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 السيد الرئيس 
للجنة  االعمال رئاستكم الحكيمة اسمحوا لي في البداية بأن أتقدم لكم بالتهنئة الصادقة على       

 )بيتينا بارتسيوتاس( بالشكر الى السيدةاتقدم كما  ،مهامكممتمنيًا لكم الموفقية في إتمام  ،الخامسة
(  A/72/371/Add.10)  تقرير األمين العام المرقمتقديم ي على مساعد األمين العام والمراقب المال

بشأن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية األخرى 
قديم المساعدة المتحدة لتالتي تأذن بها الجمعية العامة و/أو مجلس االمن والخاص بتمويل بعثة األمم 

ؤون ـــــجنة االستشارية لشرئيس الل )كارلوس ماسيو( والشكر موصول الى السيد(، UNAMIالى العراق) 
 .(A/72/7/Add.48)  ــــــــرير الــــــــوارد في الوثيقة المرقمةرضه التقــــــــــاإلدارة والميزانية لع

 السيد الرئيس
جراء االصالحات السياسية واالقتصادية  بذل العراق جهودًا ايجابية بهدف زيادة االستقرار واالمن وا 

بطريقة متوازنة مع البلدان  والمجتمعية، باالضافة الى التعاملواالجتماعية، وتحقيق المصالحة الوطنية 
  .على نطاق أوسعوالمجتمع الدولي  في المنطقة وبلدان العالم

بعثة األمم المتحدة تقديم المساعدة الى العراق تنفيذًا لواليتها المنوطة لها بموجب واصلت كما 
ما بعد استعادة االراضي العراقية  (التعافي)في مرحلة  السيماو  (٢٠١٧)٢٣٦٧ار مجلس االمن المرقم قر 

ليونامي المساعدة من بعثة االدعم و تتطلع حكومة بالدي الى مزيد من من قبضة تنظيم داعش االرهابي 
مساعدة الحكومة والمجتمع العراقي لواالضطالع بأدوار متنوعة وحاسمة في تنفيذ استجابة االمم المتحدة 

تقديم الدعم في تنفيذ برنامج التعافي االستجابة لحاجات المواطنين، وكذلك و في الحفاظ على السالم 
الذي  ،المتحدة السيد أنطونيو غوتيرشوالقدرة على مواجهة االزمات الذي أطلقه األمين العام لألمم 

وتعزيز الوئام االجتماعي  وتحصينها من االرهاب والتطرفعرضة يهدف الى بناء تلك المجتمعات الم  
 بمساعدة المجتمع الدولي. بيواجه العراق تحديًا هائاًل في هزيمة تنظيم داعش اإلرهاان  الشامل بعد

 
 

 السيد الرئيس  
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حكومة العراق على تيسير عمل بعثة اليونامي ودعمها بما يكفل تأدية مهامها ومسؤولياتها  تحرص   
تعمل حكومة العراق على توفير بيئة أمنية و  ،يتها التي اسندها لها مجلس االمنتجاه العراق ضمن وال

اق بالحوار مستقرة لتمكين البعثة من الوصول الى الفئات السكانية المتضررة، كما تلتزم حكومة العر 
الوطني الشامل للجميع وبالتماسك االجتماعي ووحدة العراق، وخير مثال على ذلك توفر القدر الكافي 

العتماد االطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الالزم من اإلرادة السياسية وتوافق اآلراء بين السياسيين 
نتخابات ذات إة مؤاتية مما سمح بإجراء والحفاظ على بيئة أمني ١٢/٥/٢٠١٨الجراء االنتخابات بتاريخ 

 مصداقية في جميع مناطق العراق وشارك فيها جميع العراقيين.
  السيد الرئيس

 لبعثة اليوناميالبد من مراعاة توفير التمويل المالي فكفوء لضمان تحقيق األهداف المرجوة بشكل   
دارة مواردها البشرية بشكل يتناسب مع هذه المهام على نحو فعال، وان يتم زيادة الموارد المالية  وا 

االحتياجات المقترحة من الموارد لبعثة ان ونود أن نبيَن  بتنفيذ واليتها، اطات ذات الصلةالمخصصة للنش
للفترة الممتدة التي تضمنها تقرير االمين العام لألمم المتحدة  األمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق

مايعكس ، دوالر ١١٤١٩٥٤٠٠والتي يبلغ صافيها  2018كانون األول  31كانون الثاني الى  1من 
االمر  ،٢٠١٧٪( مقارنة بالموارد المعتمدة للبعثة لعام ٢،٨أي بنسبة ) ٣٣٤٩٨٠٠نقصانًا صافيًا قدره 

فيذ مجاالت األولوية وفق واليتها، وهذا اليتوافق  في تن جهود بعثة اليوناميقويض يؤدي الى تقد الذي 
استمرارية تلبية االحتياجات االنسانية المرتبطة مع حاجات الشعب العراقي في مرحلة ما بعد داعش، و 

  بمرحلة البناء.
 السيد الرئيس   

والواردة في الوثيقة المرقمة  بتوجيهات اللجنة االستشاريةترحيبها حكومة العراق تكرر 
(A/71/595/add.5 )أن يبذل األمين العام الجهود الالزمة من اجل تعزيز " وأقتبس التي تؤكد على

 . "مالك الموظفين الوطنيين في البعثة، وذلك من خالل تحويل الوظائف الدولية الى وظائف وطنية
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 نكررفأننا  ،اعداد التقرير ذي الصلة في الوقت الذي تشكر حكومة العراق األمانة العامة علىو  
وان ال يعطي إيحاءات ذات طبيعة  واإلدارية،بأن التقرير يجب ان يحافظ على طبيعته المالية  التذكير

 اعمال اللجنة الخامسة.اجتماعات تخص اقشتها في سياسية ليس من المناسب من

  ختاماً 
ويتقدم  ،(UNAMIيثمن فد بالدي جهود ومساعي بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق )      

وفريقه في  شتالعام لألمم المتحدة رئيس البعثة السيد يان كوبي لألمينبالشكر والتقدير للممثل الخاص 
متمنين له دوام الموفقية والنجاح  ،الحثيثة في مساعدة العراق حكومًة وشعباً  ملجهوده بغداد ونيويورك،

مع و  ،مع فريق األمم المتحدة القطري ان تعمل البعثة وفق آلية تنسيقية واضحة  ونتطلع الى، مهامهفي 
خالل الفترة  وبناء المجتمعات خاصةً حكومة العراق لتقديم المساعدات اإلنسانية واالغاثية للعراقيين 

 التعافي المقبلة.
عن إمتنانه الكبير للدول االعضاء في االمم المتحدة المساهمة في تمويل  يعبر وفد بالديكما  

ميزانية البعثات السياسية الخاصة بشكل عام وميزانية بعثة االمم المتحدة لتقديم المساعدة الى 
 العراق)اليونامي( بشكل خاص.

  وشكرًا السيد الرئيس    

 


