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 الدورة السبعون
 )أ( من جدول األعمال 73البند 

ــز تنســي    املســاعدة اساســااية واملســاعدة  تعزي
الغوثية اليت تقـدماا األمـم املتحـدة ا تـا       
الكــوار مب  ــا ا الــع املســاعدة ا  ت ــا ية  
اخلاصة: تعزيز تنسي  املساعدة اساسـااية الـيت   

    تقدماا األمم املتحدة ا تا   الطوارئ
يس موجاــــة مــــن األمــــئ العــــا     ر ــــ ٢٠١٦أيار/مــــايو  ٦رســــالة م ر ــــة   

 العامة اجلمعية
 

ــ    ٦٠/١٢4 يشــين أ أن أ ــ      ــينار اجلمعيــة العامــة   الــ أ أاشــجل  اجلمعيــة  وجب
الفينيــ  ا ستشــارأ املعــأ وال ــندو  املينهــزأ ملواجاــة الطــوارئ ليقــد      املشــورة وشــجلن     

   استخدا  ال ندو  وأثينه.
من القينارمب أتيل  لـيكم ييـ  مـ هينة عـن ا جتمـال األول       ٢١ألتكا  الفقينة وو قا  

 آاار/مــار  ٢٢ و ٢١ مب الــ أ عدقــد ا ايويــور  يــوم  ٢٠١٦للفينيــ  ا ستشــارأ ا عــا   
 )ااظين املين  (.

ــ         ــ  ا ستشــارأ موعــد اجتماعــ  األول لكــ  يتســ  ل ــدر  الفيني وو ــفة اســتينا يةمب  
للعمل اساساين القا  مب آ  ا ا اعتباره تقينيين األمئ العا  املعنـون   التحض  مل متين القمة العامل 

مب ال أ يتضمن  طة العمل من أجل اساسـاايةمب وتنـاودل   “ اسااية واتدة: مس ولية مشتينهة”
املسا ل املتعلقة وال ندو  اليت ستدنا ش ا اجتمـال املا ـدة املسـتديينة للقـا ة الين يعـ  املسـتو        

   .٢٠١٦ساساايةمب املقينر تنظيماا ا أيار/مايو وشجلن ا ستيمار ا ا
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وو قــا ملــا ور  و يفــاك ا تلــع املــ هينةمب  قــد اســتما الفينيــ  ا ستشــارأ     تايــة    
وشجلن استخدا  ال ندو  و  ارت   ـلل الفتـينة منـ  اجتماعـ  السـاو مب الـ أ عدقـد ا تشـينين         

الفينيــ  علمــا وــجلن     . وُأتــي ٢٠١٦مب    غايــة منت ــا آاار/مــار     ٢٠١5األول/أهتــووين 
مليـــون  و ر للـــول  ايـــة  5٠ ال ـــندو  مـــن املتو ـــا أن يواجـــ  علـــزا ا التمويـــل  ـــدره 

ــال     ٢٠١٦ عــا  ــل الســنوأ الب ــ  اــدو التموي ــون  و ر. وأهــد منســ    45٠  يمــا يتعل ملي
ــد اســتمين اتيلــة          ــوال ال ــندو    ــد أم ــا عل ــ  الكيي ــة ا تــا   الطــوارئ أن الطل اسغاث

ا لة    املساعدة اساسـااية علـد ال ـعيد العـامل . وأهـد الفينيـ  حلـد ا ا اجـة         للتتياجا  اهل
     مدا  ال ندو  واملوار  الكا ية اظـينا ألييتـ  اروريـة جلاـو  الت ـدأ املنقـ ة لـ روا  ا       
الو ت املناس  واليت ميكن التنب  اا علد ال ـعيد العـامل . وا الـع ال ـد مب  ـ ن مـن األييـة        

أن تدب ل اجلاو  ها ةمب  ـا  ياـا ا ت ـال  ـادئ جـد مب لـتمكئ ال ـندو  مـن  قيـ           ا يوية 
 .  ٢٠١٦هدو متويل  السنوأ ا عا  

ــندو            ــل ال ـ ــدو متويـ ــا هـ ــدعوة    ر ـ ــارأ والـ ــ  ا ستشـ ــ  الفينيـ ــد رترـ و ـ
وأيرـدهامب وهــينرر صـد  مــا اشـجل عــن الـع مــن توا ـ  واســا       ٢٠١8 و ر للـول عــا    وليـون 

ــ        النطــا  ا ــ  واطا  ــد ســينعة عمل ــزه عل ــد وجــو  أن يســتمين ال ــندو  ا تينهي اآلراء عل
وأاشطت  املنق ة ل روا مب ما كيا ة تلم استلاوت  وأثينه. وأهـد الفينيـ  أييـة  قيـ  اهلـدو      
اجلديدمب وطين  مناا التعليل وتنويـا  اعـدة اجلاـا  املادـة  سـتكمال املسـايا  املقدمـة مـن         

 الية.أهرب اجلاا  املادة ا 
ــة         ــا  الداعم ــةمب   ســيما اجلا ــدول األعضــاء ها  ــ  ا ستشــارأ    ال ــ  الفيني ويل

األساسية لل ندو  وهبار مس و  األمم املتحدةمب أن تكـون ا يليعـة تلـع اجلاـو . و ـلا      
منس  اسغاثة ا تا   الطـوارئ علـد أن يواصـل تـول   القيـا ة وتقـدج التوجيـ مب وـدعم مـن          

 ينأ من جاو  الدعوة والعمل اليت ستدقيم األسا  ملستقبل ال ندو .أمااة ال ندو مب ملا يف
ــا  عــن املســا ل املتعلقــة            ــد الفينيــ  ا ستشــارأ آ ــين مــا اســتلد مــن املعلوم وتلق

والسياســة العامــةمب  ــا ا الــع  ليــل  ايــة الســنة للمعلومــا  الــيت ور   ا تقــاريين املنســقئ  
؛ ووضـا ال ـيغة   ٢٠١4 عا    ال ندو  وأثينه ااملقيمئ/منسق  الش ون اساسااية واستخدا

الناا ية لسياسة اسولغ عن تا   ا تتيال ا استخدا  األمـوال؛ والنتـا ا األوليـة لعمليـا      
ا ستعيناض املستقل للقيمة املضا ة لل ندو  ا سيا  األكمتئ ا اجلماورية العينوية السـورية  

   العينا . وجنو  السو انمب وتالة الطوارئ اساسااية ا
  مون -ه   وان( توقيع)
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 املين   
مــ هينة وشــجلن اجتمــال الفينيــ  ا ستشــارأ املعــأ وال ــندو  املينهــزأ ملواجاــة   

 ٢٠١٦آاار/مار   ٢٢و  ٢١الطوارئ املعقو  يوم  
 

 موجز و ا ا ا جتمال  
أاشـــجل  اجلمعيـــة العامـــة الفينيـــ  ا ستشـــارأ املعـــأ وال ـــندو  املينهـــزأ ملواجاـــة    - ١

ليق د  املشورة    األمـئ العـا مب عـن يينيـ  وهيـل األمـئ        ٦٠/١٢4الطوارئ  وج   ينارها 
وشجلن استخدا  ال ندو  وأثـينه.  العا  للش ون اساسااية ومنس  اسغاثة ا تا   الطوارئمب 

ا ايويـــــور  يـــــوم   ٢٠١٦ا عـــــا   و ـــــد عقـــــد الفينيـــــ  ا ستشـــــارأ اجتماعـــــ  األول
 آاار/مار  وتينأس  مااويل وسلين )سويسينا(. ٢٢ و ٢١
لكـ    ٢٠١٦وو فة استينا يةمب  در  الفيني  ا ستشـارأ مواعيـد اجتماعـ  األول لعـا       - ٢

  للعمــل اساســاين القــا  مب آ ــ ا ا اعتبــاره تقينيــين      يتســ  لــ  التحضــ  ملــ متين القمــة العــامل     
مب الـ أ يتضـمن  طـة العمـل مـن      “ اسـااية واتـدة: مسـ ولية مشـتينهة    ”املعنـون  العا   األمئ

أجل اساساايةمب وتناودل املسا ل املت لة وال ـندو  الـيت سـتدنا ش ا اجتمـال املا ـدة املسـتديينة       
 .  ٢٠١٦ساساايةمب املقينر تنظيماا ا أيار/مايو للقا ة الين يع  املستو  وشجلن ا ستيمار ا ا

و د عقد األمئ العا  اجتماعا ما الفيني  ا ستشارأ  ـد   للـ  علـد الـدور البـال        - 3
ــم املتحــدة ا حلــال املســاعدة اساســااية. وا         ــو  األم ــ  ال ــندو  ا جا ــ أ ي  ي ــة ال األيي

أن يعملـوا علـد تـو   املشـورة والـدعم      تقينيينهمب أها  األمئ العا  وجلعضاء الفيني  ا ستشارأ 
 .٢٠١8لللاو  املتضا ينة املب ولة لزيا ة هدو متويل ال ندو     وليون  و ر للول عا  

و د  منس  اسغاثة ا تا   الطوارئ  تاية    الفيني  ا ستشـارأ عـن اسـتخدا      - 4
ــ  الســاو مب       ــ  اجتماع ــدة من ــينة املمت ــ  ا الفت ــ أ عدال ــندو  و  ارت ــد ا تشــينين األول/ ال  ق

. ووعد استايةمب عدقـد  منا شـة وشـجلن    ٢٠١٦مب    غاية منت ا آاار/مار  ٢٠١5 أهتووين
مســتقبل ال ــندو  ا ســيا  توصــية األمــئ العــا  الداعيــة    كيــا ة هــدو متويــل ال ــندو    

اـا  وليون  و ر. مث تطين  الفيني     أاشطة تعبئة املـوار  والـدعوة وا ت ـال املضـطلا      ١   
 .  ٢٠١٦ل احل ال ندو  ا عا  

وواسضا ة    العمب تلقد الفيني  آ ين ما استلد من معلوما  عـن املسـا ل الين يسـية     - 5
ــل للمعلومــا  الــيت تضــمنتاا تقــاريين       املتعلقــة والسياســية العامــة واظــين  ياــامب  ــا ا الــع  لي

ــين     ــتخدا  وأثـ ــن اسـ ــااية عـ ــ ون اساسـ ــق  الشـ ــقئ املقيمئ/منسـ ــة ا املنسـ ــوال املخ  ـ األمـ
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؛ وعــن تنفيــ  سياســـية ال ــندو  املتعلقــة وـــاسولغ عــن تــا   ا تتيـــال ا       ٢٠١4 عــا  
ــاا          ــيت يفلب ــة املضــا ة ال ــتعيناض املســتقل للقيم ــا  ا س ــا ا عملي ــن ات ــوال؛ وع اســتخدا  األم
ــة الســورية      ــة العينوي ــد ال ــعيد اس ليمــ  ل كمــتئ ا اجلماوري ال ــندو  جلاــو  الت ــدأ عل

السو انمب وتلبية ا تتياجـا  اساسـااية ا العـينا ؛ وعـن توجياـا  الينصـد اخلاصـة         وجنو 
   واملوظفئ امليداايئ  يما يتعل  وال ندو .

واجتما الفيني  ا ستشارأ ما مميل  الوهـا   املسـتفيدة والللنـة الدا مـة املشـتينهة       - ٦
لــد مســتقبل ال ــندو  وــئ الوهــا  . و ــلل  ــاوره مــا أعضــا اامب ره ــز الفينيــ  أساســا ع

 وتسن تو يت املنح الفينعية وئ الوها   املستفيدة و ينها اا املنف  ين.
ـــ   - 7 ــد  الفينيــــ  ا ستشـ ــا وتلــــع املنا شــــا مب  ــ ــيا  و  ا ــ ارأ امللتظــــا  والتوصــ

 أ ااه. الوار ة
 

 امللتظا  وا ستنتاجا  والتوصيا   
اسغاثـة ا تـا   الطـوارئ    رت  الفيني  ا ستشـارأ واستايـة الـيت  ـدماا منسـ        - 8

   غايـة   ٢٠١5وشجلن استخدا  ال ندو  و  ارت  ا الفتينة املمتدة من تشـينين األول/أهتـووين   
ــل ا   ٢٠١٦منت ـــا آاار/مـــار   ــة التمويـ مب والـــيت تضـــمنت  ـــدييا للمعلومـــا  عـــن تالـ

مب ورة عامـة عـن العمليـا  اساسـااية الـيت  عماـا ال ـندو  ا تلـع         ٢٠١٦ و ٢٠١5 عام 
لفتــينة. وأهــد منســ  اسغاثــة ا تــا   الطــوارئ أاــ  مواهبــة  لتلبيــة ا تتياجــا  اساســااية   ا

اهلا لة علد ال عيد العامل مب  قد استمين الطلـ  الكييـا علـد أمـوال ال ـندو مب وأ ـار    أن       
مليـــون  و ر للـــول  ايـــة  5٠ال ـــندو  مـــن املتو ـــا أن يواجـــ  علـــزا ا التمويـــل  بلـــ   

   مليون  و ر. 45٠يتعل  واهلدو السنوأ للتمويل البال   يما  ٢٠١٦ عا 
وألقــد منســ  اسغاثــة ا تــا   الطــوارئ أيضــا الضــوء علــد املخ  ــا  الين يســية   - ٩

لل ندو .  جل ار    أن ال ندو  ت درر جاو  الت دأ لآلثار اساسااية اليت  ل فتـاا ظـاهينة   
دة الطار ة ا منطقة تـوض لـ ة تشـا  اتيلـة      ولدامب و عم تقدج املساع ١5النينيو املنا ية ا 

وا عمليــا  يــوارئ مســكو  عنــاا وتعــاين اق ــا   “ووهــو تــينا ”للعنــا املــينتب  ةماعــة 
 ديدا ا التمويل ا تسعة ولـدان ) ثيوويـامب وأوغنـدامب ووورواـدأمب وياوريـة ت اايـا املتحـدةمب        

   ليبيامب وما (.وياورية هوريا الشعبية الدميقيناييةمب والسو انمب وهينيامب و
وأهد الفيني  من جديد الدور البال  األيية الـ أ ي  يـ  ال ـندو  لتايئـة اسـتلاوا        - ١٠

 اسـااية  عالــةمب   يقــة التو يـتمب و ــا رة علــد  اقـاا األروا  ا ييــا أدــاء العـا . و ــد تقــ      
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ال ــندو  ســلل تــا ل واسعــاكا  علــد مــد  الســنوا  العشــين املاضــية مــن تيــ  ســينعة     
 ستلاوة وتلماا وتجلث ها ا جاو   اقاا األروا  ا   ى أداء العا .  ا 
ورتر  الفيني  ا ستشـارأ وـدعوة األمـئ العـا     ر ـا هـدو متويـل ال ـندو              - ١١

وأيرــدهامب ور ر  صــد  مــا اشــجل عــن الــع مــن توا ــ  واســا   ٢٠١8وليــون  و ر للــول عــا  
أن يستمين ال ندو  ا التينهيز علد سـينعت  واطـا    النطا  ا اآلراء علد الدعوة    وجو  

 عمل  وجاو ه املنق ة ل روا مب ما توسيا اطا  استلاوت  وتجلث ه.  
ولق  أصحا  امل لحة ا ال ندو  ال ين تضينوا ا جتمال التشليا علـد تكييـا    - ١٢

مــل مــا يقدمواــ  مــن  عــم  عــوأ وسياســ  لل ــندو  املوســا متايــدا ملــ متين القمــة العــامل  للع 
اساساين وضـمان أن يكـون توسرـا ال ـندو  وـاركا  ـا يكفـ  ا العمليـا  اجلاريـة الين يسـية.           

الـيت ا تينتاـا الفينيـ  الين يـا      “ال ـفقة الكـرب   ”وستشمل ه ه املسا ل مسـاية ال ـندو  ا   
ــل أاشــطة املســاعدة اساســااية الــ أ أاشــجله األمــئ العــا مب وا لتزامــا        املســتو  املعــأ وتموي

ة  جتمال املا دة املستديينة للقا ة الين يعـ  املسـتو  وشـجلن ا سـتيمار ا اساسـااية ا      األساسي
 يار م متين القمة العامل  للعمل اساساين. وواسضا ة    العمب  ـدر  الفينيـ  ا ستشـارأ علـد     
ــا  اعــدة اجلاــا  املادــة        ــل وتنوي ــاا التعلي ــدمب وطــين  من ــ  اهلــدو التمــويل  اجلدي ــة  قي أيي

   ل املسايا  املقدمة من أهرب املادئ ا اليئ. ستكما
وأهــا  الفينيــ  ا ستشــارأ والــدول األعضــاء ها ــةمب   ســيما اجلاــا  األساســية          - ١3

الداعمة لل ندو  وهبار مس و  األمـم املتحـدةمب أن تكـون ا يليعـة تلـع اجلاـو . و ـلا        
ا ة وتقـدج التوجيـ مب وـدعم مـن     الفيني  منسَ  اسغاثة ا تا   الطوارئ أن يواصل تول   القيـ 

ــدعوة والعمــل الــيت ســتدقيم األســا  ملســتقبل        ــ  مــن جاــو  ال ــا يفــينأ و ل ــة ال ــندو مب مل أماا
ال ندو . ووا ستفا ة من سلل سنوا  ال ـندو  العشـين ا ا ـل والنلاتـا مب أهـد الفينيـ        

لـة والنتـا ا   أيضا علد أيية تقدج املقنا مـن ا لـا امل يـدة لل ـندو مب مـا التينهيـز علـد األ        
   الكفيلة  واصلة اجت ا  جاا  مادة جديدة وتعزيز ا لتزا  ال ا ر عن املادئ ا اليئ.

ووعــد تلق ــ  آ ــين مــا اســتلد مــن املعلومــا  عــن أاشــطة ال ــندو  ا حلــا   تعبئــة   - ١4
مب أهــد الفينيــ  ا ستشــارأ مــن جديــد ضــينورة أن ٢٠١٦ املــوار  والــدعوة وا ت ــا   لعــا 

ــ ة       يكــون ال ــة اســتلاوا  منق ــة لتايئ ــة سوري ــدامب وهــو أمــين او أيي ــويل جي  ــندو  ممــو  مت
ل روا  ا الو ت املناس  وميكن التنب  اا ا ييا أداء العـا . وا الـع ال ـد مب اهـين أاـ       
ــتمكئ      ــة البالغــة أن تدبــ ل ييــا اجلاــو مب  ــا ا الــع ا ت ــال واجلاــا  املادــةمب ل مــن األيي

ــ  الســنوأ ا عــا    ال ــندو  مــن  ق  ــ  هــدو متويل ــ  أيضــا ةاــو    ٢٠١٦ي ــ  الفيني . ورتر
ال ــندو  ا اآلواــة األ ــ ة املب ولــة  ستكشــاو  ــينب التمويــل املبتكــينمب و ــلا أمااــة           
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ال ندو  علد مواصلة أاشطتاا اجلارية و يلل الفيني  علياا  لل هـ ه العمليـة. وواسضـا ة    
يـل املبتكـين الـيت يقـدماا ال ـندو  ميكـن أن متيـل           العمب اتف  األعضاء علد أن تلول التمو

 مشينوعا منواجيا لدوا ين العمل اساساين علد اطا  أوسا.
ــد أاشــطة        - ١5 ــ أ يــينأ عل ــن الكــب  ال ــ  ا ستشــارأ عــن تقــديينه للتحسر وأعــين  الفيني

ال ندو  ا حلـالي  الـدعوة وا ت ـال القا مـة علـد األ لـةمب مشـ ا     أن تلـع اجلاـو  ينبغـ            
يفاـا لزيــا ة التعينيـا وال ــندو  والربهنـة علــد  يمتـ  املضــا ة وميزتـ  النســبية علـد اطــا        تكي

مناوين ات ال متعد ة. وأ ينر أعضاء الفيني  أيضا ودورهم ا الدعوة ل احل ال ـندو مب ألغـيناض   
مناا  قي  اهلدو السـنوأمب مـن  ـلل التوعيـة النشـطة علـد املسـتويا  الوينيـة واس ليميـةمب          

كا  أ ـينا ممب ويلبـوا    أمااـة ال ـندو  أن تقـد   طـة واضـحة ومعلومـا          ومن  لل  ب
 ميسَّينة وموا  ات ال لدعم جاو هم الدعوية.  

ور ا علــد آ ــين مــا اســتلد مــن املعلومــا  عــن املســا ل الين يســية املتعلقــة والسياســة      - ١٦
ــ  أمااــ          ــ أ اضــطلعت و ــل ال ــديينه اخلــاب للعم ــن تق ــ  ا ستشــارأ ع ــين  الفيني ــةمب أع ة العام

ال ــندو   يمــا يتعلــ  وتحليــل ويااــا  األ اء املســتمدة مــن تقــاريين املنســقئ املقيمئ/منســق     
. وأوصـد الفينيـ  وـجلن    ٢٠١4الش ون اساسااية عن استخدا  وأثين األموال املخ  ـة ا عـا    

تدعينض املعلوما  عـن األ ـخاب الـ ين تلق ـوا املسـاعدة وـجلموال ال ـندو مب وعـن الشـيناها           
 ندو  من  لل املنح الفينعية و يمت  املضا ةمب وطينيقة أهيين اتسا ا وأيسـين علـد   اليت يقيماا ال

الفام جتت   اا اهتما  اجلماور علد اطا  أوسا. ومن  جلن ه ه التحسـينا  أن متك ـن مـن    
 وضا اجلاو  اليت يضطلا اا ال ندو  ا سيا اا ومتييلاا علد دو أ ضل.  

وتباتـــ  أعضـــاء الفينيـــ  ا ستشـــارأ أيضـــا  ور ال ـــندو  ا تـــا   الطـــوارئ    - ١7
الواسعة النطـا  الـيت يـال أمـدهامب  ـا ا الـع ا ـا   الـيت تدـو ين موار هـا مـن  ـلل اا ـ ة              
تا   الطوارئ النا  ة التمويلمب ورتبـوا  ينواـة اسـتلاوة ال ـندو مب وأ ـاروا    أييـة أن       

 لد  اقاا األروا  أيضا ا ه ه األكما .  حيا ظ ال ندو  علد تينهيزه ع
و د  أعضاء الفيني  ا ستشارأ أيضا علد أن تو   املنح الفينعية ا الو ت املناسـ    - ١8

والتينهيز علد   امة الشيناها  يكتسـيان أييـة سوريـة سظاـار  عاليـة ال ـندو مب ويـا وـ لع         
سي  يان  ورا هاما ا أأ  عوة وجاـو  مقبلـة تبـ ل لـدعم ومناصـينة توسـيا اطـا  التمويـل         

ــدا صــحيحا ا     الســنوأ لل ــندو . وأُ  ــة أن يكــون وضــا ال ــندو  ســد ا  دي  ــ     أيي
مشاد العمل اساساين عموما. وما أن  مكااية ا  ول مبا ينة  علد موار  ال ـندو  تقت ـين   
علــد منظومــة وهــا   األمــم املتحــدة وصــنا يقاا وويناحلاــامب واملنظمــة الدوليــة للــالينةمب   اــ   
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يد الوتيـد مـن ال ـندو مب ألاـ  يتـيح للمنظمـة  ينصـة أن        ينبغ  أ  تدعتـرب األمـم املتحـدة املسـتف    
 تضيا  يمة    اظا  املساعدة اساسااية األوسا اطا ا.  

واستما الفيني  ا ستشارأ     تاية عن تنفي  سياسة ال ـندو  املتعلقـة وـاسولغ ا     - ١٩
وال مـن  ببـل   تا   ا تتيال ا استخدا  األموالمب وُأول  عن تالة سـوء اسـتخدا  ستمـل ل مـ    

 ينيع منف   تاوا لوهالة مستفيدة. وأ ين األعضاء وـاجلاو  اجلاريـة املتعلقـة وا تتيـال ارتمـل ا      
ــال ا      ــاسولغ عــن ا تتي ــة املتعلقــة و ــوا   وصــا واملــ هينة التوجياي اســتخدا  األمــوالمب ورتب

سجـيناءا   استخدا  األموال ال ا رة عـن ال ـندو  املينهـزأ للسـتلاوة  ـا   الطـوارئمب وا      
التشــغيلية املوتــدة للت ــدأ  ــا   ا تتيــال ارتمــل. وأوصــد الفينيــ  وــجلن تتوســا  جــيناءا    
التشغيل املوتدة ا تف يل اجلدول الزمأ ل لع من أجل هفالة  ولغ اجلاا  املادة ا الو ت 

م الدور املناس  عن تا   ا تتيال ارتمل ا استخدا  األموال؛ وأن تعكس علد النحو املل 
التقديينأ ال أ يضطلا و  منس  اسغاثـة ا تـا   الطـوارئ لتحديـد املينتلـة الـيت يفـينأ  ياـا         
 يلل اجلاا  املادة علد تا   ا تتيال ارتمل ا استخدا  األموال والنظين ملا يينتب  وـ لع  

ا ونـو   من خمايين تشوي  السمعة. وأعـا  الفينيـ  أيضـا تجلهيـد ا اجـة      را  هـ ا املوضـول        
جدول أعمال  الدا م؛ و لا أمااة ال ندو  علد مواهبة التطورا  اا  ال لة مـا الوهـا     
الشينيكة  يما يتعل  و  ارة املخايين. وا تتم منس  اسغاثة ا تـا   الطـوارئ املنا شـة وـ  يناره     

 يـا    والطاوا ا سا  هل ه املسجللة وأيية مواصـلة  يـلل اجلاـا  املادـة علـد الـع مـن  ـلل        
 ال ندو  و ولغاا و لع ا الو ت املناس  ووااتظا .

وعلـد  ثـين  تايـة الفينيــ  والنتـا ا األوليـة والناا يـة املنبيقــة مـن عمليـا  ا ســتعيناض          - ٢٠
ــد ال ــعيد اس ليمــ            ــا  الت ــدأ عل ــا يتعلــ  وعملي ــة املضــا ة لل ــندو   يم املســتقل للقيم

و  السـو انمب وتلبيـة ا تتياجـا  اساسـااية ا     ل كمتئ ا اجلماوريـة العينويـة السـورية وجنـ    
العينا  اليت   صلة هلا واألكمة ا اجلماورية العينوية السـوريةمب أعـين  الفينيـ  ا ستشـارأ عـن      
ــة متعمقــة عــن         ــده وجل ــا تيبــت جــدواها لتقــدج ر ي ــ  اــ ه ا ستعيناضــا  وجــدر  تجلهي تينتيب

 املتاتة والدرو  املستخل ة.أأ  ويناك التحديا  املاثلة والفينب  -عمليا  ال ندو  
وأ ــا  الفينيــ  ا ستشــارأ وتوصرــل املينا ــ  املــا  ل مــم املتحــدة     وــينا  اتفــا  ا    - ٢١

الـيت جتبياـا األمااـة العامـة مـن      اآلواة األ  ة يقض  وتخفيض اسـبة تكـاليا الـدعم الرباـاحل      
 ا اسجـيناء أن يـ  أ      .  من  ـجلن هـ  ٢٠١٦تزيينان/يواي   ١ا املا ةمب اعتبارا  من  ٢    3

كيـا ة الكفـاءة واسان و ــينو املزيـد مـن األمــوال اللكمـة للعمـل اساســاين وجعـل ال ــندو         
أهيــين جااويــة لللاــا  املادــة  ــا حيف زهــا علــد توجيــ  مســاعداما اساســااية دــو العمــل املنقــ  
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  مـن املفتـينض   ل روا  علد ال عيد العامل . و ـد لـوتظ أن يفـيض تكـاليا الـدعم الرباـاحل      
 أ  يكون هلا أأ أثين ا تغطية ا تتياجا  التشغيلية ألمااة ال ندو .

ورتــ  أعضــاء الفينيــ  ا ستشــارأ أيضــا  ــا يدبــ ل مــن عمــل لزيــا ة تعزيــز  ــفا ية    - ٢٢
خم  ا  ال ـندو مب و ـد وا علـد أييـة  تاتـة معلومـا  عـن تلـع املخ  ـا  ا و تـاا           

ــاه أ. و   ــتال  اجلم ــ  للس ــد املناليــة      ا قيق ــينأ  عل ــيت ي ــوا وــالتطورا  األ ــ ة ال رتب
ــ ة تــا   الطــوارئ النا  ــة         ــن  ــلل اا  ــيت تدينصــد م ــتئ واملخ  ــا  ال ــة املتعلق والعملي
التمويلمب مش ين علـد وجـ  التحديـد    الشـفا ية الـيت يتسـم اـا منـوا  التخ ـي مب و يمتـ            

ا جاـــا  مادـــة أ ـــين    املضـــا ة والنســـبة ألصـــحا  امل ـــلحة اخلـــارجيئ والتواصـــل مـــ      
 املخ  ا .   لتكملة
ورتــ  الفينيــ  ا ستشــارأ والفينصــة الــيت أتيحــت لعقــد اجتماعــا  مــا الوهــا      - ٢3

املســتفيدة والشــينهاء املنف ــ ين ألمــوال ال ــندو  املينهــزأ ملواجاــة الطــوارئمب ولتبــا ل اآلراء   
ألعمــال الــدا م معاــا. وأعــا  الفينيــ  أيضــا تجلهيــد  ا ــدة   را  هــ ا التحــاور ضــمن جــدول ا  

 جتماعات . ورتـ  والتجلييـد الـ أ أودتـ  الوهـا   املسـتفيدة ملسـجللة توسـيا اطـا  التمويـل           
السنوأ لل ندو مب وهو أمين يين  أا  العامل ا اسم وراء ر و هم. ولئن هان الفينيـ  يعتـينو   

ا مب والعمل ال أ ُأعز ت ى اآلن  يمـا يتعلـ   سـا ل تسـن التو يـت واملـنح الفينعيـة والشـيناه        
  ا  ي هد حلـد ا أن التعليـل و ـينو أمـوال ال ـندو  مـن الوهـا       ـينها اا املنفـ ين          
ــة         ــد  ع ــا  عل ــ  للحف ــ روا مب و  غــ  عن ــ ة ل ــة ال ــندو  املنق ــا ا و ي ــينا سوري يظــل أم
ال ــندو  ووصــف  آليــة  عالــة لتمويــل العمــل اساســاين. وا هــ ا ال ــد مب  ــلا علــد    ــال  

وطين  مناا ميل  ودء العمل  عاي   اصـة وكـل وهالـة و ديـد أهـداو       مزيد من التحسينا مب
 ا ليــة. وهــينر  عــدة وهــا   ضــينورة النظــين ا البيااــا  املتعلقــة لســن التو يــت لســ   
السيا  تي   ن صينو األموال للشينهاءمب علد سبيل امليالمب  د حيـد  عـن   ـد ا ميناتـل     

 نفي .  خمتلفة من  ورة املشاريا وناًء علد  ط  الت
 

 املسا ل اس ارية  
 يسيكو )جنو  أ ينيقيا( اا بـة  جديـدة لـين يس الفينيـ       - ا ت   اوكيفو مكساهاتو - ٢4

 ا ستشارأ.
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علـد   ٢٠١٦ووجر  الفيني  ا ستشارأ الشـكين    األعضـاء املنتايـة و يتـام ا عـا        - ٢5
املينخيـ  ) طـين(مب وجوكيـا     مسايتام ا أعمال الفيني  وهم:  لتل  أ يينهولد )أملاايا(مب وأمحد

أادريسن )هولندا(مب واستور هوهو )هو   يفوار(مب وجييت ميشلسـن )الـدامنين (مب وجوليـو     
 أوهيتا )أوغندا(.  

 .٢٠١٦ومن املقينر أن يعقد الفيني  ا ستشارأ اجتماع  القا   ا أوا ين عا   - ٢٦


