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 جلنة األمم املتحدة للتعويضات
 جملس اإلدارة

مقـرر بشـأن اجلـزء الثاين من الدفعة التاسعة عشرة من املطالبات الفردية              
 دوالر من دوالرات    ١٠٠ ٠٠٠بالـتعويض عـن األضـرار الـيت تتجاوز         

 ، اختذه جملس إدارة جلنة األمم      ")دال"املطالبات من الفئة    (الواليـات املتحدة    
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢ املعقودة يف ١٣٧لتعويضات يف جلسته املتحدة ل     

 ،إن جملس اإلدارة

تقرير وتوصيات فريق ") القواعد(" من القواعد املؤقتة إلجراءات املطالبات ٣٨، وفقاً للمادة  وقـد تلقى   
طالبات الفردية  بشأن اجلزء الثاين من الدفعة التاسعة عشرة من امل        " ١-دال"املفوضـني املعين باملطالبات من الفئة       

، ")دال"املطالبات من الفئة ( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١٠٠ ٠٠٠بالتعويض عن األضرار اليت تتجاوز 
 ،)١("دال" مطالبة من الفئة ٣٨٧واليت تشمل 

  على التوصيات اليت قدمها فريق املفوضني، وتبعاً لذلك؛يوافق -١ 

، املوافقة على مبالغ التعويضات املوصى هبا فيما        "القواعد" من   ٤٠، عمالً بأحكام املادة     يقـرر  -٢ 
واملبالغ اإلمجالية املمنوحة لكل بلد، بناء على التوصيات الواردة يف مرفق         . يـتعلق باملطالبات اليت يشملها التقرير     

 :التقرير، هي كما يلي

 ـــــــــــ

كام املتعلقة بالسرية والواردة يف   وطبقاً لألح . S/AC.26/2004/6يـرد نـص التقرير يف الوثيقة         )١( 
، لن ُيعلن عن املعلومات املتعلقة باملبالغ اليت سُتدفع )٤٠ من املادة   ٥، والفقرة   ٣٠ من املادة    ١الفقرة  " (القواعد"

 .لكل صاحب مطالبة، بل سُتقدم إىل كل حكومة معنية على حدة
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 مبلغ التعويض املوصى به
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  التعويض املطالب بهمبلغ 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

عدد املطالبات غري املوصى 
 بدفع تعويض بشأهنا

 عدد املطالبات املوصى
 البلد بدفع تعويض بشأهنا

 الربازيل ١ - ٣٢٧ ٠٣٠,٠٠ ١٠ ٩٩٠,٠٠
 كندا ١ ١ ٤٠٠ ٥٨٤,٦٤ ٢ ٤٦٢,١٣
 مصر ١ ٣ ٢ ١٠٨ ٢٨٨,٥٨ ٩٦ ٩٩٧,٠٠
 أملانيا ١ - ١ ٧٥٢ ١٣٧,٠٠ ٧٣٦ ٢٠٨,٦٣
 اهلند ١٤ ٣ ٩ ٧٧٦ ١١١,٣٤ ١ ٣٠٠ ٧٤٦,٦٢
 آيرلندا - ١ ٣٣١ ٨٤٩ ٣١٥,٠٧ ال شيء

 األردن ٦٦ ١٤ ٧٢ ١٥١ ٦٩٨,٠٥ ١٥ ٨٥٤ ٦٠٢,٧١
 الكويت ١٦٤ ٩ ٢٦٢ ٧٧١ ٤٣٦,٠٧ ١٣٢ ٣٨٩ ٣٠٧,٦١
 لبنان ٤ - ٣ ١٠٩ ٧٥٣,٢٣ ٦٦٣ ٦٩٥,٩١
 باكستان ١٢ - ٤ ٦٩٥ ١٩٨,٤٤ ١ ٢٧٦ ٩٧٩,٣٧
 الفلبني ٢ - ١ ٠٧٣ ٦٥٣,٩١ ١٧٧ ٤٧١,٨٥
 اململكة العربية السعودية ٢ ١ ٢ ١٩٠ ٩٠٧,٥٢ ٣٨ ٣٧٦,١٠
 اجلمهورية العربية السورية ٣ ١ ١ ١٨٢ ٢٢٥,٠٠ ١٧٧ ٠٠١,٣٢
 تركيا ١ - ٥٤٦ ٠٢٦,٠٠ ٣٨٦ ٧٥٦,٥٠
 اململكة املتحدة ٢ - ١ ٣٦٢ ٢٢٤,٧٩ ١٨٩ ٧٦٣,٥٢
 تحدة األمريكيةالواليات امل ٢ - ١ ٨٣٣ ٩٣٠,٠٠ ٣٣٠ ٥٧٤,٩٨
 اليمن ٦١ ١٥ ٤٩ ٦٣٨ ١٤١,١٤ ١٤ ٤٦٥ ٧٩٤,٤٥
 اجملموع ٣٣٧ ٤٨ ٧٤٦ ٧٦٨ ٦٦٠,٧٨ ١٦٨ ٠٩٧ ٧٢٨,٧٠

، كمـا وردت اإلشارة يف الفقرة الرابعة من التقرير، أن مطالبني قد سحبا اثنتني من                يالحـظ  -٣
 املطالبات أثناء استعراض الفريق هلذه الدفعة؛

 من القواعد، املوافقة على مبالغ التعويضات املوصى هبا فيما ٤٠بأحكام املادة ، عمالً يقرر أيضاً -٤ 
 من  ٥٨ إىل   ٤٨اليت يشملها التقرير، على النحو املشار إليه يف الفقرات من           " جيم" مطالبة من الفئة     ٣٠خيـص   
 : من التقرير، هي كما يلي٥٧واملبالغ اإلمجالية املمنوحة لكل بلد، بناء على التوصيات الواردة يف الفقرة . التقرير

مبلـغ التعـويض املوصى به 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

مبلـغ التعويـض املطالب به 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

عدد املطالبات غري املوصى 
 بدفـع تعويـض بشأهنا

 عدد املطالبات املوصى
 بدفع تعويض بشـأهنا

 البلد

 مصر ١٤ ٦ ٥٩٤ ٢٦٨,٠٩ ٣٠٣ ١٧٠,٣٩

 أملانيا ١ - ٣ ٢٤٩,٣٠ ٣ ٢٤٩,٣٠

 اهلند ٤ ١ ١٥٦ ٦٧٠,٠٨ ٩٢ ٢٢٢,٠٦

 الكويت ٤ - ٢٢٢ ٠٥٨,٨٢ ٢١٣ ٥٨١,٠٦

 اجملموع ٢٣ ٧ ٩٧٦ ٢٤٦,٢٩ ٦١٢ ٢٢٢,٨١
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، املوافقة على مبالغ التعويضات املوصى هبا       "القواعد" من   ٤٠، عمالً بأحكام املادة     يقرر كذلك  -٥ 
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، واملطالبة       ٨ ٠٠٠مببلغ قدره   " ألف"من الفئة   فيما يتعلق باملطالبة الواحدة     

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة املقدمة من حكومة         ٥٨ ٦٨١,٤٥مببلغ قدره   " جيم"الواحـدة مـن الفئة      
  من التقرير؛٧٣ إىل ٥٩لبنان، على النحو املشار إليه يف الفقرات من 

ه سيجـري عند توفر األمـوال دفع املبالغ وفقـاً ملقـرر جملس اإلدارة            أن يؤكـد من جديد    -٦ 
٢٢٧ (S/AC.26/Dec.227(2004))         3009696 ورقم   3003763: رقم(، فـيما عدا ذلك اجلـزء من مطالبتني (

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة على       ٤٩ ٥٩٦,٩٤ دوالراً و  ٥٣ ٧٥٠,٧٩الذي أرجئ دفعه مببلغ قدره      
بتوجيه نظر جملس اإلدارة إىل هاتني املطالبتني    " ١-دال"وقد قام فريق املفوضني املعين باملطالبات من الفئة         . التوايل

دفع من قبل تعويض    " جيم" من تقريره وتوصياته ومها متصلتان مبطالبتني من الفئة          ٢٣ إىل   ١٥يف الفقـرات من     
ويوعز جملس اإلدارة إىل األمانة أن ختطر       ). وايل على الت  1131182 ورقم   1609654: املطالبـتان رقم  (بشـأهنما   

 دوالراً من دوالرات ١٣١ ١٢٣,٢٤احلكومات املسؤولة بالنظر يف اختاذ اإلجراء املناسب السترداد مبلغ جمموعه           
من أصحاب املطالبات من الفئة     )  دوالراً على التوايل   ٧٧ ٣٧٢,٤٥ دوالراً و  ٥٣ ٧٥٠,٧٩(الواليـات املتحدة    

  إىل صندوق التعويضات؛وإعادته" جيم"

  ١٨، وعمالً بأحكام املقرر     ٢٢٧ بأنـه عـندما ُتدفـع املـبـالغ، وفقــاً لـلمقـرر              يذكّـر  -٧ 
)S/AC.26/Dec.18 (1994)(   جيـب عـلى احلكومات املعنية أن تقوم بتوزيع املبالغ املتلقاة على أصحاب املطالبات ،

دفعها وذلك خالل ستة أشهر من تلقي هذه املدفوعات، وجيب          احملـددة أمساؤهم فيما يتعلق بالتعويضات املوافق على         
 عليها أن تقوم، يف موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ انقضاء هذا احلد الزمين، بتقدمي معلومات عن هذا التوزيع؛

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم نسخة من التقرير إىل األمني العام، وإىل حكومة مجهورية               يطلـب  -٨ 
 .إىل كل حكومة معنيةالعراق، و

- - - - - 

 


