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 احلالة املتعلقة ابلعراق - 2٥
 عرض عام 
،  عتتتتتتد جمدتتتتتتس 2013مىل  2012يف الفتتتتتترتة املمتتتتتتتدة  تتتتتتني  

ابل تةاق. األمل  ام جدسات يفاخت  نةاريل، فيما خي  احلالة املت دعتة 
يفختتتالل تدتتتك اجلدستتتات، استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتات نتتتدمها املمثتتتل 
اخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام لد تتتتتةاق يفرئتتتتتيس   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتعتتتتتدمي 
املستتتا دة مىل ال تتتةاق  تتتل احلالتتتة  دتتتى أر  الوانتتتع، يفأنرتتت ة الع ثتتتة، 
يفاخل وات اليت اخت ذا ال ةاق يفالكويت لت عيع  الناهتما يفحل مسالة 

متتتل الكتتتويتيني يفر تتتااي العدتتتدال الثالثتتتة يفاملمتدكتتتات الكويتيتتتة  املفعتتتوديل
املفعتتودة، مبتتا فيهتتا احملفوظتتات الوقويتتة. كمتتا جتتدد اجملدتتس يف يتتة الع ثتتة 

 . (٨63)شهةا يف كل مةة 12مةتني لفرتة 
 

 لبعثةاإلحاطات بش ن احلالة يف العراق وأنشطة ا 
، ذكتتتة املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتتني 2012نيستتتال/أ ةيل  10يف  

ال تتام لد تتةاق، يف محاقتتت  اإل الميتتة، أل استنتتافة متتؤمتة نمتتة جام تتة 
آذار/متارس كتال حتداث اترخييتا يفمؤشتةا  29الديفل ال ة ية يف  غداد يف 

 دتتى  تتودة  تتةيفز ال تتةاق  وصتتف  قةفتتا فتتا ال رئيستتيا يف املو عتتة. يفأثتتإ 
ألخ ة اليت اخت هتا حكومتا ال ةاق يفالكويت لتحستني  دى اخل وات ا

ال النتتات  يوهمتتا. يفأ تتةب  تتل ندعتت  مزاء املتتازق السياستتي الوتتاجم  تتل 
التتتتتتوتةات  تتتتتني الكتتتتتتل الربملانيتتتتتة الةئيستتتتتية يف ال تتتتتةاق؛ يفمزاء ال النتتتتتات 
ال ة يتتة الكةديتتة، يف  ستتيما العنتتااي املت دعتتة ابحلتتديفد الداخديتتة املتوتتازع 

حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال؛ يفتتتتتتتدا يات استتتتتتتمةار ال وتتتتتتتف يف   ديهتتتتتتا؛ يفحالتتتتتتة
اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية. يفنتتدنم أينتتا م دومتتات مستتتكمدة  تتل خمتتيم 

مل ستكال املدتيم مىل خمتيم احلةيتة.  1 200أشةف، يفأفاد  وعل زذاء 
يفأضاف املمثل اخلاص لامني ال ام أن    د انسحاب نوات الو ايت 

 د الع ثتتة حكومتتة ال تتةاق يفشتت ع  املتحتتدة، تلايتتدت التون تتات ال تستتا
يف التصدي لدتحدايت الةئيسية اليت تواج  األمة ال ةانية، يفلكل ذلك 
أتى يف يفنت تتناءل في  املوارد املتاحة لدع ثة. يفمع ذلك، أكد التتلام 
الع ثتتتة  توفيتتت  يف يتهتتتا الرتتتامدة يف جمتتتا ت التيستتت  السياستتتي يفالتتتد م 

التومية. يفاختتم كالم  م ةاب  تل ا نتدا  يفحعوق اإلنسال يفالت م  يف 
__________ 

. لالقنتتتتالع  دتتتى مليتتتتد (2013) 2110يف  (2012) 2061العتتتةارال  (٨63)
مل امل دومات  ل   ثة األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل ال تةاق، انظتة 

 .“السياسية يف  ثات  واء السالم الع ثات”اثنيا،  العسماجللء ال اشة، 

ا تعتتتتاده الةاستتتتر ال املستتتتا دة التتتتيت تعتتتتدنمها األمتتتتم املتحتتتتدة يف ذتتتت ا 
 .(٨64)املو  ف احلاسم مل اترير ال ةاق   تلال ضةيفرية

يفندنم اثل ال ةاق تعييم  لدحالة يف العدد. كمتا حتثن اجملدتس  
 نتتتتو متتتتل موظمتتتتة جماذتتتتدي خدتتتتق  1 200 دتتتتى املستتتتا دة يف نعتتتتل 

اإليةانية مل خمتيم أشتةف مىل  دتدال أختةى، ألنت  لتيس  وستع احلكومتة 
م، ال ةانيتتة الستتتماح هلتتم ابلععتتتاء يف ال تتتةاق، يففعتتا لدستتتتورذا. يفيف اخلتتتتا

أ د   تل محتةاز تعتدم يف ال النتات الثوائيتة متع الكويتت، مبتتا يف ذلتتك 
تتتتسديد حتتتصة ال تتتتةاق مىل األمتتتم املتحتتتتدة متتتل أجتتتتل تغ يتتتة تكتتتتاليف 

 .(٨65)مرةيفع صيانة الد امات احلديفدية
اخلاص لامني ال ام ، نال املمثل 2012يولي  /متوز 19يفيف  

مل ال ةاق يف حالة مجود تسود مو  سع ة أشهة  ني الكتل السياسية، 
يفذتتي ت يتتق التعتتدم يف اجملتتا ت األساستتية لتحعيتتق التوميتتة يف ال تتةاق، 
مبتتتتا يف ذلتتتتك مجيتتتتاد حتتتتل مستتتتتدام لدحتتتتديفد الداخديتتتتة املتوتتتتازع  ديهتتتتا، 

ستية امل دعتة، يفاخل ة الدستورية غ  املوجتلة، يفا تمتاد الترتةي ات األسا
يفم تتتداد انتدتتتاابت جمتتتالس احملافظتتتات املعتتتةر مجةاؤذتتتا يف آذار/متتتارس 

. يفد تتتتتتتا مىل اإلستتتتتتتةاع ابختيتتتتتتتار املفوضتتتتتتتني لدمفوضتتتتتتتية ال ديتتتتتتتا 2013
املستعدة لالنتداابت. يفأفاد، فيما يت دق ابل النات الثوائية  ني ال ةاق 
. يفالكويتتت،  تتل التعتتدم احملتتةز يف مرتتةيفع صتتيانة التتد امات احلديفديتتة

ترتتتتتةيل  31يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة تستتتتتت د لعتتتتتدء أ متتتتتال الصتتتتتيانة  تتتتتتارير 
تتتتتتب  تصتتتتتتديق جمدتتتتتتس الوتتتتتتواب  دتتتتتتى الربيفتوكتتتتتتول  األيفل/أكتتتتتتتو ة. يفرحن
اإلضتتتتايف  تفتتتتاق النتتتتما ت الرتتتتامدة التتتتتا ع لدوكالتتتتة الديفليتتتتة لد انتتتتة 
ال ريتتتتة. يففيمتتتتا يت دتتتتتق مبدتتتتيم أشتتتتةف، حيتتتتتث   يتتتتلال ذوتتتتاك حتتتتتوايل 

 أل التتتتلام الع ثتتتة التتتتلام منستتتام شتتتد  معتتتيم فيتتت ، أشتتتار مىل 1 200
حمتتتض، يفذلتتتك تيستتتت ا لالنتعتتتال ال تتتو ي املؤنتتتتت لدمعيمتتتني مىل خمتتتتيم 
احلةية، كد وة أيفىل إل ادة توقيوهم يف  دتدال ختار  ال تةاق. يفلت لك 
حث ناق  خميم أشةف  دتى الت تايفل متع الستد ات ال ةانيتة يفالعدتدال 

إل تتادة تتتوقيوهم يف أستتةع  الثالثتتة  دتتى التعتتدنم لععتتول املعيمتتني املتتؤذدني
 .(٨66)يفنت اكل

__________ 

(٨64) S/PV.6747 7-2، الصفحات. 

 .12-7املةجع نفس ، الصفحات  (٨65)

(٨66) S/PV.6811 ، 6-2الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2061(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2110(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6747
https://undocs.org/ar/S/PV.6811
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اثتتتل ال تتتةاق، ضتتتمل مجدتتتة أمتتتور،  تتتل األمتتتل يف أل  يفأ تتتةب 
تتتد م تتتتازات اجتمتتتاع الدجوتتتتة الوزاريتتتة ال ةانيتتتتة الكويتيتتتة املرتتتترتكة يف  متهن

نيستتال/أ ةيل ال ةيتتق خلتتةيف  ال تتةاق متتل ن تتاق أحكتتام  29 غتتداد يف 
الفصتتل الستتا ع. يفاختتتتم مؤكتتدا متتل جديتتد رغعتتة  دتتده يف متديتتد يف يتتة 

يفذكتتتة أل يفجتتتود الع ثتتتة يف ال تتتةاق  (٨67)شتتتهةا مضتتتافيا 12الع ثتتتة ملتتتدة 
 .(٨6٨)ضةيفري أكثة مل أي يفنت منى

، أفتتتاد املمثتتتل اخلتتتاص 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  29يفيف  
لامتتتتني ال تتتتام انتتتت   دتتتتى التتتتةغم متتتتل التعتتتتدم التتتت ي أحتتتتةزه ال تتتتةاق يف 

 ال ندعتتتتا خاصتتتتا: أيف ، تتتتتوتة ، فتتتتإل ذوتتتتاك مستتتتالتال تثتتتت2012  تتتتام
ال النتتتتات  تتتتني الل متتتتاء السياستتتتيني ال تتتتةانيني، اتتتتا أدى مىل مواجهتتتتة 
 ستكةية يفسياستية يفنيتام املت تةفني ابستتغالل اخلالفتات السياستية  تتني 
العتتادة إلشتت ال فتيتتل أ متتال ال وتتف يفالتتتوتةات ال ائفيتتة أيف اإلثويتتة يف 

يف  ستتتتيما تتتتتدا يات  ال تتتتةاق؛ يفاثنيتتتتا، ت تتتتورات األيفضتتتتاع يف املو عتتتتة،
األزمتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، مبتتا يف ذلتتك لث ذتتا  دتتى احلالتتة 
اإلنسانية يف ال ةاق. يف ة  املمثل اخلاص أنر ة الع ثة، مبا يف ذلك 
نيامهتتتا  تيستتت  احلتتتوار السياستتتي يفتعتتتدمي املستتتا دة إلجتتتةاء انتدتتتاابت 

 2013ل/أ ةيل نيستتتا 20جمتتتالس احملافظتتتات يف مجيتتتع ألتتتاء العدتتتد يف 
 .(٨69)2014يفلالنتداابت الترةي ية املعةر مجةاؤذا يف  ام 

احلالتة يفندنم اثل ال ةاق م دومات مستكمدة مىل اجملدس  تل  
السياستتتتتتية يفاألمويتتتتتتة يفا جتما يتتتتتتة يفا نتصتتتتتتادية يفال انيتتتتتتة فيتتتتتت  يف تتتتتتل 
 النتتات  دتتده متتع الكويتتت يفاملمدكتتة ال ة يتتة الستت ودية. يففيمتتا يت دتتق 
ابلت تتورات اخلاصتتة ابملعيمتتني يف خمتتيم ال تتةاق اجلديتتد، امل تتةيفف ستتا عا 

شتتد  ظدتتوا معيمتتني فيتت   200ابستتم خمتتيم أشتتةف، ذكتتة أل حتتوايل 
 .(٨70)شد   سالم مىل خميم احلةية 3 000ليد  ل   د نعل ما ي

، أ تتتةب املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 2013آذار/متتتارس  21يفيف  
ال ام  ل ندع  مل امتداد أ متال ال وتف متل اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، 

مويتة التيت يواجههتا يفذو أمة مل شان  أل يفانم التحتدايت السياستية يفاأل
ال تتةاق. يفنتتد ختتة  متظتتاذةيفل متتل حمافظتتات ال تتةاق الغة يتتة، لدت عتت   تتل 
مظتتتتتاملهم  رتتتتتال مستتتتتائل حعتتتتتوق اإلنستتتتتال يفاحلصتتتتتول  دتتتتتى اخلتتتتتدمات 
األساستتية، يفاختتت ت حكومتتة ال تتةاق  تتددا متتل املعتتادرات لتدعيتتة م التتب 

__________ 

(٨67) S/2012/520 .املةفق ، 

(٨6٨) S/PV.6811 13، الصفحة. 

(٨69) S/PV.6875،  7-2الصفحات. 

 .12-7املةجع نفس ، الصفحات  (٨70)

املتظتتاذةيل. يف ةضتتت الع ثتتة مستتا يها احلميتتدة،  وصتتفها جهتتة حمايتتدة، 
مع م الل م ارضتها  ستددام اخل اب ال ائفي. يفأفتاد املمثنتل اخلتاص 
لامتتتني ال تتتام أينتتتا  تتتل استتتتمةار تتتتوتة ال النتتتات  تتتني احلكومتتتة املةكليتتتة 
يفحكومتتة مندتتيم كةدستتتال يف تتل األ متتال التحنتت ية  نتدتتاابت جمتتالس 
احملافظتتتتتات املعتتتتتةر مجةاؤذتتتتتا يف نيستتتتتال/أ ةيل. يفحتتتتتثن الستتتتتد ات  دتتتتتى 

آذار/متتتتارس  31ة احلتتتتواجل  دتتتتى قتتتتول احلتتتتديفد حبدتتتتول استتتتتكمال مزالتتتت
 ستتتتتكمال أ متتتتال صتتتتيانة احلتتتتديفد يفنعتتتتول األمتتتتوال التتتتيت مت ختصيصتتتتها 
ابلت تتتايفل متتتع األمتتتم املتحتتتدة لت تتتويض املتتتلار ني ال تتتةانيني  متتتال ابلعتتتةار 

(. يفأدال املمثل اخلتاص لامتني ال تام اهلجتوم الت ي ُشتلن 1994) ٨99
رباية يفرحنتتب  عتتةار حكومتتة ألعانيتتا نعتتول شتتعا /ف 9 دتتى خمتتيم احلةيتتة يف 

شتتد  متتا زالتتوا  100متتل املعيمتتني يف املدتتينم يفأ دتت  اجملدتتس ال  210
يعيمتتتتول يف خمتتتتيم أشتتتتةف، رافنتتتتني ا نتعتتتتال مىل خمتتتتيم احلةيتتتتة مىل حتتتتني 

 .(٨71)ا نتهاء مل املفايفضات املت دنعة ابملمتدكات
يفنتتتتال اثتتتتل ال تتتتةاق مل ال تتتتةاق يرتتتتهد مجتتتتودا سياستتتتيا فيمتتتتا  

تستتتمة ا حتجاجتتتات يف  تتتدد متتتل املتتدل، حيتتتث يوتتتادي املتظتتتاذةيفل 
مب الب مرةيف ة يفأخةى غ  مرةيف ة. يفند  ت لت جهتود لالستتجا ة 

املرةيف ة؛  يد أل مجا ات مرذا ية يفمت ةفة ند اندسنت  ني  لدم الب
املتظاذةيل هبتدف ماثرة التتوتةات ال ائفيتة يفمشت ال فتيتل حتةب أذديتة. 
كمتتتتا ت تتتتةنق مىل اجلهتتتتود التتتتيت تعتتتت هلا حكومتتتتت  يف خمتدتتتتف اجملتتتتا ت، 

ستتيما فيمتتا خيتت  ت تتوية  الناهتتتا متتع الكويتتت. يفأ دتتل أل الفةيتتق   
ي متتتتل  دتتتتى توفيتتتت  مرتتتتةيفع صتتتتيانة التتتتد امات التعتتتت  املرتتتترتك التتتت ي 

احلديفديتتة، يتونتتع أل يفتتةغ متتل  مدتت  حبدتتول هنايتتة آذار/متتارس، األمتتة 
ال ي سيمهد ال ةيق خلةيف  ال ةاق مل ن اق أحكام الفصل السا ع. 

يف دي   2003يفشدد  دى أل ال ةاق اليوم خيتدف  ل ال ةاق نعل  ام 
 .(٨72)1990ام أل يست يد املةكل ال ي كال يتمتع    نعل  

، ذكتتتتتة املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 2013متوز/يوليتتتتت   16يفيف  
ال تام أنت  يرت ة  عدتق  ميتتق مزاء األحتدا  األخت ة يف ال تةاق، حيتتث 
أفتتاد ال األشتتهة األر  تتة األختت ة كانتتت متتل  تتني أكثتتة الرتتهور دمويتتة 

شتد  يفجتةح  3 000اضتية، فعتد نتتل زذتاء يف السووات اخلمتس امل
شتد ، يفازدادت أنرت ة  تدد متل اجلما تات  7 000ما يليتد  تل 

املستتتدحة، مبتتتا يف ذلتتتك اجلما تتتات املةتع تتتة  توظتتتيم العا تتتدة. يف دتتتت 
الت تتتتتتتتتتتورات اإلجيا يتتتتتتتتتتتة مجتتتتتتتتتتتةاء انتدتتتتتتتتتتتاابت جمتتتتتتتتتتتالس احملافظتتتتتتتتتتتات يف 

__________ 

(٨71) S/PV.6937  5-2الصفحات. 

 .13-7املةجع نفس ، الصفحات  (٨72)

https://undocs.org/ar/S/2012/520
https://undocs.org/ar/S/PV.6811
https://undocs.org/ar/S/PV.6875
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 حليةال/يونيتتتت  يف حمتتتتافظيت 20حمافظتتتتة يفيف  12نيستتتتال/أ ةيل يف  20
األنعتتتتتتار يفنيوتتتتتتوى، يفذتتتتتتي أيفل انتدتتتتتتاابت يتتتتتتديةذا ال ةانيتتتتتتول انفستتتتتتهم 
اذ ال النات ال ة ية الكةدية مسارا يفني مىل التحسنل.  ابلكامل، يفاختن
يفأضاف نائال من  يةحنب  عةار  عد ا نتداابت الويا يتة يفاإلنديميتة يف 

أيدول/ستتتتعتمرب. يفأثتتتتإ أينتتتتا  دتتتتى حكتتتتوميت  21مندتتتتيم كةدستتتتتال يف 
الكويتتتت ل لمهمتتتا ممتتتتام اخل تتتوات الالزمتتتة  غيتتتة ا نتهتتتاء متتتل ال تتتةاق يف 

( يفأضتاف نتائال مل 1994) ٨99( يف 1993) ٨33توفي  العتةاريل 
( التتتتتت ي أ   هبتتتتتتا 2013) 2107الع ثتتتتتتة تت دتتتتتتع مىل توفيتتتتتت  العتتتتتتةار 

ا لتلامتتتتتتتات املت دعتتتتتتتة ابملفعتتتتتتتوديل الكتتتتتتتويتيني يفر تتتتتتتااي العدتتتتتتتدال الثالثتتتتتتتة 
. يفذكة (٨73)، مبا فيها احملفوظات الوقويةيفاملمتدكات الكويتية املفعودة

أن    ميكل فصتل ال وتف يف ال تةاق  تل احلتةب األذديتة يف اجلمهوريتة 
ال ة يتتة الستتورية؛ فستتاحتا العتتتال يف العدتتديل متتتداخدتال، يفلدجما تتات 
املستتتدحة ال ةانيتتتة حنتتتور يليتتتد نرتتتاقا يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية. 

أل م ظتم املعيمتني نتد نُعدتوا مىل خمتيم يففيما يت دق مبديم أشةف، ذكتة 
يف املائتتتتة متتتتل ستتتتكال ذتتتت ا  90احلةيتتتتة، غتتتت  أنتتتت    يتتتتلال يت تتتتني نعتتتتل 

 .(٨74)األخ  مىل  ددال اثلثة
يفأيند اثل ال ةاق متديتد يف يتة الع ثتة ملتدة ستوة أختةى استتوادا  

مىل العةارات ذات الصدة. يفنال مل اجلهود اليت   لتها حكومتا ال ةاق 
يفالكويتتت نتتد  حتتت يف تستتوية املستتائل امل دعتتة، اتتا أدى مىل ا تمتتاد 

. يفرأى أل  تتتتتتتاح مدارة انتدتتتتتتتاابت جمتتتتتتتالس (2013) 2107العتتتتتتتةار 
حمافظتتتة ميهتتتد ال ةيتتتق لوجتتتاح ا نتدتتتاابت الربملانيتتتة  14احملافظتتتات يف 

، يفذتتتت ا ستتتتيكول 2014املعتتتتةر مجةاؤذتتتتا يف الوصتتتتف األيفل متتتتل  تتتتام 
 .(٨75)خ وة أخةى يف ال مدية الدميعةاقية

 
و يززززززة بعثززززززة األمززززززم املتحززززززدة لتقززززززد  املسززززززاعدة متديززززززد  

 العراق إىل
متتدد اجملدتتس يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة مىل  

املتتتتتتؤر   (2012) 2061شتتتتتتهةا مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار  12ال تتتتتتةاق لفتتتتتترتة 
تتتتد  دتتتتى ضتتتتةيفر 2012متوز/يوليتتتت   25 ة أل ترتتتتارك مجيتتتتع ، التتتت ي يؤكن

ال وائف يف ال ةاق يف ال مدية السياسية يفيف حوار سياسي   يستع د 
أي قةف، يفأل تكفل ا ستعةار يفأل تنع حال  اد  يفموصفا ملسالة 

__________ 

، 24 العستتتتملالقتتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات، انظتتتتة اجلتتتتلء األيفل،  (٨73)
 . “احلالة  ني ال ةاق يفالكويت”

(٨74) S/PV.7002 ، 9-2الصفحات. 

                         .9 الصفحة نفس ، املةجع  (٨75)

حتتتديفد العدتتتد الداخديتتتة املتوتتتازع  ديهتتتا، يفأل ت متتتل متتتل أجتتتل الوحتتتدة 
ةاق الوقويتتة، يفنتتةر اجملدتتس أل يواصتتل املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام لد تت

يف  ثة األمم املتحدة لتعدمي املستا دة مىل ال تةاق ا ضت الع  و يتهمتا 
 .(2011) 2001 دى الوحو املوصوص  دي  يف العةار 

 متتتتتتتتتتتتتوز/ 24املتتتتتتتتتتتؤر   (2013) 2110يفمبوجتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتةار  
، التتتت ي يستتتتتدنم ال احلالتتتتة التتتتيت ي يرتتتتتها ال تتتتةاق حاليتتتتتا 2013 يوليتتتت 

املتتتتؤر  ( 1990) 661ختتدتتتتف كثتتتت ا  تتتتل احلالتتتتة يفنتتتتت اختتتتتاذ العتتتتةار 
، يفال ي يسدنم ك لك ا ية است ادة ال تةاق 1990آب/أغس س  6

(، 1990) 661لدمكانتتة الديفليتتة التتيت كتتال يتعوأذتتا نعتتل اختتتاذ العتتةار 
نةر اجملدس متديد يف ية   ثة األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل ال تةاق 

، يفنتتتتةر أينتتتتا أل يعتتتتوم كتتتتل متتتتل املمثتتتتل 2014متوز/يوليتتتت   31حتتتتىت 
امني ال ام لد ةاق يفالع ثة مبواصدة ا ض الع  و يتهما  دى اخلاص ل

تتتة احكتتتام (2012) 2061الوحتتتو املوصتتتوص  ديتتت  يف العتتتةار  ؛ يفذكن
 .(٨76)(2013) 2107العةار 

 
إحاطزززززة عزززززن احلالزززززة يف العزززززراق والبحزززززث عزززززن الرعززززززااي  

الكززويتيني ورعزززااي البلززدان الثالثزززة املفقززودين واملمتلكزززات 
 فوظات الوطنيةالكويتية املفقودة،  ا فيها احمل

، نتتتتدم املمثتتتتل اخلتتتتاص 2013ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  25يف  
مفتتتادة  تتتل احلالتتتة األمويتتتة املتتتتدذورة يف ال تتتةاق، التتتيت تتفتتتانم متتتل جتتتةاء 
متتتتتتازق سياستتتتتتي اتستتتتتتم ا متتتتتتال  وتتتتتتف ارتكعتهتتتتتتا مجا تتتتتتات مرذا يتتتتتتة 
استتتتهدفت املتتتدنيني  عصتتتد ماثرة األحعتتتاد ال ائفيتتتة. يفأشتتتار أينتتتا مىل 

 تتني احلكومتتة املةكليتتة يفحكومتتة مندتتيم كةدستتتال، يفمتتل  املستتائل ال العتتة
 يوها تعاسم اإليتةادات يفختصتي  امليلانيتة فنتال  تل الرتتيعتات األمويتة 
يف املوتتتاقق املتوتتتازع  ديهتتتا. يفستتتدنط النتتتوء  دتتتى  تتتدد متتتل الت تتتورات 
اإلجيا يتتتة  دتتتى اجلعهتتتة السياستتتية، مبتتتا يف ذلتتتك ا تمتتتاد نتتتانول انتدتتتا  

مو تتتتدا لالنتدتتتتاابت  2014يستتتتال/أ ةيل ن 30جديتتتتد، يفحتديتتتتد يتتتتوم 
الربملانية الوقوية، يف عد مؤمتة السالم ا جتما ي يفالتونيع  دتى ميثتاق 
شةف يفقت ، التتلم متل خاللت  الكثت  متل العتادة السياستيني يفالتديويني 
يفال رتتائةيني يفاملتتدنيني ابحلفتتاظ  دتتى يفحتتدة ال تتةاق يفشتت ع . يفأشتتار مىل 

 ةانيتتة يفالكويتيتتة  تتني العدتتديل نتتد أل رحتتالت شتتةكيت اخل تتو  اجلويتتة ال
. يفتوتتتتتايفل 1990استتتتتؤنفت يف شتتتتتعا /فرباية لدمتتتتتةة األيفىل موتتتتت   تتتتتام 

أينتتتتتتتتا ستتتتتتتتيادة العتتتتتتتتانول يفحعتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتال، يفالتحتتتتتتتتدايت اإلاائيتتتتتتتتة 
__________ 

، (2013) 2107لالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد متتتتتل امل دومتتتتتات  تتتتتل العتتتتتةار  (٨76)
 .“احلالة  ني ال ةاق يفالكويت”، 24 العسماجللء األيفل،  انظة

https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2061(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.7002
https://undocs.org/ar/S/RES/2001(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2110(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2061(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
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ا نتصتتادية، يفاالاثر اإلنستتانية لدوتتلاع التتدائة يف ستتوراي،  - ا جتما يتتة
خمتتيم أشتتةف، التت ي يفمستتالة الالجئتتني التت يل كتتانوا يعيمتتول ستتا عا يف 

أيدول/ستعتمرب. يفأ تةب  تل خيعتة أمدت   ستعب ندنتة  11أُغدق رمسيا يف 
املؤشةات اليت ظهةت فيما يت دق مبسالة املفعوديل مل الكويتيني يفمتل 
ر ااي العددال الثالثة يفاملمتدكات الكويتية املفعودة، مبا فيها احملفوظات 

ملفعتتوديل   تتتلال الوقويتتة، يفكتتةر التاكيتتد  دتتى أل مستتالة األشتتداص ا
 .(٨77)تركل أيفلوية ذامة
__________ 

(٨77) S/PV.7068  7-2الصفحات.  

يفأكند اثل ال ةاق مل جديد التلام  دده مبواصدة تسوية مجيع  
املستتائل ال العتتة يف مقتتار املصتتاحلة الوقويتتة. يفأ تتةز نيتتام املفوضتتية ال ديتتا 
املستعدة لالنتداابت ابإل داد إلجةاء ا نتداابت الربملانية الوقويتة يف 

متتتت   يفأ تتتتةب  تتتتل امتوانتتتت  2014نيستتتتال/أ ةيل  30 لدتتتتد م التتتت ي تعدن
الع ثتتة يفمرتتورهتا فيمتتا يت دنتتق ابل مديتتة ا نتدا يتتة. يفيف م تتة  اإلشتتارة 
مىل أثتتتتة الوتتتتلاع الستتتتوري  دتتتتى تتتتتواتة اهلجمتتتتات اإلرذا يتتتتة يف ال تتتتةاق، 

اجملدتتس مىل ا تعتتار ذتت ه األ متتال اإلرذا يتتة جتتةائم ضتتد اإلنستتانية  د تتا
يفتعدمي اجلواة يفمل يؤيندذم مىل ال دالة
(٨7٨). 

__________ 

 . 9-7املةجع نفس ، الصفحات  (٨7٨)
  

 احلالة فيما يتعلق ابلعراقاجللسات: 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.6747  

نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  10
2012   

التعةيتتتتتتتتتة الثتتتتتتتتتام املعتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتل 
األمتتتتتتني ال تتتتتتام  متتتتتتال ابلعتتتتتتةار 

2001 (2011) 
(S/2012/185) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام 
لد تتتتتتتتتتتتةاق يفرئتتتتتتتتتتتتيس 
  ثة األمم املتحدة 
لتعتتتتتتتدمي املستتتتتتتا دة 

 مىل ال ةاق

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

S/PV.6811  

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   19
2012 

التعةيتتتتة الثالتتتتث لامتتتتني ال تتتتام 
املعتتتتتتتدم  متتتتتتتال  عتتتتتتتةار جمدتتتتتتتس 

 (2011) 2001األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
(S/2012/535) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

S/PV.6815  

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   25 
2012   

التعةيتتتتة الثالتتتتث لامتتتتني ال تتتتام 
املعتتتتتتتدم  متتتتتتتال  عتتتتتتتةار جمدتتتتتتتس 

 (2011) 2001األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
(S/2012/535) 

مرةيفع نةار معدم متل التو ايت 
 ( S/2012/570املتحدة )

متتتتتتتتتتت كةة شتتتتتتتتتتتفوية موجهتتتتتتتتتتتة مىل 
األمتتني ال تتام متتل الع ثتتة الدائمتتة 
لد تتتتتتتةاق لتتتتتتتدى األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 

الع ثتتتتتتتتتتة  رتتتتتتتتتتال متديتتتتتتتتتتد يف يتتتتتتتتتتة 
(S/2012/520) 

 (2012) 2061العةار    ال ةاق
15-0-0 

S/PV.6875  

 ترتتتتتةيل الثتتتتتام/ 29
   2012نوفمرب 

التعةيتتتتتتتة األيفل لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام 
 2061 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2012) (S/2012/848) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

S/PV.6937  

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  21
2013 

التعةيتتتتة الثتتتتام لامتتتتني ال تتتتام، 
متتتتتل  6املعتتتتتدم  متتتتتال ابلفعتتتتتةة 
 2061العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2012)(S/2013/154) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

S/PV.7002  

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   16
2013 

التعةيتتتة الثالتتتث لامتتتني ال تتتام، 
متتتتتل  6املعتتتتتدم  متتتتتال ابلفعتتتتتةة 
 2061العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2012) (S/2013/408) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل
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https://undocs.org/ar/S/2013/408
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
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       S/PV.7008  

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   24
2013   

التعةيتتتة الثالتتتث لامتتتني ال تتتام، 
متتتتتل  6املعتتتتتدم  متتتتتال ابلفعتتتتتةة 

  (2012) 2061العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(S/2013/408) 

و ايت مرةيفع نةار معدم متل الت
 (S/2013/434املتحدة )

 (2013) 2110العتتتتةار    ال ةاق
15-0-0 

S/PV.7068 

 ترتتتتتةيل الثتتتتتام/ 25
   2013نوفمرب 

التعةية األيفل املعدم مل األمني 
متل نتةار  4ال ام  مال ابلفعتةة 

 2107جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتل رنتتتتتتتتتتم 
(2013) (S/2013/654؛) 

التعةيتتتتتتتتتتتة األيفل املعتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتل 
 6األمتتني ال تتام  متتال ابلفعتتةة 

 (2013) 2110متتتل العتتتةار 
(S/2013/661) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  اقال ة  
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

   
 املسائل املواضيعية

 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - 2٦
 عرض عام 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل  تتتتتس  

 مديتتتتتتات األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة حلفتتتتتتظ ”جدستتتتتتات تتصتتتتتتل ابلعوتتتتتتد امل وتتتتتتول 
. يف نتتتش اجملدتتتس يف ذتتت ه (٨79)يفاختتتت  نتتتةارا يفاحتتتدا يت دنتتتق هبتتتا، “الستتتالم

اجلدستتتات مستتتتالة الت تتتتايفل  تتتني الع ثتتتتات يفنظتتتتة يف هنتتت  مت تتتتدد األ  تتتتاد 
حلفظ السالم، هبدف حتسني التوسيق  ني حفظ السالم يف مديات  وتاء 
السالم. يفاستمع ك لك مىل محاقتات نتدنمها  تدد متل نتادة العتوات يف 

 التحدايت اليت يواجهوهنا يف امليدال.  مديات حفظ السالم  ل 
 

 إحاطات بش ن ا نتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم 
، أشتتتتتتتار يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 2012آذار/متتتتتتتارس  26يف  

ل مديتتات حفتتظ الستتالم، يف اإلحاقتتة اإل الميتتة املعدمتتة مىل اجملدتتس، 
أنت   وتدما اتتدد اجملدتس يف يتة الع ثتتات،   يتمثتل اهلتدف موهتتا يف  مىل

حتعيق ا ستعةار يف العدد يفحفظ السالم فحسب،  ل يفاإلسهام أينتا 
يف  واء سالم مستدام. يفأردف نائال من  ليس  دتى حفظتة الستالم أل 
يوفنتت يفا ال ائفتتة الكامدتتة متتل أنرتت ة  وتتاء الستتالم؛ يفلكتتوهم ذتتم أصتتدح 

املعادرات اليت تدفع ندما   مدية السالم أيف األذتداف  مل ادد أيفلوية
السياسية لدع ثة. يفنال مل األمة   يت دق  توسيع مهتام حفتظ الستالم 

__________ 

 .(2013) 20٨6العةار  (٨79)

أيف مضافة مهام جديدة مىل الو ايت،  ل  تحعيق ا ستفادة العصتوى 
مل املهام امل دوب ابلف ل مل حفظة السالم العيتام هبتا. يفشتدند يفكيتل 

ل لع ثات حفظ السالم أفق زم  حمديفد يفجيب أل األمني ال ام  دى أ
تُتتتتلامل خ  هتتتتا متتتتع اجلهتتتتات الفا دتتتتة األصتتتتدح لالضتتتت الع مبهتتتتام يف 
األجتتل ال ويتتل. يفاختتتتم ابلتاكيتتد أنتت    يوعغتتي لدمةاحتتل ا نتعاليتتة يف 
الع ثتتات أل تكتتول جمتتةد ختفتتيض يف  تتدد أفتتةاد  مديتتة حفتتظ الستتالم، 

املستتتمة  تتني احلكومتتة املنتتيفة  ألل  وتتاء الثعتتة يفاحلفتتاظ  دتتى التواصتتل
 تا ال وصتتةال  ،يفأصتحاب املصتدحة التوقويني الةئيستني يفاجملتمتع التديفيل

 .(٨٨0)الد ال ينموال خ ة انسحاب  جحة يفسالما مستداما
أمتتتا يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتام لدتتتد م امليتتتدام فاشتتتارت مىل التتتديفر  

األساسي لدفرتات ا نتعالية الف الة يف ضمال ستالم مستتدام، يفنالتت 
مل ا ستجا ة الف الة  حتياجات  واء السالم يف العددال اخلارجة مل 

التتتد م الوتتتلاع تت دنتتتب ستتتة ة يف ا ستتتتجا ة يفمةيفنتتتة متتتل جانتتتب نظتتتم 
امليتتدام ابلعتتدر نفستت  التتالزم لالضتت الع مبهتتام حفتتظ ستتالم أختتتةى. 
يفيكتتول هلتتت ا األمتتتة أ يتتتة خاصتتتة  وتتتد الوظتتتة يف أثتتتة الع ثتتتات امليدانيتتتة 
الكعتتتتت ة يفاملت تتتتتددة األ  تتتتتاد  دتتتتتى احليتتتتتاة ا جتما يتتتتتة يفا نتصتتتتتادية يف 
العدتتتدال املنتتتيفة. يفُتظهتتتة األمثدتتتة كيتتتف يتتتؤثنة التد تتتيط املرتتترتك متتتع 

اء  دتتتتى الصتتتت يد التتتتوق  مجيتتتتااب قتتتتوال مةحدتتتتة اإلهنتتتتاء التتتتتدرجيي الوظتتتتة 
__________ 

(٨٨0) S/PV.6740 ، 6-2الصفحات. 
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