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التقرير التاسـ املقـدم مـن األمـع العـام الـق ةـال قرة  4مـن رـراجم جملـس األمـن
)2013 ( 2107
أوال  -مقدمة
 - 1يقــدم اــلا التقريــر الــق ةــال قرة  4مــن رــراجم جملــس األمــن  ،2107واــ يغطــ
التط جمات املستجدة فيلا يتعلق مبسائل امل ق دين مـن الراايـا الكـ يتيع وجماايـا الدلـدال الثالثـة
وامللتلكات الك يتية امل ق دة ،مبا فيها احمل ظات ال طنية ،منل صدوجم تقريري السـاةق املـخجم
 28تشرين األول/أكت ةر .)S/2015/826( 2015
 - 2وخقل ال ترة املشل لة ةالتقرير ،ظلت العقرات الثنائية ةـع العـراو والك يـت ر يـة.
ت مـرة أخـرى الطلـ الـلي ردمـ
ورد تددى حُسـن الن ايـا ةـع الدلـدين انـدما أيـدت الك يـ ُ
العراو إىل جملس إداجمة جلنة األمم املتحدة للتع يضات ملتلساً م افقتـ الـ أل يخلـل العـراو
ملدة اام آخر تن يل التزام ةإيداع نسدة  5يف املائة من اائدات الن ط يف صـندوو التع يضـات
الق ةـال قرة  21مـن رـراجم جملـس األمـن  .)2003( 1483ويف  28تشـرين األول/أكتـ ةر،
رام جملس اإلداجمة جممسيا يف رراجمه  ،)2015( 273ةتأليل سداد املدلغ املتدقـ مـن التع يضـات
املستحقة حلك مة الك يت ،وردجمه  4.6ةقيع دوالجم ،حىت  1كان ل الثاين/يناير .2017
 - 3ويف  10تشرين الثـاين/ن فل ،،يف التلـاع اقـد مـ الـرئيس العرارـ  ،فـخاد مع ـ م،
ال ـ اــاممت مــخمر القلــة الراةـ ةــع الدلــدال العرةيــة وةلــدال أمريكــا اجلن ةيــة الــلي اقــد يف
الرياض ،املللكة العرةية السع دية ،أارب جمئـيس جملـس وزجماء الك يـت ،الشـيج لـاةر املدـاجم
احللد ال داح ،ان استعداد ةلده لتقدمي كل أشكال الدام إىل العراو ،وال سـيلا يف مكافحـة
تنظيم الدولة اإلسقمية يف العراو والشام (تنظيم الدولة اإلسقمية) .وجمكزت أيضـا املنارشـات
ال اسعة النطاو اليت اقدت ةع الدلدين ال احلالة إىل التعاول الديئ  ،فضق ان إرامة تعـاول
* أايد إصداجماا ألسداب فنية يف  30آذاجم/ماجمس .2016
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اســـتراتيج جمةـــاا الـ ـ ال ـــعيد اإلرليلــ ةـــع إيـــرال (مجه جميـــة  -اإلســـقمية) والعـــراو
والك يت واملللكة العرةية السع دية يف جمال الت دي للت حر وتـدا جم الديئـة .والـ ال ـعيد
اإلنســاين ،واصــلت مجعيــة امحــقل األتــر الك يتيــة احلللــة الــيت نظلتــها إلي ــال املع نــات إىل
املشردين العراريع ،فقدمت مسامهة مبدلغ  200مليـ ل دوالجم مـن دوالجمات ال اليـات املتحـدة
من الك يت إىل العراو يف حزيرال/ي ني  .2015ويف  22تشرين الثـاين/ن فل ،،رامـت أيضـا
رن لية الك يـت يف إجمةيـل ةتقـدمي األذليـة وذااـا مـن املـ اد األساسـية لللشـردين مـن األسـر
املسيحية من نين ى.
 - 4ويف  21و  22كــان ل األول/ديس ـل ،،اقــدت يف الك يــت الــدوجمة الامســة للجنــة
ال زاجميـــة املشـــتركة ةـــع الك يـــت والعـــراو ،وـــد تعزيـــز التعـــاول ةـــع الدلـــدين .وخـــقل
االلتلــاع ،ورـ الدلــدال أجمةعــة ات ارــات تلــت الت تــيمت واملراردــة والشــداب والريا ــة وإرامــة
وصلة لقت االت ةاستخدام األليـا الد ـرية .ويف  22كـان ل األول/ديسـل ،،ويف التلـاع
م ـ نائ ـ أمــا الك يــت وويل العهــد ،الشــيج ن ـ ا األتــد اجلــاةر ال ــداح ،وجمئــيس جملــس
ال زجماء ،الشيج لاةر املداجم ال داح ،والنائ األول لـرئيس جملـس الـ زجماء ووزيـر الاجمليـة،
الشــيج صــداح الالــد احللــد ال ــداح ،شــدد وزيــر خاجمليــة العــراو ،إةــراايم اجلع ــري ،الـ
ــروجمة انضــلام الدلــدين إىل اجله ـ د الراميــة إىل الت ــدي لظــاارة اإلجماــاب .كــلل جمح ـ
الطرفال ةالتقدم امللح ظ اللي حتقق يف تعزيز العقرات الثنائيـة الـ مـدى السـن ات املا ـية،
وسلطا الض ء ال احلالة إىل م اصلة تق ية تل الرواةط.
 - 5ويف  7كان ل الثاين/يناير ،وخقل االلتلاع املعق د يف الك يت ةع السـيد اجلع ـري
والنائـ األول لــرئيس جملــس الـ زجماء ووزيــر الاجمليــة ،الشــيج صــداح الالــد ال ــداح ،التــزم
اجلاندــال مب اصــلة التعــاول والتنســيق ةينــهلا .ويف  10و  11كــان ل الثاين/ينــاير ،رــام جمئــيس
جملس الن اب العرار  ،سامل اجلد جمي ،ةزياجمة الك يت يف إطاجم التحضا ملخمر احتـاد ال،ملانـات
للــدول األاضــاء يف منظلــة التعــاول اإلســقم  ،املقــرجم اقــده يف  20كــان ل الثاين/ينــاير يف
ةغداد .وكال امحد الرئيس من الزياجمة اليت رام وا ا تعزيز العقرات ةـع ال،ملـانع العرارـ
والك ييت .والتق جمئيس جملس الن اب ،اجلد جمي ،خقل زياجمت ةأما الك يـت ،الشـيج صـداح
األتد اجلاةر ال داح ،وجمئـيس جملـس الـ زجماء ،الشـيج لـاةر املدـاجم ال ـداح ،والنائـ األول
لـرئيس جملــس الـ زجماء ووزيـر الاجمليــة ،الشــيج صـداح الالــد ال ــداح ،وجمئـيس جملــس األمــة
الك ـ ييت ،مــرزوو الغــاىن .وأو ـ اجلد ـ جمي ال ـ الك يــت ملــا تقدم ـ مــن مســاادة إنســانية إىل
العراو ،مشاا إىل ال ع ةات الـيت ي الههـا العـراو يف م يـل األنشـطة اإلنسـانية ،وإىل حجـم
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االحتيالات اإلنسانية .وتناولت املنارشات أيضا مكافحة تنظيم الدولة اإلسـقمية ،فضـق اـن
احلالة إىل إةداء م رف م حد ةشأل العديد من القضايا اإلرليلية.

وانيا  -األنشطة املضطل وا مـخخرا فيلـا يتعلـق ةإاـادة واـ دة مجيـ الراايـا الكـ يتيع
وجماايا الدلدال الثالثة إىل أوطاهنم أو إاادة جمفاهتم
 - 6يف  7كان ل األول/ديسـل ،،أةلـغ األاضـاء يف اةليـة الثقويـة األطـرا  ،وةعثـة األمـم
املتحدة لتقدمي املسـاادة إىل العـراو ،ة ـ تها مرارـ  ،ةـأل حك مـة الك يـت واللجنـة الدوليـة
لل لي األتر ست اصقل العلل معا لل صـ ل إىل الشـه د احملـتللع لتشـجيعهم الـ التقـدم
وت فا مجي املعل مات املتاحة ةشأل اله املسألة امحامة .وشج األاضاء حك مة العـراو الـ
االنضلام إليهم فيلا يدلل مـن لهـ د .ويف  10كـان ل الثاين/ينـاير  ،2016اقـدت حك مـة
العراو التلااا م أحد الشه د ملنارشة املعل مات املتاحة.
 - 7واقد نائ ممثل الاص للشخول السياسية ،يف سياو ا طقا ةاملسخوليات املن طـة
ة مب لـ القـراجم  ،)2013( 2107التلااـا يف  14كـان ل األول/ديسـل ،،يف ةغـداد ،مـ
وكيل وزاجمة خاجملية العراو للشـخول القان نيـة والشـخول املتعـددة األطـرا  ،الـر ال،ز ـ .
وأكد نائ ممثل الاص جمددا الـ ـروجمة أل ي ـ العـراو ةالتزاماتـ الدوليـة املتعلقـة ةقـراجم
جملس األمن  ،)2013( 2107وال سيلا من خقل ـلال أل تظـل احلك مـة فت ظـة عليـ
املعل مات والـ،ات التقنيـة الاصـة ةـ زاجمة حقـ و اإلنسـال الـيت حلـها ،ـلانا السـتلراجم
العلليــة .وأكــد ل ـ وكيــل ال ـ زاجمة ال،ز ـ أل احلك مــة ملتزمــة التزامــا كــامق وــلا امللــف،
وستدلل ر اجمااا لللض ةالعلليـة إىل األمـام .والتقـ نائـ ممثلـ الـاص أيضـا ةرئيسـة وفـد
جلنــة ال ــلي األتــر الدوليــة يف ةغــداد ،كاتاجمينــا جميتــز ،يف  13كــان ل الثاين/ينــاير ،ملنارشــة
االستراتيجيات الرامية إىل إحراز تقدم فيلا يتعلق مبلف امل ق دين.
 - 8وكانت وزاجمة حق و اإلنسال العرارية ،الـيت كانـت تتـ ىل ملـف امل قـ دين الكـ يتيع
وجماايــا الدلــدال الثالثــة ،رــد حلــها يف آب/أذســطس  .2015وأةلغــت حك مــة مجه جميــة
العراو األمم املتحدة مخخرا ةأل إداجمة حقـ و اإلنسـال التاةعـة لـ زاجمة الـدفاع العراريـة سـ
تتـ ىل جممسيـا مســخولية اجل انـ التقنيــة مللـف امل قـ دين مــن الراايـا الكـ يتيع وجماايـا الدلــدال
الثالثة .أما ال فد ا لعرار لدى اةلية الثقويـة فسـ يرأسـ نائـ وزيـر الاجمليـة العرارـ  ،يف
حع ساأس اللجنة العرارية املشتركة ةع ال زاجمات املعنيـة ةالراايـا الكـ يتيع امل قـ دين املـدير
العــام إلداجمة حق ـ و اإلنســال ة ـ زاجمة الــدفاع .واســتلرت املنارشــات ةشــأل خطــة األنشــطة
لألشهر القليلة املقدلة يف امليدال .ويف  11كان ل الثاين/يناير ،رام وكيل ال زاجمة ال،ز ةعقـد
16-00912

3/5

S/2016/87

التلاع للجنة ال زاجمية املكل ة مبلف امل ق دين الك يتيع ملنارشـة خطـة األنشـطة ،مبـا يف ذلـ
استئنا العلل امليداين.

والثا  -األنشطة املضطل وا مخخراً فيلا يتعلق ةإاادة امللتلكات الك يتية
 - 9مل يُســجل يف ال تــرة املشــل لة ةــالتقرير أي تقــدم كــدا فيلــا يتعلــق ةإاــادة امللتلكــات
الك يتية .ورد شدد نائ ممثل الاص يف التلاا م وكيـل الـ زاجمة ال،ز ـ الـ ـروجمة
م اصلة ةلل اجله د يف الا اجملال.

جماةعا  -مقحظات
 - 10أود أل أشــيد ةــروح التعــاول والتضــامن الــيت تس ـ د يف العقرــات الثنائيــة ةــع العــراو
والك يــت .كــلل أود أل أجمح ـ ةاســتعداد حك مــة الك يــت لتقــدمي الــدام إىل لاجمهتــا يف
الظرو األمنية الدالغة ال ـع ةة الـيت مـر وـا .وأجمحـ كـلل ةقـراجم جملـس إداجمة جلنـة األمـم
املتحدة للتع يضات أل تخلل سداد حك مة العراو للتع يضات املسـتحقة للك يـت ملـدة سـنة
إ ــافية .فهــلا مــن شــأن أل يســهم إســهاما كــداا يف يل يــف الع ـ ء املــايل امللقـ الـ اــاتق
العراو .وأحث الدلدين ال االست ادة من الا املنا امل ات ك يعلق ةشكل وويق مـن خـقل
اةلية الثقوية ال ملف امل ق دين من جماايا الك يت وجماايا الدلدال الثالثة ،وكـلل مـن خـقل
اللجنة املشتركة املعنية ةامللتلكات ال ملف امللتلكـات الك يتيـة امل قـ دة ،مبـا فيهـا احمل ظـات
ال طنية ،ك يتس يف هناية املطا الت صل إىل نتائج ملل سة يف اله القضية اإلنسانية.
 - 11وأاتر ة ع ةة التحديات األمنية واملالية والسياسية الـيت ت الههـا حك مـة العـراو،
وةضــروجمة تغــيا ف ـ جم التركيــز ثيــث تتج ـ األول ي ـة حن ـ تلديــة االحتيالــات الناشــئة لشــع
العــراو .وأشــا إىل القــراجم الــلي ايللت ـ حك مــة العــراو ةإســناد اجل ان ـ ال نيــة مــن ملــف
امل ق دين مـن جماايـا الك يـت وجماايـا الدلـدال الثالثـة إىل إداجمة حقـ و اإلنسـال التاةعـة لـ زاجمة
الــدفاع .واةل ،وةعــد أل إســناد امللــف جممسيــا إىل كيــال حك ـ م آخــر ،أشــج حك مــة
العراو ال اإلسراع ةتن يل القراجمات اليت من شأهنا أل مكن من م اصـلة العلـل الـلي كانـت
تضطل ة وزاجمة حق و اإلنسـال السـاةقة .كـلل أحـث حك مـة العـراو الـ اـرض خطـة
اللها لعام  ، 2016مبـا يف ذلـ الدعثـات امليدانيـة وةعثـات التنقيـ  ،والـ يل ـيي امليزانيـة
القزمة للقيام ةتل األنشطة .وأالحظ م األسف أن مل يتم العث جم ال جمفـات أي مـن جماايـا
الك يت منل اام  ،2004وأل ةعض أسر امل ق دين ما زالت تنتظر منل مخسة واشـرين اامـا
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ملعرفة م ا أحدائها .وأود أل أشدد كلل ال أل ال ـع ةات التقنيـة والعلليـة الـيت تكتنـف
مسألة العث جم ال جمفات امل ت ال سديل إال أل تزداد م مروجم ال رت.
 - 12وأود أل أوين الـ أاضـاء اةليـة الثقويـة ملـا أةـدوه مـن اـزم يف ظـل الرئاسـة املقتـدجمة
للجنة ال لي األتر الدولية .وأحث حك مة العراو ال م اصلة االست ادة مـن اةليـة ،الـيت
كانــت محــا أمهيــة حي يــة يف فــتا الدــاب أمــام املنارشــات الشــاملة واألفكــاجم اجلديــدة واملدتكــرة
املتعلقة ةكي ية املضـ رـدما وـلا امللـف .وأتطلـ إىل الدـدء يف إلـراء اسـتعراض اللـ متعلـق
لكافـــة املعل مـــات واجلهـ ـ د الـــيت ةـــللت يف املا ـ ـ  ،حسـ ـ مـــا أررتـ ـ اللجنـــة الثقويـــة يف
 15تشرين األول/أكت ةر يف لنيـف ،وذلـ وـد تركيـز أنشـطة الدحـث الراميـة إىل العثـ جم
الــ الرفــات والنــه ض ةــإداجمة تلــ األنشــطة ،وت ــيا حــاالت األشــخاص امل قــ دين.
وأجمح كلل ةالتنسيق ال ويق ةع جلنة ال لي األتر الدولية وحك ميت العـراو والك يـت
فيلا يتعلق ةالت اصل م الشـه د احملـتللع .وإنـين أشـج الطـرفع ،وخاصـة حك مـة العـراو،
الـ م اصـلة ةـلل كــل اجلهـ د القزمـة فيلــا يتعلـق ةاالت ـال ةالشــه د ومتاةعتـهم مـن ألــل
احل ـ ل ال ـ معل مــات اــن م ار ـ الــدفن احملتللــة ،م ـ معاجلــة اــله املســألة ةســرية وت ـ فا
الضلانات القان نية من ألل تشجي الشه د ال اإلدالء ةشهاداهتم .ويظل األمـل دـدوين يف
أل يتس ـ مــن خــقل اــلا النــهج املتعــدد اجل ان ـ إاــادة تنشــيط اــلا امللــف وحتقيــق نتــائج
ملل سة ةشأن .
 - 13وأالحظ م األسف أن مل يتحقـق أي تقـدم مللـ س خـقل ال تـرة املشـل لة ةـالتقرير
فيلا يتعلق ةامللتلكات الك يتية امل ق دة ،مبا فيها احمل ظات ال طنية .وأحـث احلكـ متع الـ
العلل معا ةشكل أووق وال اقد التلاع للجنة املشتركة املعنية ةامللتلكـات الـيت كـال آخـر
التلاع محا يف حزيرال/ي ني  ،2014وال م اصلة اـله االلتلااـات مبعـدل مـرة كـل سـتة
أشهر .وأحث كلل حك مة العراو ال استكشا سدل لديدة لتحقيق التقدم.
 - 14وأود أل أشــدد ال ـ ت ــاين ةعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاادة إىل العــراو وممثل ـ
الاص ونائ امللثـل الـاص للشـخول السياسـية يف تعزيـز وداـم اجلهـ د الـيت تدـلمحا حك مـة
العــراو وــد إاــادة أو ا ـ دة مجي ـ الراايــا الك ـ يتيع وجماايــا الدلــدال الثالثــة إىل أوطــاهنم
أو إاـادة جمفـاهتم ،إىل لانـ إاـادة امللتلكـات الك يتيــة ،مبـا فيهـا ف ظاهتـا ال طنيـة ،وتيســا
تل ـ اجلهــ د .والدعثــة الــ أادــة االســتعداد لتقــدمي املســاادة والقيــام ةــدوجم فعــال يف اــلا
املسع اإلنساين.
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