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مـن قـرار    ٤التقرير احلادي عشر املقدم مـن األمـني العـام عمـال بـالفقرة          
  )٢٠١٣( ٢١٠٧جملس األمن 

    
  مقدمة  -  أوال  

، وهــو )٢٠١٣( ٢١٠٧مــن قــرار جملــس األمــن  ٤ُيقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة    - ١
يغطي التطورات املستجدة فيما يتعلق مبسائل املفقـودين مـن الرعايـا الكـويتيني ورعايـا البلـدان       
الثالثة واملمتلكات الكويتية املفقودة، مبا فيها احملفوظات الوطنيـة، منـذ صـدور تقريـري السـابق      

  ).S/2016/372( ٢٠١٦يسان/أبريل ن ٢٢املؤرخ 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمر تعزيز العالقات الثنائية بني العراق والكويـت.    - ٢

مـع القـائم باألعمـال يف سـفارة      ،يف بغداد للعراق، نيسان/أبريل، اجتمع ممثلي اخلاص ٢٦ويف 
بشــأن إىل القــائم باألعمــال قــدم ممثلــي اخلــاص إحاطــة والعــراق، خالــد اجلنــاعي.  يفالكويــت 
نيســان/أبريل، وبشــأن األنشــطة املقــررة لبعثــة   ٦إىل الكويــت يف  الــيت أجراهــا الرمسيــةالزيــارة 

األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق مــن أجــل تنشــيط العمــل املتعلــق مبلــف املفقــودين    
لكات الكويتية املفقودة، بسبل منها االتصـال بالشـهود وغريهـم مـن أصـحاب      الكويتيني واملمت

املصلحة. ورحب السيد اجلناعي باجلهود اليت تبذهلا البعثة، وأعرب عن دعـم الكويـت للعـراق    
  ملواصلة تقدمي املساعدة على الصعيد اإلنساين. بلده حكومة وشعبا، إضافة إىل استعداد

ــز العال   - ٣ ــة لتعزي ــة ويف حماول ــات الثنائي ــوزراء  بــني العــراق والكويــت  ق ، اعتمــد جملــس ال
ــي، يف  ــرارا   ١٤العراق ــه، ق ــة     إلحزيران/يوني ــة اململوك ــر مبصــادرة املمتلكــات العقاري ــاء األم هن

مكتب رئاسة اجلمهورية املنحـل   ١٩٩٥للمواطنني الكويتيني يف العراق، والذي فرضه يف عام 
رفع شريطة عـدم وجـود حـواجز قانونيـة، وسـوف      لس على أن احلظر سُياجملاآلن. وينص قرار 

  ُيمنح مقابل رفع التجميد عن املمتلكات العقارية اململوكة للمواطنني العراقيني يف الكويت.
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األنشــطة املضــطلع هبــا مــؤخرا فيمــا يتعلــق بإعــادة وعــودة مجيــع الرعايــا     -  ثانيا  
  اهتمالكويتيني ورعايا البلدان الثالثة إىل أوطاهنم أو إعادة رف

قام الباحث التابع للجنة الدولية للصليب األمحـر، الـذي يشـارك يف دعـم االسـتعراض        - ٤
، ٢٠١٥العلمي املتعمـق املتفـق عليـه خـالل اجتمـاع اللجنـة الثالثيـة يف تشـرين األول/أكتـوبر          

نيسـان/أبريل السـتعراض حمفوظـات     ٢١إىل  ٩بزيارة مدهتا أسبوعان إىل بغـداد يف الفتـرة مـن    
يف قاعدة بيانات لكي يستعرضـها خـبري   مت مجعها ري إدخال املعلومات اليت وزارة الدفاع. وجي

بـإجراء   منذ ذلـك احلـني   وبدأ ،أيار/مايو ١٦األدلة اجلنائية اخلارجي الذي انضم إىل الفريق يف 
نيســان/أبريل، اجتمــع ممثلــي اخلــاص مــع رئــيس اللجنــة الدوليــة    ١١تقيــيم أويل للملــف. ويف 
ذا يتعلـق هبـ   البعثة واللجنة فيما كلّ من اورر، يف جنيف. وناقشا أنشطةللصليب األمحر، بيتر م

  املسألة.  هذهوتعهدا مبواصلة التعاون يف لف. وأكّد اجلانبان من جديد التزامهما امل
إىل  ٢٠١٦نيســان/أبريل، قــدمت وزارة الــدفاع العراقيــة خطــة عملــها لعــام    ٢٧ويف   - ٥

ن اخلطــة مــا تزمــع الــوزارة القيــام بــه مــن أعمــال حفــر،  اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر. وتبــيِّ
واتصاالت مع الشهود، وأنشطة أخـرى متصـلة بالبحـث عـن املفقـودين وإعـادة وعـودة مجيـع         
ــة      ــة الوطني ــة إىل أوطــاهنم. وجــرى أيضــا إطــالع اللجن ــا البلــدان الثالث ــا الكــويتيني ورعاي الرعاي

وثيقـة. وتعـرض خطـة العمـل التفاصـيل      الكويتية لشؤون املفقودين وأسرى احلرب على هـذه ال 
املتعلقة باألولويات للفترة املتبقيـة مـن السـنة، مبـا يف ذلـك العمـل امليـداين يف مـوقعي اخلميسـية          
والرضوانية، واسـتعراض املعلومـات املتعلقـة مبوقـع كـربالء، وتوسـيع نطـاق احلملـة اإلعالميـة،          

  املتابعة مع الشهود املوجودين. بأنشطة واالضطالع
أجـل   الشـهود مـن  بوخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، اتصـلت وزارة الـدفاع العراقيـة         - ٦

مـايو،   أيـار/  ١٠ احلصول على معلومات أكثـر تفصـيال لـدعم حتديـد مواقـع دفـن حمتملـة. ويف       
نوقشــت املســائل املتعلقــة بالشــهود يف اجتمــاع مشــترك بــني الــوزارات العراقيــة، ُعقــد برئاســة  

  إىل اتفاق بشأن سبل املضي قدما. خالله لتوصلوزارة الدفاع، ومت ا
أيار/مايو، نظمت وزارة الـدفاع العراقيـة رحلـة ميدانيـة إىل موقـع الرضـوانية        ١١ويف   - ٧

يف إطار إجراءات متابعة العمـل السـابق، بـدعمٍ تقـين مـن خـرباء األدلـة اجلنائيـة التـابعني للجنـة           
، وُوضــعت اإلحــداثيات حســب النظــام الدوليــة للصــليب األمحــر. وأُجنــز مســح أثــري أساســي 

وفـد   أيار/مـايو، قـام   ١٣العاملي لتحديد املواقع، وُحـددت مواقـع احلفـر لألعمـال املقبلـة. ويف      
بزيارة ميدانية إىل موقع اخلميسية، بدعم أيضا من فريق األدلة اجلنائية التـابع للجنـة    وزارةال من

لــى أرض الواقــع واســتعراض األعمــال الدوليــة للصــليب األمحــر، وذلــك للتأكــد مــن احلقــائق ع
املنفذة حىت ذلك احلني. وجيري حاليا وضع الصيغة النهائية لتقريري بعثة جلنة الصـليب األمحـر   
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الدولية عن الزيارتني امليـدانيتني، وسـيقدمان إىل أعضـاء اآلليـة الثالثيـة األطـراف خـالل الفتـرة         
  املشمولة بالتقرير املقبل.

باسـم   املتحـدثُ طلـب  ن وزير الدفاع العراقي، خالـد العبيـدي،   وبناء على تعليمات م  - ٨
ــ ــة و/أو حمفوظــات و/أو       ال ــع حمتمل ــات عــن مواق ــديهم معلوم ــواطنني ممــن ل ــع امل وزارة إىل مجي

أيار/مــايو علــى  ١٨يف دعوتــه  ممتلكــات شخصــية لكــويتيني بــأن يبــادروا إىل تقــدميها. وُبثــت  
مــن  أيضــا اجلمهــوروأُبلــغ ات تلفزيونيــة ســاتلية. قنــاة مــن القنــوات العراقيــة، مبــا فيهــا قنــو  ٢٠

ــديو   ــل إىل    خــالل تســجيل الفي ــد أُحي ــودين الكــويتيني ق ــأن ملــف املفق ــب ــاح  وزارة، ال كمــا أت
ــه      التســجيل  ــة اإلعــالم والتوجي ــة حقــوق اإلنســان ومديري ــة لالتصــال مبديري املعلومــات الالزم
م شـاهد جديـد مبعلومـات عـن موقـع      للوزارة. ويف أعقاب هذا البث، تقـدَّ التابعتني  األخالقي 

  وزارة حاليا على حتليل املعلومات.الدفن حمتمل. وتعمل 
السياســية، املعــين بالشــؤون   للعــراق أيار/مــايو، عقــد نائــب ممثلــي اخلــاص     ١٨ويف   - ٩

ــن         ــس األمــ ــرار جملــ ــب قــ ــه مبوجــ ــة بــ ــؤوليات املنوطــ ــار املســ ــتني، يف إطــ ــورجي بوســ جيــ
، اجتماعا مع وكيـل وزارة اخلارجيـة العراقيـة للشـؤون القانونيـة والعالقـات       )٢٠١٣( ٢١٠٧

للبحـث  حمـددة  املتعددة األطراف، عمر الربزجني، وشدد علـى احلاجـة إىل االضـطالع بأنشـطة     
زجنـي إىل أن  عن املفقـودين مـن الكـويتيني ومـن رعايـا البلـدان الثالثـة. وبينمـا أشـار السـيد الرب          

تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق  ملكافحــة املســتمرة  اجلهــود األولويــات احلاليــة، وال ســيما 
والشام واحلالة اإلنسانية امللحَّة، تعوق قدرة احلكومة على متويـل أنشـطة مكثفـة دعمـا للملـف      

ايل مــع بــدفع العمــل قــدما. واســتعرض تعاونــه احلــحكومتــه التــزام  كــرر تأكيــد الكــوييت، فإنــه
  وزارة الدفاع العراقية، وال سيما من أجل الوصول إىل شهود جدد.

حزيران/يونيه، أعرب نائـب ممثلـي اخلـاص، أثنـاء اجتمـاعني       ٢٠أيار/مايو و  ١٨ويف   - ١٠
ُعِقدا مع رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب األمحـر يف بغـداد، كاتارينـا ريتـز، عـن أملـه يف أن       

بشأن هذا امللف. وأفادت السيدة ريتز أن اللجنـة  إجراءات راقية اختاذ تواصل وزارة الدفاع الع
الدولية للصليب األمحر وفرت مزيـدا مـن اخلـربات يف جمـال األدلـة اجلنائيـة مـن أجـل مسـاعدة          
حكومة العراق على زيادة فرص حصوهلا على نتائج إجيابية. واتفقت األطـراف علـى ضــرورة    

ــة الثالثيــة ســيحافظ علــى الــزخم    ضــمان مواصــلة العمــل، وعلــى أن الت  عــاون مــن خــالل اآللي
  ويساعد على التقّدم يف العملية.

أيار/مــايو، اجتمــع نائــب ممثلــي اخلــاص مــع األمــني العــام لــوزارة الــدفاع           ١٩ويف   - ١١
العراقية، الفريق البحري حممد جواد العبادي، املعني حـديثا بصـفته قائـدا لفريـق الـوزارة الـتقين       

املفقودين الكويتيني. وأكد نائب ممثلي اخلاص التزام العراق الـدويل بالعمـل    املسؤول عن ملف
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على امللف وما يترتب على ذلك من حاجـة إىل حتقيـق النتـائج مـن خـالل العمـل الفعلـي علـى         
األرض. وشجع الفريق التقين على العمل مبزيد من الفعالية من خالل اآللية الثالثية األطـراف،  

العبـادي لنائـب   السيد عاون ومتثل أفضل منرب لتوجيه اجلهود العراقية. وأكد اليت تشكل أداة للت
ممثلي اخلاص أن وزير الدفاع حريص على حـل مجيـع املسـائل املعلقـة مـع الكويـت وأن امللـف        

األمهيـة الواجبـة وحظـي بالـدعم مـن أعلـى مسـتويات احلكومـة. وشـدد علـى أن الفريـق            يولَى 
وأعرب عن التزامه باالضطالع باألنشطة الالزمة للمضـي قـدما    التقين منخرط متاما يف العمل،

  امللف، ورحب باستمرار البعثة يف تقدمي املساعدة والتعاون. العمل املتعلق هبذا يف
أيار/مايو، شاركت البعثة بصـفة مراقـب يف الـدورة الرابعـة والتسـعني للجنـة        ٢٣ويف   - ١٢

لـيت عقـدت يف الكويـت. وعلـى الـرغم مـن عـدم حتقيـق         الفرعية التقنية التابعة لآلليـة الثالثيـة، ا  
نتائج ملموسة، أشاد أعضاء اللجنة الفرعيـة بتجديـد وزارة الـدفاع العراقيـة التزامهـا وباتباعهـا       

وزارة  الـ هنجا موجها حنو حتقيق النتائج. وأعربت الكويت عن تقـديرها للعمـل الـذي تقـوم بـه      
أملـها يف حتقيـق   عـن  سـاعدة الفريـق اجلديـد و   والزخم الذي أوجدته، وكذلك عن استعدادها مل

نتائج مثمرة. وتعهد الوفد العراقي مبواصلة العمل على امللـف رغـم التحـديات املاليـة، ورحـب      
ــة بشــأن خطــة عمــل عــام    . وتــدعو هــذه االقتراحــات إىل إدراج  ٢٠١٦باالقتراحــات الكويتي

ة إىل مواقـع الـدفن احملتملـة،    موقع سلمان باك، وتـأمني حضـور الشـهود أثنـاء الزيـارات امليدانيـ      
ــاطن         ــادرة رادار استكشــاف ب ــر يف مب ــادة النظ ــود للوصــول إىل الشــهود، وإع ومواصــلة اجله
ــتكملة        ــل املسـ ــة العمـ ــا خطـ ــاء الحقـ ــد األعضـ ــية. واعتمـ ــر يف اخلميسـ ــال احلفـ األرض ألعمـ

تعمـق  . وأبلغت اللجنةُ الدولية للصليب األمحر بأنّ مشروع االستعراض العلمـي امل ٢٠١٦ لعام
، وكررت اإلعراب عن االمتنان لكل من العراق والكويت لفـتح حمفوظاهتمـا،   مستمرا ال يزال

ــة      وأعربــت عــن الثقــة بــأن إمكانيــة االطّــالع علــى احملفوظــات ســتظل متاحــة يف املســتقبل بغي
  استكمال االستعراض.

لجنـة  أيار/مايو يف الكويت، عقـد نائـب ممثلـي اخلـاص اجتماعـا مـع رئـيس ال        ٢٤ويف   - ١٣
الوطنية لشؤون املفقودين وأسرى احلرب، إبراهيم الشاهني، الذي رحب بـدور وزارة الـدفاع   
العراقية التقين يف هذا امللف ومبزاياه، وال سيما من حيث مستواه واخلربات اليت يتيحها وهنجـه  

خـذ  املوجه حنو حتقيق النتائج. وأعرب عن أمله يف مواصـلة توسـيع نطـاق اجلهـود املبذولـة واأل     
بعدد من التوصيات الكويتية يف الفترة القادمة، وهي تقصري مـدة املرحلـة االنتقاليـة، واالسـتناد     
إىل األعمـال الســابقة املضـطلع هبــا وتــاريخ امللـف، وإيــالء االهتمــام الواجـب ملوقــع اخلميســية،     

ة الثالثيـة.  وبذل جهود املتابعة مع الشهود وفقا للمبادئ التوجيهية اليت اتفق عليها أعضاء اآللي
وزارة واملسـؤوليات اهلائلـة الـيت تضـطلع هبـا يف      الـ وسلم بالتحديات األمنية الراهنـة الـيت تواجـه    
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تنظــيم الدولــة اإلســالمية، وأعــرب عــن تقــديره إلعطــاء األولويــة إىل التصــدي ل اجلهــود الراميــة
ه مـن صـرب ومـا    أيضا مللف املفقودين الكويتيني. وأثىن نائب ممثلي اخلاص علـى اللجنـة ملـا أبدتـ    

الشاهني أن البعثة ستواصل إجـراءات املتابعـة   للسيد قدمته من دعم أثناء الفترة االنتقالية وأكد 
  مع اجلانب العراقي لتيسري العمل على هذا امللف.

وحضــر وفــد مــن البعثــة، ترأَّســه نائــب ممثلــي اخلــاص، بصــفة مراقــب، الــدورة الثانيــة     - ١٤
. ا.أيار/مايو يف الكويـت. وسـاد جـو بنـاء خالهلـ      ٢٥ عقدت يف واألربعني للجنة الثالثية، اليت

بالديناميات اإلجيابية اجلديدة اليت أوجدهتا وزارة الـدفاع العراقيـة. وأقـر    أعضاء اللجنة ورحب 
األعضاء بأن احلل ال يكمن يف طريقة أو تكنولوجيا واحدة، واتفقوا على مواصـلة اتبـاع ُنهـج    

ــا يف ذلــك   ــالتوازي، مب ــة ب ــداين، واالتصــال بالشــهود، ومشــروع االســتعراض     خمتلف العمــل املي
ــدة     ــا اجلديـ ــتخدام التكنولوجيـ ــر، واسـ ــة للصـــليب األمحـ ــة الدوليـ العلمـــي الـــذي تنفـــذه اللجنـ
واملنهجيات العلمية، حسب االقتضـاء. وخـالل الـدورة، ُمـدد مركـز املراقـب للبعثـة، ورحـب         

قـديره للجهـود الـيت تبـذهلا واسـتخدامها      الوفد الكوييت بالوجود املستمر للبعثـة، وأعـرب عـن ت   
جلميع املوارد املتاحة دعما ألعمال حكومة العـراق. وأعربـت اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر       

  عن مشاعر مماثلة، وأثنت على الدور اإلجيايب للبعثة وعلى تعاوهنا مع وفد اللجنة يف بغداد.
    

  عادة املمتلكات الكويتيةاألنشطة املضطلع هبا مؤخرا فيما يتعلق بإ  -  ثالثا  
أيار/مــايو، حــث نائــب ممثلــي اخلــاص، خــالل اجتماعــه مــع الســيد الربزجنــي،   ١٨يف   - ١٥

وزارة اخلارجية العراقية على تنشيط عملية البحث عـن املمتلكـات الكويتيـة املفقـودة، واقتـرح      
حملفوظـات  االتصال ببائعي الكتـب املسـتعملة يف بغـداد الـذين قـد تكـون لـديهم معرفـة بشـأن ا         

الوطنية. وأحاط السيد الربزجني علما باملقترح. وأبلغ نائَب ممثلي اخلاص بأن اللجنـة املشـتركة   
ــة        ــرة القادم ــد يف الفت ــة ســتجتمع مــن جدي ــة باملمتلكــات الكويتي ــة املعني ــوزارات العراقي بــني ال

  الستعراض العمل بشأن هذا امللف.
وزارة اخلارجيــة العراقيــة مــع وزارات   وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، تواصــلت       - ١٦

. ونتيجـة لـذلك،   املفقـودة  ومؤسسات حكومية أخرى لتنسيق البحث عن املمتلكات الكويتيـة 
مت العثور على آالف الكتب الكويتية يف مكتبات وزارة التعلـيم العـايل. وأبلـغ السـيد الربزجنـي      

وزارة اخلارجيــة تقــوم،  حزيران/يونيــه، بــأن ٢٠نائــب ممثلــي اخلــاص، خــالل اجتمــاع معــه يف 
ــيم العــايل ووزارة النقــل، بفهرســة املوجــودات املســتلَمة وتصــنيفها      باالشــتراك مــع وزارة التعل

  وتوضيبها، حتضريا لتسليمها رمسيا إىل حكومة الكويت.
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  مالحظات  - رابعا  
واثـق مـن أن    إنـين الـيت ال تـزال سـائدة بـني العـراق والكويـت. و       النوايا احلسـنة شيد بأُ  - ١٧
كامـل   تطبيـعٍ  مـن أجـل  الـزخم الـالزم    تيحوتشجيع ُي نقوي وتضام الكويت من دعمٍ أبدته ما

ــذل اجلهــود     ،حكومــةً وشــعباً  ،للعالقــات. وأدعــو العــراق  ــزخم اإلجيــايب وب ــام هــذا ال إىل اغتن
ــة  ــة      هبــدف الالزم ــدان الثالث ــا البل ــا الكويــت ورعاي ــق تقــدم يف ملــف املفقــودين مــن رعاي حتقي

 ،املــواطنني العــراقيني يتيــة املفقــودة، مبــا يف ذلــك احملفوظــات الوطنيــة. وأحــثّواملمتلكــات الكو
ممــن ميلكــون معلومــات عــن أشــخاص كــويتيني مفقــودين وممتلكــات  ،داخــل العــراق وخارجــه

  كويتية مفقودة على أن يبادروا إىل تقدميها.
املفقـودين الكـويتيني    اياقضـ أيٍّ مـن  وما زلت أشعر خبيبة األمل لعدم التمكن من حل   - ١٨

 ال ريـب أن أي رفات بشرية على مدى السنوات اإلحدى عشرة املاضـية. و  لعثور علىوعدم ا
علـى االلتـزام   أمـر يعتمـد    فجوعـة َسـر امل التحقق مـن مصـري املفقـودين وتقـدمي اإلجابـات إىل األُ     

وعلـى   واعتمـاد سـبل جديـدة ومبتكـرة للمضـي قـدما يف هـذا امللـف.         ،العملمواصلة الثابت و
الــرغم مــن الظــروف األمنيــة الصــعبة للغايــة والتحــديات السياســية واملاليــة، جــددت حكومــة     

يف  تـام بـوزارة الـدفاع علـى اسـتعدادها للتعـاون بشـكل        امللـف. وأشـيدُ  عاجلة العراق التزامها مب
 يـق إىل حتقهلـا، واختـاذ إجـراءات ملموسـة سـعيا       وافرةهذه املسألة اهلامة، واستخدام املـوارد املتـ  

ــائج. وأُ ــتعداد          نت ــم واس ــن صــرب ودع ــه م ــا تبدي ــى م ــت عل ــة الكوي ــاين حلكوم ــن امتن عــرب ع
    .للمساعدة خالل الفترة االنتقالية

أعضـاء اآلليـة الثالثيـة، حتـت      الـذي ُيبديـه  اللتـزام املتميـز   لعرب أيضـا عـن سـروري    وأُ  - ١٩
 ، قائمـا منـذ عقـود   بنـاءً ورا القيادة القديرة للجنة الدولية للصليب األمحر اليت أتاحت منـربا مثمـ  

تفقـد   مـن دون أن  إىل حتديد مكان املفقودين وإعادهتم، ادفة، من أجل توجيه اجلهود اهلطويلة
رحـب  كوسيلة لتحقيق نتائج ملموسـة، وأُ  زٍ. وإنين أؤيد متاما تنفيذ هنج مواأبدا األمل أو العزم

لكويتيــة. وأشــجع حكومــة إدراج التوصــيات ا مــع ٢٠١٦باعتمــاد خطــة العمــل العراقيــة لعــام 
العــراق علــى االســتمرار يف تنفيــذ العمــل امليــداين، واالتصــال بالشــهود، واالســتعانة بأســاليب    
علمية جديدة. وأُثين على كلتا الدولتني إلتاحة إمكانيـة االطّـالع علـى حمفوظـات كـل منـهما       

تنــان للثقــة . وأشــعر باالماالســتعراض دعمــا ملشــروع االســتعراض العلمــي، وأتطلــع إىل نتــائج  
واالطمئنان اللذين حتظى هبما بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، وهـو مـا يتبـدى       
من خالل جتديد مركز املراقب هلا. وتلتزم البعثة مبواصلة االضـطالع بـدور أساسـي وداعـم يف     

  اآللية الثالثية.
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ا يف ذلــك احملفوظــات وأرحــب بتنشــيط البحــث عــن املمتلكــات الكويتيــة املفقــودة، مبــ  - ٢٠
ــ . وأشــجع وزارة خارجيــة العــراق علــى مواصــلة  حــىت اآلن حقــق نتــائج طيبــة  ذيالوطنيــة، ال

جهودهــا والنظــر يف مقترحــات البعثــة، وال ســيما البحــث يف احملفوظــات احلكوميــة واالتصــال  
تجـدد  ببائعي الكتب املستعملة. ويظل األمل حيدوين يف أن تفضي اجلهـود املبذولـة وااللتـزام امل   

  إىل معلومات تتعلق باحملفوظات الوطنية.
 هـام مثلي اخلاص ونائـب ممثلـي اخلـاص بتأديـة امل    ملوأكرر تأكيد االلتزام الثابت للبعثة و  - ٢١

  الصادر هبا تكليف يف إطار هذا املسعى اإلنساين اهلام.
 


