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 من قـرار جملـس األمـن        ٨التقرير األول لألمني العام املقدم عمالً بالفقرة            
٢٠١٠ (١٩٥٨ (  

    
  مقدمة  -أوالً   

الــذي ) ٢٠١٠ (١٩٥٨ مــن قــرار جملــس األمــن  ٨ُيقــدَّم هــذا التقريــر عمــالً بــالفقرة    - ١
ــل أغــراض اســتخ        ــاول بالتحلي ــراً يتن ــدم للمجلــس ســنوياً تقري ــه اجمللــس إيلَّ أن أق دام طلــب في

 مـن القـرار ونفقـات احلـساب، علـى أن يقـدم              ٥  و ٤حساب الضمان املشار إليه يف الفقـرتني        
، وأن يقــدم التقريــر النــهائي بعــد ثالثــة ٢٠١٢مــارس / آذار٣١التقريــر األول يف أجــل أقــصاه 

 إىل حكومــة العــراق ٥ و ٤أشــهر مــن حتويــل أي أمــوال متبقيــة حمــتفظ هبــا ألغــراض الفقــرتني 
  .، ما مل يأذن اجمللس بغري ذلك٢٠١٦ديسمرب /ن األول كانو٣١حبلول 

  
  معلومات أساسية  -ثانياً   

، حولـت األمانـة العامـة مـن حـساب العـراق             )٢٠١٠ (١٩٥٨يف أعقاب اختاذ القرار       - ٢
 مليــون دوالر إىل ٦٥٦,١، مبلــغ )٢٠٠٣ (١٤٨٣مــن القــرار ) د (١٦املنــشأ عمــالً بــالفقرة 
  .صندوق تنمية العراق

 ٥  و ٤ة على ذلك، حولت األمانة العامة من حساب العراق، عمالً بـالفقرتني             وعالو  - ٣
الـشؤون   مليون دوالر إىل حساب ضـمان        ٢٠مبلغ  ) أ: (، ما يلي  )٢٠١٠ (١٩٥٨من القرار   

 ليستعمل حصراً يف تغطية نفقات األمم املتحدة املتصلة باإلهناء املنظَّم لألنـشطة املتبقيـة       ةاإلداري
لــنفط مقابــل الغــذاء، مبــا يف ذلــك دعــم املنظمــة لتحقيقــات الــدول األعــضاء  يف إطــار برنــامج ا

وإجــراءات الــدول األعــضاء ذات الــصلة بالربنــامج، فــضالً عــن نفقــات مكتــب املنــسق الرفيــع  
ــرار    ــشأ مبوجــب الق ــستوى املن ــغ ) ب(؛ )١٩٩٩ (١٢٨٤امل ــون دوالر١٣١مبل  حلــساب  ملي
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وفري تعويــضات لألمــم املتحــدة وممثليهــا  تــبحكومــة العــراق قيــام  لغــرض ضــمان التعويــضات،
  .ووكالئها والشركات املستقلة املتعاقدة معها

  
  حساب ضمان الشؤون اإلدارية   -ثالثاً   

 أعضاء اجمللـس بـأن األنـشطة املـضطلع هبـا واملمولـة علـى النحـو الـوارد يف              أن أبلغ أود    - ٤
كــانون  ٣١إىل ينــاير / كــانون الثــاين١يف الفتــرة مــن ) ٢٠١٠ (١٩٥٨ مــن القــرار ٤الفقــرة 
  تلـك  يلي حتليل  وفيما.  دوالراً ١ ٣٧٤ ١٨٦ت تبلغ    أسفرت عن نفقا   ٢٠١١ديسمرب  /األول

 دوالرات لألنـشطة املتـصلة باإلهنـاء املـنظم لألنـشطة املتبقيـة يف         ٧١٠ ٤٠٧مبلغ  ) أ: (النفقات
نظمـــة  دوالراً يف إطــار دعـــم امل ٣٤٨ ٨٩٥مبلـــغ ) ب(إطــار برنـــامج الـــنفط مقابــل الغـــذاء؛   

 ٨٨٤مبلـغ  ) ج(لتحقيقات الدول األعضاء وإجراءات الدول األعضاء ذات الـصلة بالربنـامج؛    
  ).١٩٩٩ (١٢٨٤ دوالراً ملكتب املنسق الرفيع املستوى املنشأ مبوجب القرار ٣١٤

  
  حساب ضمان التعويضات   -رابعاً   

فقـات فيمـا يتعلـق بـاملبلغ     أود أن أبلغ أعضاء اجمللس أنه حىت الوقت الراهن مل ُتَتكبَّـد ن            - ٥
وستــستلزم أي مــن هــذه النفقــات أن  ). ٢٠١٠ (١٩٥٨ مــن القــرار ٥املــشار إليــه يف الفقــرة 

ــة الالزمــة بــني حكومــة العــراق واألمــم املتحــدة     ــئن أُحــرِز تقــدم  . ُتعقَــد االتفاقــات التنفيذي ول
يف حــسبما هـــو منـــصوص عليـــه   بــشأن االتفاقـــات الالزمـــة   اجلاريـــةملحــوظ يف املفاوضـــات 

مـا إذا   بـشأن   العامـة ، ختتلف حكومة العراق مـع األمانـة  )٢٠١٠ (١٩٥٨ من القرار  ٧ الفقرة
التزام احلكومة بتعويض األمـم املتحـدة وممثليهـا ووكالئهـا والـشركات املـستقلة املتعاقـدة                 كان  
ــا ــه  ،معهـ ــي لـ ــضات؛      أن ) أ( :ينبغـ ــمان التعويـ ــساب ضـ ــود يف حـ ــغ املرصـ ــى املبلـ ــَصر علـ ُيقـ

  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١يف  ويسقط ينقضي وأن )ب(
 مع حكومة العراق، بغية عقد اتفاقـات للتعويـضات          استواصل األمانة العامة مناقشاهت   و  - ٦

ــداً  ــب جـ ــستقبل القريـ ــاً بن  . يف املـ ــن علمـ ــس األمـ ــأحيط جملـ ــيت   وسـ ــصلة الـ ــود املتـ ــائج اجلهـ تـ
  .األمانة تبذهلا

  
  ىمسائل أخر  -خامساً  

، دعا اجمللس حكومة العـراق إىل القيـام دون          )٢٠١٠ (١٩٥٨ار   من القر  ٢يف الفقرة     - ٧
ن من خطابات االعتمـاد أو مـن ميثلـهم، علـى النحـو املـشار            يلمستفيدلتأخري بالتسديد مباشرة    

ــة    ــام، املؤرخـ ــذكرة األمـــني العـ ــه يف مـ ــانون األول٨إليـ ــسمرب / كـ ، )S/2010/619 (٢٠١٠ديـ
  . واملرفقان الثاين والثالث١٢ و ١١الفقرتان 
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أرسل مستفيدون معينون من بني املستفيدين احملـددين يف املـرفقني الثـاين والثالـث               وقد    - ٨
، رسائل خطية إىل األمانة العامـة       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ذكرة األمني العام املؤرخة     مب

. زالـت املـدفوعات املـستحقة هلـم مل ُتـسدَّد           يزعمون فيها أنه رغم اتصاهلم حبكومة العراق، مـا        
أن علـى   ويف هـذا الـصدد، أحـث حكومـة العـراق            . أالحظ مع القلق أن املدفوعات مل ُتـسدَّد       و

  ).٢٠١٠ (١٩٥٨لمستفيدين حسبما طلب اجمللس يف قراره لتسدد املدفوعات دون تأخري 
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