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تنفيذ الفقرة  4من قرار مجلس األمن )2013( 2107
التقرير الثاني والثالثون
َّ
المقدم من األمين العام

أوال  -مقدمة
المقدم عمال بالفقرة  4من قرار مجلس األمن  ،)2013( 2107ما اس ـ ـ ـ ـ ــتجد من
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يتناول هذا التقريرّ ،
أمور تتعلق بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان المفقو ين من الرعارا ال ويتللن ورعارا الولـدات التـالتـي والممتل ـاة ال ويت ـي المفقو ة ،بمـا
فلها المحفوظاة الوطن ي ،منذ صدور تقريري السابق المؤرخ  28تموز/يول ه .)S/2021/689( 2021

ثانيا  -األنشطة المضطلع بها مؤخ ار بشأن إعادة وعودة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا
البلدان الثالثة إلى أوطانهم أو إعادة رفاتهم
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حضـرة بعتي األمم المتحدة لتقدرم المسـاعدة ىلا الع ار  ،بتـفتها مرا ،ا ،اماتما  117للجني الفرع ي

التقن ي المعقو في ال ويت وبغدا في  16أيلول/سـوتمور .وظر ار مسـتمرار القلو المفرو ـي بسـوض مرر فلرو

كوروظا (كوفلدُ ،)19-عقد اماتما في شك مختلط ،بالحضور الشختي وبالمشاركي عور اإلظترظت.
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وأطلع ممت ال ويت اللجني الفرع ي التقن ي علا آخر المسـتجداة بشـ ت العمل ي الجاريي لتحديد هويي

وظق ىلا ال ويت في عام  .2019وع از الت خلر
الرفاة ال شــري الذي اســتُخر من الســماوة ،بمحافري المتناُ ،
في عمل ي تحديد الهويي ىلا س ــوا حالي الرفاة ،مش ــل ار ىلا أت بعض ــه كات مختلرا كتل ار ب عن ،ول نه أعر
عن ثقته في أت العمل ي سـ ــت تم عما قريض .وسـ ــلط الضـ ــوا علا التقدم الذي أحرزته ال ويت ،مشـ ــل ار ىلا أت

العمل ي المعقدة إلعا ة تجم ع الرفاة ال ش ـ ـ ـ ـ ــري المختلط بعض ـ ـ ـ ـ ــه ب عن وتحلل الحمن النووي الذي أاري

محقا كاظا قد أفض ـ ـ ـ ا ىلا تحديد هويي  40فر ا من  44مجموعي من الرفاة ال ش ـ ـ ــري في  48تابوتا كاظت قد

ُسـلمت لل ويت في عام  .2019وإامام ،فقد تمت مرابقي  38من األف ار األربعلن مع قاعدة ب اظاة الحمن
النووي ال ويت ـي الخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بالمفقو ين من الرعارا ال ويتللن ورعارا الولـدات التـالتـي ،أما الفر ات المت ق ـات فتمت
مرابقتهما مع قانمي المفقو ين التي تتعهدها الممل ي العرب ي السـعو ري .وأعا ة الممل ي العرب ي السـعو ري ،في
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2021رفــاة الفر ين المحــد ة هويتهمــا مؤخ ار اــدا ىلا ال ويــت ،والـ تحــت رعــارـي

اللجني الدول ي للتـ ـ ــللض األحمر .وم تزال مسـ ـ ــتمرة في ال ويت عمل ي تحديد هويي المجموعاة األربع المت ق ي
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من الرفاة ال شـري .وعند امظتهاا من العمل ي ،سـتسـلم ال ويت ىلا الع ار أي رفاة لم تتم مرابقته مع قاعدة
ب اظاة المفقو ين.
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وأو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ممتـ الع ار أت انرة الرـض العـدلي العرا ،ـي كـاظـت قـد حـاولـت ىعـا ة مقـارظـي الرفـاة الـذي

اسـ ــتُخر من السـ ــماوة في عام  2019وأخذ علناة الحمن النووي منه قو تسـ ــل مه ىلا ال ويت ،ل نه أشـ ــار
ىلا التحدي الذي تشـ ــكله حالي الرفاة المختلط بعضـ ــه ب عن بسـ ــوض سـ ــوا مناولته .واقتر  ،كسـ ــول للمضـ ــي
قـدمـا ،ت ـا ل الخوراة المخوريـي التقن ـي بلن ال ويـت والع ار  .ورحـض ممتـ ال ويـت بـاقت ار التعـاوت التنـاني علا

المس ـ ـ ـ ــتوو التقني وواه عوة ىلا الوفد العراقي لزيارة المختور في ال ويت علا هام

اماتما المقو للجني

الفرع ي التقن ي الذي سُعقد في ال ويت ،ىاا ما سمحت الحالي في س ا كوفلد 19-بذل .

وظق ىلا ال ويت في
-5
وف ما يتعلق بالرفاة الذي اســتُخر في الســماوة في كاظوت التاظي/يناير ُ 2020
أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتمور  ،2020أكـد ممتـ ال ويـت أت عمل ـي ىعـا ة تجم عـه قـد اظتهـت ،وأت عمل ـي تحـديـد الهويـي قـد
بدأة .وتوقع ممت ال ويت أت ت وت عمل ي تحديد هويي هذه المجموعي من الرفاة أسـ ــر من العمل ي المتعلقي

وظقلت ىلا ال ويت في عام .2019
بالمجموعي األولا التي كاظت قد استُخرات ُ
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وأبلغ ممت الع ار اللجني الفرع ي التقن ي ب ت و ازرة الدفا قد قامت بمحاومة مس ـ ــتمرة للوص ـ ــول ىلا

محتمللن لديهما معلوماة عن مواقع في السـ ـ ــماوة .وأ ـ ـ ــات قانال ىت الو ازرة توذل اهو ا للحتـ ـ ــول
ـاهدين
شـ ـ ـ ت
ه
علا مزيد من المعلوماة بشـ ـ ـ ت موقع محتم آخر في الس ـ ــماوة س ـ ــوق أت أش ـ ــار ىل ه محاف المتنا وظاقش ـ ــه
أعض ـ ـ ـ ــاا اللجني الفرع ي التقن ي خالل ااتماعها  109المعقو في  29تموز/يول ه  .2019وأكد ممت ال ويت

أت السماوة م تزال موقعا يراا أت ُر تشف المزيد من الرفاة ف ه.
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وأبلغ ممت اللجني الدول ي للت ـ ــللض األحمر ،لدو تقدرمه معلوماة مس ـ ــت ملي عن النقاي المهمي في

مواقع كربالا ،ب ظه س ـ ــلتم توس ـ ـ ع ظرا ترتلض قانم مع عض ـ ــو في اللجني الفرع ي التقن ي بش ـ ـ ت ىتاحي ص ـ ــور

ســاتل ي واويي لغر الولقات والقوقاز ل شــم الع ار وال ويت ،مما ســلت أ للجني الدول ي للتــللض األحمر ى ار
كربالا في طل اة توفلر تل التــور .وأكد الممت اســتمرار التزام اللجني الدول ي للتــللض األحمر بال ح

في

المحفوظ ــاة الوطن ــي للممل ــي المتح ــدة لورير ــاظ ــا العرما وأيرلن ــدا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــال ــي وإطال الررفلن علا آخر

المستجداة بش ت التقدم المحرز في هذا المجال.
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وف ما يتعلق بموقع الخم س ـ ـ ي ،أفا ممت الع ار ب ظه عقض بعتي اس ـ ــت ش ـ ــاف ي قامت بها و ازرة الدفا

يومي  16و  17حزيرات/يوظ ــه ،ظلــت بعتــي حفريــاة الموقع مؤالــي بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوــض القلو المفرو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من اراا

تنجز ال عتي قو ظهاري عام  .2021وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارة اللجني الدول ي للتـ ـ ـ ـ ـ ــللض
كوفلد .19-وأعر عن أمله في أت ت
األحمر من خالل ممتلها ىلا أظها ستدر موقع الخم س ي في طل اة توفلر التور الساتل ي والجويي.
-9

وواصـلت و ازرة الدفا العرا ،ي المتابعي مع السـلراة المسـؤولي عن موقع سـلمات بال (المقورة) بشـ ت

عمل ي ىعا ة ت هل القوور.

 - 10وقدمت معلوماة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ملي عن خرط لت س ـ ـ ـ ـ ـ ــلر زيارة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاهد ىلا ال ويت ُرحتم أت ت وت لدره
معلوماة عن القاعدة ال حريي في ال ويت ،وهو مو ـ ـ ـ ـ ــو ظوق خالل اماتما  116للجني الفرع ي التقن ي،
المعقو في حزيرات/يوظ ه  .2021وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ممت الع ار ىلا أت حكومي الع ار قد منحت ام ع التتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريأ
الرس ــم ي لت س ــلر زيارة الش ــاهد ىلا ال ويت ،بما في ال ىص ــدار اواز س ــفر له .وكرر ممت ال ويت اإلع ار
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عن اسـ ــتعدا ال ويت لت سـ ــلر تل الزيارة ،التي رمكن برمجتها علا هام

اماتما المقو للجني الفرع ي في

ال ويت أو قو ال  ،ىت أمكن ،ىاا سمحت الحالي في س ا كوفلد 19-باألمر.
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وت ا ل ممتال الع ار وال ويت آخر المسـتجداة بشـ ت الجهو الموذولي لالتتـال بشـاهد رقول ىت لدره

معلوماة تتعلق بموقع مهاوي في محافري باب  .وأشـ ــار ممت الع ار ىلا أت و ازرة الدفا واصـ ــلت امتتـ ــال
بالشـ ـ ـ ـ ــاهد ول نها لم تحد بعد موعدا لعقد ااتما  .وخالل ااتما اللجني الفرع ي التقن ي ،تمكن ممت ال ويت

من امتتــال بالشــاهد وأكد اســتعدا ه للتعاوت ولتلقي اتتــال آخر من و ازرة الدفا العرا ،ي .وأكد ممت الع ار

أت الو ازرة ستقوم قري ا بمحاومة أخرو لالتتال بالشاهد .واكر ممت ال ويت أت موقع مهاوي ي شر بالخلر،

علا ظحو ما اكره الوفد الع ارقي خالل اماتماعاة السابقي.
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وظوقشت خالل ااتما اللجني الفرع ي التقن ي اهو التوع ي بش ت تحديد هويي المزيد من الشهو  .وقدم

ممت الع ار ىلا اللجني الفرع ي شـ ـريط فلديو بشـ ـ ت ظداا اديد مظتتـ ــا

الشـ ــهو وكرر ت كلد التزام و ازرة الدفا

بمواصـ ـ ـ ــلي ب النداااة المواهي للشـ ـ ـ ــهو عور وسـ ـ ـ ــانط اإلعالم ك ثالثي أشـ ـ ـ ــهر ،وكات آخرها قد صـ ـ ـ ــدر في

آ /أغسـ ـ ــرس  2021وتضـ ـ ــمن معلوماة امتتـ ـ ــال بمديريي حقو اإلظسـ ـ ــات التابعي للو ازرة ،ووفد اللجني الدول ي
للتـللض األحمر في الع ار  ،والممتل اة الدبلوماسـ ي ال ويت ي في الع ار  .وأكد ممت ال ويت مجد ا أت من المهم

أت ُر َّ
مكن الشـهو من امتتـال بمكاتض اللجني الدول ي للتـللض األحمر وبالممتل اة الدبلوماسـ ي ال ويت ي والعرا ،ي
خار الع ار  .ووافق ممت الع ار علا النرر في امقت ار ال ويتي مع السلراة العرا ،ي المختتي.
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وفي  24آ /أغسـ ــرس ،ااتمعت ممتلتي الخاصـ ــي في ظلويورل مع الممت الدانم لل ويت ،منتـ ــور

ع ا العتلوي ،الذي أشـ ــا بتعاوت بعتي األمم المتحدة لتقدرم المسـ ــاعدة ىلا الع ار مع اللجني الدول ي للتـ ــللض

األحمر ومع أعضـ ــاا اللجني التالث ي .و عا السـ ــفلر ممتلتي الخاصـ ــي وظانوتها للشـ ــؤوت الس ـ ـ اس ـ ـ ي والمسـ ــاعدة

امظتخاب ي ىلا زيارة ال ويت .وقولت الممتلي الخاصي الدعوة وأشارة ىلا أظه ستتم برمجي زيارة عما قريض.
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وفي  13أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ــوتمور ،التقت ظان ي ممتلتي الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــي مع وكل و ازرة خارا ي الع ار للشـ ـ ـ ـ ـ ــؤوت

القـاظوظ ـي والعالقـاة ُمتعـد ة األطرات ،قحرـات الجنـابي ،وظـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت معـه ملف المفقو ين ال ويتللن والممتل ـاة
ال ويت ـي المفقو ة .وأكـد وكلـ الو ازرة من اـديـد التزام حكومتـه بـالتعـاوت مع ام ع األطرات وبحـ القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارـا

العالقي بلن الع ار وال ويت.
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وفي  20أيلول/س ـ ـ ـ ـ ــوتمور ،ااتمعت ال عتي مع مديريي حقو اإلظس ـ ـ ـ ـ ــات التابعي لو ازرة الدفا العرا ،ي

وظاقشـت األعمال التحضـلريي لتدريض موظفي الو ازرة المكرسـلن للمو ـو علا اسـتخدام ار ار اسـت شـات باطن

األرر .والتدريض الذي كات قد أُا بس ـ ــوض كوفلد ،19-ص ـ ــار ارت مقر ار تنر مه في تش ـ ـرين التاظي/ظوفمور

 .2021وتنرم ال عتي التدريض بالشراكي مع مدربلن خوراا في مجال الجغراف ا المكاظ ي في قاعدة األمم المتحدة
للواست اة في برينديزي ،بإررال ا.

ثالثا  -األنشطة المضطلع بها مؤخ ار بشأن إعادة الممتلكات الكويتية
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خالل ااتما ظان ي ممتلتي الخاصـ ــي مع السـ ــلد الجنابي ،مح السـ ــلد الجنابي أت كت ا وم كرو فللم

وممتل اة أخرو قد ُحد ة مؤخ ار أماكن واو ها في ى اراة شــتا .وأعر عن ثقته في ىمكاظ ي ىرســال شــحني
أخرو تحتوي علا مزيد من الممتل اة ال ويت ي ىلا ال ويت بحلول ظهاري عام  .2021وأكد السلد الجنابي من
اديد التزام حكومته بتحديد أي وسللي من ش ظها أت ت ّسر ال ح
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رابعا  -مالحظات
،
تحد عالمي ،من المش ـ ـ ــجع أت ظش ـ ـ ــهد التزام أعض ـ ـ ــاا اللجني
 - 17في ظ اانحي كوفلد 19-في تش ـ ـ ــكل
ّ
التالث ي والتعاوت المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر بلنهم والجهو ال ولرة التي توذلها اللجني الفرع ي التقن ي إلحراز تقدم بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت هذا
الملف الهام تحت ىشـ ـ ـرات اللجني الدول ي للتـ ـ ــللض األحمر و ،ا تها التابتلن .وتشـ ـ ــهد الجهو المشـ ـ ــتركي التي

توذلها و ازراة الدفا والخارا ي والتـ ــحي العرا ،ي علا التزام ال الولد المسـ ــتمر بام ـ ــرال بدوره في ىحراز

تقدم في هذا التد .
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ورغم التعقلداة التي تتسـ ــم بها عمل ي تحديد الهويي بسـ ــوض اختالي الرفاة ال شـ ــري بعضـ ــه ب عن،

فـإت اإل ارة العـامـي ل أل لـي الجنـان ـي في ال ويـت ت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الحقـانق بـاط ار بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت هويـي المفقو ين .وامقت ار

المررو بلن ال وي ــت والع ار ب ـ ت يت ــا م الخوراة المخوري ــي التقن ــي ىظم ــا هو عالم ــي أخرو علا العالق ــاة

الونااة بلن الجاظولن.

 - 19وقد بدأة تؤتي ثمارها الجهوُ المتواص ــلي التي توذلها و ازرة الدفا العرا ،ي للوص ــول ىلا ش ــهو اد
ممن لديهم معلوماة عن المدافن المحتملي ومعرفي بخلوي قد تفضـ ــي ىللها .وآم أت تت َّش ـ ـف قري ا معلوماة
اديدة تس ــاعد في الدملي علا األماكن حل

تواد مواقع فن محتملي اديدة .وأش ــجع أعض ــاا اللجني التالث ي

علا بذل قتارو اهدهم لتوفلر أي صور اويي وساتل ي متاحي من ش ظها أت تسهم في تحقلق هذه الغاري.
- 20

وأرحــض بــالجهو التي توــذلهــا و ازرة الخــارا ــي العرا ،ــي لتحــديــد مكــات المزيــد من الممتل ــاة ال ويت ــي

- 21

وفي الفترة المقولي ،سـلواصـ ك من ممتلتي الخاصـي للع ار وظان ي ممتلتي الخاصـي للشـؤوت السـ اسـ ي

المفقو ة ،وآم أت يتسنا ىحراز تقدم ف ما يتعلق بالمحفوظاة الوطن ي ال ويت ي المفقو ة.

والمساعدة امظتخاب ي وموظفي ال عتي بذل ك اهد إلحراز التقدم في هذا الملف اإلظساظي المهم ادا.
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