
 

 

 
 
 
 

 
 كلمة 

 وفد جـــمهورية العــراق 
 أمـــــام 

 اإلدارة والميزانية(لجنة )اللجنة الخامسة 
 ( 138البند )
 2022المقترحة لعام  الميزانية البرنامجية 

 للبعثات السياسية الخاصة
 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق  

 )يونامي( 
زيز المساءلة عن الجرائم  فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتع

 انب داعش/تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامالمرتكبة من ج
 يونيتاد( (

 
 2021 االولتشرين  22-نيويورك
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جمهورية العراق في االجتماع الرسمي العمال اللجنة الخامسة في الدورة وفد لمة ك
 من الجمعية العامة (67)

 ، الرئيس السيد
البدا  في  لي  اتقدم  اسمحوا  بأن  الموقر  لكم  ية  بالتهنئة  وألعضاء مكتبكم 

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

والحسابات،  امج والميزانية  لمكتب تخطيط البر   المراقب المالي  ( جاندرو راماناتان)  السيد
عرضه العا  ي رير تق  على  (  A/76/6(Sec.3)/Add.6, Add.3)   ينالمرقم  ماالمين 

السبشأن   بالبعثات  المتعلقة  الخاص يالتقديرات  بتمويل  ،  ة اسية  األمم  والخاص  بعثة 
فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة    و(  UNAMIالمتحدة لتقديم المساعدة الى العراق ) 

والشكر موصول  (  UNITAD)  مساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعشلتعزيز ال
ن االدارة والميزانية لعرضه و ( رئيس اللجنة االستشارية لشؤ عبدهللا بشاربونغالى السيد )

التقرير ذي الصلة، واشكر موظفي االمانة العامة الذين ساهموا في انجاز هذه التقارير 
 .الجهد الكبير المبذول في اعدادهاا والتي تعكس ة التي بين ايدين واخراجها بالصور 

 ، الرئيس السيد
البعثات السياسية     ه دور كبير في  لالمتحدة  من قبل األمم  الخاصة  ان تشكيل 

األممية  تحقيق  المنظومة  هذه  مقاصد  الصدد  ،  اهم  هذا  عن  وفي  بالدي  وفد  يعبر 
البعثات    في تمويل ميزانيةلمتحدة المساهمة  امتنانه الكبير للدول االعضاء في االمم ا

بعثة االمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق السياسية الخاصة بشكل عام وميزانية  
(UNAMI)   فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة  و

داعش جانب  خاص ك بش(  UNITAD)  من  منه  ل  وايمانًا  الدور   بأهمية ،  واستمرارية 
المت الذ االمم  به  اؤكد حرص  ي تضطلع  ان  اود  الدور،  لذلك  ولتقديره  العراق  في  حدة 

مها  مها  بتأديةا  مبما يكفل قيامه  أعالهتين  بعث لل  الدعم الكاملة العراق على تقديم  حكوم
 .  ا مجلس االمن ملتي اسندها لهاا مضمن واليتها تجاه العراق مومسؤولياته

 
 



 

 

 مسة الخااللجنة -( 76دورة الجمعية العامة الـــ)                     (3-3)                                              
 

   

 
 

 ئيس، الر  السيد
المساعدة الى العراق ة األمم المتحدة لتقديم  تمديد والية بعث   طلبت حكومة بالدي

  ،( 2021)  2576، وهذا ما أقره مجلس األمن بموجب قراره المرقم  27/5/2022حتى  
بالشكر والتقدير للممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة رئيس  هنا ال بد ان نتقدم  و 

وشعبًا،   حكومة  العراق  مساعدة  في  الحثيثة  لجهودها  بالسخارت  جينين  السيدة  البعثة 
حكومة   مع  التواصل  في  تتركز  التي  مهمتها  في  والنجاح  الموفقية  دوام  لها  متمنين 

لتقدي ب  الديمقراطية، وتعزيز  م المشورة والدعم والمساعدة في مجاالالدي  ت ترسيخ مبدأ 
حماية حقوق األنسان، وتفعيل الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، والمساعدة 

العملية   المعنية  االنتخابية في  المتحدة  وبالتنسيق مع وكاالت األمم  البعثة  تعمل  . كما 
قيين الذين نزحوا من  لمساعدات االنسانية واإلغاثية للعرابالشؤون االنسانية على تقديم ا

عن   فضاًل  اإلرهابية،  داعش  عصابات  قبل  من  الشرسة  الهجمة  جراء  مناطقهم 
بخصوص   اُلقطري  المتحدة  األمم  فريق  مع  كثب  عن  العمل    االستجابة مواصلتها 

المناطة بها و ،  اإلقليمية ألزمة الالجئين السوريين البعثة مهامها بموجب الوالية    لتؤدي 
كفوء وا  البد اعل  وف  بشكل  لها  المالي  التمويل  توفير  مراعاة  البشرية من  مواردها  دارة 

ير في مواردها المالية او البشرية قد ع الكب هذه المهام، وان االستقطا  يتناسب معبشكل  
، وهنا اود ان ابين ان بالدي ال  يؤدي الى خلل في تنفيذ مهامها والوالية المناطة بها

سوا استقطاع  أي  اعتماد  اتؤيد  في  كان  الوظائ ء  بإلغاء  او  للبعثة  المالية  ف لموارد 
فيها مبلغالوطنية  ان  الى  اشير  ان  اود  كما  الم98,179,700  ،  ل$  عام  قترح  ميزانية 

كثير من التزامات ومهام البعثة وكذلك  في    تحقيق تقدم ملموس  قد يؤثر على  ،  2022
 . مواصلة بذل الجهود لتعزيز تحويل الوظائف الدولية الى وظائف وطنية 
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 الرئيس،  سيدال
بالدي  طلبت          والية  ايضًا  حكومة  المتحدة  تمديد  لألمم  التابع  التحقيق  فريق 

( داعش  جانب  من  المرتكبة  الجرائم  عن  المساءلة  حتى    (UNITADلتعزيز 
المرقم  2022/ 17/9 قراره  بموجب  األمن  مجلس  أقره  ما  وهذا   ،2597  (2021) ،  

ير في  كبع  ستقطاا  ن ايدو   فير التمويل الماليالبد من مراعاة تو   مهامه  الفريقؤدي  ي لو 
 ايضًا.المالية او البشرية  موارده

اؤكد   الختام  استعداوفي  في  لكم  بناء  بشكل  المشاركة  على  بالدي  وفد  د 
الب هذا  حول  االعمال المداوالت  جدول  من  االجتماعات    ند  غير والخالل  مناقشات 

 .الرسمية
 الرئيس.  شكرًا السيد


