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 الدورة السبعون
 )أ( من جدول األعمال 73 البند

املســاعدة اساســااية واملســاعدة     تعزيــز تنســي   
الغوثيــة الــد تاــدمما األمــم املتحــدة    ــا    
ــع املســاعدة ا  ت ــا ية     ــا   ال الكــوار مب  

تعزيـز تنسـي  املسـاعدة اساسـااية الـد       :اخلاصة
    تادمما األمم املتحدة    ا   الطوارئ

ــالة مخر ــة       ــااون ١٥رس ــة ٢٠١٥  يســمر/األول ك ــن موجم ــن م ــا  األم  الع
 العامة اجلمعية رئيس إىل
 

ــة     ــة العامــ ــأار اجلمعيــ ــر إىل  ــ ــأن  أن أىلــ ــ   مب 6٠/١٢4 يشــ ــااون  ١٥ املتخــ كــ
 املأكـزي  لل ـندو   ا ستشـاري  الفأيـ    وجبه اجلمعية أاشأ  ال ي مب٢٠٠٥  يسمر/األول

ووناـــا أل كـــا   وأثـــأ   ال ـــندو  اســـتخدا  بشـــأن املشـــورة إيّل لياـــد  الطـــوارئ ملواجمـــة
ع الفأيـــ  ا ستشـــاريمب الـــ ي اجتمـــا بشـــأنمـــن الاـــأارمب أ يـــر  يـــه مـــ كأة   ٢١ الفاـــأة

 )ااظأ املأن (  ٢٠١٥ أكتوبأ/تشأين األول ٢8 و ٢7 يومي ايويورك   ادُع
ــد م     ــ كأةمب   ـ ــاق   املـ ــبن بذكـ ــو املـ ــل النحـ ــاري  وعلـ ــ  ا ستشـ ــة إىل الفأيـ ت إ ا ـ

كااــت ص  ــا  ال ــندو  صــغرة ولــ ن   ٢٠١٥ اســتخدا  ال ــندو  وإ ارتــه   عــا  عــن
تأثرا كبرا بسـب  سـأعتما    تخثأ ترعا ال نذنمااراة  جموع ا  تياجا  اساسااية العامليةمب 

ــمامب  ــدما      إا أهنــاوتو يت ــة الطــوارئ مباىلــأة أو عن ــان   مســتمر  ال تاــد    كــنر مــن األ ي
 ـا   الطـوارئ    حـد  املخ  ـا  املادمـة مـن اانـ ة     بشدة  وكنرا ما ُت األوضاعتتدهور 

مــن جمــا  ما ــة  اإضــاني متــويا تولــدالنا  ــة التمويــر   ال ــندو  قيــا ة   الــوعي العــا  و
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د  ــــال أمـــدها والـــد تعــــا       ـــا   الطـــوارئ الـــ    نــــا أ ـــأت لتلبيـــة ا تياجـــا  ال   
 مزمن   التموير  ااص من

 ندو  لعـا  واا ش الفأي  ا ستشاري العجز احلايل   الوصـول إىل هـدمت متويـر ال ـ     
والتأثر احملتمـر    ـدرة ال ـندو  علـل ا سـتجابة ل قمـا  اساسـااية  ـال الفتـأة           ٢٠١٥

تعميـ  وتنويـ     ضـأورة    واا ش الفأي  كـ لع ٢٠١6 و  أوائر عا  ٢٠١٥ املتباية من عا 
ــع استكشــامت          ــا   ال ــة بــ لعمب   ــأب املأتبط ــأا ا  ال ــندو  والتحــديا  والف ــدة إي  اع

    الع ال د وار  املكأ نيما يتعل  باجلمو  املب ولة لتعب ة التموير املبت
وأ أ الفأي  ا ستشاري باوة أ اء ال ـندو مب لكنـه وانـ  علـل أن ا ضـطاع بأاشـطة        

ليـا  التمويـر األ ـأت ويعـزق     مو عـه بالنسـبة    يحسـن  س عوة إضانية علـل ال ـعيد السياسـي    
 جتمــاع الأنيــ  املســتوت سعــان الترعــا  لعــا ر أيضــا ا واعُتــ  نيــهاســتنمار الــدعوة ل  ضــية
 ا تفال بال كأت العاىلأة لل ندو  واستكشامت سبر املضـي  ـدما نأصـة    لال ي اظم  ٢٠١٥

  العاملي لتعزيز مكااة ال ندو  بوصفه صندو  األمم املتحدة ملواجمة الطوارئ علل ال عيد
املتعلاة بالسياسة العامـةمب  معلوما  مستكملة بشأن املسائر  ا ستشاري وتلال الفأي  

 لعــا  منســاي الشــخون اساســااية/تاــاريأ املنســان املاــيمنالعــا  ل  ــا   الــع  ليــر منت ــ 
 الـة ا تيـال   اسـتخدا      أي   اسبـا  ال يغة النمائية لسياسة عامة بشأن وض  مب و٢٠١4

الطوارئمب والنتـائ  األوليـة النا ـة عـن ا سـتعأات املسـتار        ملواجمة املأكزي أموال ال ندو 
 السورية اجلممورية العأبية للايمة املضانة لل ندو    أقمة 

 وأرجو ممتنا  إ اع الدول األعضاء والبعنا  املأا بة علل ه   الأسالة ومأناما  
 

 مون - كي بان  (توقيع)
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 املأن 
 

ا ستشاري لل ندو  املأكـزي ملواجمـة الطـوارئ    م كأة بشأن اجتماع الفأي    
 (٢٠١٥أكتوبأ /األول تشأين ٢8و  ٢7)
 

 موجز  
ــ  ا ستشــاري لل ــ    - ١ ــة الفأي ــة العام ندو  املأكــزي ملواجمــة الطــوارئ  أاشــأ  اجلمعي
لياد  املشورة إىل األمن العـا مب عـن  أيـ  وكيـر األمـن العـا  للشـخون         6٠/١٢4 ها أار  

اسغاثة    ا   الطوارئمب بشأن استخدا  ال ندو  وأثأ   وعاـد الفأيـ    اساسااية ومنس  
ــا   ــا  لع ــومي  ٢٠١٥ اجتماعــه الن ــورك ي ــوبأمب وتأأســه  /تشــأين األول ٢8 و ٢7   ايوي أكت

 ( سويسأامااوير بسلأ )
 أىلـــأمت ىلـــيخاليي    :ور ـــ  الفأيـــ  ا ستشـــاري بســـبعة مـــن أعضـــائه اجلـــد         - ٢

ــتينا مت  ــان(مب وكأيسـ ــا )أاربيجـ ــا(مب   بوكـ ــة كوريـ ــيوكيوا  ) موريـ ــوي سـ ــدا(مب وتشـ ن )كنـ
 يســـيكو )جنـــو   - اوقيفـــو جـــويس مكســـاكاتووهـــوبكم )ماليزيـــا(مب  - وجـــو ي تشـــن 

لريطاايـا   أنأيايا(مب وجناء الكعيب )اسمارا  العأبية املتحدة(مب وراىلـير تراـأ )اململكـة املتحـدة    
 ( العظمل وأيألندا الشمالية

  اسغاثـــة    ـــا   الطـــوارئمب إ ا ـــة إىل الفأيـــ   و ـــد  ســـتيفن أوبـــأاينمب منســـ  - 3
ينـايأ إىل منت ـ    /كـااون النـا    ١ ا ستشاري عن استخدا  ال ندو  وإ ارتـه   الفتـأة مـن   

 د  ألعضاء الفأي  ا ستشاري استعأاضـا عامـا لعمليـا     كما   ٢٠١٥ أكتوبأ/تشأين األول
 أكتـوبأ /تشـأين األول    و ال إن ال ندو    ـصمب  ـم منت ـ    ٢٠١٥ ال ندو    عا 

مليون  و ر إىل الشـأكاء   ااـال اساسـا  لتاـدا مسـاعدا  مناـ ة        384 مب  وايل٢٠١٥
بلــدا  وأبلــ  الفأيــ  أاــه بــالأغم مــن أن املبلــ  صــغر اســبيا مااراــة  جمــوع    39 لــ رواف  

ب  ســأعتما تــأثرا كــبرا بســ تــخثأ ال ــندو  املادمــة إىل ترعــا نــذن الا  تياجــا  العامليــةمب 
ــمامب  ــدما     تاــد  إا أهنــاوتو يت ــة الطــوارئ مباىلــأة أو عن ــان   مســتمر  ال     كــنر مــن األ ي
بشدةمب وهي تعزق   الو ت افسـه تنسـي  جمـو  األمـم املتحـدة   امليـدان         األوضاعتتدهور 

وأبأق أيضا اان ة  ا   الطوارئ النا  ة التموير   ال ندو  الد تـدعم ا تياجـا  النـا     
  ا   الطوارئ الد  ال أمدها والد تعـا  مـن ااـص مـزمن   التمويـر  وعنـدما يأكـز         

حـد    كـنر مـن األ يـان قيـا ة      مب ُيتلـع علـل إ ـدت  ـا   الطـوارئ     جمـو    ال ندو  
ا ستشــاري  أبلــ  الفأيــَ و مــن جمــا  ما ــة أ ــأت   اإضــاني متــويا يولــدالــوعي العــا  و  

ــأن ــن ااــص    ب ــا  م ــا  ال ــندو  يع ــر   ع ــا  أســعار صــأمت   ٢٠١٥   التموي  بســب  تالب
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املا ــة  هعمــا  أكــر جماتــنيمــا يتعلــ  بدو ر الو يــا  املتحــدة الاــوي املأتبطــة بــ العمــا 
  ـدو     الترعا  املادمة من عد   لير من اجلما  املا ة  و  ر الفأيـ  مـن أن   واا اٍن
ــص ــر    اا ــياوتالتموي ــل ا ســتجا    س ــدرة ال ــندو  عل ــبة   ــوارئحل ــيما مب ا   الط   س
   ا ق يا   تستمأ تياجا  اساسااية ا  وأن
ــر         - 4 ــاملي للعم ــة الع ــخمتأ الام ــد  احملــأق   التحضــرا  مل ــل التا ــ  أيضــا عل ــ  الفأي وأ  ل

لفأي  الأنيـ  املسـتوت   نيما يتعلـ  بـا    اسطنبولمب و ٢٠١6 مايو/  أيار مب ال ي سيعاداساسا 
ــر   ــا   املعــ  بتموي ــاب  ل مــن الع ــ  العجــز احلــايل   أاشــطة املســاعدة اساســااية الت ــا ش الفأي    وا

ــا     ــندو  لعـ ــأثر احملتمـــر    ـــدرة ا  ٢٠١٥ الوصـــول إىل هـــدمت متويـــر ال ـ ــندو  والتـ ل ـ
  ٢٠١6 و  أوائر عـا   ٢٠١٥ ا ستجابة ل قما  اساسااية  ال الفتأة املتباية من عا  علل
ــا ش الفأ  الــعو   ــأا ا  ال ــندو      ال ــد مب ا ــ   اعــدة إي ــ  وتنوي ــ  أيضــا احلاجــة إىل تعمي ي

مب  ا   الع استكشامت التموير املبتكأ نيما يتعلـ  بـاجلمو    املأتبطة ب لعوالتحديا  والفأب 
 ٢٠١٥ ر أيضـا ا جتمـاع الأنيـ  املسـتوت سعـان الترعـا  لعـا          واعتُـ  املب ولة لتعب ة مـوار  

لتعزيـز   اىلأة لل ندو  واستكشـامت سـبر املضـي  ـدما نأصـة       تفال بال كأت العلاال ي اظم 
 مكااة ال ندو  بوصفه صندو  األمم املتحدة ملواجمة الطوارئ علل ال عيد العاملي 

وتلال الفأي  معلوما  مستكملة بشأن املسائر املتعلاة بالسياسة العامةمب  ـا   الـع    - ٥
مب ووضـ   ٢٠١4لعـا    اي الشخون اساسـااية منس/تااريأ املنسان املايمنل لعا ا لير منت   

    الـة ا  تيـال   اسـتخدا  أمـوال ال ـندو       اسبـا  ال يغة النمائية لسياسة عامـة بشـأن   
والنتـائ  األوليـة النا ـة عـن ا سـتعأات املسـتار للايمـة املضـانة          الطـوارئمب  ملواجمة املأكزي

وباسضــانة إىل هــ   املنا شــا مب  ــد  الفأيــ  الســورية  اجلمموريــة العأبيــة لل ــندو    أقمــة 
 ا ستشاري املا ظا  والتوصيا  الوار ة أ اا  

 
 املا ظا  والتوصيا   

الطـوارئ   ملواجمـة  املأكـزي  متويـر ال ـندو    وان  الفأي  ا ستشـاري علـل أن كفالـة    - 6
 ميكـن أن يضـطلعوا بـدور    الفأيـ   تشكر أولويـة  وأ ـأ الفأيـ  أيضـا بـأن أعضـاء      متويا كاما 
 التمويـر السـنوي  ه نيمـا يتعلـ  ب  الوصـول إىل هدنـ   علـل مسـاعدة ال ـندو        عوي أساسي

باعتبـار  لليـة   غـن عنـما للعمـر اساسـا  علـل ال ـعيد العـاملي            ة ال ندو تعزيز مكاا  و
احملتمـر   لتـأثر االناص   التموير علل املتعلاة ب أعمال الدعوةشد  تأن  ضأورة وا تأف الفأي 
    درة ال ندو  علل ا ستجابة لا تياجا  اساسااية الع الناص ال ي سيخلفه 
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أعمـال الـدعوة وا ت ـال    ووان  األعضـاء علـل ضـأورة أن يواصـر ال ـندو  تعزيـز        - 7
بشأن إجناقا  ال ندو  من أجر قيا ة التعأي  بالترعا  الد تاـدمما اجلمـا     الد ياو  هبا

الــ ين متنلــمم  نــا وينبغــي للجمــا  املا ــة أن تكــون  ــا رة علــل أن تــبن بوضــوف لل املا ــة  
عامـة واسـتنمارا سـليما  وينبغـي     ألمـوال ال ا سـتخدا  وسـيلة جيـدة    ل ـندو  مينـر   الترع ل أن
عتـأمت بال ـندو    حلشد املزيد من الدعم املـايل  ويُ  املشمو  لهيستفيد ال ندو  من سجله  أن

لتنبـخ بـه نيمـا يتعلـ  باألقمـا       ل و ابـر بوصفه أ د أنضر السـبر لتاـدا متويـر سـأي  و ايـد      
املفاج ـة واألقمــا  النا  ـة التمويــر  وتتمنـر امليــزة النسـبية لل ــندو     درتـه علــل إ مــار      

 تاجن بطأياة مستالة و ايدة التضامن اساسا  الدويل م  األىلخاب احمل
  الفأي  ا ستشاري علل أاـه بـالأغم مـن أاـه يـتعن علـل ال ـندو  بـ ل جمـد          ووان - 8

ــهمب ينبغــي   ــه س  ــال ا بتكــار   صــل  عمل احلــايل  هأن يســتفيد اســتفا ة كاملــة مــن جنا ــ   ل
صـندو  مأكـزي ملواجمـة الطـوارئ     ” إىل أعمـال الـدعوة   والساب   وينبغي بالتايل التـد ي    

لفعاليته   الو ت الأاهن وملا  ااـه   السليمةيض ال ورة لضمان عد  تاو“ من أجر املستابر
 من إجناقا   ال العاد املاضي 

وكــان  ــة توانــ  لراء عــا  علــل أن هنــاك مــا يــرر قيــا ة  جــم ال ــندو    ســيا    - 9
تمويـر  القيـا ة     ـدو   ا  تياجا  اساسااية املتزايدة علل ال عيد العامليمب وأن مـن ىلـأن   

الوصــول  ربــه هــدمت  ضــأورة   مــن  ســن  ايــ  أهدانــه  وأىلــر إىل    ن ال ــندوأن متّكــ
مـ  جمـا  ناعلـة     العمـر مـا نمب  ـا   الـع    أوسـ  لل  متوير أكر بتموير جديد وبااعدة إىل

أي صـندو  موسـ     علـل  ىلأ ا مسباا  غـر أاـه كـ     باعتبارها جديدة وم  الاطاع اخلابمب
  ن يتسم بالفعالية واملأواة والسأعةأعلل  و  سن و أن يدارعلل تأكيز  و حيانظأن 
وأ أ الفأي  ا ستشاري باوة أ اء ال ندو مب لكنه وان  علـل أن ا ضـطاع بأاشـطة     - ١٠

ليـا  التمويـر األ ـأت ويعـزق     مو عـه بالنسـبة    حسن سي عوة إضانية علل ال عيد السياسي 
وضـ   أن تندو  وتـأوي  أنضـر لل ـ   ي ـممم    و لـ  الفأيـ  أن   نيـه اسـتنمار  الـدعوة ل   ضية

الـدول األعضــاء   بــنه لزيـا ة الــدعم السياسـي املاــد  لـهمب  ــا   الـع     عنــمـا ة وصــفية أ ـوت   
 ترعن لل ندو    الو ت الأاهن أكر امل  ارج جمموعة

 وتنويعمــا ل ــندو توســي   اعــدة املــا ن لووانــ  الفأيــ  ا ستشــاري علــل ضــأورة  - ١١
األعضـاء إمكااـا  التمويـر ا بتكـاري بوصـفه جمـا          أي  تعزيـز أاشـطة التوعيـة  و ـدر     عن

بتـو ي احلـ ر نيمـا     أيضـا  لعمـر اساسـا مب لكنـمم أىلـاروا    مـن جمـا   ا   وغر مطـأو   اجديد
 يتعل  باحلاجة إىل النظأ   الو ية احملد ة لل ندو    ه ا ال د  

مويـر لغـر   لليـا  الت بـن ال ـندو  و  ويشج  الفأي  ال ندو  علـل  سـن الـأوابه     - ١٢
 تعزيز ىلـأاكا  األغأات اساساايةمب   سيما    ا   الطوارئ اساسااية الد  ال أمدهامب و

 نظما  اس ليمية والاطاع اخلاب وامل الد رال ندو  م  ا  ت ا ا  املتوسطة 
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ووان  الفأي  ا ستشاري علـل أييـة منا شـة اسـتخدا  األا ـبة املاـأرة ل مـم املتحـدة          - ١3
وجـو   كليـا أو جزئيـا ألن الـع يسـاعد   إبـأاق        الطـوارئ  ملواجمـة  املأكزي ال ندو لتموير 

 مســخولية عامليــة مشــتأكة عــن مواجمــة األقمــا  اساســااية مــن  ــال متويــر العمــر اساســا    
علــل تأييــد هــ   الطأياــة وأ ــأ  أ ــاع علمــا بعــد  إ ــاع  يــ  الــدول األعضــاء الفأيــ أن  بيــد
ميكـن  خض  ال ندو  لعمليا  إ اريـة   ال األا بة املاأرة ميكن أن ُي متوير ال ندو  من بأن

  تجابة السأيعة واستااله و يا  مأواته و درته علل ا س إضعامت لل إمكاايةعأن تنطوي 
 ةبــن اانــ  توقيــ  األمــوال املخ  ــةبــأن قيــا ة املأواــة   ا ستشــاري وأ ــأ الفأيــ   - ١4

ل ــندو  ميكــن أن يتــي     االطــوارئ النا  ــة التمويــر   ــا   اانــ ة ا ســتجابة الســأيعة و
ملنس  اسغاثة    ا   الطوارئ  سن ا سـتجابة لا تياجـا  العامليـةمب   سـيما   سـيا       

 تزايد األقما  اساسااية الد  ال أمدها 
منسـاي  /بتحليـر منت ـ  العـا  لتاـاريأ املنسـان املاـيمن       ور   الفأي  ا ستشاري - ١٥

م األعضاء بالتاييما  اسكابيـة للايمـة املضـانة لل ـندو        وسّل٢٠١4 لعا  اساسااية الشخون
منسـاو الشـخون اساسـااية   تاـاريأهم  واظـأ الفأيـ    أييـة        /الد  دمما املنساون املايمون

ــة ال ــأمت  تفيدة إىل ىلــأكائما املنفــ ينمب   مــوال مــن الوكــا   املســ  ل الســأي  واملباىلــأ  كفال
  ٢٠١6 ملسائر الد ستدرج   جدول أعمال ا جتماع األول لعا إ دت ا وهي
 احملتمــــر ا  تيــــالإباغــــه ب إىل ال ــــندو  مواصــــلة ا ستشــــاري و لــــ  الفأيــــ  - ١6
ــا  عــن  ــا      عــن ال ــندو  و ص  ــا اســتخدا     ــد يواجممــا   اسب التحــديا  ال

 ا  تيالمب وا تأف منا شة ه   املسألة   ا جتماع املابر 
ووان  الفأي  ا ستشاري علل أن النتائ  الد يتوصر إليما مخمتأ الامة العـاملي للعمـر    - ١7

ــخثأ  اساســا  والفأيــ  الأنيــ  املســتوت املعــ  بتمويــر أاشــطة امل    ســاعدة اساســااية ميكــن أن ت
مستابر ال ندو   وأكد الفأيـ  أييـة العمـر مـ  هـاتن العمليـتن مـن أجـر تعزيـز الـدور             
  مشــمد متويــر األاشــطة  يعــول عليمــاســم الــ ي يخ يــه ال ــندو  بوصــفه أ اة اســتنمار  احلا

ــل ال ــعيد اساســااية العــاملي وأعــأ  عــن اســتعدا   لاضــطاع بــدور رئيســي   إســداء     عل
املشــورة ل مــن العــا  ومنســ  اسغاثــة    ــا   الطــوارئ بشــأن هــ   املســألة  و ــد ونــأ  

الـ ي   ٢٠١٥ ىل ا جتماع الأني  املستوت سعـان الترعـا  لعـا    نمب باسضانة إان العمليتاهات
 ا تفال بال كأت العاىلأة لل ندو مب منابأ هامة للتأوي  سمكااية توسي  ال ندو  لاظم 
 

 املسائر اس ارية  
عاد اجتماعه الاا    بـر ااعاـا  مـخمتأ الامـة     أن ُي ضأورة وان  الفأي  ا ستشاري علل - ١8

 أن تنأي أعمال الامة  هاساسا مب حبيث ميكن للتوصيا  ال ا رة عن اجتماع العاملي للعمر
 


