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 الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى االمم المتحدة في نيويورك

 

 كلمة 

هورية العراقموفد ج  

 أمام

 اللجنة الخامسة )لجنة الشؤون اإلدارية وشؤون الميزانية(

 في 

والمعنون 134البند المرقم   

" 2017-2016الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين "    

الخاصة( )البعثات السياسية  

( للجمعية العامة لألمم المتحدة70الدورة )  

 

 

      2015 كانون األول 8نيويورك، 
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( 70كلمة وفد جمهورية العراق في االجتماع الرسمي ألعمال اللجنة الخامسة في الدورة )
 للجمعية العامة لألمم المتحدة

 سيدي الرئيس،

ة الصادقة على نجاح ترأسكم أعمال اللجنة اسمحوا لي في البداية بأن أتقدم لكم بالتهنئ     
الخامسة، متمنيًا لكم الموفقية في إتمام عملكم هذا، كما وأود أن أؤكد على دعم وفد بالدي 

( Bettina Tucci Bartsiotas  يوتاسس) بيتينا توسي بارت الكامل لكم، وأتقدم بالشكر الى السيدة
األمين العام بشأن تقرير على عرضها متحدة لألمم الالمراقب المالي ومساعد األمين العام 

شكر موصول أيضًا الى السيد )كارلوس رويز ، وال(A/70/348) البعثات السياسية الخاصة
رئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لعرضه  ( Carlos Ruiz Massieuماسيو 

وظفي األمانة العامة الذين ساهموا في انجاز هذه التقارير واخراجها التقرير ذي الصلة، وأشكر م
 بالصورة التي بين أيدينا والتي تعكس الجهد المبذول في اعدادها.

 السيد الرئيس

فيما يقدر وفد بالدي ازدياد عبء العمل الملقى على عاتق المسؤولين عن اصدار هذه التقارير 
ي وقت مبكر ليتسنى لنا وللدول األعضاء في األمم يؤكد الحاجة الى أن يكون إصدارها ف

 المتحدة االطالع عليها واإللمام بمحتواها ومناقشتها بصورة كاملة ومستفيضة.
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 السيد الرئيس

يعبر وفد بالدي عن امتنانه الكبير للدول األعضاء في األمم المتحدة المساهمة في تمويل 
يمانًا منه بأهمية واستمرارية ميزانية بعثة األمم المتحدة لتقديم المساع دة الى العراق )يونامي(، وا 

الدور الذي تضطلع به األمم المتحدة في العراق ولتقديره لذلك الدور، اود أن أؤكد حرص 
جمهورية العراق على تقديم أفضل الخدمات لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة الى  حكومة

دية مهامها ومسؤولياتها تجاه العراق ضمن تأفل قيامها بـالعراق )يونامي( ودعمها الكامل بما يك
 واليتها التي اسندها لها مجلس األمن الدولي.

وفي الختام أؤكد لكم استعداد وفد بالدي على المشاركة بشكل بناء في المداوالت حول هذا البند 
 من جدول األعمال.

 

 شكرًا سيدي الرئيس.

 

 


