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ميكن مجلس األمن من مواكبة التطورات املتعلقة بحاالتهم

صباح اخلالد :اعتماد مشروع قرار املفقودين في النزاعات إجناز للدبلوماسية الكويتية
أك��د الشيخ صباح اخل��ال��د نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي
أن مشروع القرار الكويتي حول املفقودين
في النزاعات الذي أقره مجلس األمن الدولي
باإلجماع الثالثاء يعد مرجعا خاصا في
التعامل مع مسألة املفقودين وحماية املدنيني
في النزاعات املسلحة.
ج��اء ذل��ك في كلمة ألقاها الشيخ صباح
اخلالد أثناء رئاسته جلسة مجلس األمن
ال��دول��ي التي أق��ر خاللها املجلس بإجماع
أعضائه الـ  15مشروع القرار ال��ذي قدمته
الكويت منفردة للمرة األولى حول األشخاص
املفقودين في النزاعات املسلحة والذي يهدف
ال��ى دع��م وتعزيز سبل حماية املدنيني في
النزاعات املسلحة.
وشدد الشيخ صباح اخلالد في كلمته على
أن القرار ال��ذي حمل رقم ()2019/2474
يبلور التدابير الالزمة التي يتعني إتخاذها
أثناء النزاع املسلح أو بعده ويساهم في
خلق آليات مبتكرة حلماية ووقاية املدنيني
املعرضني خلطر االختفاء والفقدان أثناء
الصراعات املسلحة.
ولفت إل��ى أن ه��ذا ال��ق��رار ميكن مجلس
األمن من مواكبة التطورات املتعلقة بحاالت
امل��ف��ق��ودي��ن وكيفية االس��ت��ج��اب��ة لها وفق
أفضل املمارسات في إطار القوانني الدولية
واإلن��س��ان��ي��ة م��ع ض��م��ان اح��ت��رام القواعد
وامل��ب��ادئ ال���واردة في ميثاق األمم املتحدة
حول حماية املدنيني وحفظ السلم واألمن
الدوليني.
وأعرب الشيخ صباح اخلالد عن ترحيب
الكويت باعتماد مشروع القرار ال��ذي جاء
مببادرة نابعة من معاناتها بفقدان أبنائها
أثناء االحتالل العراقي عام  1990وإميانا من
الكويت بضرورة مواجهة التحديات الناجمة
عن النزاعات املسلحة وتداعياتها السلبية
على املدنيني واألب��ري��اء واحل��د من تبعاتها
وتخفيف آثارها وتعزيز اجلهود الدولية
الرامية ملعاجلة قضية األشخاص املفقودين
في النزاعات املسلحة.
وأع��رب عن شكره جلميع األعضاء على
دعمهم ومساندتهم أثناء املفاوضات على
القرار ملا لذلك من أبعاد ومعان إنسانية وما
يقدمه ف��ي سبيل تعزيز اإلط���ار املؤسسي
واملعياري حلماية املدنيني واجلهود الدولية
ال��ت��ي تسهم ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع األش��خ��اص
املفقودين في النزاعات املسلحة متاشيا مع
االهتمام البالغ ال��ذي يوليه مجلس االمن
للمسائل ذات الصلة بحماية املدنيني على
مدى العشرين عاما املاضية.
ولفت إلى أن “انعقاد االجتماع يأتي في
ظل ما تشهده الساحة الدولية من حتديات
متصاعدة ت��ه��دد السلم واألم���ن الدوليني
وأصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت

الشيخ صباح اخلالد أثناء رئاسته جلسة مجلس األمن الدولي

عليه على مر السنني فهناك أعداد ال حتصى
من السكان املدنيني متأثرين بتلك النزاعات
وغيرها من حاالت العنف التي تلقي بظاللها
على املدنيني ولها تداعيات وآث��ار إنسانية
خ��ط��ي��رة تستدعي إي��ج��اد ح��ل��ول شاملة
ومستدامة لها وإال فإنها ستؤدي في نهاية
املطاف إلى إطالة أمد تلك النزاعات ومتثل
عقبة أمام حتقيق األمن واالستقرار”.
وأش��ار الشيخ صباح اخلالد إل��ى أن من
تلك التداعيات اإلنسانية التي لم تغفلها
القوانني واألعراف الدولية مسألة املفقودين
في النزاعات وما لها من عواقب مأساوية
على حياة املدنيني املتضررين من النزاعات
وعائالتهم.
وتابع “نحن على قناعة تامة بانها حتمل
في طياتها العديد من العناصر الهامة التي
تسترعي انتباه املجتمع الدولي وتستدعي
التعامل معها في كافة مراحل النزاع ومن
بعده من خالل ممارسات واضحة ومجربة”.
وأش��ار إل��ى أن القانون ال��دول��ي حلقوق
االنسان والقانون الدولي اإلنساني قد حددا
األدوات التي يتعني على اجلميع استخدامها
لكفالة حماية املجتمعات واملدنيني أثناء
ال��ن��زاع��ات وض��م��ان حصولهم على كافة
حقوقهم ومتتعهم بحياة حرة وكرمية خالية
من االنتهاكات واملعاناة اإلنسانية مبا في

ذلك الدعوة إلى إيجاد احللول حلاالت فقدان
األشخاص نتيجة للنزاعات”.
وأض��اف“ :ليس هناك ح��رب أو ن��زاع إال
كان املفقودين من أبرز ضحاياها لذا يتعني
االلتزام بتلك األدوات واملمارسات للوصول
إل��ى أرض��ي��ة تفاوضية مشتركة ومعززة
للثقة املتبادلة ف��ي العمليات السياسية
والتفاوضية ف��ي نهاية ال��ن��زاع وامل��ؤدي��ة
إل��ى اتفاقات السالم ومرحلة بناء السالم
واستدامته”.
وذك��ر أن “ما يساهم في حتقيق ذلك هو
توفير كافة املعلومات من قبل أطراف أي نزاع
ألن ذلك من شأنه أن يساهم في معرفة مصير
املفقودين ولم شملهم بعائالتهم والتعامل مع
رفاتهم بشكل يتماشى مع املعايير الدولية
واإلنسانية املتعارف عليها باإلضافة الى
منع اإلفالت من العقاب مبحاسبة املسؤولني
واملتسببني عن فقدان األشخاص أو إخفاء
األدلة أو مرتكبي اجلرائم غير اإلنسانية في
حقهم فعندما يتم االلتزام بالقانون الدولي
اإلنساني فإن ذلك ميهد الطريق إلى إحالل
السالم”.
وأكد الشيخ صباح اخلالد أن القرار الذي
اعتمده املجلس ميثل راف��دا أساسيا لزيادة
وع��ي املجتمع ال��دول��ي وس��د الفجوات عند
التعامل م��ع مسألة املفقودين ف��ي سياق

م��ع��اجل��ة ال��ن��زاع��ات وي��ش��ج��ع املنظمات
اإلنسانية ذات الصلة س��واء كانت وطنية
أو إقليمية أو دولية على اتخاذ التدابير
املناسبة لتيسير عمليات البحث وضمان
إدارة املعلومات املتصلة باملفقودين بشكل
م�لائ��م ملعرفة مصيرهم م��ع التأكيد على
أهمية توفر اإلرادة السياسية والتعاون بني
األطراف املتنازعة.
وأشار إلى أن لدولة الكويت جتربة مريرة
في هذه املسألة ذات الطابع اإلنساني فهي
مازالت مستمرة في جهودها في الكشف عن
مصير أبنائها املفقودين منذ حرب حترير
الكويت من الغزو العراقي عام  1991حيث
مت الكشف عن مصير  236مفقودا من أصل
 605ونقدر في هذا الشأن متابعة مجلس
األمن واهتمامه بهذا امللف تنفيذا لقراراته
ذات الصلة.
وأش��اد الشيخ صباح اخلالد في كلمته
“بتعاون احلكومة العراقية ومساعيها
اجلادة إلغالق هذا امللف في إطار اجتماعات
اللجنة الثالثية واللجنة الفنية املنبثقة عنها
برئاسة اللجنة الدولية للصليب األحمر
التي نقدر لها اهتمامها ومثابرتها وتصميمها
ومساعدتها لكافة األط��راف من أجل معرفة
مصير املفقودين وإنهاء معاناة عائالتهم
وأقاربهم”.

وأك��د أن الكويت عازمة على ب��ذل كل ما
ه��و ممكن لتعزيز جهود املجتمع الدولي
حلفظ األمن والسلم الدوليني ودعم عملية
بناء السالم والتنمية الشاملة في سياق
الدبلوماسية الوقائية واملشاركة في مسيرة
العمل اجلماعي اإلنساني والتي تأتي معززة
للنهج الراسخ والثابت لسياسة الكويت
اخلارجية بوصفها أدوات لتفادي النزاعات
وللمساهمة ف��ي إرس���اء دع��ائ��م االستقرار
واحل��وار والوساطة من خالل التعاطي مع
االضطرابات واألزم���ات القائمة والناشئة
التي تواجه العالم.
وأكد أن الكويت تسترشد بذلك بالقانون
ال��دول��ي واالح��ت��رام الكامل مل��ب��ادئ ميثاق
األمم املتحدة وق���رارات الشرعية الدولية
“حيث سيشكل الوفاء بالتزاماتنا الدولية
القائمة على روح من املسؤولية والشراكة
والتضامن على الصعيد ال��ع��امل��ي أفضل
انطالقة تكفل لنا معاجلة كافة التحديات
التي تواجهنا مقدرين في الوقت ذاته الدور
الذي تلعبه كافة اجلهات واملنظمات الفاعلة
للوفاء مبسؤولياتها في هذا املجال للحد من
املخاطر املتصلة بالنزاعات وإشاعة السالم
بني الدول واألطراف املتنازعة”.
كما أكد الشيخ صباح اخلالد ان الكويت
ستسعى لتوظيف إمكانياتها وطاقاتها

ترحيب أممي بإقرار مجلس األمن مشروع القرار حول املفقودين
رح��ب��ت م��خ��ت��ل��ف األوس�����اط ال��دول��ي��ة
مبشروع القرار حول املفقودين في النزاعات
املسلحة ال��ذي تقدمت به الكويت منفردة
وأق���ره مجلس األم��ن باإلجماع ف��ي اجن��از
جديد يضاف الى الدبلوماسية الكويتية.
وأشاد أعضاء مجلس األمن الدولي خالل
جلسة املجلس التي جاءت في إطار رئاسة
الكويت ألعمال املجلس للشهر احلالي حتت
بند “حماية املدنيني في النزاعات املسلحة”
ملناقشة مسألة األش��خ��اص املفقودين في
النزاعات مبشروع القرار الكويتي مطالبني
مبزيد من اإلرادة السياسية ملعاجلة هذه
املشكلة االنسانية.
ومن جانبه قال ممثل الواليات املتحدة
جوناثان كوهني ف��ي كلمته خ�لال جلسة
مجلس االم���ن “انه ي��ج��ب إط�ل�اق س��راح
املعتقلني ظلما واخبار العائالت عن مصير
أحبائهم فمن شأن هذه اخلطوات األساسية
واإلنسانية أن تساعد في بناء أساس لعملية
سياسية ناجحة في العديد من الدول”.
وأض��اف أن بالده متول منذ عام 2005
اجلهود املبذولة في العراق لتحديد وتأمني
وح��ف��ر املقابر اجلماعية وت��دع��م اللجنة
ال��دول��ي��ة املعنية باملفقودين ال��ت��ي تقوم
بتدريب املسؤولني العراقيني على كيفية
التحقيق ف��ي امل��ق��اب��ر اجلماعية وفريق
التحقيق التابع لألمم املتحدة ضد ما يسمى
تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية (داع���ش) حيث
يقوم بجمع وحفظ األدلة على الفظائع التي
ارتكبتها (داعش) في سوريا والعراق.
ولفت كوهني إلى أن اجلهود املشتركة
بني الكويت والعراق بشأن املفقودين تعد
مثاال على كيفية خروج البلدان من الصراع
والعمل بروح من التعاون والصداقة مشددا
على أن ال��ق��رار ميثل أول دع��وة جماعية
للمجلس ملعاجلة مسألة املفقودين في
ال��ص��راع .وم��ن ناحيته ق��ال ممثل اململكة
امل��ت��ح��دة ج��ون��اث��ان ال�ين ف��ي كلمته خالل
اجللسة إن اعتماد القرار يهدف إلى تعزيز
التعاون الدولي ويستند إلى اآلليات القائمة
ويالحظ املسؤولية األساسية للدول عن
حماية املدنيني مشيرا إلى حاالت املفقودين
ف��ي ك��ل م��ن س��وري��ا وال��ع��راق ونيجيريا
وكوسوفو وصربيا.
ولفت الى وج��وب التحقيق في حاالت
االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري في
سورية من خ�لال آلية محايدة فيما حث
كوسوفو وصربيا على معاجلة قضية
 17الف مفقود في النزاع في يوغوسالفيا
السابقة في تسعينيات القرن املاضي.
ومن جانبه رحب ممثل فرنسا فرانسوا
دياليتر في كلمته باعتماد القرار داعيا الى
التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر
والوكالة املركزية للبحث عن املفقودين االمر
الذي يتيح للمنظمة الوصول الى املعلومات

مجلس األمن خالل التصويت على مشروع القرار

املتعلقة باحملتجزين .وم��ن ناحيته قال
ممثل روسية إن بالده صوتت لصالح القرار
النه يساعد العائالت مبا في ذلك عائالت
العسكريني املفقودين على معرفة مصير
أحبائهم وإنقاذهم احملتمل داعيا الى ايجاد
االرادة السياسية للدول للمساهمة في حل
هذه القضية االنسانية.
بينما ق��ال ممثل الصني ما زانكسو إن
ال��ق��رار يعد أول ن��ص ح��ول ه��ذه القضية
يعتمده املجلس مم��ا ي��دل على األول��وي��ة
العالية التي يوليها لها.
واوض��ح أن��ه من أج��ل معاجلة القضية
بالكامل يجب القضاء على األسباب اجلذرية
للنزاع املسلح داعيا الى ضرورة التحقيق
في احلاالت التي تنطوي على اعداد كبيرة
من االشخاص املفقودين.
من جانبه أعرب ممثل أملانيا كريستوف
هوغن عن قلقه إزاء الزيادة املقلقة في عدد
األشخاص املفقودين في جميع أنحاء العالم.
وحث املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة في سورية على العمل مع أطراف
ال��ن��زاع لضمان إط�لاق س��راح احملتجزين
وتعزيز التعاون بشأن املفقودين الفتا
ال��ى ان وج���ود من��ط م��ن ح���االت االختفاء
املتعلقة بالنظام السوري غير مقبول ويجب
معاجلته بالكامل.
من جانبه أعرب ممثل غينيا االستوائية
امبارو كوليفا عن سعادته باعتماد القرار
مشيرا الى أن التعقيد املتزايد للصراعات
يجعل من الصعب حماية املدنيني وال سيما
األط��ف��ال واألقليات والنساء واألشخاص
ذوي اإلعاقة.
من ناحيتها شددت ممثلة كوت ديفوار
كاكاو ادوم في كلمتها على اهمية ايجاد
ح��ل��ول جماعية ودع���ت ال��ى ب��ن��اء ق��درات
ال��دول اخل��ارج��ة من ال��ص��راع للتعامل مع
حاالت املفقودين مبا في ذلك تعزيز اآلليات
املؤسسية والقانونية وات��خ��اذ العديد
م��ن التدابير العملية مب��ا ف��ي ذل��ك حتديد

أماكن االحتجاز التي من شأنها أن تساعد
في مواجهة أط��راف النزاع مع التزاماتهم
مبوجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أنه ميكن لقواعد البيانات
أن تسمح ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وحت��دي��د
الرفات البشرية مؤكدة أن مكافحة اختفاء
األشخاص أثناء النزاعات ستذهب سدى
إذا لم تدعمها اإلرادة السياسية على الصعد
الدولية واإلقليمية والوطنية.
إل��ى ذل��ك أوض��ح ممثل بيرو غوستافو
غ���وادرا ان احل��االت على االرض ميكن ان
تكون شديدة في اوقات النزاع مما يجعل من
الصعب العثور على األشخاص املفقودين
مؤكدا انه يجب على أط��راف النزاع جتنب
اإلج���راءات التي تتعارض مع التزاماتها
مبوجب اتفاقيات جنيف.
وش��دد على ض���رورة ات��خ��اذ إج���راءات
دولية وحكومية محددة ملعاجلة احلاالت
التي تنطوي على أطفال مفقودين داعيا إلى
بذل اجلهود إلنشاء آليات مناسبة.
و ق���ال مم��ث��ل ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا جيري
ماجتيال في كلمته ان املسؤولية األساسية
ع��ن معاجلة األس��ب��اب اجل��ذري��ة للصراع
تقع على عاتق ال��دول نفسها ويجب على
ال��دول ضمان األشخاص داخ��ل حدودها
وحمايتهم.
وأع��رب عن قلقه إزاء تصاعد ح��وادث
املفقودين في النزاعات املسلحة قائال “إن
حالة عدم اليقني احمليطة باملفقودين مؤملة
للغاية وتتطلب االهتمام الواجب من جانب
السلطات الوطنية واآلل��ي��ات اإلقليمية
واملجتمع الدولي”.
وم��ن جهته ق��ال ممثل بلجيكا م��ارك
بيكسنت ان تاثير ح���االت االخ��ت��ف��اء على
األف��راد واألس��ر واملجتمعات هو واح��د من
أكثر العواقب املدمرة واملستمرة للصراع
املسلح حيث ميكن أن يستمر ع��دم اليقني
والبحث عن إجابات لألجيال وقد يؤدي إلى
صراعات جديدة.

بدوره أشاد ممثل جمهورية الدومينكان
خوسني ويزجنر باعتماد القرار مشددا على
أهمية اإلج��راءات الوقائية واملبكرة مبا في
ذلك تسجيل احملتجزين وتبادل املعلومات
وأن حتترم جميع أطراف النزاع هذا احلق
احتراما كامال.
من ناحيتها دع��ت ممثلة بولندا جوانا
ورونيكا الى اتخاذ تدابير وقائية محملة
ال���دول املسؤولية الرئيسية ع��ن احترام
وض��م��ان اح��ت��رام حقوق اإلن��س��ان جلميع
األف��راد .وأعربت عن دعمها الكامل للقرار
حيث تقع على عاتق جميع أط��راف النزاع
مسؤولية احترام مبادئ وقواعد القانون
اإلنساني الدولي.
ومن جانبه شدد ممثل اندونيسيا ديان
دجاني على ضرورة بذل اجلهود للحيلولة
دون اختفاء األشخاص في حاالت الصراع.
وح��م��ل أط�����راف ال���ن���زاع امل��س��ؤول��ي��ة
الرئيسية عن اتخاذ جميع اخلطوات لضمان
حماية املدنيني.
ومن جهته دعا رئيس اللجنة الدولية
للصليب األحمر بيتر مورير دول العالم
إل��ى اتخاذ تدابير وقائية ملعاجلة قضية
األشخاص املفقودين في النزاعات املسلحة.
كما أش��ادت مديرة العمليات في مكتب
تنسيق الشؤون االنسانية باألمم املتحدة
رينا غيالني بشدة مبشروع القرار الكويتي
ال��ذي اعتمده املجلس مؤكدة أن��ه مشروع
طموح.
ودع���ت غ��ي�لان��ي ال����دول األط����راف في
النزاعات لالستفادة من دعم اللجنة الدولية
للصليب األح��م��ر وغ��ي��ره��ا إلن��ش��اء األط��ر
القانونية والسياسية ال�لازم��ة ف��ي هذا
اجلانب.
وقالت إن “تعزيز دور وقدرات اآلليات
الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة
لتقدمي املشورة والدعم إلى الدول األعضاء
سيكون أم��را ضروريا السيما وان القرار
يؤكد التزام أطراف النزاع مبنع األشخاص

من االختفاء وتوضيح مصيرهم إذا فعلوا
ذلك” .واك��دت أن أع��دادا هائلة من الناس
تضيع في النزاعات املسلحة وقد يتم القبض
على ه��ؤالء األش��خ��اص م��ن قبل األط��راف
املتحاربة واحتجازهم مبعزل عن العالم
اخلارجي أو قد يصبحوا ضحايا عمليات
اإلعدام خارج نطاق القضاء او رمبا يدفنون
في قبور غير محددة.
وش��ددت على ان تعزيز دور وق��درات
اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات
الصلة لتقدمي املشورة والدعم إلى الدول
األع��ض��اء سيكون أم���را ض��روري��ا السيما
وان القرار يؤكد التزام أطراف النزاع مبنع
األشخاص من االختفاء وتوضيح مصيرهم
إذا فعلوا ذلك”.
واش����ارت ال��ى وج���ود ع��ش��رات االالف
من املفقودين واملختفني قسريا في سوريا
ونيجيريا باإلضافة إلى حاالت أخرى في
ميامنار وجنوب السودان وح��االت أخرى
“معلقة” في منطقة البلقان ولبنان ونيبال
وسريالنكا يعود بعضها لعقود.
وشجعت ال���دول األع��ض��اء باملجلس
على التعاون من خ�لال التواصل وتبادل
اخلبرات ورحبت بإطالق مشروع املفقودين
للجنة الدولية للصليب األحمر هذا العام.
من جهته دع��ا رئيس اللجنة الدولية
للصليب األحمر بيتر مورير دول العالم
إل��ى اتخاذ تدابير وقائية ملعاجلة قضية
األشخاص املفقودين في النزاعات املسلحة.
وأض��اف في إحاطة قدمها عبر الدائرة
التلفزيونية جللسة مجلس االم��ن “يجب
على الدول أن تضع تدابير وقائية (لقضية
املفقودين) ألن االلتزامات ال تبدأ بعد انتهاء
القتال”.
وأش��ار إلى أن العام املاضي فقط شهد
تسجيل أكثر من  45ألف شخص في عداد
املفقودين ل��دى اللجنة الدولية للصليب
األحمر.
وقال مورير “يجب على الدول أن تضع
تدابير وقائية (لقضية املفقودين) ألن
االلتزامات ال تبدأ بعد انتهاء القتال” مشيرا
إلى أن العام املاضي فقط شهد تسجيل أكثر
من  45ألف شخص في عداد املفقودين لدى
اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وأض��اف أن “قضية املفقودين يجب أن
تكون أوال وقبل كل شيء إنسانية وليست
جزءا من جداول األعمال السياسية وعمليات
املساءلة” داعيا إلى دعم العمل اإلنساني
واملهني بشكل حيادي ونزيه بشأن قضية
املفقودين.
ونبه إل��ى أن ال��ق��ان��ون ال��دول��ي يحظر
االختفاء القسري لألشخاص في النزاعات
املسلحة وي��ل��زم بتوضيح مصير ومكان
وجودهم مشددا على ضرورة وجود “ارادة
سياسية وتعاون أقوى” في هذا الصدد.

تعزيزا لتلك املساعي الداعمة ألطر التعاون
الدولية والهادفة إلى تعزيز قدرة الدول في
حتقيق غاية حماية املدنيني والتخفيف من
املصاعب اإلنسانية التي يعانون منها مجددا
الشكر والتقدير لكل من تعاون وشارك من
أج��ل إص��دار ال��ق��رار ال��ذي اثبت ان الكويت
والعالم معها ال ينسيا مسألة األشخاص
املفقودين في النزاعات املسلحة.
ك��م��ا أك���د ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د نائب
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي���ر اخلارجية
الكويتي أن اعتماد مشروع القرار الكويتي
حلماية املدنيني واملفقودين في النزاعات
املسلحة مبجلس األم��ن الدولي يعد اجنازا
للدبلوماسية الكويتية وإش����ادة عاملية
مبساعيها اإلنسانية في هذا الصدد.
وأشار في تصريح أدلى به الشيخ صباح
اخلالد لـ (كونا) وتلفزيون الكويت
إل��ى أن ه��ذا القرار يحدد املسؤولية قبل
واث��ن��اء وب��ع��د ال��ن��زاع��ات وي��ض��ع االل��ي��ات
املناسبة للتخفيف من املعاناة التي تسببها
تداعيات أي نزاع معربا عن شكره للمجتمع
ال��دول��ي على مساندة الكويت في مشروع
القرار وملجلس األمن بتبنيه باإلجماع هذا
القرار املهم الذي يعتبر بالنسبة لدول كثيرة
من الناحية االنسانية اولوية خاصة.
كما لفت إلى أن هذا القرار املهم يسد ثغرة
ف��ي ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وال���ق���رارات الدولية
اخلاصة مبسؤوليات الدول واملنظمات جتاه
املفقودين في النزاعات املسلحة.
وجاء مشروع هذا القرار مببادرة نابعة
م��ن معاناة الكويت بفقدان أبنائها أثناء
االحتالل العراقي عام  1990وإميانا منها
بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن
النزاعات املسلحة وتداعياتها السلبية على
املدنيني.
وفي هذا اإلطار قال الشيخ صباح اخلالد
“دائما ننظر لألسر الكويتية التي فقدت
أع��زاء لها فمن بني  605مفقود كويتي حتى
االن مت التعرف على  236حالة” مؤكدا
ان قضية املفقودين الكويتيني حتظى بكل
اهتمام حتى يتم التوصل إلى رف��ات جميع
املفقودين الكويتيني.
وأضاف “هذا األمر مهم بالنسبة للكويت
والعالم فمثل ما تتنظر الكويت التعرف على
مفقوديها هناك دول كثيرة في العالم لديها
مفقودين”.
وأعرب الشيخ صباح اخلالد عن شكره
جلميع أعضاء مجلس األمن الدولي وأعضاء
األمم املتحدة الذين تبنوا القرار الفتا إلى
أن ه��ذا امل��وض��وع اإلنساني املهم ينسجم
ويتسق م��ع سياسة ال��ك��وي��ت وحملتها
لعضوية مجلس األم��ن بجعل اولويتها
للقضايا اإلنسانية وحل النزاعات بالطرق
السلمية.

العتيبي :القرار 2474
سيوفر مرجعية قانونية
ومعيارية ملوضوع املفقودين

السفير منصور العتيبي

أكد مندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة السفير
منصور العتيبي أن القرار  2474يعتبر أول قرار يصدر
عن مجلس األمن يتعاطى مع مسالة املفقودين حتديدا
في النزاعات الفتا إلى أن املجلس دأب على التعامل مع
موضوع حماية املدنيني.
وقال العتيبي في تصريح للصحفيني عقب اعتماد
املجلس للقرار  2474ال��ذي تقدمت به الكويت حول
املفقودين في النزاعات “اعتاد املجتمع الدولي ومجلس
األم��ن حتديدا على التعامل مع قضية املفقودين بعد
نهاية النزاع وهذه أول مرة على االقل يعترف باهمية
هذه املسالة ويؤكد ضرورة العمل على معاجلتها منذ
بدء النزاع”.
وأشار إلى أنه “ال توجد مرجعية قانونية ومعيارية
ملوضوع املفقودين وهذه أول مرة يتوفر فيها قرار ملزم
من مجلس األمن يتعاطى مع هذه املسالة حيث أن هناك
بعض االجراءات والتدابير املقترحة واملنصوص عليها
في القرار حتث املجتمع الدولي والدول األعضاء على
اتخاذها للكشف عن مصير املفقودين والتعاون مع
اجلهات املختصة مثل اللجنة الدولية للصليب االحمر
للكشف عن مصيرهم واإلجابة عن استفسارات عوائلهم
واتخاذ تدابير معينة في طريقة البحث عن مصيرهم”.

