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ردًا على تصريحات كي مون بأن تسوية قضيتي المفقودين والممتلكات ستساعد العراق على الخروج من الفصل السابع

مصادر ديبلوماسية: العراق لم ينفذ جميع التزاماته الخاصة 
بالمفقودين والممتلكات الكويتية وصيانة العالمات الحدودية
 بان كي مون يشـيد بقرار مجلس الوزراء المساهمة بـ 974 
ألف دوالر في مشروع ترعاه »يونامي« لدعم وزارة حقوق اإلنسان

بان كي مون

بيان عاكوم ـ األمم المتحدة ـ وكاالت
بع���د كث���رة احلديث عن 
الع���راق  موض���وع دخ���ول 
وخروجه من الفصل الس���ابع 
العام  وتصريحات السكرتير 
لألمم املتحدة بان كي مون التي 
ذكر فيها ان تس���وية قضايا 
الكويت  مفقودي وممتل���كات 
ستس���اعد على اخل���روج من 
السابع، أكدت مصادر  الفصل 
ديبلوماسية ل�»األنباء« انه ليس 
هناك ما يسمى بدخول أو خروج 
العراق من الفصل السابع وامنا 
العراق  هناك قرار دولي على 
االلتزام بتنفيذه ومتى ما نفذ 
ينتهي القرار وليس���ت هناك 
حاجة لصدور قرار آخر يعنى 

مبسألة اخلروج.
وبينت املصادر ان »دخول 
أو خروج« العراق من الفصل 
السابع كلمات متداولة وليست 

حرفية.
وردا على م���ا ذكره األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
التكلم  قالت املصادر: ال نريد 
عن فرضي���ات، فهناك الكثير 
من املقابر لم يجر نبشها حتى 
اآلن ولم يتم العثور على جميع 
رفات األسرى وهذا يعني ان هذا 
امللف وغيره من امللفات لم يجر 
تنفيذها حت���ى اآلن، كصيانة 
العالمات احلدودية والتعديات 
املوجودة على احلدود إلى جانب 

ملفات أخرى معروفة.

مضاعفة الجهود

ه���ذا وقد حث الس���كرتير 
املتح���دة بان كي  العام لالمم 
الكوي���ت والعراق على  مون 
مضاعفة جهودهما لتحقيق تقدم 
»ملموس« في مسألة املفقودين 
واملمتلكات الكويتية، قائال ان 

مثل هذا التقدم سيساعد العراق 
على اخلروج من الفصل السابع 

من ميثاق االمم املتحدة.
وابلغ بان مجلس االمن في 
تقري���ره ربع الس���نوي حول 
أنش���طة بعث���ة االمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( الذي 
حصلت وكالة االنباء الكويتية 
)كونا( على نسخة منه أمس 
ذكر أنه »بينما حتققت بعض 
النتائج االيجابية االولية خالل 
فترة التقرير االخيرة، غير انه 
لم يتم إحراز مزيد من التقدم 
ف���ي قضية ع���ودة املفقودين 
أو املمتلك������ات  الكويتي���ني 

الكويتي��ة«.

تحقيق نتائج عملية

وق���ال ان املنس���ق الدولي 
لشؤون األس���رى واملمتلكات 
الكويتية غينادي تاراسوف زار 
العراق والكويت الشهر املاضي 
وأكد للمس���ؤولني في البلدين 
ال���ى حتقيق نتائج  »احلاجة 

عملية بهذا اخلصوص«.
وأضاف املسؤول الدولي في 
تقريره »أود ان أجدد دعوتي 
للبلدين ملضاعفة مس���اعيهما 

في االش���هر املقبل���ة لتحقيق 
تقدم ملموس ومهم في عملية 
البحث عن املفقودين الكويتيني 
الكويتية ومنها  واملمتل���كات 

االرشيف الوطني«.
ورح���ب بان ايض���ا بقرار 
مجلس الوزراء املساهمة مببلغ 
974 ألف دوالر في مش���روع 
ترعاه »يونامي« ومكتب االمم 
املتحدة خلدمات املشاريع بهدف 
دع���م وزارة حقوق االنس���ان 
العراقية في مجال التنقيب عن 
املقابر اجلماعية والتعرف على 

املفقودين الكويتيني.
وقال السكرتير العام لالمم 
املتحدة ان ممثله اخلاص في 
العراق اد ميلكيرت زار بغداد 
في الفترة االخيرة وناقش خالل 
الزيارة مع مسؤولني كبار هناك 
»القضاي���ا العالقة بني العراق 
والكويت فيما يتعلق بشروط 
الفصل السابع من ميثاق االمم 

املتحدة«.
واض���اف ان ميلكيرت زار 
أواخر  الكوي���ت في  بعد ذلك 
يناي���ر املاض���ي، حيث ناقش 
مع مس���ؤولني كبار تفويض 
»يونام���ي« لدع���م التع���اون 

االقليمي.

تطبيع العراق

وأشار تقريره الى ان تطبيع 
العراق عالقاته مع العالم يبقى 
»هدفا مهما، وان االمم املتحدة 
العمل م���ع اعضاء  تواص���ل 
مجلس االمن وحكومة العراق 
لتدارس اخلطوات التالية بهذا 

اخلصوص«.
وقال ان »إح���راز تقدم في 
تفويض الفصل السابع ومنه 
ما يتعل���ق بالكويت قد يخلق 
ايجابي���ة للتطبيع مع  دفعة 

العراق«.
وأضاف بشأن االنتخابات 
املقبلة في العراق واملقررة في 
الس���ابع من مارس املقبل انها 
ستكون »حدثا مهما في املسيرة 
الدميوقراطية في العراق«، حيث 
انها س���تعطي فرصة ملاليني 
العراقيني ملمارس���ة حقوقهم 
في التصويت وانتخاب حكومة 
تش���كل مس���تقبل بالدهم في 
السنوات االربع املقبلة. وأعلن 
ان االمم املتحدة ستواصل بذل 
قصارى جهدها لضمان جناح 

هذه االنتخابات.
وحول قرار استبعاد نحو 
500 من مرشحي حزب البعث 
العراقي من االنتخابات البرملانية 
قال املسؤول الدولي »أحث على 
إجراء مراجعة شفافة للمرشحني 
ال تنطوي على متييز تتماشى 
مع القانون العراقي وفق املعايير 
الدولية، ألن هذا من شأنه أن 
يكون له تأثي���ر ايجابي على 

نتائج االنتخابات«.

العالقة مع الجيران

وحول عالقة العراق بجيرانه 
قال »إني أؤمن بقوة بأن زيادة 
التعاون االقليم���ي وااللتزام 
مببدأ ع���دم التدخل ميكن ان 
يسهم في حتقي��ق االستق�رار 

االقليم��ي.
وأضاف »أحث باس���تمرار 
عل���ى مزيد م���ن التعاون بني 
العراق وجيرانه بشأن القضايا 
محل االهتمام املشترك ومنها 
التجارة والطاقة وامن احلدود 

والالجئون«.
ومن املقرر ان يناقش مجلس 
األمن الدولي ه���ذا التقرير 16 
فبراي���ر اجل���اري بحض���ور 

ميلكيرت.


