
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 كلمة

 راقمهورية العــوفد جـــ
 
 أمـــــام

 (اإلدارة والميزانيةلجنة )اللجنة الخامسة 
 ( 136البند )

 2019-2018الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 
 طلب تقديم إعانة مالية للدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا

 
 

 2018 تشرين االول 26-نيويورك



 

 

 الخامسةاللجنة -(73دورة الجمعية العامة الـــ)                   (2-3)                                            
 

   

في االجتماع الرسمي العمال اللجنة الخامسة في الدورة عراق جمهورية الوفد كلمة 
 من الجمعية العامة (37)

 
 الرئيس السيدة

بالتهنئة  وألعضاء مكتبكم الموقرلكم اسمحوا لي في البداية بأن اتقدم  
ترأسكم اعمال اللجنة الخامسة، متمنيًا لكم الموفقية في اتمام و  انتخابكمالصادقة على 
نا ثقة برئاستكم الحكيمة، واود ان اؤكد على دعم وفد بالدي الكامل وكلعملكم هذا، 

لكم. كما واتقدم بالشكر الى سلفكم رئيس وأعضاء مكتب اللجنة خالل دورتها السابقة 
واتقدم اللجنة خالل المدة الزمنية المحددة. هذه لما بذلوه من جهد كبير في إتمام اعمال 

المراقب المالي بالوكالة لمكتب تخطيط البرامج  (نجاندرو راماناتا)بالشكر الى السيد 
 بشأن( A/73/331المرقم ) ماالمين العا ريرتق على عرضهوالميزانية والحسابات، 

، والشكر موصول الى طلب تقديم اعانة مالية للدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا
ارة والميزانية لعرضه ( رئيس اللجنة االستشارية لشؤون االدكارلوس رويز ماسيوالسيد )

التقرير ذي الصلة، واشكر موظفي االمانة العامة الذين ساهموا في انجاز هذه التقارير 
 .الجهد الكبير المبذول في اعدادهاواخراجها بالصورة التي بين ايدينا والتي تعكس 

 
 الرئيس ةالسيد

يود ان  والصين، كما 77يؤكد وفد بالدي تأييده لما جاء في كلمة مجموعة الـ 
 يشير الى المالحظات االتية:

بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا   -1
منذ انشائها للوفاء بواليتها المناطة بها اال ان العجز المالي الذي تعانيه قد 
يؤدي الى تلكؤ عملها وتعثر الوفاء بالتزاماتها ضمن الوالية الممنوحة لها 

 األمم المتحدة. من
مع تشجيع الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارات سابقة لجميع الدول   -2

األعضاء على تقديم الدعم الطوعي الكامل للعنصرين الدولي والوطني في 
ال تزال الدوائر االستثنائية تواجه و  الدوائر اال ان العجز المالي الزال قائماً 
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الى ان المعروض امامنا تحديات مالية كبيرة حيث يشير تقرير األمين العام 
 هناك عجزًا ماليًا قد يؤدي الى عرقلة عمل المحكمة بصورة عامة.

أدت التحديات المالية التي تواجهها الدوائر االستثنائية الى اثار ونتائج   -3
باك الموظفين الذي أثر على أداء مهامهم منها تجميد التوظيف وار 

 األساسية.
 ،الرئيس ةالسيد

والمبذولة من كافة،  2018تدعم حكومة بالدي جهود جمع األموال في عام   
مجموعة المانحين الرئيسيين بالتعاون الوثيق مع الخبير الخاص والمسؤولين في األمانة 

ته على الدول األعضاء في األمم العامة وجهود األمين العام لألمم المتحدة وتحركا
المتحدة. وهنا البد من ان اشير الى انه بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه بالدي 
في المرحلة الراهنة ومتطلبات إعادة االستقرار واعمار البنى التحتية في مناطق عدة، 

ة متى ما كان وانطالقًا من ايماننا الكامل بضرورة التكاتف فيما بيننا وتقديم المساعد
، بمساهمة طوعية متواضعة 22/10/2018ذلك ممكنًا، تقدمت حكومة بالدي بتاريخ 

الى الدوائر االستثنائية في محاكم كمبوديا تلبية لرسالة األمين العام لألمم المتحدة 
الموجهة الى الدول األعضاء ودعمًا منا لسد جزء من العجز المالي وإليصال رسالة 

 األعضاء األخرى لتقديم دعمها المالي العاجل.تشجيع الى الدول 
 السيدة الرئيس،

االمم المتحدة المساهمة يعبر وفد بالدي عن امتنانه الكبير للدول االعضاء في ختامًا 
 في تمويل الدوائر االستثنائية لسد العجز المالي الذي تعانيه.

 
 الرئيس. السيدةشكرًا 

 


