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 احلالة بني العراق والكويت - 24
 عرض عام 

نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد جمدتتتس األمتتتل جدستتتة ختتتالل الفتتترتة  
يفاحتتدة فيمتتا يتصتتل ابحلالتتة  تتني ال تتةاق يفالكويتتت يفا تمتتد نتتةارا يفاحتتدا 
 رتتتال م تتتادة أيف  تتتودة مجيتتتع الة تتتااي الكتتتويتيني يفر تتتااي العدتتتدال الثالثتتتة 

 رفاهتم مىل الوقل، فنال  ل م ادة املمتدكات الكويتية.  أيف
 

إكزززززززاء التزامزززززززات العززززززززراق  وجززززززز  الفصزززززززل السززززززززابع،  
ذلز  إعزادة مجيزع الكزويتيني ورعزااي البلزدان الثالثزة  يف  زا

 ورفاسم ومجيع املمتلكات الكويتية إىل الوطن
، امل عتتتتودة يف 6990ا تمتتتتد اجملدتتتتس ابإلمجتتتتاع، يف اجلدستتتتة  

ال ي رحنب فيت   (2013) 2107، العةار 2013حليةال/يوني   27
مبتتتتا أظهتتتتةه ال تتتتةاق ابستتتتتمةار متتتتل التتتتتلام ابلتوفيتتتت  الكامتتتتل لاللتلامتتتتات 
املتععية يف مقار نةارات الفصل السا ع ذات الصدة. يفيف العةار نفس ، 
ية يفمتتتتع مةا تتتتاة أحكتتتتام الفصتتتتل الستتتتادس متتتتل امليثتتتتاق املت دعتتتتة  تستتتتو 

املواز ات ابلوسائل السدمية، د تا اجملدتس حكومتة ال تةاق مىل مواصتدة 
الت ايفل مع جلوة الصديب األمحة الديفلية يفمواصدة   ل اجلهود لدعحث 
 ل املمتدكتات الكويتيتة املفعتتودة. يفنتةر اجملدتس مهنتاء التلامتات ال تةاق 

يتتع مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق فيمتتا يت دتتق ر تتادة أيف  تتودة مج
الكويتيني يفر ااي العددال الثالثة أيف رفاهتم مىل الوقل يفم ادة املمتدكات 
الكويتية يفالت ايفل مع جلوة الصديب األمحتة الديفليتة،  دتى الوحتو املعتني 

( الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادريل يف 1991) 6٨7 ( يف1991) 6٨6يف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل 
،  دتتى التتتوايل، يفأهنتتى يف يتتة 1991نيستتال/أ ةيل  3 آذار/متتارس يف 2

 12٨4مل العةار  14فيع املستوى ال ي  ني  مال ابلفعةة املوسق الة 
. يفقدتتتتب اجملدتتتتس مىل املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام لد تتتتةاق (1999)

، أل ي تلز (٨61)يفرئيس   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي املستا دة مىل ال تةاق
ة ر تادة مجيتتع الكتويتيني يفر تااي العدتتدال يفيتد م يفيستهل اجلهتتود املت دعت

الثالثتتة مىل أيفقتتاهنم أيف م تتادة رفتتاهتم، يفم تتادة املمتدكتتات الكويتيتتة، مبتتا 
 فيها احملفوظات الوقوية، اليت استوىل  ديها ال ةاق. 

يف عتتتب التصتتتويت، تكدنتتتم يفزيتتتة خارجيتتتة ال تتتةاق  تتتل اجلهتتتود  
اليت   هلا ال ةاق  دى مدى السووات العديدة املاضية  ست ادة املكانتة 

(. يفنتال 1990) 661الديفلية اليت كال يتمتع هبتا نعتل ا تمتاد العتةار 
، سيرتتكل اترخيتتا مفصتتديا (2013) 2107مل اتريتتر ا تمتتاد العتتةار 

يف ال النتتتة  تتتني ال تتتةاق يفاجملتمتتتع التتتديفيل، يفأشتتتار مىل أل العتتتةارات التتتيت 
فةضتتت  دتتى  دتتده مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق نتتد أصتتتعحت 
جلءا مل املاضي، يفأضاف نائال مل ذ ا التارير سيركل أينا ت تورا 

ة  تتتني ال تتتةاق يفالكويتتتت. يففيمتتتا يت دتتتق مبستتتالة صتتتيانة نو يتتتا يف ال النتتت
ال المتتتتات احلديفديتتتتة، نتتتتال مل ال تتتتةاق يفالكويتتتتت نتتتتد يفضتتتت ا التتتتتدا   

(. يفيف مشتتتتتتتتتتارة مىل مستتتتتتتتتتالة 1993) ٨33الالزمتتتتتتتتتتة، يففعتتتتتتتتتتا لدعتتتتتتتتتتةار 
الت تتتويض، أردف نتتتائال مل ال تتتةاق مدتتتتلم  تستتتديد الوستتتعة التتتيت نةرذتتتا 

ق توميتتتة ال تتتةاق،  متتتال اجملدتتتس مبوجتتتب آليتتتة تةتيعتتتات اخلدتتتف لصتتتوديف 
. يفات ع ابلعول مل ال تةاق ي تترب أنت  اب تمتاد (2010) 1956ابلعةار 
يكتتتتتتول نتتتتتتد أيفم جبميتتتتتتع التلاماتتتتتتت  مبوجتتتتتتب  (2013) 2107العتتتتتتةار 

ا ع، ابستتثواء املستالة األخت ة املتمثدتة يف الة تااي الكتويتيني الفصتل الست
املفعتتتتتوديل يفاملمتدكتتتتتات الكويتيتتتتتة املفعتتتتتودة، التتتتتيت أصتتتتتعحت مرتتتتتمولة 

  .(٨62)احكام الفصل السادس
__________ 

لالقنتتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات  تتتتل   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي  (٨61)
الع ثتتتتتات ”اثنيتتتتتا،  العستتتتتماملستتتتتا دة مىل ال تتتتتةاق، انظتتتتتة اجلتتتتتلء ال اشتتتتتة، 

 .“السياسية يف  ثات  واء السالم

(٨62) S/PV.6990 4يف  3، الصفحتال. 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متالً  الد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتالً  التتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6990 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت   27
2013   

التعةيتتتة اخلتتتامس يفالثالثتتتول املعتتتدم متتتل 
متتتتتل  14األمتتتتني ال تتتتام  متتتتتال ابلفعتتتتةة 

 (1999) 12٨4العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(S/2013/357) 

يونيتتتتتتتت   حليتتتتتتتةال/ 12رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتة مىل األمتتتني ال تتام متتتل  2013

املمثدتتتتتني التتتتتدائمني لد تتتتتةاق يفالكويتتتتتت 
 (S/2013/358لدى األمم املتحدة )

م متتتتل  مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدن
ا حتتتاد الةيفستتي يفأستترتاليا 
يففةنسا يفاملغتةب يفاملمدكتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2013/379) املتحدة 

ال تتتتتتتتةاق )يفزيتتتتتتتتة 
 اخلارجية(

 (2013) 2107 العتتتتةار ال ةاق 
15-0-0 
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