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ينسجم ويتسق مع سياستنا واعتماده باإلجماع إنجاز لدبلوماسيتنا

وزير الخارجية :قرار المفقودين نابع من معاناة الكويت بفقدان أبنائها
�أك���د ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،ان اعتماد
م�رشوع القرار الكويتي حلماية املدنيني
واملفقودين يف النزاعات امل�سلحة مبجل�س
الأم���ن ال���دويل يعد اجن���ازا للدبلوما�سية
الكويتية و�إ�شادة عاملية مب�ساعيها الإن�سانية
يف هذا ال�صدد.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدل��ى به عقب اعتماد
جمل�س االمن ب�إجماع �أع�ضائه للقرار الذي
قدمت الكويت م�رشوعه منفردة حلماية
املدنيني واتخاذ التدابري الالزمة للبحث عن
املفقودين يف ال�رصاعات امل�سلحة.
وا���ش��ار اخل��ال��د �إل��ى �أن ه��ذا ال��ق��رار يحدد
امل�س�ؤولية قبل واثناء وبعد النزاعات وي�ضع
االليات املنا�سبة للتخفيف من املعاناة التي
ت�سببها تداعيات اي نزاع ،معربا عن �شكره
للمجتمع ال��دويل على م�ساندة الكويت يف
م�رشوع القرار وملجل�س االمن بتبنيه بالإجماع
هذا القرار املهم الذي يعترب بالن�سبة لدول
كثرية من الناحية االن�سانية �أولوية خا�صة.
كما لفت �إلى ان هذا القرار املهم ي�سد ثغرة
يف ال��ق��ان��ون ال���دويل وال��ق��رارات الدولية
اخلا�صة مب�س�ؤوليات الدول واملنظمات جتاه
املفقودين يف النزاعات امل�سلحة.
وجاء م�رشوع هذا القرار مببادرة نابعة من
معاناة الكويت بفقدان �أبنائها �أثناء االحتالل
العراقي عام  1990و�إميانا منها ب�رضورة
مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات
امل�سلحة وتداعياتها ال�سلبية على املدنيني.
ويف هذا الإطار قال اخلالد «دائما ننظر للأ�رس
الكويتية التي فقدت �أعزاء لها فمن بني 605
مفقود ًا كويتي ًا حتى الآن مت التعرف على 236
حالة» م�ؤكدا ان ق�ضية املفقودين الكويتيني
حتظى بكل اهتمام حتى يتم التو�صل �إلى
رفات جميع املفقودين الكويتيني.
و�أ�ضاف« :ه��ذا االم��ر مهم بالن�سبة للكويت
والعامل فمثل ما تتنظر الكويت التعرف على
مفقوديها هناك دول كثرية يف العامل لديها
مفقودين».
و�أع���رب اخلالد عن �شكره جلميع �أع�ضاء
جمل�س الأمن الدويل و�أع�ضاء الأمم املتحدة
الذين تبنوا القرار الفتا الى ان هذا املو�ضوع
االن�ساين املهم ين�سجم ويت�سق مع �سيا�سة
الكويت وحملتها لع�ضوية جمل�س االمن بجعل
اولويتها للق�ضايا الإن�سانية وحل النزاعات
بالطرق ال�سلمية.

•  ...وخالل لقائه وزير خارجية مالي

• الشيخ صباح اخلالد مصافحا أنطونيو غوتيريس

صباح الخالد التقى األمين العام لألمم المتحدة ووزير خارجية مالي
اجتمع ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد مع الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�س على هام�ش
�أعمال اجتماعات جمل�س الأم��ن التابع للأمم
املتحدة يف نيويورك التي ترت�أ�سها الكويت خالل
ال�شهر احلايل.
وهن�أ الأمني العام للأمم املتحدة النجاح الكبري
الذي حققته الكويت خالل جل�سة جمل�س الأمن
باعتماد جميع �أع�ضاء املجل�س بالإجماع للقرار
 2019 / 2474اخلا�ص باملفقودين يف النزاعات

امل�سلحة الأمر الذي يعك�س مدى ثقة املجتمع
ال���دويل بالكويت وم�ساندتها لهذه الق�ضية
الإن�سانية املهمة.
م��ن ناحيته ثمن ال�شيخ �صباح اخل��ال��د دعم
الأم�ين العام للأمم املتحدة لأن�شطة الكويت
خالل ع�ضويتها غري الدائمة يف جمل�س الأمن
وم�ساندته جلميع اجلهود يف هذا الإط��ار .ومت
خالل االجتماع ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية وتطورات الأو�ضاع
يف املنطقة والتحديات التي تواجهها .كما التقى

العتيبي :القرار  2474األول من نوعه

الجاراهلل بحث مع سفير اإلمارات العالقات الثنائية
اجتمع نائب وزير اخلارجية
خالد �سليمان اجلارالله مع
�سفري الإمارات لدى الكويت
�صقر الري�سي.
ومت خالل اللقاء بحث عدد
من اوجه العالقات الثنائية
بني البلدين ا�ضافة الى
ت��ط��ورات االو����ض���اع على
ال�����س��اح��ت�ين االقليمية
والدولية.
وح�رض اللقاء م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب الوزير ال�سفري �أيهم
العمر.

حول المفقودين بالنزاعات
�أكد مندوب الكويت الدائم لدى
االم��م املتحدة ال�سفري من�صور
العتيبي ان القرار  2474يعترب
اول قرار ي�صدر عن جمل�س االمن
يتعاطى مع م�سالة املفقودين
حتديدا يف النزاعات الفتا الى
ان املجل�س د�أب على التعامل مع
مو�ضوع حماية املدنيني.
وق����ال العتيبي يف ت�رصيح
ل��ل�����ص��ح��اف��ي�ين ع��ق��ب اعتماد
املجل�س للقرار  2474الذي
ت��ق��دم��ت ب���ه ال��ك��وي��ت ح��ول
املفقودين يف النزاعات «اعتاد
املجتمع الدويل وجمل�س االمن
حتديدا على التعامل مع ق�ضية
املفقودين بعد نهاية النزاع
وهذه اول مرة على االقل يعرتف
باهمية ه��ذه امل�سالة وي�ؤكد
��ضرورة العمل على معاجلتها
منذ بدء النزاع».
وا����ش���ار ال���ى ان���ه «ال توجد
مرجعية قانونية ومعيارية
ملو�ضوع املفقودين وهذه اول
مرة يتوافر فيها قرار ملزم من
جمل�س االم��ن يتعاطى مع هذه

امل�س�ألة حيث ان هناك بع�ض
االج��راءات والتدابري املقرتحة
واملن�صو�ص عليها يف القرار
حتث املجتمع ال��دويل والدول
االع�ضاء على اتخاذها للك�شف
عن م�صري املفقودين والتعاون
م��ع اجل��ه��ات املخت�صة مثل
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر
للك�شف عن م�صريهم واالجابة
عن ا�ستف�سارات عوائلهم واتخاذ
تدابري معينة يف طريقة البحث
عن م�صريهم».
يذكر ان م�رشوع القرار الذي
ت��ق��دم��ت ب���ه ال��ك��وي��ت ح��ول
امل��ف��ق��ودي��ن يف ال��ن��زاع��ات
امل�سلحة واعتمده جمل�س االمن
ال��دويل باالجمال حظي بردود
فعل دولية مرحبة تعك�س مكانة
الدبلوما�سية الكويتية على
�صعيد اجلهود الإن�سانية وميثل
القرار الذي تقدمت به الكويت
منفردة الى جمل�س االمن مرجعية
خا�صة يف التعامل مع م�س�ألة
املفقودين وحماية املدنيني يف
النزاعات امل�سلحة.

ال�شيخ �صباح اخلالد وزير خارجية مايل تيبيلي
درام��ي يف مقر وف��د الكويت الدائم ل��دى الأمم
املتحدة يف نيويورك وذلك على هام�ش �أعمال
اجتماعات جمل�س الأمن التي ترت�أ�سها الكويت
لل�شهر احلايل.
وق��دم ال�شيخ �صباح اخلالد خال�ص تعازيه
ب�ضحايا الهجوم امل�سلح الذي ا�ستهدف �إحدى
القرى و�سط م��ايل .وتناول اللقاء العالقات
الثنائية التي تربط البلدين و�سبل تعزيزها
وتطويرها يف جميع املجاالت بالإ�ضافة �إلى

مناق�شة عدد من الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك
يف ظل ع�ضوية الكويت غري الدائمة يف جمل�س
الأمن.
ح�رض االجتماع م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�سفري ال�شيخ الدكتور �أحمد النا�رص واملندوب
الدائم للكويت لدى الأمم املتحدة يف نيويورك
ال�سفري من�صور العتيبي وم�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون املنظمات الدولية الوزير املفو�ض نا�رص
الهني وعدد من كبار م�س�ؤويل وزارة اخلارجية.

• خالد اجلارالله مستقبالً السفير صقر الريسي

«الخارجية» :الكويت تدين وتستنكر بشدة
االعتداء اآلثم على مطار أبها

�أعربت وزارة اخلارجية عن �إدانة
وا�ستنكار ال��ك��وي��ت ال�شديدين
لالعتداء الإج��رام��ي الآث���م الذي
تعر�ض له مطار �أبها يف العربية
و�أدى �إلى �إ�صابة عدد من الأبرياء.
و�أو�ضحت الوزارة �أن هذا االعتداء
الآثم الذي ي�ستهدف �أمن اململكة

• منصور العتيبي متحدثا ً

و�أمان �شعبها ال�شقيق ميثل ت�صعيدا
خطريا وتقوي�ضا للجهود املبذولة
للو�صول �إلى حل �سيا�سي.
و�أك����دت وق���وف ال��ك��وي��ت التام
�إل��ى جانب الأ�شقاء يف اململكة
وت�أييدها وم�ساندتها لها يف كل
ما تتخذه من اج��راءات ل�صيانة

�أمنها وا�ستقرارها.
واخ��ت��ت��م��ت ال�����وزارة ت�رصيحها
باالعراب عن متنياتها للم�صابني
بال�شفاء العاجل مت�رضعة �إلى
الباري عز وجل �أن يحفظ اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة و�شعبها
ال�شقيق من كل مكروه.

يعد األول على اإلطالق الذي يتناول على وجه التحديد هؤالء األشخاص

إشادة أممية باعتماد القرار الكويتي حول المفقودين بالنزاعات المسلحة
�أ�شاد �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل مب�رشوع
ال��ق��رار الكويتي ح��ول املفقودين يف
النزاعات الذي �أقره املجل�س بالإجماع
�أم�س الأول ،مطالبني مبزيد من الإرادة
ال�سيا�سية مل��ع��اجل��ة ه���ذه امل�شكلة
االن�سانية.
ويعترب القرار  2019/2474الذي يدعو
�إل��ى ات��خ��اذ جميع التدابري املنا�سبة
وال��ب��ح��ث ع��ن الأ���ش��خ��ا���ص امل��ب��ل��غ عن
اختفائهم ومتكينهم من �إع��ادة رفاتهم
االول على االطالق الذي يتناول على وجه
التحديد الأ�شخا�ص الذين ابلغ عن فقدهم
يف النزاعات امل�سلحة.
وقال ممثل الواليات املتحدة جوناثان
كوهني «انه يجب �إطالق �رساح املعتقلني
ظلما واخبار العائالت عن م�صري �أحبائهم
فمن ���ش ��أن ه��ذه اخل��ط��وات الأ�سا�سية
والإن�سانية �أن ت�ساعد يف بناء �أ�سا�س
لعملية �سيا�سية ناجحة يف العديد من
الدول».
وا�ضاف ان ب�لاده متول منذ عام 2005
اجل��ه��ود املبذولة يف ال��ع��راق لتحديد
وت�أمني وحفر املقابر اجلماعية وتدعم
اللجنة الدولية املعنية باملفقودين
التي تقوم بتدريب امل�س�ؤولني العراقيني
على كيفية التحقيق يف املقابر اجلماعية
وفريق التحقيق التابع للأمم املتحدة
�ضد ما ي�سمى تنظيم الدولة اال�سالمية
حيث ي��ق��وم بجمع وح��ف��ظ الأدل���ة على
الفظائع التي ارتكبتها التنظيم يف �سورية
والعراق.
ولفت كوهني الى ان اجلهود امل�شرتكة
بني الكويت والعراق ب�ش�أن املفقودين تعد
مثاال على كيفية خروج البلدان من ال�رصاع
والعمل ب��روح من التعاون وال�صداقة،
م�شددا على �أن قرار اليوم «�أم�س» ميثل �أول

دعوة جماعية للمجل�س ملعاجلة م�س�ألة
املفقودين يف ال�رصاع.
ومن ناحيته �أكد ممثل اململكة املتحدة
جوناثان الني �إن اعتماد القرار يهدف
�إلى تعزيز التعاون الدويل وي�ستند �إلى
الآل��ي��ات القائمة ويالحظ امل�س�ؤولية
الأ�سا�سية للدول عن حماية املدنيني
م�شريا �إلى حاالت املفقودين يف كل من
�سورية وال��ع��راق ونيجرييا وكو�سوفو
و�رصبيا.
ولفت ال��ى وج��وب التحقيق يف حاالت
االحتجاز التع�سفي واالختفاء الق�رسي
يف �سورية من خالل �آلية حمايدة فيما
حث كو�سوفو و�رصبيا على معاجلة ق�ضية
� 17ألف مفقود يف النزاع يف يوغو�سالفيا
ال�سابقة يف ت�سعينات القرن املا�ضي.
من جانبه رح��ب ممثل فرن�سا فران�سوا
دياليرت باعتماد القرار داعيا الى التعاون
م��ع اللجنة ال��دول��ي��ة لل�صليب الأحمر
والوكالة املركزية للبحث عن املفقودين
االمر الذي يتيح للمنظمة الو�صول الى
املعلومات املتعلقة باملحتجزين.
من ناحيته ق��ال ممثل رو�سيا ان بالده
�صوتت ل�صالح ال��ق��رار لأن���ه ي�ساعد
العائالت مبا يف ذلك عائالت الع�سكريني
املفقودين على معرفة م�صري �أحبائهم
و�إنقاذهم املحتمل ،داعيا ال��ى ايجاد
االرادة ال�سيا�سية للدول للم�ساهمة يف حل
هذه الق�ضية االن�سانية.
الى ذلك قال ممثل ال�صني ما زانك�سو ان
القرار يعد �أول ن�ص حول هذه الق�ضية
يعتمده املجل�س ما يدل على الأولوية
العالية التي يوليها لها.
واو���ض��ح ان��ه من �أج��ل معاجلة الق�ضية
بالكامل يجب الق�ضاء على الأ�سباب
اجل��ذري��ة للنزاع امل�سلح ،داع��ي��ا الى

• موافقة باالجماع على القرار الكويتي حول املفقودين
���ض�رورة التحقيق يف احل����االت التي
تنطوي على اع��داد كبرية من اال�شخا�ص
املفقودين.
من جانبه �أعرب ممثل املانيا كري�ستوف
هوغن عن قلقه �إزاء الزيادة املقلقة يف
عدد الأ�شخا�ص املفقودين يف جميع �أنحاء
العامل .وحث املبعوث اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة يف �سورية على
العمل مع �أط��راف النزاع ل�ضمان �إطالق
�رساح املحتجزين وتعزيز التعاون ب�ش�أن
املفقودين الفتا الى ان وج��ود منط من
حاالت االختفاء املتعلقة بالنظام ال�سوري
غري مقبول ويجب معاجلته بالكامل.
من جانبه �أعرب ممثل غينيا اال�ستوائية

امبارو كوليفا عن �سعادته باعتماد القرار
م�شريا الى �أن التعقيد املتزايد لل�رصاعات
يجعل م��ن ال�صعب حماية املدنيني
وال �سيما الأط��ف��ال والأقليات والن�ساء
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
من ناحيتها �شددت ممثلة كوت ديفوار
ك��اك��او ادوم على اهمية اي��ج��اد حلول
جماعية ودع��ت الى بناء ق��درات الدول
اخلارجة من ال�رصاع للتعامل مع حاالت
املفقودين مبا يف ذل��ك تعزيز الآليات
امل�ؤ�س�سية والقانونية واتخاذ العديد
من التدابري العملية مبا يف ذلك حتديد
�أماكن االحتجاز التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد
يف مواجهة �أطراف النزاع مع التزاماتهم

مبوجب القانون الدويل.
وا�شارت الى انه ميكن لقواعد البيانات
�أن ت�سمح بتبادل املعلومات وحتديد
ال��رف��ات الب�رشية م ��ؤك��دة �أن مكافحة
اختفاء الأ�شخا�ص �أثناء النزاعات �ستذهب
�سدى �إذا مل تدعمها الإرادة ال�سيا�سية على
ال�صعد الدولية والإقليمية والوطنية.
ال��ى ذل��ك او���ض��ح ممثل ب�يرو غو�ستافو
غ��وادرا ان احلاالت على االر�ض ميكن ان
تكون �شديدة يف اوقات النزاع ما يجعل
م��ن ال�صعب ال��ع��ث��ور على الأ�شخا�ص
املفقودين ،م�ؤكدا انه يجب على �أطراف
النزاع جتنب الإجراءات التي تتعار�ض مع
التزاماتها مبوجب اتفاقيات جنيف.

و�شدد على �رضورة اتخاذ �إجراءات دولية
وحكومية حمددة ملعاجلة احلاالت التي
تنطوي على �أطفال مفقودين داعيا �إلى بذل
اجلهود لإن�شاء �آليات منا�سبة.
من جانبه قال ممثل جنوب افريقيا جريي
ماجتيال ان امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن
معاجلة الأ�سباب اجلذرية لل�رصاع تقع
على عاتق الدول نف�سها ويجب على الدول
�ضمان حما�سبة الأ�شخا�ص داخل حدودها
وحمايتهم.
و�أع���رب عن قلقه �إزاء ت�صاعد ح��وادث
املفقودين يف النزاعات امل�سلحة قائال «�إن
حالة عدم اليقني املحيطة باملفقودين
م�ؤملة للغاية وتتطلب االهتمام الواجب
من جانب ال�سلطات الوطنية والآليات
الإقليمية واملجتمع الدويل».
و�أعرب ماجتيال عن اعتقاده ب�أن التعاون
الدويل يف هذا ال�ش�أن �أمر ال غنى عنه خا�صة
فيما يتعلق بالتعاون التقني والتنمية
والتي ميكن �أن ت�ساعد يف العثور على
املفقودين م�ؤكدا �أهمية القانون الإن�ساين
الدويل واتفاقيات جنيف لعام  1949يف
توجيه م�س�ؤوليات الدول والأطراف �أثناء
النزاع امل�سلح.
ومن جهته قال ممثل بلجيكا مارك بيك�سنت
ان ت�أثري ح��االت االختفاء على االف��راد
واال��سر واملجتمعات هو واحد من �أكرث
العواقب املدمرة وامل�ستمرة لل�رصاع
امل�سلح حيث ميكن �أن ي�ستمر عدم اليقني
والبحث عن �إجابات للأجيال وقد ي�ؤدي
�إلى �رصاعات جديدة.
وثمن حقيقة �أن القرار ي�صف العديد من
التدابري امللمو�سة مثل ت�سجيل املحتجزين
وتبادل املعلومات بني �أف��راد العائالت
املنف�صلة وجمع املعلومات عن الأ�شخا�ص
املختفني واملتوفني ور�سم خرائط املقابر

والتعامل مع الرفات الب�رشية بال�شكل
املنا�سب وال�سماح بتحديد هويتهم م�شريا
الى هذا ميكن �أن يكون له ت�أثري هائل �إذا
مت تنفيذه يف بداية ال�رصاع.
بدوره ا�شاد ممثل جمهورية الدومينكان
خو�سني ويزجنر باعتماد القرار م�شددا
على �أهمية الإجراءات الوقائية واملبكرة
مبا يف ذلك ت�سجيل املحتجزين وتبادل
املعلومات و�أن حت�ترم جميع �أط��راف
النزاع هذا احلق احرتاما كامال.
وا�ضاف «�إذا مل تتم معاجلة هذه امل�شكلة
بالكامل ف�إن اال�ستياء �سيقو�ض امل�صاحلة
وقد يبد�أ �رصاع جديد فهناك فجوة كبرية
يف تنفيذ االلتزامات مبوجب القوانني
الإن�سانية وقوانني حقوق الإن�سان اذ
ي�شكل املدنيون معظم القتلى يف ال�رصاع
امل�سلح».
واكد ويزجنر انه يجب جتنب الهجمات
على املناطق املكتظة بال�سكان ويجب
اي�ضا �أن يكون قرار اليوم م�صحوبا بالإرادة
ال�سيا�سية على جميع امل�ستويات.
من ناحيتها دعت ممثلة بولندا جوانا
ورونيكا الى اتخاذ تدابري وقائية حمملة
الدول امل�س�ؤولية الرئي�سية عن احرتام
و�ضمان اح�ترام حقوق الإن�سان جلميع
الأفراد.
واعربت عن دعمها الكامل للقرار حيث تقع
على عاتق جميع �أطراف النزاع م�س�ؤولية
احرتام مبادئ وقواعد القانون الإن�ساين
الدويل.
بدوره �شدد ممثل اندوني�سيا ديان دجاين
على �رضورة بذل اجلهود للحيلولة دون
اختفاء الأ�شخا�ص يف حاالت ال�رصاع.
وحمل �أطراف النزاع امل�س�ؤولية الرئي�سية
عن اتخاذ جميع اخلطوات ل�ضمان حماية
املدنيني.

