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 )٢٠٠٩ (١٩٠٥ من القرار ٣التقرير الثاين لألمني العام عمال بالفقرة     
  

  مقدمة  -أوال   
، والـذي  )٢٠٠٩ (١٩٠٥ مـن قـرار جملـس األمـن     ٣قُـدم هـذا التقريـر عمـال بـالفقرة        - ١

 غايتـه  تقدمي تقرير كل ثالثة أشهر، على أن يقدم التقريـر األول يف موعـد                طلب فيه اجمللس إيلَّ   
، وأن يشمل تفاصيل عن التقدم احملرز يف تعزيز الرقابة املاليـة واإلداريـة              ٢٠١٠يل  أبر/ نيسان ١

للــصندوق احلــايل لتنميــة العــراق، فــضال عــن تفاصــيل املــسائل القانونيــة واخليــارات الــيت يــتعني  
النظر فيها لتنفيذ ترتيبـات اخللـف للـصندوق وتقيـيم ملـا أحرزتـه حكومـة العـراق مـن تقـدم يف                        

  .الترتيباتاإلعداد هلذه 
ــدويل        - ٢ ــر يف االجتمــاع األخــري للمجلــس ال ونوقــشت املــسائل الــيت غطاهــا هــذا التقري

 وعكـس األنـشطة     ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٩ و   ٢٨للمشورة واملراقبة الذي ُعقد يف باريس يف        
تقريـري األول يف  صـدور  واليت جرت يف الفترة الواقعة بني    املتعلقة باجمللس والصندوق اإلمنائي     

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠و ) S/2010/166 (٢٠١٠أبريل /سان ني١
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  

األنشطة املنفذة يف اآلونة األخـرية فيمـا يتعلـق بـصندوق تنميـة العـراق واجمللـس                    -ألف   
  الدويل للمشورة واملراقبة

 ملراجعــة ملــشورة يف االجتمــاع الــذي ُعقــد يف بــاريس يف النتــائج األوليــة  انظــر جملــس   - ٣
ومـوجز النتـائج   . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول ٣١ املنتهية يف    للسنةتنمية  الحسابات صندوق   

 متاحـة   )KPMG(  كـي يب إم جـي      األولية لعمليات مراجعة احلسابات اليت اضطلعت هبا شركة       
وال تـزال عمليـة مراجعـة احلـسابات تـسلّط الـضوء علـى               . ملـشورة اعلى املوقع الـشبكي جمللـس       

ذات األمهيـة املتعلقـة بأوجـه الـضعف الـيت تـشوب عمليـات املراقبـة السـتخراج الـنفط                     القضايا  
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ومل ُيـستكمل بعـد العمـل امليـداين ملراجعـة احلـسابات، وكنتيجـة لعمليـات               . نفاق الوزارات إلو
  . اهلجمات األخرية بالقنابل واليت أثرت على عدد من الوزاراتاليت تسببت فيهاالتأخري 

علــى عمليــة حتديــد اجلهــة الــيت ســتقوم مبراجعــة املــشورة وافــق جملــس ويف االجتمــاع،   - ٤
 Price Waterhouse Coopersاحلسابات ووافق علـى توصـية حكومـة العـراق بتكليـف مؤسـسة       

، مبــا يف ذلــك االســتعراض االنتقــايل  ٢٠١٠تنميــة لعــام السابات صــندوق حلــإلجــراء مراجعــة 
  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١للفترة من 

ملــشورة، اويف االجتمـاع الــذي ُعقــد يف بــاريس، قــدم كـل مــن املمثــل العراقــي جمللــس     - ٥
ملـشورة  اىل جملـس    إورئيس اجمللس األعلى ملراجعة احلسابات، وممثل جلنة اخلرباء املاليني إحاطـة            

لـي لـإلدارة املاليـة      السابقة وتعزيز اإلطار الك   املشورة  عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات جملس        
  .العامة يف العراق

بــشأن اإلجــراءات الــيت املــشورة وقــدم أيــضا ممثــل جلنــة اخلــرباء املــاليني إحاطــة جمللــس    - ٦
تنميـة ومـساءلته، علـى أن توضـع يف االعتبـار نتـائج مراجعـة        الاُتخذت لتعزيز شـفافية صـندوق     
ــسابقة  ــة الـ ــسابات اخلارجيـ ــشرت . احلـ ــوقع تلـــك اإلوُنـ ــى املـ ــة علـ ــشبكيني جمللـــس  حاطـ ني الـ

  .لجنةالو املشورة
وأُرحب حبقيقة أن جلنة اخلرباء املاليني تواصل االجتماع شـهريا، وتـضطلع باالشـتراك                - ٧

مع اجمللـس األعلـى ملراجعـة احلـسابات عمليـة متابعـة وتـدقيق تفـصيليني للتوصـيات الـواردة يف                      
ة على ذلك، أرحب حبقيقة أن عـددا        وعالو. ملشورةاتقارير املراجعة املستقلة اليت أحاهلا جملس       

  .من توصيات مراجعة احلسابات قد ُنفذت بينما جرت متابعة النتائج املعلّقة عن كثب
ريات خومع ذلك، أالحظ مع القلق أنه بسبب بعض القـضايا اإلداريـة، كـان هنـاك تـأ                   - ٨

لة وكفالــة وأهيــب حبكومــة العــراق متابعــة هــذه املــسأ . يف تنفيــذ النظــام الــشامل لقيــاس الــنفط
استمرار تنفيذ النظام الشامل لقياس النفط كما ورد يف خطـة العمـل احملـددة زمنيـا املقدمـة إىل                    

  .جملس األمن
، قــدم الــسيد يــون يامــازاكي املراقــب املــايل لألمــم املتحــدة  ٢٠١٠أبريــل /ويف نيــسان  - ٩

ــ ــس  يوممثل ــار يف جمل ــس   ا املخت ــة إىل جمل ــشورة إحاط ــن مل ــشطة صــندوق   األم ــشأن أن ــة ب التنمي
  . ملشورةا جملسو

ملـشورة مبـشاركة ممثـل جلنـة اخلـرباء      اوتقرر بصفة مؤقتـة عقـد االجتمـاع التـايل جمللـس             - ١٠
  .٢٠١٠بر وأكت/املاليني، يف تشرين األول
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تقيـــيم التقـــدم الـــذي أحرزتـــه حكومـــة العـــراق يف اإلعـــداد لترتيبـــات اخللـــف     -باء   
  لصندوق تنمية العراق

حكومــة العــراق إىل أن ) ٢٠٠٩ (١٩٠٥ مــن قــراره ٤ الفقــرة دعــا جملــس األمــن يف   - ١١
 وأن ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ١تضع خطة العمـل واجلـدول الـزمين الـضروريني يف موعـد أقـصاه               

 غايتـه يف موعـد    إىل آليـة الحقـة لـصندوق التنميـة          تكفل االنتقـال يف الوقـت املناسـب وبفعاليـة           
ــسمرب / كــانون األول٣١ ــدويل    تراعــي شــروط الترتيــ  ٢٠١٠دي ــد ال ــصندوق النق ــديل ل ب الب

وتشمل ترتيبات مراجعة خارجية للحسابات ومتكّـن العـراق مـن الوفـاء بالتزاماتـه علـى النحـو                   
  ).٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار ٢١املنصوص عليه يف أحكام الفقرة 

ويقـدم  . وأُرحب بالتقرير الفصلي الثاين الذي قدمته حكومة العـراق إىل جملـس األمـن               - ١٢
  .تنميةالطة عمل وجدوال زمنيا مستكملني لالنتقال إىل ترتيبات اخللف لصندوق التقرير خ

يف تقريرهـا الفـصلي الثـاين       شري  تـ  أن حكومة العـراق      ةالحظمويف هذا الصدد، يسرين       - ١٣
الـيت    ُنفـذت تـدابري وفقـا للخطـة    ٢٠١٠يـه  يون/حزيـران ١٥إىل أنه اعتبارا مـن      إىل جملس األمن    
  .)، املرفقS/2010/153انظر ( ٢٠١٠مارس / آذار١٨لفصلي األول بتاريخ  اهاقُدمت يف تقرير

ــورك           - ١٤ ــادي بنيوي ــاطي االحت ــصرف االحتي ــن امل ــدا م ــراق تأكي ــة الع ــت حكوم ــد تلق وق
. ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١باستمرار اآللية القائمة بالنسبة لصندوق تنمية العراق بعد         

يتيح حلكومـة العـراق االسـتمرار يف إيـداع          يضات  للتعووبناء على ذلك، سينشأ حساب فرعي       
  .ه يف املائة من حصيلة مجيع مبيعات صادرات النفط، واملنتجات النفطية، والغاز الطبيعي في٥

ولقــد شــعرت بالتــشجيع ألن حكومــة العــراق ستواصــل، بالتنــسيق مــع توصــية جلنــة       - ١٥
سؤوال عـن مراجعـة حـسابات       اخلرباء املاليني اختيار مراجع حسابات دويل مـستقل سـيكون مـ           

  .تنميةالالكيان اخللف لصندوق 
ــنفط مقابــل الغــذاء، و      - ١٦ ــامج ال ـــوفيمــا يتعلــق باألنــشطة املعلّقــة يف إطــار برن  ٣ ٠٠٩ ال

 ٢٠٠٩مـــايو / أيـــار١ املؤرخـــة  ضـــمان املـــشار إليهـــا يف املـــذكرة املرفقـــة برســـاليتاتخطابـــ
الــــيت ال تــــزال معلّقــــة حــــىت ضــــمان  خطــــاب ٦٤، والـــــ )S/2009/230(رئــــيس جملــــس  إىل
 كــانون ٧وكمــا ورد بالتفــصيل يف املــذكرة املرفقــة برســاليت املؤرخــة  . ٢٠١٠مــايو /أيــار ٣١

، وبـصرف النظـر عـن خطابـات     )S/2007/725 (إىل رئيس جملـس األمـن     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 الـذين  الضمان اليت ال تزال معلّقة كمـا أُشـري أعـاله، حـددت األمانـة العامـة بعـض املـستفيدين                

تقدموا مبطالبات بشأن التوريد قبل انتهاء خطاب الـضمان والـذين مت إلغـاء خطابـات الـضمان                  
إىل رئـيس   ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١املؤرخـة   وكمـا أشـري يف املـذكرة املرفقـة برسـاليت            . اخلاصة هبم 

علّقـة   جملس األمن إلهناء مجيـع املـسائل امل        هجملس األمن، أعتقد أنه أيا كان اخليار الذي سيختار        
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ة خطابـات الـضمان هـذه بـنفس طريقـة      لـ ، فإنـه ينبغـي معام    النفط مقابل الغذاء   يف إطار برنامج  
ولــذلك، فــإن جممــوع عــدد خطابــات .  الــيت ال تــزال معلّقــة٦٤معاملــة خطابــات الــضمان الـــ 

 سيبلغ عـددها    ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١توريد حىت   الالضمان اليت تقترن هبا مطالبات معلّقة بشأن        
  .ا للضمان خطاب٦٧
وأالحظ أن جملس وزراء العراق قد أنشأ اللجنـة الوزاريـة السـتعراض مجيـع خطابـات                   - ١٧

إىل ويف هذا الصدد، أود أن أُشري إىل أن املسؤولية عن تأكيد وصول البـضائع               . الضمان املعلّقة 
وأالحـظ مـن   . ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ٣٠العراق قد مت نقلـها إىل حكومـة العـراق اعتبـارا مـن           

 أن حكومـة العـراق سـتزّود األمانـة العامـة بتأكيـدات              ، الثاين إىل جملـس األمـن      ي الفصل هاقريرت
  .  من خطابات الضمان املعلّقة٢٦لوصول 

ويف حالــة عــدم تلقــي األمانــة العامــة للتأكيــدات املطلوبــة لوصــول خطابــات الــضمان     - ١٨
والـيت  الـضمان املتبقيـة تلـك       املتبقية، فإن جملـس األمـن قـد يرغـب يف النظـر يف إلغـاء خطابـات                   

  .  مطالبات معلّقة بشأن التوريدتنطوي على
 الــنفط مقابــل وبغــض النظــر عــن األســلوب الــذي خيتــاره جملــس األمــن إلهنــاء برنــامج   - ١٩

، فــإن إهنـاء مجيــع املــسائل املعلّقـة ينبغــي أن يكـون رهنــا مبــنح احلكومـة العراقيــة لــضمان     الغـذاء 
فيما يتعلق بالربنـامج منـذ بدايتـه        فيها   العاملني املنظمة وممثليها و   شامل فيما يتعلق جبميع أنشطة    

وأود . سـيتم حتويلـها إىل صـندوق تنميـة العـراق     الـيت  وفيما يتعلق باألموال اليت جرى حتويلها و     
أن أشــري إىل أن اختتــام األنــشطة املعلّقــة يف إطــار الربنــامج ينبغــي أيــضا أن تتوقــف علــى تــوافر  

نظمة للوفاء بالتكـاليف واملـصروفات الـيت جـرى حتملـها أو الـيت قـد جيـري                   األموال الكافية للم  
ــاء         ــصلة بإهن ــك التكــاليف والنفقــات املت ــا يف ذل ــامج، مب ــق بالربن ــا يتعل ــستقبل فيم ــها يف امل حتمل
الربنــامج والتكــاليف والنفقــات الناشــئة عــن تعــاون املنظمــة مــع الــدول األعــضاء فيمــا يتعلــق     

  .ئية ذات الصلة بالربنامجبالتحقيقات والدعاوى القضا
وأود أن أختم باإلعراب عن تقديري حلكومة العراق جلهودهـا مـن أجـل التنفيـذ التـام           - ٢٠

ويف نفـس الوقـت، أُهيـب       .  األول املقدم إىل جملـس األمـن       هاخلطة العمل كما وردت يف تقرير     
لـس  اجملىل إطـالع    إوأتطلـع   . التقريـر ذلـك   حبكومة العراق أن تواصل احترام املواعيد احملددة يف         

  .على التقدم الذي أحرزته حكومة العراق يف إعداد ترتيبات اخللف لصندوق تنمية العراق
  


