي عدد من الجرائد العراقية المحلية مثل العددين 4307 و 4308 من جريدة الزمان، والأعداد 2637 و 2638 و 2639 من جريدة الصباح، والأعداد 2385 و 2386 و 2387 من جريدة الصباح الجديد، والأعداد 1020 و 1021 و 1022 من جريدة البيان، والأعداد 3072 و 3073 و 3074 من جريدة الاتحاد، والأعداد 660 و 661 و 662 من جريدة العالم، والأعداد 2512 و 2513 و 2514 من صحيفة العدالة، والعدد 1726 من جريدة المواطن، والعدد 32 من جريدة طريق الشعب، والأعداد 2461 و 2462 و 2463 من جريدة المشرق، والأعداد 2595 و 2596 و 2597 من جريدة المدى، والأعداد 1656 و 1657 و 1658 من جريدة البينة، يحث المواطنين العراقيين ممن لديهم أي ممتلكات أو وثائق تعود لدولة الكويت على إحالتها إلى اللجنة المسؤولة عن تنسيق الجهود المتعلقة بالمحفوظات الكويتية والمنشأة في وزارة الخارجية العراقية في إطار التزامات العراق أمام المجتمع الدولي. ومرفق طيه نص الإعلان (انظر الضميمة).
	(توقيع)  طالب حميد البياتيالسفير فوق العادة والمفوضالمندوب الدائم
	الضميمة
	[الأصل: بالعربية]
	إعلان

	تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الشرفاء ممن لديهم معلومات عن ممتلكات أو وثائق تعود لدولة الكويت الشقيقة الاتصال بوزارتنا بهدف إعادتها إلى الكويت، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن.
	إن تعاون المواطنين مع الوزارة إنما هو عمل وطني يهدف إلى تسوية المسائل التي ورثناها جراء جرائم العهد السابق ولتمكين العراق من العودة إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي. ولمن يقدم أية معلومات حول تلك الممتلكات مكافأة من الوزارة ويكون قد قدم خدمة هامة لوطنه.
	إعلان

	تدعو وزارتا الخارجية وحقوق الإنسان المواطنين الشرفاء إلى تقديم ما لديهم من معلومات عن المفقودين جراء حرب الكويت وأماكن اختفائهم.
	لقد بذلت الحكومة العراقية جهودا جادة للعثور على هؤلاء المفقودين أو على رفاتهم. وقد نجحنا في العثور على 236 مفقودا لحد الآن والمتبقي 373. إن السعي لإنجاز هذه المهمة هو جزء من التزاماتنا الدولية. وإن تقديم المعلومات حول هؤلاء المفقودين هو خدمة لبلدنا العزيز في التخلص من آثار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ومحافظة على سمعة العراق ومكانته الطبيعية في المجتمع الدولي.
	المرفق الثالث
	[الأصل: بالإنكليزية]
	مذكرة شفوية مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2012 موجهة إلى مكتب الأمين العام من البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى مكتب الأمين العام، وبالإشارة إلى مذكرته الشفوية المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2012، تتشرف بأن ترفق طيه الرسالة الموجهة إلى بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة، من هوشيار زيباري، وزير خارجية جمهورية العراق (انظر الضميمة).
	وترجو البعثة الدائمة لجمهورية العراق ممتنة إيصال هذه الرسالة إلى وجهتها العليا.
	الضميمة
	[الأصل: بالعربية]
	نود أن نشير إلى رسالتنا الموجهة إلى معاليكم في 5 تموز/يوليه 2011 والتي اقترحنا فيها إنهاء ولاية المنسق الخاص حول المفقودين والممتلكات الكويتية السيد غينادي تاراسوف ونقل الملف إلى العلاقات الثنائية العراقية الكويتية.
	تعلمون معاليكم مقدار الجهود التي بذلها العراق لإنهاء هذا الملف والمشاورات التي أجريناها مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي أحرزت تقدما ملحوظا في سبيل نقل هذا الملف إلى العلاقات الثنائية. لذا نطلب من مجلس الأمن، من خلالكم، إنهاء هذا الملف ونقله إلى العلاقات الثنائية من خلال إرسال فريق كويتي يقيم في العراق، سواء في مقر يُحدد بالاتفاق أو ضمن السفارة الكويتية في بغداد يقوم بالتعاون مع فريق عراقي لإنجاز ما تبقى من هذا الملف. وبذلك ننهي ولاية المنسق الخاص غينادي تاراسوف الآن أو في مدة أقصاها نهاية عام 2012، على أن يعمل الفريق المشترك بالتعاون مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبدت استعدادها للتعاون في هذا الخصوص بصفتها منظمة ذات أهداف إنسانية، أو بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بغداد (يونامي)، وبذلك يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار لإخراج العراق من التزامات الفصل السابع من الميثاق حول هذا الملف.
	ومن المقترحات التي عُرضت أثناء مشاوراتنا مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن يُنقل هذا الملف من أحكام الفصل السابع إلى أحكام الفصل السادس مع نقله إلى العلاقات الثنائية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بغداد (يونامي).
	معالي الأمين العام،
	نود أن نؤكد لمعاليكم على التزام العراق بالاستمرار بعمليات البحث والتنقيب عن المفقودين وحرصه التام على معالجة الملف الإنساني والوجداني الذي يهم العوائل الكويتية المنكوبة لفقدان ذويها، وإننا نؤكد لمعاليكم أن تشكيل اللجنة الثنائية المقترحة سيمكننا من التعاون المباشر لإنهاء هذا الملف الإنساني.
	نأمل، يا معالي الأمين العام، تفهمكم لموقف العراق الجاد لإنهاء هذا الملف وتقديم العون المطلوب لإنجاز هذه المهمة.
	مع وافر التقدير.
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