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 )٢٠١٣ (٢١٠٧القرار   
 ٢٠١٣ يونيه/ حزيران٢٧، املعقودة يف ٦٩٩٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،  
ــشري   ــه      إذ ي ــت، وال ســيما قرارات ــراق والكوي ــة بــني الع ــصلة باحلال ــه ذات ال إىل قرارات
ــارير األمــــني  ) ١٩٩٩ (١٢٨٤و ) ١٩٩٣ (٨٣٣و ) ١٩٩١ (٦٨٧و ) ١٩٩١( ٦٨٦ وتقــ
  ،١٢٨٤ من القرار ١٤ام املقدمة عمال بالفقرة الع

 بــأن احلالــة القائمــة حاليــا يف العــراق ختتلــف كــثريا عــن احلالــة الــيت كانــت  وإذ يــسلم  
، وإذ يـسلم كـذلك بأمهيـة اسـتعادة العـراق للمكانـة              )١٩٩٠ (٦٦١قائمة وقـت اختـاذ القـرار        

  ،)١٩٩٠ (٦٦١الدولية اليت كان يتبوؤها قبل اختاذ القرار 
 مبا أظهره العراق باستمرار من التـزام بالتنفيـذ الكامـل لاللتزامـات املتبقيـة                ذ يرحب وإ  

يف إطار قـرارات الفـصل الـسابع ذات الـصلة، وهـي مواصـلة دفـع مبلـغ التعـويض غـري املـسدد                         
الذي تديره جلنة التعويـضات التابعـة لألمـم املتحـدة، ومبـا يبذلـه العـراق والكويـت مـن جهـود                       

 اإلقليمي، ويرحب أيضا بكافة اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا حكومـة العـراق             لتعزيز االستقرار 
  ، )١٩٩٣ (٨٣٣للوفاء بالقرار 

 كذلك بالتعـاون القـائم بـني العـراق والكويـت يف البحـث عـن الكـويتيني                   وإذ يرحب   
 رعايـة جلنـة    املفقودين ورعايا البلدان الثالثة يف إطار اللجنة الثالثية وجلنتها الفرعية التقنية حتـت            

الصليب األمحر الدولية، وباجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا حكومة العـراق فيمـا يتعلـق بعـودة مجيـع                  
  الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو إعادة رفاهتم، وإعادة املمتلكات الكويتية،

ضـرورة مواصـلة اجلهـود لتحديـد مكـان وجـود املمتلكـات الكويتيـة                وإذ يعيد تأكيد      
ــو ــني        املفق ــشتركة ب ــة امل ــة العراقي ــق اللجن ــة، عــن طري ــا احملفوظــات الوطني ــا فيه ــا، مب دة وإعادهت

  الوزارات املنشأة هلذا الغرض،
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عــــن عميــــق تقــــديره للــــسفري الراحــــل يــــويل فورونتــــسوف والــــسفري  وإذ يعــــرب   
تاراســوف، اللــذين كرســا وقتــهما ومهاراهتمــا املهنيــة، بــصفتهما منــسقني رفيعــي          غينــادي

وضـمان أن يفـضي    ) ١٩٩٩ (١٢٨٤ مـن القـرار      ١٤قيام بالوالية املبينة يف الفقرة      املستوى، لل 
  تنفيذها إىل بناء الثقة بني العراق والكويت واإلسهام يف التطبيع الكامل للعالقات بينهما، 

 أن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقـدمي املــساعدة إىل العــراق تــشمل إســداء  وإذ يالحـظ   
  واملساعدة حلكومة العراق من أجل تيسري احلوار اإلقليمي،املشورة وتقدمي الدعم 

ألحكام الفصل السادس من ميثاق األمـم املتحـدة املتعلقـة بتـسوية املنازعـات           واعتبارا    
  بالوسائل السلمية، 

ــب  - ١   ــؤرخ    يرحـــ ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــران١٧ بتقريـــ ــه / حزيـــ  ٢٠١٣يونيـــ
)S/2013/357( م مـن نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر خارجيـة        إىل األمـني العـا  ةل املوجه ئ، والرسا

  ؛)٢( ومن وزير خارجية مجهورية العراق)١(دولة الكويت
 حبكومة العـراق، وفـاًء بتعهـدها بتيـسري إعـادة مجيـع الكـويتيني ورعايـا                   يهيب  - ٢  

إىل أوطـاهنم، أن تواصـل      ) ١٩٩١ (٦٨٧ مـن القـرار      ٣٠ إليهم يف الفقـرة      البلدان الثالثة املشار  
التعاون مع جلنة الصليب األمحر الدولية بتقـدمي أي معلومـات عـن أولئـك األشـخاص، وتيـسري             
وصــول جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة إىل أولئــك األشــخاص أينمــا كــانوا، وتيــسري قيــام جلنــة   

الكـويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة الـذين ال يـزال مـصريهم               الصليب األمحر الدولية بالبحث عن      
معروف أو البحث عن رفاهتم ومواصلة اجلهود للبحث عن املمتلكات الكويتيـة املفقـودة،               غري

  مبا فيها احملفوظات الوطنية، عن طريق جلنتها املشتركة بني الوزارات؛
إهنـــاء التـــدابري ، مبوجـــب الفـــصل الـــسابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، يقـــرر  - ٣  

، والفقـرة   )١٩٩١ (٦٨٦مـن القـرار     ) ج (٣و  ) د (٢و  ) ج (٢املنصوص عليها يف الفقـرات      
ــرار  ٣٠ ــن القـ ــرة   ) ١٩٩١ (٦٨٧ مـ ــا يف الفقـ ــصوص عليهـ ــات املنـ ــرار  ١٤والترتيبـ ــن القـ  مـ

  ، واليت أعيد تأكيدها يف قرارات الحقة ذات صلة؛ )١٩٩٩( ١٢٨٤
العــام ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي    إىل املمثــل اخلــاص لألمــني  يطلــب  - ٤  

املساعدة إىل العراق، أن يعزز ويدعم ويـسهل اجلهـود املتعلقـة بإعـادة مجيـع الكـويتيني ورعايـا                    
البلدان الثالثة إىل أوطـاهنم أو إعـادة رفـاهتم، وإعـادة املمتلكـات الكويتيـة، مبـا فيهـا احملفوظـات                      

كـذلك إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا مـستقال        الوطنية، اليت استوىل عليها العـراق، ويطلـب         
__________ 

  )١(  S/2013/323، املرفق و S/2013/324 املرفق. 
  )٢(  S/2013/357،املرفقان الثاين والثالث . 
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إىل جملس األمن عن هذه املسائل يف تقاريره عن التقدم احملرز يف االضطالع بكافة مـسؤوليات                
البعثة، ويطلب أيضا إىل األمـني العـام أن ينظـر يف تعـيني نائـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف                         

ؤولية اإلشراف على هذه املـسائل وضـمان املـوارد          البعثة ليتوىل الشؤون السياسية ويضطلع مبس     
  الغرض؛ املالئمة هلذا

 مــن ٤ عــن اعتزامــه اســتعراض طرائــق اإلبــالغ املــشار إليهــا يف الفقــرة يعــرب  - ٥  
منطوق هذا القرار، عند انتهاء واليـة البعثـة يف هنايـة املطـاف، بغيـة النظـر يف إمكانيـة اسـتمرار                       

  املسائل إذا لزم األمر؛ قيام األمم املتحدة بدور يف هذه 
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظرهُيقرر  - ٦  

  


	القرار 2107 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6990، المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2013

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته ذات الصلة بالحالة بين العراق والكويت، ولا سيما قراراته 686 (1991) و 687 (1991) و 833 (1993) و 1284 (1999) وتقارير الأمين العام المقدمة عملا بالفقرة 14 من القرار 1284،
	وإذ يسلم بأن الحالة القائمة حاليا في العراق تختلف كثيرا عن الحالة التي كانت قائمة وقت اتخاذ القرار 661 (1990)، وإذ يسلم كذلك بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار 661 (1990)،
	وإذ يرحب بما أظهره العراق باستمرار من التزام بالتنفيذ الكامل للالتزامات المتبقية في إطار قرارات الفصل السابع ذات الصلة، وهي مواصلة دفع مبلغ التعويض غير المسدد الذي تديره لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، وبما يبذله العراق والكويت من جهود لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويرحب أيضا بكافة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة العراق للوفاء بالقرار 833 (1993)، 
	وإذ يرحب كذلك بالتعاون القائم بين العراق والكويت في البحث عن الكويتيين المفقودين ورعايا البلدان الثالثة في إطار اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية التقنية تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها حكومة العراق فيما يتعلق بعودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية،
	وإذ يعيد تأكيد ضرورة مواصلة الجهود لتحديد مكان وجود الممتلكات الكويتية المفقودة وإعادتها، بما فيها المحفوظات الوطنية، عن طريق اللجنة العراقية المشتركة بين الوزارات المنشأة لهذا الغرض،
	وإذ يعرب عن عميق تقديره للسفير الراحل يولي فورونتسوف والسفير غينادي تاراسوف، اللذين كرسا وقتهما ومهاراتهما المهنية، بصفتهما منسقين رفيعي المستوى، للقيام بالولاية المبينة في الفقرة 14 من القرار 1284 (1999) وضمان أن يفضي تنفيذها إلى بناء الثقة بين العراق والكويت والإسهام في التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، 
	وإذ يلاحظ أن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق تشمل إسداء المشورة وتقديم الدعم والمساعدة لحكومة العراق من أجل تيسير الحوار الإقليمي،
	واعتبارا لأحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، 
	1 - يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2013 (S/2013/357)، والرسائل الموجهة إلى الأمين العام من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت() ومن وزير خارجية جمهورية العراق()؛
	2 - يهيب بحكومة العراق، وفاءً بتعهدها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة 30 من القرار 687 (1991) إلى أوطانهم، أن تواصل التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أي معلومات عن أولئك الأشخاص، وتيسير وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أولئك الأشخاص أينما كانوا، وتيسير قيام لجنة الصليب الأحمر الدولية بالبحث عن الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين لا يزال مصيرهم غير معروف أو البحث عن رفاتهم ومواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها المحفوظات الوطنية، عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات؛
	3 - يقرر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إنهاء التدابير المنصوص عليها في الفقرات 2 (ج) و 2 (د) و 3 (ج) من القرار 686 (1991)، والفقرة 30 من القرار 687 (1991) والترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 14 من القرار 1284 (1999)، والتي أعيد تأكيدها في قرارات لاحقة ذات صلة؛ 
	4 - يطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، أن يعزز ويدعم ويسهل الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، التي استولى عليها العراق، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستقلا إلى مجلس الأمن عن هذه المسائل في تقاريره عن التقدم المحرز في الاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة، ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينظر في تعيين نائب الممثل الخاص للأمين العام في البعثة ليتولى الشؤون السياسية ويضطلع بمسؤولية الإشراف على هذه المسائل وضمان الموارد الملائمة لهذا الغرض؛
	5 - يعرب عن اعتزامه استعراض طرائق الإبلاغ المشار إليها في الفقرة 4 من منطوق هذا القرار، عند انتهاء ولاية البعثة في نهاية المطاف، بغية النظر في إمكانية استمرار قيام الأمم المتحدة بدور في هذه المسائل إذا لزم الأمر؛ 
	6 - يُقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.

