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المدير العام للهيئة العامة لتقدير التعويضات أكدت أن دفعة ستصرف الشهر الجاري

العبدالرزاق لـ »األنباء«: 24.8 مليار دوالر قيمة التعويضات المتبقية 
للكويت لدى صندوق األمم المتحدة والصرف يتم كل 3 أشهر

ال صحة لما ُيشـاع عن تعويـض األطفال 
الذين ولدوا أثنـاء الغزو الصدامي والمطالبات 
الفردية مقتصرة على أقل من 100 ألف دوالر

ال تأخيـر فــي الدفعـــات والمبلغ 
على  يتوقـــف  تسـديـده  يتـم  الـذي 
المبالـــغ المتوافـــرة فــي الصندوق

مـن الصعـب تحديـد الفتـرة الزمنية 
تتسـلم والكويـت  التعويضـات  لتسـديد 
ما بين 300 و400 مليون دوالر كل 3 أشهر

التعويضات  بشـأن  األمن  مجلس  قرار 
صدر تحت البند السابع من الميثاق ويعتمد 
على القانون الدولي وهـو قرار ملزم للعراق

دراسـات أكدت أن آثار حرائق آبار النفط 
الكويتية وصلت إلى جبال الهيمااليا..  والكويت 
والسـعودية واألردن وإيـران معنية بالتعويض

المسـؤولون في الدولة يتحركون دائمًا 
لدعم حق الكويت في تسلم مبالغ التعويضات 
المقـررة لهـا مـن لجنـة األمـم المتحـدة

الهيئة ستسـتمر في عملهـا حتى يتم 
تعويـض الكويت عـن جميـع المطالبات 
البيئيـة المطالبـات  فيهـا  بمـا  المقـرة 

اإلدارة العليا في الهيئة تقابل المسؤولين 
في مجلس إدارة لجنة األمم المتحدة للتعويضات 
لدعـم وجهة نظـر الكويـت في هذا الشـأن

التل���وث البيئي جراء الغزو 
العراقي على الكويت اضر بعدد 
م���ن دول املنطقة، بل وامتد الى 
دول بعيدة ايضا بشكل مباشر 
وغير مباشر وتستطيع القول بأن 
التأثير املباشر على البيئة اقليميا 
اضر بصحة االنس���ان واحلياة 
البحرية والبرية، وغيرها، كما 
ان هناك احدى الدراسات بينت 
أن اث���ار التل���وث وحريق آبار 
النفط الكويتية وصل الى جبال 
الهمياليا، اال ان الدول التي اقرت 
جلنة األمم املتحدة التعويض لها 
فيما يتعلق باعادة تأهيل البيئة 
هي: الكوي���ت – اململكة العربية 
اململكة االردنية –  السعودية – 
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
باعتقادك هل كانت تعويضات 
البدون لهم كافية وهي 718 دينارا 

من قبل جلنة األمم املتحدة؟
ان قرار حق التعويض لهذه 
الفئة )غير محددي اجلنس���ية( 
من املقيمني بالكويت اقر وحدد 
مبلغه من قبل جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات وهي اجلهة الوحيدة 
املخولة بتحديد مبالغ التعويضات 
ووض���ع الضوابط والش���روط 
ملس���تحقي ه���ذه التعويضات، 
ولي���س للهيئة أي س���لطة في 
حتديد مبل���غ التعويض او ملن 

يستحقه.
ه��ل مت فع��ا االنته��اء م��ن 
بالش��ركات  املطالب��ات اخلاص��ة 

واألفراد واملؤسسات؟
بفض���ل جه���ود وتع���اون 
املواطنني واملؤسسات الرسمية 
والشركات، فقد انتهت الهيئة من 
دفع التعويض جلميع املطالبني 
في الفئات )أ – ب – ج – د – ه�( 
والتي تخص االفراد والشركات 
ويتبقى اآلن املطالبات اخلاصة 
باحلكومة وقطاع النفط ومطالبات 

اعادة تأهيل البيئة.

كم إجمالي التعويضات املتبقية 
للكوي��ت لدى جلن��ة األمم املتحدة 
للتعويض��ات؟ وه��ل ه��ي خاصة 

بالطلبات البيئية فقط؟
التعويضات  يبلغ اجمال���ي 
املتبقي���ة للكوي���ت ل���دى األمم 
املتح���دة )486، 547، 823، 24( 
دوالرا أميركيا لعدد 10 مطالبات، 
3 مطالب���ات حكومي���ة، وعدد 5 
مطالبات لقط���اع النفط وعدد 2 

مطالبة للبيئة.
ه��ل يت��م ص��رف تعويضات 
للكويت كل ثاثة اش��هر حس��ب 
البرنامج املعم��ول ام هناك تأخير 

في عملية الوفاء؟
يتم ص���رف التعويضات كل 
ثالثة ش���هور حس���ب البرنامج 
املعمول به في جلنة االمم املتحدة 
للتعويض���ات، وال يوجد هناك 
تأخير في الدفعات، ويعتمد املبلغ 
الذي يتم تسديده ملطالبات الكويت 
على املبالغ املتوافرة في صندوق 

التعويضات.
ه��ل من دفع��ة جدي��دة قادمة 

للكويت خال هذه األيام؟
تسلمت الكويت آخر دفعة في 
نهاية شهر يوليو 2009، وستكون 

الدفعة املقبلة الشهر اجلاري.

إسقاط التعويضات

هن��اك م��ن يطال��ب بإس��قاط 
التعويضات عن العراق؟

الع���راق بإس���قاط  يطال���ب 
التعويضات بحجة عدم مسؤوليته 
عن العدوان الذي قام به النظام 
الس���ابق على الكويت، وانه في 
طور التنمية وتنتظره مشاريع 
اس���تثمارية ملحة، قرار مجلس 
األمن بشأن التعويضات هو قرار 
صدر حتت البند السابع من امليثاق 
ويعتمد على القانون الدولي وهو 

قرار ملزم للعراق.
الع���راق ايضا  كما يطال���ب 

الطبيعي ان يكون الدمار الذي حل 
بالكويت واالضرار التي تكبدتها 
اكبر م���ن أي دولة اخرى، حيث 
التحتية تدميرا  دمرت بنيته���ا 
متعمدا وبش���كل شرس مما اثر 
عل���ى جمي���ع قطاع���ات الدولة 
)االقتصادية، الصحية، التعليمية، 
الصناعية، الثقافية، االجتماعية(، 
كما تض���ررت قطاع���ات البيئة 
املختلفة )الصحراوية، الساحلية، 
العامة(  املياه اجلوفية، الصحة 
وتعرضت الضرار هائلة تسبب 
النفط  آبار  فيها تفجير واحراق 
الكويتية، اضافة الى االضرار التي 

تكبدها األفراد والشركات.
وقد اقرت جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات مبلغ قدره 52 مليار 
دوالر نصيب الكويت منها 41 مليار 
دوالر، هذا وقد تسلمت الكويت 
مبلغا يفوق ال� 16 مليار دوالر من 
اصل املبلغ املق���رر لها، في حني 
تس���ل��مت بقية ال���دول اجمالي 
املبلغ املقرر لها والبالغ 11 مليار 

دوالر.

الدول المتضررة بيئيا

كم ع��دد الدول املتضررة بيئيا 
من االحتال؟

من الصعب حتديد الفترة الزمنية 
لتسديد هذه املبالغ، مع العلم أنه 
في الفترة احلالية تستلم الكويت 
ما بني 300 الى 400 مليون دوالر 

كل ثالثة اشهر.
ه��ل للكوي��ت نصيب األس��د 
ف��ي التعويضات ع��ن بقية الدول 
الغزو  املتضررة ج��راء  األخ��رى 

العراقي للكويت سنة 1990؟
الكويت هي املتضررة مباشرة 
من الغزو العراقي الغاشم، فمن 

التعويض لدى جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات؟

املبل���غ املتبقي للكويت يبلغ 
نحو 24 ملي���ار دوالر، والفترة 
الزمنية املتبقية لس���داد املبالغ 
حتكمه���ا نس���بة االس���تقطاع 
املخصصة لصندوق التعويضات، 
املتوافرة في الصندوق  واملبالغ 
والتي بدورها تعتمد على كمية 
مبيعات النفط العراقي وس���عر 
النفط في األسواق، وعليه فانه 

توجه لقب���ول او تعويض ملثل 
تلك احلاالت.

كما انه ليس هن���اك أي نية 
للجنة للنظر ف���ي اي مطالبات 
جديدة، وعليه قّلصت اللجنة عدد 
العاملني فيها بحيث يشمل حاليا 
العاملني املسؤولني عن برنامج 

اعادة تأهيل البيئة فقط.

24 مليار دوالر متبقية للكويت

متى تتس��لم الكويت كل مبالغ 

باب قبول أي مطالبات فردية ألقل 
من 100 ألف دوالر عام 1995 للفئات 
)أ – ب – ج( واملطالبات الفردية 
الكث���ر من 100 أل���ف دوالر على 
الفئة »د« عام 1996، ومطالبات 
الشركات والكيانات األخرى غير 
الفردية على الفئة »ه�« عام 1997، 
كما ان اللجان العاملة في جلنة 
األمم املتحدة للتعويضات والتي 
تختص بطبيعة ه���ذه االضرار 
قد انهت اعماله���ا وال يوجد اي 

بتخفي���ض النس���بة املخصصة 
لصن���دوق التعويضات من %5 
إلى 1% اال ان املسؤولني بالدولة 
يتحركون بصفة مستمرة لدعم 
حق الكويت في تسلم التعويض 
املقررة لها من جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات، وفي هذا الصدد تقوم 
االدارة العليا في الهيئة مبقابلة 
املس���ؤولني ف���ي مجل���س ادارة 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
لدعم وجهة نظر الكويت في هذا 

الشأن.
متى ينتهي عم��ل الهيئة العامة 

لتقدير التعويضات؟
الهيئة مستمرة في عملها حتى 
يتم تعويض الكويت عن جميع 
املطالبات املقررة مبا فيها املطالبات 
البيئي���ة، ومع انتهاء العديد من 
املسؤوليات املناطة بالهيئة فقد 
مت تقليص عدد العاملني في الهيئة 

خالل السنوات السابقة.
هن��اك من يق��ول ب��أن هناك 
تعويض��ات جديدة م��ن قبل جلنة 
للكوي��ت خاص��ة  املتح��دة  األمم 
باالطفال الذين ول��دوا أثناء الغزو 

هل هذا صحيح؟
هذا أمر غير صحيح، ولقد اقفلت 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات 

سبيكة العبدالرزاق

فرج ناصر
كشفت املدير العام للهيئة العامة لتقدير التعويضات سبيكة العبدالرزاق عن ان اجمالي التعويضات املتبقية 
للكويت لدى األمم املتحدة يزيد على الـ 24 مليار دوالر مشيرة الى ان الصرف يتم كل 3 شهور حسب البرنامج 
املعمول به في جلنة األمم املتحدة للتعويضات. وقالت العبدالرزاق في حوار مع »األنباء« انه ال يوجد اي تأخير في 

الدفعات مؤكدة ان الكويت تسـلمت آخر دفعة من التعويضات في نهاية يوليو املاضي وستكون الدفعة املقبلة 
خالل الشهر اجلاري. وشددت العبدالرزاق على ان قرار مجلس األمن بشأن التعويضات صدر حتت الفصل السابع 
من امليثاق ويعتمد على القانون الدولي وهو قرار ملزم للعراق الفتة الى ان املسؤولني يتحركون بصفة دائمة لدعم 

حق الكويت في استحقاق التعويضات املقرة لها من قبل األمم املتحدة.

وحول املدة احملددة النتهاء عمل الهيئة قالت العبدالرزاق الهيئة مسـتمرة في حتى يتم تعويض الكويت 
عن جميع املطالبات املقرة مبا فيها املطالبات البيئية.

وبخصوص الفترة الزمنية املتبقية لسداد مبالغ التعويضات أوضحت العبدالرزاق ان املبلغ املتبقي يزيد على 
24 مليار دوالر واملدة حتكمها نسبة االستقطاع املخصصة لصندوق التعويضات. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

د. عبداحملسن العبدالرزاق مع د. سبيكة العبدالرزاق وبينهما وزير التربية السابق انور النوري د. سبيكة العبدالرزاق مع االمني العام للتعويضات رولف كنومش

دراسات تؤكد ان آثار حرائق النفط التي احدثها الغزو الصدامي وصلت الى جبال الهيمااليا نفوق االحياء البرية والبحرية من آثار الغزو الصدامي

سكرتير جلنة األمم املتحدة كارلوس الزامورا مع د. سبيكة العبدالرزاق ومحمد الصال

صورة ارشيفية توضح استقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خلالد املضف ود. سبيكة العبدالرزاق والرئيس التنفيذي ألمانة جلنة االمم املتحدة للتعويضات وبعض مسؤولي التعويضات بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد


