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جمهورية العراق في االجتماع الرسمي العمال اللجنة الخامسة في الدورة وفد لمة ك
 من الجمعية العامة (37)

 ،الرئيس السيدة
بالتهنئة وألعضاء مكتبكم الموقر لكم اسمحوا لي في البداية بأن اتقدم  

 الصادقة على نجاح ترأسكم اعمال اللجنة الخامسة، متمنيًا لكم الموفقية في اتمام
ل لكم، واتقدم بالشكر الى عملكم هذا، كما واود ان اؤكد على دعم وفد بالدي الكام

بالوكالة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية المراقب المالي  (جاندرو راماناتان) السيد
( بشأن A/73/352/Add.5المرقم ) ماالمين العا ريرتق على عرضهوالحسابات، 

اسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية يالتقديرات المتعلقة بالبعثات الس
بعثة األمم والخاص بتمويل ، األخرى التي تـأذن بها الجمعية العامة ومجلس األمن

والشكر موصول الى السيد )كارلوس ( UNAMIالمتحدة لتقديم المساعدة الى العراق )
ن االدارة و ( رئيس اللجنة االستشارية لشؤ Carlos Ruiz Massieuرويز ماسيو

والميزانية لعرضه التقرير ذي الصلة، واشكر موظفي االمانة العامة الذين ساهموا في 
الجهد الكبير انجاز هذه التقارير واخراجها بالصورة التي بين ايدينا والتي تعكس 

 .المبذول في اعدادها
 ،الرئيس ةالسيد

ه دور كبير في لالمتحدة من قبل األمم الخاصة ان تشكيل البعثات السياسية   
يعبر وفد بالدي عن وفي هذا الصدد ، اهم مقاصد هذه المنظومة األممية تحقيق

البعثات امتنانه الكبير للدول االعضاء في االمم المتحدة المساهمة في تمويل ميزانية 
بعثة االمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق السياسية الخاصة بشكل عام وميزانية 

، وايمانًا منه باهمية واستمرارية الدور الذي تضطلع به االمم ل خاصكبش )يونامي(
المتحدة في العراق ولتقديره لذلك الدور، اود ان اؤكد حرص حكومة العراق على تقديم 

لبعثة االمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق )يونامي( بما يكفل قيامها  الدعم الكامل
 . لتي اسندها لها مجلس االمناضمن واليتها مها ومسؤولياتها تجاه العراق بتادية مها
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 الرئيس، ةالسيد
البد من وفاعل  بشكل كفوء لتؤدي البعثة مهامها بموجب الوالية المناطة بها

هذه المهام،  يتناسب معمراعاة توفير التمويل المالي لها وادارة مواردها البشرية بشكل 
ير في مواردها المالية او البشرية قد يؤدي الى خلل في تنفيذ وان االستقطاع الكب

، وهنا اود ان ابين ان بالدي ال تؤيد اعتماد أي استقطاع مهامها والوالية المناطة بها
، كما اود ان اشير سواء كان في الموارد المالية للبعثة او بإلغاء الوظائف الوطنية فيها

تحقيق  قد يؤثر على ، 2019ميزانية عام $ المقترح ل105,775,700الى ان مبلغ 
الفقرة العاملة رقم  تنفيذ كثير من التزامات ومهام البعثة وكذلك فيفي  تقدم ملموس

والتي تحث األمين العام على ، 2017لعام ( C 262( من قرار الجمعية العامة )11)
 .مواصلة بذل الجهود لتعزيز تحويل الوظائف الدولية الى وظائف وطنية

العاملة ق تقدم ملموس في تنفيذ الفقرة يأسف وفد بالدي على عدم تحقي كما
وعلى عدم عكس التقرير المعروض امامنا ، 2018في عام المشار اليها في أعاله 

خطة تفصيلية موضوعة لتنفيذ هذه الفقرة او الى تفاصيل الجهود المبذولة في بناء 
 القدرات المحلية في بعثة يونامي.

 ،سيدة الرئيسال
ية بعثة األمم المتحدة لتقديم حكومة بالدي تمديد وال طلباود ان اشير الى 

األمن بموجب قراره ، وهذا ما أقره مجلس 31/5/2019حتى  المساعدة الى العراق
بنفس البنود والشروط المنصوص بواليتها  وان تستمر البعثة (،2018) 2421 المرقم

 المؤسس لهذه الوالية. ،(2007) 1770عليها في قرار مجلس األمن المرقم 

لكم استعداد وفد بالدي على المشاركة بشكل بناء في وفي الختام اؤكد 
مناقشات غير والخالل االجتماعات  المداوالت حول هذا البند من جدول االعمال

 .الرسمية
 الرئيس. شكرًا السيدة


