
 A/C.5/69/SR.25  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
  الدورة التاسعة والستون
 الوثائق الرمسية

 
Distr.: General 

16 June 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 هـــــــــاا اللـــــــــر غا ـــــــــو لـتاـــــــــوة ب وةى  ـــــــــ    ـــــــــد  التاوة ـــــــــــا    ما ـــــــــــرة    ـــــــــد   
ـــر      ـــا   ـغـــــــ ـــر    رســـا ــــــ ـــ  اللـــــــ ـــ ة مــــــ ـــا   يفســــــــ ـــا ـةلـــــــ ـــا  العمــــــــو و يفراســــــــ  ل ــــــ

 بChief of the Documents Control Unit (srcorrections@un.org): وغــت ممكـ   ىل

ــو  ة  ــر املاـــــ ــدار الا ـــــ ــيعايف  اـــــ ــدة   وســـــ ــم املتحـــــ ــة ل مـــــ ــائق الرمسيـــــ ــاي الوثـــــ ــا   يفثـــــ    لكترويفيـــــ
(http://documents.un.org/)ب 

 

 

14-67523 (A) 

*1467523*  

 الـجىة اخلامسة
 حملر موسز لـجـسة اخلامسة والعشرة 

 15:00، الساعة 2014 ايفون األول/يفةسمرب  18 ةوي األر عاءاملع ويفة   امل ر، يفيوةورك، 
 

ب   روزةتشكا السيد :الرئيس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب  (سـوفا يا) ب
ب   مو اشيا ا )يفائ ة الرئيس(ة السيد :يف وقت الحق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب  (روايفدا) ب

 : السيد روةز ماسيورئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 
 

 التوةا 
 

 (تابع) 2015-2014الربيفاجمية لفترة السىتني م  سدول األعمال: امليزايفية  132ال ىد 
املبعبث    ملكتب   2015-2014التقديرات املنقحة املتعلقة بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني  

 اخلاص املعين بفريوس إيبثال وبعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفريوس إيبثال
بشبنن تنيبيم مبؤ ر     A/69/L.43على مشبرو  القبرار    اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية 

ومشببرو  املقببرر   2015قمببة األمببم املتحببدة العتمبباد ميببة التنميببة ملببا بعببد عببا          
A/69/L.44    مليببة املفاوتببات ايكثميببة   بشببنن مثاعيببد عقببد االجتماعببات املتعلقببة بع

 2015الدولية بشنن مية التنمية ملا بعد عا  
 املنقحة صندوق اليثارئ: البيان املثحد لآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية والتقديرات 
 يفارفور م  سدول األعمال: متوةو العمـية امل تـطة لالحتايف األفرة   واألمم املتحدة   166ال ىد 
 األعمال ىثيم 

http://undocs.org/ar/A/69/L.43
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http://undocs.org/ar/A/69/L.44


 A/C.5/69/SR.25 

 

2/14 14-67523 

 

 .15:10افتتحت اجللسة الساعة  
ــرئيس - 1 ــة  : ال ــا الـجى ــة    ـ ـ ــائق التالي ــ ن الىثــر   الوث  

سيتم،  افة استثىائية، عــ  ـسـان يفسـ ـا اليفكـيزةـة:  يـان      
ــة عـــ      ــة الربيفاجمي ــة   امليزايفي ــار املتر   األمــني العــاي  شــ ن املث

 شــ ن  ىثــيم مــةمتر غمــة األمــم      A/69/L.43مشــروا ال ــرار  
ــد      ــا  عـ ــة ملـ ــال التىميـ ــدول ـعمـ ــايف سـ ــدة معتمـ  2015املتحـ

 ش ن مواعيد ع ـد امستماعـا     A/69/L.44مشروا امل رر  و
حلكوميــة الدوليــة  شــ ن  طــة    املتعـ ــة  عمـيــة املفاو ــا  ا  

الـجىــة  ْي( و  رةــَرA/C.5/69/15) 2015التىميــة ملــا  عــد عــاي 
امستشــارةة لشــةون اليفارة وامليزايفيــة عــ  الت ــدةرا  املى حــة 

ــىتني    ــرة السـ ــة لفتـ ــة الربيفاجميـ ــة  امليزايفيـ  2015-2014املتعـ ـ
ــ  امل عــو    ــم    ملكت ــة األم ــوم و عث اخلــاا املعــري  فــبون  ة 

( وامليزايفيـة  A/69/660املتحدة لـتادي العاسو لفبون  ة وم )
املى حة لـعمـيـة امل تـطـة لالحتـايف األفرة ـ  واألمـم املتحـدة         

ه  زةران/ةويفيـ  30 ىل  2014متوز/ةوليه  1يفارفور لـفترة م  
2015 (A/69/671ب و)ــ  الـ ــا    س ــائق لمي تاــدر هــاو الوث

الرمسية   ـغر  وغت ممك ب ولـ  ةشـكو هـاا التر يـ   ـ ي      
 ال م  األ وال سـا  ة وةى  ـ  امسـتمرار   اممتثـال التـاي      

 ل رارا  اجلمعية العامة  ش ن  عديف الـ ا ب
  سـدول األعمــال: امليزايفيـة الربيفاجميـة لفتــرة    مـ  132ال ىـد  

 (تابع) 2015-2014السىتني 
التقببديرات املنقحببة املتعلقببة بامليزانيببة الربناجميببة لفتببرة    

ملكتببب  املبعبببث  اخلببباص    2015-2014السبببنتني 
املعببين بفببريوس إيبببثال وبعثببة األمببم املتحببدة للتصببدي  

 A/69/590) العاجببببببببببببببل لفببببببببببببببريوس إيبببببببببببببببثال
 (A/69/660و  A/69/590/Corr.1 و

)رئيســـــة الـــــدةوان(: عر ـــــت  الســـــيدة مـــــالكورا - 2
األمــني العــاي عــ  الت ــدةرا  املى حــة لفتــرة الســىتني          رةــر
ملكت  امل عو  اخلاا املعري  فـبون  ة ـوم    2014-2015

و عثــــة األمــــم املتحــــدة لـتاــــدي العاســــو لفــــبون  ة ــــوم 
(A/69/590 و A/69/590/Corr.1  وغالـــت  ن  فشـــ  فـــبون ،)

  غر  ـفرة يا  ان ا ت ارا ل درة اجملتم  العامل  عــ     ة وم
د     ـام  الطـوارل األ ـر ،    يـ امستجا ةب ف الفا ملـا  

ــد      ــة غائمــة  تزاة ــ  األمــم املتحــدة ـن  ســتجي  ألزم  ــان عـ
 دهتا و ىتشر عرب احلدويف الوطىية، م ـن  ستجي  لكارثـة    

طـّـ   ـع ا  وغوعـاب وغـد شـكو كلـد حتـدةا غـب مسـ و         
و   اسـترا يجية فرةـدة مـ  يفوعــا و  ـد  اسـتجا ة مو ـدة        

ـّح  شـكو  ـاا   ـُمم  مىثومة األمـم املتحـدةب و ـان مـ  الـ     
  د  الدعم لعمو مىثمة الاحة العاملية،  ك جتاوز   ـ امة  
ام تياسـا  التشـ يـية وا تياســا  اميفتشـار امليـدات غــدرا      

الــدعم الــت ريب  وســـة تــو   ــد  املشــورة و   املىثمــة  ـــد امل
، ـيفشــ  69/1واســتجا ة لــالد، ووف ــا ل ــرار اجلمعيــة العامــة 

ــة األمــم املتحــدة لـتاــدي العاســو لفــبون      األمــني العــاي  عث
 ة وم، وه  ـول  عثة ُ  اص ملواســة  الـة طـوارل  تعــق     

 الاحة العامةب 
 ـعت    طـار    ن استجا ة األمم املتحدة ُو ـ افتو - 3

ليــة ال ائمــة، مــ  التر يــز عـــ  يفعــم      اخلطــا الوطىيــة والدو 
 كوما  ال ـدان املتلررةب وسي وي امل عو  اخلـاا  ال يـايفة   
والتىسيق و  د  التوسيه لتح يق  ـد األهـدا،، اـا   كلـد    

مـ  ـاـحا     ام   الل التشاور م  الـدول األعلـاء وغبهـ   
املاـحة املشار ني   سـويف امسـتجا ة الدوليـة ـو املسـا ني    

 عت ال عثـة مىــاسا  شـ يـيا  غـيميـا للـمان  ســيم       فيـاب وو
املساعدة الدولية عـ  وسـه السـرعةب وغامـت و ـام  األمـم      
املتحــدة واــىايفة ـا و راجمـــا وغبهــا مــ  الشــر اء  تىفيــا       
الطـــار امســـترا يج  لالســـتجا ةب وقـــاو الطرة ـــة،    ـــت  
استجا ة مىثومة األمم املتحدة مستواها األمثو لرفـ  التحـدي   

 الفرةد م  يفوعه الاي واسـتهب

http://undocs.org/ar/A/69/L.43
http://undocs.org/ar/A/69/L.44
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http://undocs.org/ar/A/69/590
http://undocs.org/ar/A/69/590/Corr.1
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غائــــة  ن ا ـــد، األمســـ  ةتمثـــو   وغـــ   ـريففـــتو - 4
ر  ا ومةـة ال عثـة  الىجـا     ىفيـا      ـ و  ة وم،ايفتشار فبون 

ــة   ــ     لامســتجا ة الدولي ــة ع ــاب وســتتوغ  ال عث ـفــبون وـثره
ــواء  فشــ  فــبون     ــتم ا ت ــومالعمــو  عــد ـن ة ــدان   ة    ال ـ

 ح  كومـا   ــد ال ــدان غـايفرة عــ       املتلررة و عد ـن  ا
ــبون      ــال الف ــ  ايفت  ــو   مى ــايفي املتمث ـــع الع ــال  ىل الى اميفت 

الـدعم     دَ  ال ائمُة وامستجا ة لهب وغد  فز  امسترا يجيُة
لـمجتمعــا  املتلــررة، وال عثــة  تعــاون مــ   كومــا  غيىيــا   
ولي بةا وسباليون ومايل وم  الو ام  والاـىايفةق والـربامع   
والشر اء املىفاة  لدعم العىااـر الرئيسـية   امسـترا يجيا     

ب و  فتــرة غاــبة  ة ــومالوطىيــة لو ــ   ــد لتفشــ  فــبون  
ايفتشـار املـرم مـ       فـ  و ـبة  يفس يا، ـُ ـرز   ـدي  ـ ب      

متكني اجملتمعا  و شرا ـا   التادي لـهب ومـ  كلـد، ةثـو     
غ ـو ـن  ـتم    التحدي حتدةا هائال وم  د م  املزةـد مـ  العمـو   

 السيطرة عـ  األزمةب
 ن مـ  ـسـو امسـتجا ة لتحــدةا      اسـتطريف  غائــة  و - 5

  ثـال  يفول، متـت مواءمـة هيكـو ال عثـة        ة ومـزمة فبون 
 شكو وثيق م  ـر عـة  طـوع عمـو رئيسـية هـ : ا تشـا،       

 ،املر   واملراغ ـة امل ربةـة  خمالط  احلام ، الاي ةشمو  ت   
راك اجملتمـ  الــ  والتع  ـة امستماعيـة،     و يفارة احلام ، و شـ 

ــ م  و   ــوا    ــ  األم ــةويفف ــوىل ب و رام ــد    ت ــة  ـ هيا ــو مماثـ
الوظائ  عـ  املستو  الـوطري ـةلـا، مـ  مراعـاة احلاسـة  ىل      
 ـــول مىاســ ة ملعاجلــة الســيا  التشــ يـ  الــديف    ــو يفولــة  

 متلررةب
 تياســـــا  مـــــ  ووااــــــت  المــــــا غائــــــة  ن ام - 6

ــواريف ــ     امل ــدة م ــرة املمت ــ تمرب  19  الفت  ىل  2014ـةـول/س
 189.6  ـــا مــا غــدرو    2015 ــايفون األول/يفةســمرب   31

وظيفـة   مكتـ     376وـهنا ست ط   كـالي    ،مـيون يفومر
 2014وظيفـــة   عـــاي  20امل عـــو  اخلـــاا و  ال عثـــة، و 

ةعمــو شـاغـوها   امل ـر لت ــد     2015وظـائ    عـاي    9 و
  الـدعم ال ـايفوت واخلـدما  الط يـة وشـةون      الـدعم   جمـام  

املاليــة وامليزايفيــة واملشــترةا  والتىســيق األمــريب  مــا ســي ط    
امل ـا املا ور التكالي  التش يـية لـدعم ال عثـةب ويفثـرا لط يعـة     
ـزمة فـبون  ة ـوم، اـا   كلـد التطـور املسـتمر   ـواـا،        

ي  تعـدةو  املرم و وسـا  ايفتشارو، ةتعني عـ  ال عثـة ـن   ـو  
ــرو،      ــت ب الثـــ ــتجا ة لـــ ــرعة لالســـ ــ يـ   ســـ ــا التشـــ ـثرهـــ
وام تياســا ب وةتــيح الىـــع التىثيمــ  املو ــد لـ عثــة املرويفــة  
الالزمة لتكيي  وسويفها امليدات ومناكسـا التش يـية مـ  ـسـو   

  ىاو ا لال تياسا  عـ  ـرم الواغ ب يفية حتسني 
ــة  و - 7 ــة  ن ال عث ــدما  ــ با  ملــت غائـ ــد ـ ــرز      ع

ايفتشارها األويل   لعة ـشـر ف ـاب فــ    ـدي يفعمـا م اشـرا      
  ة ــومل مىثومـة األمـم املتحـدة   امسـتجا ة لفـبون      اعمـ أل

، و زةـــد يفعمــــا لـعمـيـــا  عــــ  مســـتو   او  ـــوي  تىســـي ـ
امل اطعا   عـد ـن اففلـت و ـبة ايفتشـار الفـبون    عـ        

ــا، وـاــ حت الاــا ا   ،املرا ــز احللــرةة  ــو مويفروفي ــه مث    
متفرغة س رافياب وةتم  عزةـز غـدرا  املراغ ـة والراـد وتليـا       
امســتجا ة الســرةعة مــ  ـســو   ــد  الــدعم العاســو اســتجا ة  
حلــام  ايفتشــار الفــبون  شــكو مفــاسد، مثـمــا  ــد        

 ـال  سباليونب و   ـني ـن غيىيـا شــد   عـ  التحسـ ،  ُ     
  عـر،  ، الـ    غيىيـا سـويف   افية  ستـد، مىط ة ال ا ا  

  زاةدا   ايفت ال العدو ب
 ىل  سـراءا    ُ رمجـت  ن الدرون املستفايفة وـ افت  - 8

م كرة  افتتـا  مكتـ  اـ ب لـ عثـة   مـايل  ىـاء عــ  طــ          
ــاا       ــ   فشــ  ه ــ  وغ ــ  ـســو املســاعدة عـ ـــا م ــ   كومت م
ــت      ــةب و  الوغـ ــول  ىل ـزمـ ــو ـن ةتحـ ــا و غ ـ ــرم    امـ املـ

دة   مـايل ومل ةعـد ةوسـد    احلا ر، مل ُة ـا ع   ـام  سدةـ  
املر     احلجر الاـح ب و كا اسـتمر احلـال    خمالط  ـي م  

عـ  ما هو عـيه، فستعـ  مايل  الية مـ  الاـا ا   فـبون    
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  غلــون شـــر وا ــد وســيتم  غــال  مكتــ  ال عثــةب    ة ــوم
وميثو هاا التحس  شــايفة عــ  ـن امسـترا يجية املكويفـة مـ       

والعــالو والــدف  املمــ  والتع  ــة  ـر عــة عىااــر، وهــ  العــزل  
ا  الكامـوب وةتـوفر   يفاسعـة عىـدما  ىف ـ    امستماعية، استرا يجيٌة

خمــالط  العــالو لعــديف ـ ــرب مــ  الىــان وةــتم  ت ــ  املزةــد مــ    
ــة      ــتم  ع   ــا و  ــر ـمايف ــدف  ـ ث ــا  ال املر ــ ، وـاــ حت عمـي

 اجملتمعا  الـية حلماةة يففسـاب
 ىل غـــر  ـفرة يـــا  ن األمـــني العـــاي ســـافر  ـريففـــتو - 9

لـت ا ث مـ  رسسـاء الـدول واحلكومـا  والشـر اء املىفـاة        
مــ  الــدول األعلــاء واملىثمــا  الغـيميــة واملىثمــا  غــب       

حتفيـز اسـتجا ة مىثومـة األمـم املتحــدة     مـ  ـسـو   احلكوميـة، و 
 ـد مـ  ملـاعفة     والدعوة  ىل مكافحة تفة فبون  ة ـومب وم 

اء األزمـة متامـاب وغـد رـ     اجلـويف امل اولـة  اليـا مـ  ـسـو  هنـ     
العــامل  يــ  ميكــ  جملــريف  اــا ة وا ــدة ـن  ــةيفي اىل ايفتشــار  

 ـد مـ     الو اءب و ن العديف المجايل لـحـام  عـديف مر فـ  وم   
املزةد م  العمو، اا   كلد  عزةز اغتفاء ـثـر خمـالط  املر ـ     
  نو مان غدر ـ رب م  الت هـ  عــ  مسـتو  امل اطعـا ب و    

ــدويل  ــدي  اجملتمــ  ال ــدان املتلــررة    غ يفعمــا  ــ با ملســاعدة ال ـ
 و مان  دء  ش يو ال عثةب

ــيو  - 10 ــز ماسـ ــيد روةـ ــارةة   السـ ــة امستشـ ــيس الـجىـ )رئـ
لشــةون اليفارة وامليزايفيــة(: عــرم   رةــر الـجىــة امستشــارةة   

(A/69/660  وـعــر  عــ    ــدةر ،)لتفــات والتــزاي مــوظف     ها
مىثومة األمـم املتحـدة املشـار ني   ســويف مكافحـة ايفتشـار       

ــبون   ــوممــرم ف ــالب  ة  ــة امستشــارةة  ر ــ    وغ  ن الـجى
 الت ــدي الــرز   مـــةمتر الت طــيا املع ـــويف   ـ ــرا اـــو      
التواو  ىل ا فا   ـني  يايفـا  مىثومـة األمـم املتحـدة  شـ ن       

ــطة ال   ــاي ل يفشـ ــار التىفيـ ــتجا ا    الطـ ــم امسـ ــة  ىل يفعـ راميـ
 الوطىية لفبون  ة ومب

وفيمــــا ةتعـــــق  ت ــــد  امليزايفيــــة، غــــال  ن الـجىــــة       - 11
( ةفت ـر  ىل  A/69/590امستشارةة  ر  ـن   رةر األمني العـاي ) 

ــتمكني    الو ــو  والتفاــيو، وم  ــة ل ــا   افي ةتلــم  معـوم
العامة م  اختاك غرار مستىب  شـ ن ا تياسـا  ا يكـو     اجلمعية

التىثيم  امل تـر  لـ عثـة ومـالك موظفيــا ومواريفهـاب ولـالد       
 ـ ن   ـوي  توسـي      العامـة   اجلمعيـة   امستشـارةةُ  ـوات الـجىـةُ 

و كميــو ســـطة املتــزاي الــ  مىحتـــا ل مــني العــاي   غرارهــا  
 ـة ـ ثـر  فاـيال     ن  طـ  مىه   د  ميزايفيـة م تر  و ،69/3

لتىثر فيـا اجلمعية   اجلزء الثات م  الدورة التاسعة والسـتني  
 املست يففةب

وملــ  غــائال  ن وثي ــة امليزايفيــة  فت ــر  ىل معـومــا     - 12
 ش ن يفور التىسيق الـديف لـ عثـة و يفيـة ايفسـجامه مـ  ســويف       

،  ما  فت ـر  ىل  استجا ة مىثومة األمم املتحدة لفبون  ة وم
ــا    معـومــــا  ــطة الكيايفــ ــةوليا  وـيفشــ ــ ن ـيفوار ومســ  شــ

األ ر  مثو مىثمة الاحة العاملية و ريفـامع األغاةـة العـامل ب    
و ر  الـجىة امستشارةة ـةلا ـن وثي ة امليزايفية ةى    ـن متيـز  
ــة      ــواريف املتعـ  ــة وامل ــة يفف ــا  ال عث ــواريف امل تر ــة لت طي ــني امل  

ال عثـة  جـزء مـ  ســويف       األيفشطة التىفياةة ال  ستلطـ  قا
مىثومة األمم املتحدةب وـ رز  الـجىة امستشـارةة عـديفا مـ     

 اجملام  ال  حتتاو  ىل مزةد م  التو يح والشر ب
ــوي      - 13 ــ  العم ــر  عـ ــة امستشــارةة   وـ ــا،  ن الـجى
ــه وُ  ـن ــدو ـيفـ ــة ة ـ ــو امل تـــر  لـ عثـ ــوكو  ا يكـ ــا لىمـ  ـــ  وف ـ

عــ    مرّ ـزة منـوكو  عثـة   ميدايفية طوةـة األمد  دم مـ    عمـية
هــد، اســـترا يج  فرةـــد ةتلــم  غاةـــا   شـــ يـية  ةطرهـــا   

 ةومــا  60ةومــا و  30ـهــدا، ةــتعني حت ي ـــا   فتــرا  متتــد  
ةوماب و سـاءلت الـجىـة عـ  األسـان املىط ـ  مغتـرا         90 و

 عيني عديف   ب م  املوظفني   م ر ال عثـة   ـ ـرا  ـدم مـ      
ةب و ال ـافة  ىل كلــد، ق اغتــرا    عييىــم   ال ـــدان املتلــرر 

هيكو وظيف  مماثو لـمكا   ال طرةة، ممـا ة ـدو ـيفـه م ة  ـا     

http://undocs.org/ar/A/69/660
http://undocs.org/ar/A/69/590
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  احلس ان الثرو، واملتطـ ا  اخلااة لكو  ـد مـ  ال ــدان   
 املتلررة الثالثةب

ــائال  - 14 ــو   وـريف، غـ ــيد ا يكـ ــة  ىل  رشـ ــاك  اسـ  ن هىـ
مواءمته م  ـسو سعـه ـ ثر واغعية و هالتىثيم  لـ عثة و  سيط

 شكو ـفلو م  ومةة ال عثة وغاةاهتـا التشـ يـيةب وعــ  وسـه     
ــيعكس      اخلاــوا، ةى  ــ   فــ  عــديف الوظــائ  امل تر ــة ل

وغ  ش ــا  الفعو ف اب و ال افة  ىل كلـد،  َتالوظائ  ال  ُة
يفثــرا لعــدي ال ــدرة عـــ  التى ــة  ــالعمر املتوغــ  لـ عثــة، ةى  ــ  و

ـــ   ــان  ي ــة ملتمـ ــويف املمكىـ ــة  ـــال  ـــو اجلــ ــيح  ـ يـ ارا   تـ
ا تياسا  ال عثة مـ   ـالل   ـراي  ر ي ـا   سـدةد التكـالي        
ــم       ــة األم ــا  مىثوم ــ   يايف ــا  اجملــاورة ـو غبهــا م ــ  ال عث م
املتحــدة ـو مــ  احلكومــا  امللــيفة غ ــو الشــروا   شــراء       
معــدا  سدةــدة ـو  شــكيو غــدرا  سدةــدة ـو  غامــة هيا ــو  

 ـساسية سدةدةب  
ــة   و - 15 فيمــا ةتعـــق  تر ي ــا  امليزايفيــة والتر ي ــا  الربيفاجمي

ــة،  ــة ل عثـ ــال  ن امل تر ـ ــارةةغـ ــة امستشـ ــ    الـجىـ ــاءل عـ  تسـ
، املسـاعدة  23األسان املىط   لدمع ال عثة    طـار الربيفـامع   

ــ       ــالىثر  ىل ـن مكت ــترا يج ،   ــار امس ــ  الط اليفســايفية، م
ومةة ال عثةب  ىسيق الشةون اليفسايفية ليس مسةوم ع   ىفيا 

وعــالوة عـــ  كلــد،   ـــا امليزايفيــة امل تر ــة لـ عثــة ـ ثــر مــ     
ســـ عة ـ ـــعا،  اـــة املكتـــ  مـــ  امليزايفيـــة العايفةـــة لـفتـــرة 

ب واا ـن ومةة ال عثة ليسـت ومةـة مسـتمرة،    2014-2015
ةســاور الـجىــة امستشـــارةة ال ـــق مـــ  ـن  ــةيفي التر ي ـــا      

ــة الربيف  ــو   امليزايفيـ ــة  ىل  ــ ــ م  امل تر ـ ــدا   لـ ــة    ـ اجميـ
ــا    ، الشــةون اليفســايفيةب و  ظــو  27ماــطى     اــة ال 

ــةُ   ــة  امستشــارةُة هــاو امل ــاو،، ـواــت الـجى ــة  اجلمعي  العام
  يفشاء  سا  مىفاـو ومتميـز لرةـرايفا  والىف ـا  املتاــة      

 اكت  امل عو  اخلاا املعري  فبون  ة وم و ال عثةب

ارةة ـواــت  ــالد  ن الـجىــة امستشــ ملــ  غــائالو - 16
 ــ ن  ــ كن اجلمعيــة ل مــني العــاي  الــد ول   التزامــا  ا ـــا  

 49 943 600يفومر، ةشـــــــمو م ــــــــا  104 582 400
لفتــــرة الســــىتني  69/3يفومر الــــاي ـكيفــــت  ــــه   غرارهــــا 

، م  ـسـو  ـ يـة ا تياسـا  مكتـ  امل عـو       2014-2015
مــ   عثــة لـفتــرة ا تياســا  الاخلــاا املعــري  فــبون  ة ــوم و 

، 2015 زةران/ةويفيـــــه   30 ىل  2014ـةـول/ســـــ تمرب  19
رةثما ةتم   د  ميزايفية مفاـة  الل اجلـزء الثـات مـ  الـدورة     

 ن  راـد اجلمعيـُة م ـ ـا    ـوات  و ،التاسعة والستني املست يففة
يفومر لـحســــا  اخلــــاا  104 582 400 مجاليــــا غــــدرو 

فا ـا  الاـةب وميثو مستو  ســطة املتـزاي املواـ   ـه اف     كي
  املائة   املستو  التىاسيب م  املواريف الـ  طـ ــا    10 ىس ة 

 ــايفون  31ـةـول/ســ تمرب  ىل  19األمــني العــاي لـفتــرة مــ     
 ب2015األول/يفةسمرب 

)يفولــــة  وليفيــــا املتعــــديفة  الســــيدة رةــــون رةكيىــــا - 17
 عر ـت  ف ،والاـني  77 اسم جمموعة الــ   ت كـم :ال وميا (

ىثومــة األمــم املتحــدة واجملتمــ  الــدويل  عــ  امتىاهنــا ملــوظف  م
 كو ملتزامـم اساعدة ال ـدان املتلـررة مـ   فشـ  فـبون     

  ف ـدوا  يـاهتم     وـشـايف  عــ  وسـه اخلاـوا اـ       ة وم،
  دمة اليفسايفيةب

ــم      - 18 ــة األمـ ــ    عثـ ــة ـيفشـ ــة العامـ ــافت  ن اجلمعيـ وـ ـ
املتحـــدة لـتاـــدي العاســـو لفـــبون  ة ـــوم اوســـ  غرارهـــا 

 سـطة التزاي    ـدويف م ــا    69/3وـكيفت   غرارها  69/1
ل عثـةب  امـيون يفومر رةثما ةتم   د  ميزايفية  49.9م ةتجاوز 

ــ ي       ــس   ــايفو م مي ــرار ـن اعتم ــد ال  ــة   كل وـ ــد  اجلمعي
اســتعرام م ــق لـ عثــة و ــ ي غــرار  شــ ن  ر ي ــا  ميزايفيتـــا  

 تش يـيةب  وهيكــا التىثيم  ومال ـا الوظيف  وا تياساهتا ال
 ن اجملموعــة  عــارم  وســي  ســـطة     غائـــة تريففــوـ - 19

عــ  ـ يـة     شـديف الـجىة امستشـارةة و  ا ـوات ق املتزاي ال
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ــة و يفشــاء  ســا   ــاا  ــا مــ  ـســو      ــة لـ عث اعتمــايف ميزايفي
و   التر ي ـا  املتعـ ـة  امليزايفيـة والتر ي ـا  اليفارةـة املىاسـ ة       

ام ـطالا  ومةتــاب وـعر ـت    ال  م  ش هنا متكني ال عثة م  
عــ   ي ــة ـمــو اجملموعــة لكــون امليزايفيــة امل تر ــة مل    ــا    
احلس ان التحفثـا  الـ  ـعر ـت عىــا الوفـويف عىـدما يفثـر         
ــا    ــر   استماعــ ــد ـول األمـ ــاا ال ىـ ــارةة   هـ ــة امستشـ الـجىـ
ــ  غدمتــــا      ــيا  العدةـــدة الـ ــا  والتواـ األول، وم املال ثـ

يفــااك، والــ  ـغرهتــا اجلمعيــة العامــة       الـجىــة امستشــارةة ت 
 ب69/3غرارها 
 ن العـــامل ة مـــو ـن  وســـه  وااــــت  المــــا غائــــةو - 20

األمم املتحدة مواريفها    رب غدر مـ  الفعاليـة مـ  ـسـو  ـ يـة      
ا تياســا   ــحاةا فــبون  ة ــومب ومــ  املةســ  ـن امل تــر  
املعــروم عـــ  الـجىــة مل ةعكــس  ـــد املمــال، وهــو م تــر   
ةتلم  هـيكال ةشـمو العدةـد مـ  الوظـائ  الرفيعـة املسـتو         
 وم ةتفايف  امزيفواسية وةفت ر  ىل الو و    عدة جمام ب

هنـا  توغـ  ـن الـدول األعلـاء سـتكون        ملت غائـةو - 21
  و   ميكىـا م  املواف ة عـ  ميزايفية لـ عثة  كا متت مراعـاة  

وعــة  شــكو مال ثــا  الـجىــة امستشــارةةب وستشــارك اجملم 
 ىاء   املداوم  غب الرمسية قد، معاجلة مس لة امزيفواسيـة  
والتدا و   است داي املـواريف و ـمان  يفشـاء هيكـو مىاسـ       

 والىثم ال ائمة   امليدانبا يا و األساسية ة  ا   احلس ان 
 كـــم  اســم جمموعــة الــدول  :) وغــو( الســيد يفوســه - 22

ة ــوم الــاي يفمــر  يـــاة     ــال  ن  فشــ  فــبون     فاألفرة يــة  
املالةــني مــ  الىــان ةـــديف الســالي واألمــ  والتىميــة   ال ـــدان  
املتلــررة وةشــكو  طــرا عـــ  ال ـــدان اجملــاورة و  يــة العــاملب  

اجملتمـ  الـدويل لـجــويف الوطىيـة     الدعم الاي غدمـه  وـثىن عـ  
ــ      ــ  مـ ــكر مجيـ ــرم وشـ ــة املـ ــة  ىل مكافحـ ــة الراميـ والغـيميـ

ف ـدوا  ميـ    اك املاا ني  الفبون، وـشـايف  خياطرون حبياهتم ليف
  ياهتم وهم ة الون  ـد اجلـويفب

ــاي      - 23 ــني الع ــاغترا  األم ــة  ر ــ    وـ ــا،  ن اجملموع
و تفق عمومـا مـ     2015-2014املتعـق اواريف ال عثة لـفترة 

مال ثا  و وايا  الـجىة امستشارةةب ومـ  يفواعـ  ال ــق    
و  واملعـومــا  املفاـــة الشــدةد ـن امغتــرا  ةفت ــر  ىل الو ــ

ــ        ــا مـ ــة وا تياساهتـ ــر  لـ عثـ ــ  امل تـ ــو التىثيمـ ــ ن ا يكـ  شـ
عـ  وسه اخلاوا، ةعـري ا يكـو املث ـو    والوظائ  واملواريفب 

 الوظائ  العـيا ـن مواريف   بة ستار،     طية التكـالي   
العامة  دم م  ام تياسـا  الفعـيـة   امليـدانب وعـالوة عــ       

مغتـرا  ة  ــا املليـا  ال ائمــة   املىط ــة   كلـد، م ة ــدو ـن ا 
   احلس انب

ــة    - 24 ــ  امليزايفيـ ــة عــ ــد املواف ـ ــة  ةةـ وـ ـــا،  ن اجملموعـ
و ةةد املواف ة عــ   يفشـاء    اامل تر ة  عد  سراء  عدةال  عـيـ

 سا  مىفاـوب وسـت دي اجملموعـة م تر ـا  حمـديفة هتـد،       
وعية،  ىل  مان ـن غال ية املواريف ختاص لال تياسـا  املو ـ  

اا   كلـد الـدعم املـايل لـ ــدان املتلـررة واملعـدا  واملرافـق        
الالزمة لتع   املرم وا توائـه وال لـاء عـيـهب وةى  ـ  ـةلـا      

ــة  ـُـ  ــ  ا يا ــو األساســية    دِ و ــ  تلي و حتســيىا  يفائمــة عـ
 الـية لـاحة العامةب

ــروري   ـريف،و - 25 ــ  اللـ ــائال  ن مـ ــدغـ ــو ال حتدةـ تسـسـ
عـا لـمســاءلة   لــاا  املتعــديفة املعىيــة و يــايفي  ــني الكيايفــال

واليفارة الســـيمةب وةى  ـــ   ط يــق م ـــدـ  و يــد األيفاء لكـــ     
الرئيســـيني مـــ   ســــويف الفـــاعـني   ـن  كّمـــوةتســـىن لـ عثـــة  

اخلـــربة الفىيـــة، مثـــو مىثمـــة الاـــحة العامليـــة و ريفـــامع   كوي
األغاةـــة العـــامل ب و  املشــــاورا  غـــب الرمسيـــة، ســــتطـ      

ا   ش ن  و  ـد ال لاةا و شـ ن األيفشـطة   اجملموعة  و يح
 ب2015امل رر  ىفياها   عاي 

ــام   - 26 ــيد ميىـ ــال  ن  كومـــ   السـ ــان(: غـ ــدو)اليا ـ  ة  ــ
مـيـون يفومر و عـــد  اسـا ة   ـافية  اــو     55 ااـت  

مـيــون يفومر لــدعم اجلـــويف امل اولــة ملواســـة ـزمــة   100 ىل 



A/C.5/69/SR.25 
 

 

14-67523 7/14 

 

املر ــ  ب وغــد اســت دمت  ـــد املعويفــة لعــالو  ة ــومفــبون 
واملســاعدة عـــ   عــايفة  ىــاء الــىثم الاــحية وحت يــق اســت رار   

دان املتلــررةب وـرســــت اليا ـــان  الو ــ  امستمـــاع    ال ــــ 
  با ط يا  ىل ال ـدان املتلررة ع  طرةق مىثمـة الاـحة    11

 700 000العاملية وغدمت مسا ا  عيىية مشــت ـ ثـر مـ     
ال ــا ثون  جمموعــة مــ  معــدا  الوغاةــة الش اــيةب وةعمــو      

ع اغب ط ية واعـدة غـد  كـون فعالـة      استحدا اليا ايفيون عـ  
 ب ة وم د مرم 

ــ ن    - 27 ــت  ـ ــارةة ـواـ ــة امستشـ ــار  ىل ـن الـجىـ و ك ـشـ
ةةكن  سـطة التزاي ملدة  سعة ـشــر و يفشـاء  سـا  مىفاـو     
لرةــرايفا  والىف ــا ، غـــال  ن وفــد  ــــدو، و ن  ــان ةةةـــد     

يفـه سـيمع  الىثـر   ام تياسـا      ـيفشطة ال عثة   ةيـدا  امـا، ف   
م  املـواريف امل تر ـة  ـا و  مسـ لة ايفسـجاي امليزايفيـة امل تر ـة        

 امليزايفية الربيفاجمية المجاليةب م 
ــا  - 28 ــيد  ورومـ ــان    السـ ــ  امتىـ ــر  عـ ــباليون(: ـعـ )سـ

ــة وملىثومــة األمــم املتحــدة    ة  ـــدو كومــ لشــر ائـا   التىمي
ــ   ،  ة ـوم   مـرم فـبون   عـ  مسا اهتم ال يمة   ال لـاء ع

 2177 ن وفد  ـدو ةر    اعتمـايف غـرار جمــس األمـ      غال و
( الاي ـغر ـن  فش  الفبون ةشـكو هتدةـدا لـسـالي    2014)

 69/1واألم  الدوليني، و الد  اعتمايف غرار اجلمعية العامـة  
ــم املتحــدة لـتاــدي       ــة األم ــاي   يفشــاء  عث ــني الع ــايفرة األم وم 

 ب ة ومالعاسو لفبون 
 شـكو مل ةسـ ق لـه      ة ـوم وـ ا،  ن  فش  فبون  - 29

ـزمة استماعية و يفسايفية مـدمرة   ـيف   ىلمثيو   غر  ـفرة يا 
عكسـت اجتـاو الىمـو امغتاـايفي الـاي حت ـق   ســباليون         

مـ  مـواطري    6 000السىوا  األ ـبةب و ـا املن، ـاـي     
ــدو  و ـــ   ــباليون  العـ ــثب    1 500و  سـ ــ  املـ ــ صب ومـ شـ

ــق ــني      ـ لـ ـ ــراو    ــ  املاــا ني  ت ــ  ثـث ــر م ــار ـ ث  15ن ـعم
ــة   اغتاــايف     55 و ــر  يوة ــة الســكايفية األ ث ســىة، وهــم الف 

ــوم   عــديف اللــحاةا،       ــرم  ة  ــرام غــب م ــد ـم ــدب و زة ال ـ
ةتريفيف العـامـون   املستشـفيا    اسـت  ال املر ـ  اجلـديف        ك

ب وميثـو هـاا الفـبون  طـرا      ة وم وفا م  الاا ة  فبون 
مـ    ـار األط ـاء والعدةـد مـ        11  ي يا،  ك كه   حيته 

مـرة    1 200املمر نيب وم  كلد،  ـ   العالو ـ ثر مـ   
ــو ـن     ــباليون   مـــ ــة ســـ ــفيا ، و كومـــ ــايفروا املستشـــ وغـــ
السراءا  ال وةة ال   ت اها  اليا   غـر  الـ اليف سـتمك     

ب 2015مــ  است اــال هــاا املــرم حبـــول هناةــة تكار/مــارن   
ة شــر اء التىميــة، فتحــت ســباليون مرا ــز سدةــدة  واســاعد

لـعــالو و ةــواء املر ــ  جمـــزة ا تــربا ب ومــ  كلــد، هىــاك   
 اسة  ىل مزةد م  العامـني   اجملـال الطـيب ومعـدا  الوغاةـة     

 ة واأليفوةةب  ر واألِس
 ن الىشـــاع   ــــص   العدةـــد مـــ    اســـتطريف غـــائالو - 30

لالســــت رار   ال طاعــــا  امغتاــــايفةة، ممــــا ةشــــكو هتدةــــدا    
امغتاايفي والسالي واألم  والتىمية ال شرةة و رامع احلـد مـ    

سـيب عــ   ـرامع التىميـة امستماعيـة      الف رب  ما  د    ثٌب
الوطىية، م سيما   جمـايل الاـحة والتعــيم،  يـث  ـدهور       

غـ ــت لـىســاء واألطفــال وـُامل د مـة   ـدما  الرعاةــة الاــحية  
العــايلب وغــد  عر ــت الىســاء    املــدارن ومةسســا  التعـــيم   

ــ        ــ  الرســال  ســ   يفوره ــر م ــوم ـ ث ــبون  ة  لراــا ة  ف
ــ     األســـر و  يفثـــاي الرعاةـــة الاـــحيةب      العىاةـــةاألساسـ

ملـرـة    او التايل ف ن وفد  ـدو ةر    زةـايفة فـرا مشـار ة    
ــة، اــا   كلــد عـــ  مســتو  اــى  ال ــرارب        م ميكــ  وال عث

الـ     تــا الـ اليف   مر ــة     اجنـازا   ال فايفي عكـس اجتـاو   
ــال ســـويف  ــ بة ومتلــافرة مــ  ـســو     مــا  عــد الــإاا  م   

ال لاء عـ  فبون  ة ومب و ث اجملتم  الدويل عـ  الـتفكب  
  املسا ة   فترة ما  عـد است اـال فـبون  ة ـوم مـ  ـسـو       
 عايفة  ىاء ا يا و امغتاايفةة وامستماعيـة لـ ــد لتمكيىـه مـ      

   استعايفة ما  اا م  سـويفو المنائيةبالسراا 
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)مجـورةـة  إايفيـا املتحـدة(: غـال  ن      السيد  يسـو ا  - 31
ســـويف   ة ــومســـويف اجملتمــ  الــدويل   مكافحــة  فشــ  و ــاء 

  ستحق الثىاء وـشايف ا  ف دوا  ياهتم    دمة اليفسايفيةب  
 ن ال ـق ةساور وفد  ـدو لكون امليزايفيـة   مل  غائالو - 32
 تر ــة غيــد الىثــر مل  تىــاول عــديفا مــ  املســائو الــ  ـثارهتــا   امل

ــة      ــدما يفثــر  الـجى ــة امستشــارةة عى ــدول األعلــاء والـجى ال
اخلامســـة   هـــاا ال ىـــد مـــ  ســـدول األعمـــال   استماعــــا  

ــا األولب  ــداو ـم ــه سيســع  للــمان    ــالل م ــة، ف يف م  الـجى
ــة ختا ـــ   ـن ــواريف ال عثـ ــمـ ــدان، ص لتـ يـ ــا    امليـ  ة ام تياسـ
كلد م   الل الدعم الاي م  شـ يفه متكـني الســطا        اا

الـيـة مــ   عزةــز هيا ــو الرعاةــة الاــحية و ىفيــا ـيفشــطة مــ   
ــدم مــ        ــة،   ــة ال عث ـــاء ومة ــا  عــد ايفت شــ هنا ـن  ســتمر  ىل م
ختاياــــا لت طيـــة  كـــالي  هيكـــو  يفاري مث ـــو  الوظـــائ  

 العـياب
لسبببببيدة تثّلببببت رئاسببببة اجللسببببة نائبببببة الببببرئيس  ا      - 33

 .مثكاشياكا )رواندا(
اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشرو  القرار  

A/69/L.43       بشببنن تنيببيم مببؤ ر قمببة األمببم املتحببدة
ومشبرو    2015العتماد مية التنميبة ملبا بعبد عبا      

بشببنن مثاعيببد عقببد االجتماعببات    A/69/L.44املقببرر 
املتعلقببة بعمليببة املفاوتببات ايكثميببة الدوليببة بشببنن   

 (A/C.5/69/15) 2015مية التنمية ملا بعد عا  
صببندوق اليببثارئ: البيببان املثحببد لآلثببار املترتبببة يف    

 (A/C.5/69/16الربناجمية والتقديرات املنقحة )امليزانية 
 ـة املاليـة(: عـرم  يـان     )يفائـ  املراغِ  السيد رامايفاثـان  - 34

األمــني العــاي عــ  املثــار املتر  ــة   امليزايفيــة الربيفاجميــة عـــ         
 شــ ن  ىثــيم مــةمتر غمــة األمــم      A/69/L.43مشــروا ال ــرار  

ومشـروا   2015املتحدة معتمايف  طـة التىميـة ملـا  عـد عـاي      
ــة     A/69/L.44امل ــرر  ــد امستماعــا  املتعـ  ــد ع   شــ ن مواعي

  عمـيــة املفاو ــا  احلكوميــة الدوليــة  شــ ن  طــة التىميــة ملــا 
(، ف ــال  يفــه اوســ  ـ كــاي  A/C.5/69/15) 2015 عــد عــاي 
، فــ ن A/69/L.43مــ  مشــروا ال ــرار  11و  4و  1الف ــرا  

ع ــد مــةمتر غمــة األمــم املتحــدة     اجلمعيــة العامــة ســت رر ـن ةُ  
ــا ــاي    معتم ــد ع ــا  ع ــة مل ــة التىمي ــاي س2015يف  ط لــم ي، ال

سـســا  عامــة رفيعــة املســتو  لـجمعيــة العامــة و ــوارا        
ـةـول/ســـــ تمرب  27 ىل  25لت ـــــايفل املراء،   الفتـــــرة مـــــ  

مـــ   4و  1  يفيوةـــوركب ووف ـــا أل كـــاي الف ـــر ني  2015
، ست رر اجلمعية ع ـد امستماعـا    A/69/L.44مشروا امل رر 

املتعـ ــة  عمـيــة املفاو ــا  احلكوميــة الدوليــة  شــ ن  طــة       
 ب2015التىمية ملا  عد عاي 

ــروا    - 35 ــرار ومشـ ــروا ال ـ ــة مشـ ــد  اجلمعيـ و كا اعتمـ
امل رر املا ورة ، ستكون هىاك  اسة  ىل مواريف   افية   ــا  

عيـةب  م  ـسـو  ـ يـة طـ ـا  اجلم    2015لـعاي  1 314 900
ويفثرا لعدي وسويف اعتمايف لتـد األيفشطة   امليزايفيـة الربيفاجميـة   

، ُة تــر  ـن  ــتم املواف ــة عـــ  2015-2014لفتــرة الســىتني 
 هاا امل ـا  اعت ارو  اما م  اىدو  الطوارلب

و طر   ىل   رةر األمني العاي ع  اـىدو  الطـوارل    - 36
(A/C.5/69/16       الاي ةتلم   يايفـا مو ـدا لاثـار املتر  ـة ،)

دي  ــال  ن الت رةــر ُغــفامليزايفيــة الربيفاجميــة والت ــدةرا  املى حــة، 
ــال ارفــق غــرار اجلمعيــة العامــة      ب وغــد واف ــت  42/211عم

 68/268و  ـلـ  و ــاء  68/247اجلمعيـة العامـة   غراراهتــا   
مـيـون   26.6عـ   اوي جمموعــا   69/16و  68/279و 

 13.8يفومر، حبيث ةت      اىدو  الطوارل رايد غـدرو  
 مـيون يفومرب

 اخلاــوي التمـــة الــواريفة   الت رةــر ـريف، غــائال  نو - 37
مـيون يفومر، وهو ما ةتجـاوز الراـيد املت  ـ        25.4   ـا

ــدرو    ــا غ ــدمت   11.6اــىدو  الطــوارل ا ــون يفومرب وغ مـي
الـجىة امستشارةة   وغت م ق  وايا   شـ ن الت ـدةرا    
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املى حة الىامجة ع  غرارا  وم ـررا  جمــس   ـو  اليفسـان     
ــة      ــرارا  املتعـ  ــ  ال  ــة عـ ــة الربيفاجمي ــة   امليزايفي ــار املتر   واملث

، وهــ   واــيا  مــ  شــ هنا ـن  2015خبطــة التىميــة ملــا  عــد  
ــة   ــدرو   ختفــ  اخلاــوي التمـ ــا غ ــون يفومر،  24.6 ىل م مـي

مـيــون يفومرب  10.8وهــو مــا ةتجــاوز الراــيد املت  ــ  ا ـــا  
وعـ  الرغم م   ال سـويف مستيعا  ام تياسا  ال ـافية  
  امليزايفية الربيفاجمية، فـ ن  جـم  ــد ام تياسـا  م ةسـمح      

  استيعاقا  الكاموب  
ــة ا    - 38 ــ   واــية مــ  جلى ــاء عـ ــه  ى ــامع وـشــار  ىل ـيف لربيف

ــة اوســ  غرارهــا    ـلــ   48/228والتىســيق، ـوغفــت اجلمعي
كا  ـولوةـة عاليـة    عــ  ـهنـا   ممارسة حتدةد الىوا ع ـو األيفشطة

ــا ـن الشـــكو احلـــايل    وـ ــةب واـ ــة الربيفاجميـ مى فلـــة   امليزايفيـ
لـميزايفية مل ةعد يتوي عـ  معـوما  حمدِّيفة لدرسـة األولوةـة   

ء، فـ ن  عـايفة ختاـيص املـواريف     مواف ق عـيـا م  الدول األعلا
ــالل   ـو ــ   ـ ـــا مـ ــا    فلـ ــررة ـو  ل ائــ ــطة م ـ ــو ـيفشـ   سيـ
  ـياـــا عـــ  ـســان حتدةــد األولوةــا  ســيتطـ  مواف ــة   ـو

ــة     ـــة اجلمعيـ ــا اوااـ ــ ، ورهىـ ــاا الو ـ ــو هـ ــةب و  ظـ اجلمعيـ
استعرا ـا لـم تر ـا  والتواـيا  كا  الاــة الـواريفة مـ       

عيــة ـن  ىثــر   اخلاــوي الـجىــة امستشــارةة، ُةطـــ   ىل اجلم
 التمـة م  اىدو  الطوارل امل يىة   الت رةرب

ــيو  - 39 ــز ماسـ ــيد روةـ ــارةة   السـ ــة امستشـ ــيس الـجىـ )رئـ
ة(: غـــال  يفـــه يفثـــرا للـــيق الوغـــت،  لشـــةون اليفارة وامليزايفيـــ

عرم الـجىة امستشـارةة الت ـارةر اخلطيـة املتعـ ـة  ـال ىويف      َ  ل 
ـجىة امستشارةة عـ  املثـار   غيد الىثرب وعرم شفوةا   رةر ال

 A/69/L.43املتر  ــة   امليزايفيــة الربيفاجميــة عـــ  مشــروا ال ــرار  
ــال  ن جممــوا ام تياســا   A/69/L.44ومشــروا امل ــرر   ، ف 

 1 314 900مـني العـاي  اـو  ىل    ال افية ال  ـ ـا عىـا األ
 العــــــاي  ىل ـن هــــــاا امل ـــــــا يفومرب وغــــــد ـشــــــار األمــــــني

ــيمثو ــايل ســيتطـ       س ــوارل، و الت ــ  اــىدو  الط  اــما م

مواف ــة اجلمعيــة العامــة عـــ  اعتمــايف   ــا  لفتــرة الســىتني        
 ب2014-2015
ــا      - 40 ــواريفة   ال ـ ــا  الـ ــق  ام تياسـ ــا ةتعــ ، 2وفيمـ

ــة وا  ــة العامـ ــةون اجلمعيـ ــاع   شـ ــايفي وامستمـ ــس امغتاـ جملــ
غمـــة األمـــم مـــةمتر و يفارة املـــةمترا ، ك ـــر األمـــني العـــاي ـن 

ــدة املتحــدة  ــاي  ُ  سيســتمر م ــة ـة ــا  ثالث ــد  ال  سـســة  17ع 
سـسـة عامـة، ممـا سيشـكو      11 الـ ا  الست مجيعــا، مىــا   
ب 2015  عـاي  امستماعـا     افة  ىل ع ء العمـو املتعــق   
طــــ   عـــدايف مـــوسز لـجـســـا   و ال ـــافة  ىل كلـــد، فـــ ن

غ و مةمتر ال مة م  ش يفه ـن ةلي  وثي ة وا دة م   ل ا ته
ــ       ــ ل  م ــدورة  ت ــو ال ــا غ  ــائق م ــ    10 700وث ــة لمي  ـم

الـ ا  الست  ىل ع ء العمـو املتعــق  الوثـائقب وُك ـر ـةلـا      
ـن  يفارة شــــةون اجلمعيــــة العامــــة واملــــةمترا  ســــتحتاو  ىل 

مزةد مـ  مـوظف  املراسـم مـ  مرا ـز العمـو الواغعـة        است داي 
 ـــارو امل ـــر لـعمـــو   مـــةمتر ال مـــة، و ىل  كـــالي  العمـــو 
ال ا  الاي ة وي  ه موظفو  دما  امستماعا  وموظفـو  
 عــدايف الوثـــائقب و ال ـــافة  ىل كلـــد، ســـتت ل  املفاو ـــا   

مـ    2015احلكومية الدولية  ش ن  طة التىمية ملـا  عـد عـاي    
يلــي   ىل عــ ء سـســة  الـ ــا  الســت مجيعـــا، ممــا  س 72

العمـــو املتعــــق  امستماعـــا ب ولـــيس لـجىـــة امستشـــارةة      
اعتــــرام عـــــ  ام تياســــا  ال ــــافية امل تر ــــة    طــــار  

يفومرب و عتزي الـجىة يفراسـة   1 108 800وال ال ة  2 ال ا 
ــة املعمــول قــا       منــاكو   ــدةر  كــالي  جتـيــز الوثــائق الرمسي

 -يفيوةـورك وسىيـ  وفييىـا ويفـبو       -العمـو األر عـة   مرا ز 
ازةد مـ  التفاـيو عىـد يفثرهـا   امليزايفيـة الربيفاجميـة امل تر ـة        

 ب2017-2016لفترة السىتني 
ــا    - 41 ، العــالي، ســت ط   28وـ ــا،  ن    طــار ال 

يفومر ـيفشطة ام اـال   153 200ام تياسا  امل درة ا ـا 
و ــدما  املعـومــا  األ ــر ،   ور العالمــ  لتوعيــة اجلمـــ  
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  كلد الت طية العالمية ملـةمتر ال مـةب وعىـد امستفسـار،      اا
 ـ ــت الـجىــة امستشــارةة ـن الىف ــا  الــواريفة    طــار هــاا  ـُ

ــت     ــة  ـ  ــة الربيفاجمي ــ  امليزايفي ــا  م ــون يفومر    76.2ال  مـي
 ـ ــت الـجىــة ـةلــا   ب وـ2014ُهناةــة  شــرة  األول/ـ تــو ر   

 2014  شــرة  الثــات/يفوفمرب  30األويل  ـــا    اليففــا  ـن
م ا ـــــو امل ااـــــا  ال ال ـــــة  84 144 400غـــــدرو  مـــــا
يفومر    طار هاا ال ا ب وعـ  الـرغم مـ     93 784 200

ـن لـجىـة امستشــارةة لـيس  ــا اعتـرام عـــ  امل ــا املطـــو      
يفومر، ف هنـا  ـر  ـن مـ  املمكـ  اسـتيعا ه       153 200ال الا 

 لة اليففا ب الىثر  ىل  ا
ــالو  األ ــب،  - 42 ــ     غ ــاي طـ ــني الع  52 900 ن األم

، السـالمة واألمـ ، لت طيـة  كـالي      34يفومر    طار ال ا  
العمــو ال ــا  ملــوظف  األمــ  يفثــرا لـمســتو  الرفيــ  الــاي   
ةتميــز  ــه مــةمتر ال مــة واحلجــم الكــ ب املتوغــ  لـوفــويفب وعىــد  

ة  ـ ن اليففـا     طــار    ـ ـت الـجىـة امستشــارة  امستفسـار، ُـ 
يفومر   هناةـة  شـرة  األول/ـ تـو ر     110.3 ـا  34ال ا  
ــا   2014 ــا  األويل  ـ يفومر    117 224 200وـن اليفف
م ا ــو امل ااــا  ال ال ــة  2014 شــرة  الثــات/يفوفمرب  30
يفومرب ويفثرا حلالـة اليففـا ،  ـر  الـجىـة      119 964 200

سـتيعا  ا تياسـا    ـافية،    امستشارةة ـن اجملال م ةتسـ  م 
ــافية      ــا  ال ـ ــ  ام تياسـ ــرام عــ ــا اعتـ ــيس  ـ ــايل فــ و التـ

 امل تر ةب
ــة امستشــارةة  واــ     - 43 ــتم  المــه غــائال  ن الـجى وا ت

الـجىــة اخلامســة  ــ  الي اجلمعيــة العامــة  ــ ن    ــال اعتمــايف   
ــرار   ــروا ال ـــ ــة مشـــ ــرر   A/69/L.43اجلمعيـــ ــروا امل ـــ ومشـــ

A/69/L.44      ــايف   ــا  غــدرو ــاك  اســة  ىل اعتم ــتكون هى ، س
يفومر ميثــو  اــما مــ  اــىدو  الطــوارل    1 161 700

ــار ال ـــا   ــا   2 طـ ــرة   34وال ـ ــة لـفتـ ــة الربيفاجميـ مـــ  امليزايفيـ
 اســــتيعا    الـجىــــة امستشــــارةة ب و واــــ2014-2015

مــ  امليزايفيــة  28يفومر    طــار ال ــا   153 200غــدرو  مــا
 الربيفاجميةب  

وـثىاء   د  الت رةـر الشـفوي لـجىـة امستشـارةة عـ        - 44
ــة غــرر ،   غرارهــا    اــىدو  الطــوارل، ـشــار  ىل ـن اجلمعي

ــىتني   67/248 ــرة السـ ــوارل لفتـ ــىدو  الطـ ــتو  اـ ، ـن مسـ
  املائــة مــ   0.75جيــ  ـن يــديف   يفســ ة  2014-2015

يفومرب وـشـار   40 445 043مستو  املواريف المجالية، ـي 
األمــــني العــــاي  ىل ـن الراــــيد املتــــا    الاــــىدو  لـفتــــرة  

ــا  2014-2015 يفومر  عــد ا تســا    13 836 000ة ـ
ــة   ــ  واف ــت   8 502 000اخلاــوي ال ــافية ال ال  يفومر ال

ــة والســتني امل    ــدورة الثامى ــة   ال ــا اجلمعي ســت يففة واجلــزء  عـيـ
ــدورة التاســعة والســتنيب وعىــد امستفســار،       الرئيســ  مــ  ال

 تعــق  الت ـدةرا    اخلاـوي   ـ ت الـجىة امستشارةة ـن  ـد ـُ
امغتاــايفةة وامستماعيــة التىميــة ، 22املى حــة    طــار ال ــا  

، التشــــــييد والتعــــــدةال  33  غــــــر  تســــــيا، وال ــــــا  
مـ  امليزايفيـة الربيفاجميـة     والتحسيىا  وـعمال الايايفة الرئيسـية، 

، عمــال   ــرار اجلمعيــة العامــة  2015-2014لفتــرة الســىتني 
 ـــاءب و تـــدعيم و عزةـــز فعاليـــة ـيفاء يفثـــاي هي ـــا    68/247

ب و ـاملةمتر  68/268معاهدا    و  اليفسان، عمال  ال رار 
ب 68/279الـــدويل الثالـــث لتموةـــو التىميـــة، عمـــال  ـــال رار  

ع ـد الـدويل لـمىحـدرة  مـ  ـاـو      و ربيفامع األيفشطة لتىفيا ال
ب و سـ ما ك ـر األمـني العـاي،     69/16ـفرة  ، عمال  ال رار 

يفومر والتمـو   25 422 100ف ن اخلاوي اجلدةـدة ال ال ـة   
ــ ــ   ســا  اــىدو  الطــوارل  تجــاوز الراــيد      ـن   ي  د عـ

 يفومرب 11 586 100املت    فيه اا غدرو 
ــتطريف غــائال و - 45 ــة امستشــا  اس ــت  ــ ن  رةة ـُ ن الـجى  ـ 

تر  ـة  ة تر  الت دةرا  املى حـة واملثـار امل  عايفة ما األمني العاي 
  امليزايفيــة الربيفاجميــة الــ  مــ  شــ هنا ـن  ــةيفي  ىل ا تياســا  
م  املواريف غب املدرسة   امليزايفية الربيفاجميـة امل تر ـة  واـفـا    

http://undocs.org/ar/A/69/L.43
http://undocs.org/ar/A/69/L.44
http://undocs.org/ar/A/69/L.44
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 41/213ما مـــ  اـــىدو  الطـــوارل وف ـــا لـ ـــرارة  و اـــ
ــة  ــ ن األمــني العــاي غــرر ـن   ـُ ب  مــا42/211 و  ـ ــت الـجى

ــىدو      ــا  اـ ــ  خمااـ ــا عـ ــافيا  ارسـ ــايفا   ـ ــ  اعتمـ ةطــ
الطــوارل يفثــرام حلجــم املــواريف امل تر ــة لـ طــة امســترا يجية   

 مـيون يفومرب 28.4حلفظ الترا ، ال    ـا 
   ن امل ــالا امل تــر  اســتيعاقا  وااــو  المــه غــائالو - 46

مجة ع  الومةـا  اجلدةـدة واملوسـعة    ام تياسا  ال افية الىا
(ب A/C.5/69/16مـــ    رةـــر األمـــني العـــاي )  4 ـــريف   الف ـــرة 

ــايف    وـشـــب  ىل ـن اســـتعرام املثـــار املاليـــة املتر  ـــة عـــ  اعتمـ
مشــارة  ال ــرارا  مــ  غ ــو الـجــان الرئيســية ـيف   ىل حتدةــد   

ــدرو   ــا غــ ــواريف   502 400م ـــ ــم  املــ ــتيعا ه  ــ يفومر مســ
ب غـب ـن األمـني العـاي    2015-2014املعتمدة لفترة السـىتني  

ســمح  ة ـشــار ـةلــا  ىل ـن  جــم ام تياســا  ال ــافية م    
 ب استيعاقا  الكامو

وـ ـــا،  ن الـجىـــة امستشـــارةة ـشـــار      رةـــر   - 47
(  ىل ـن  امل اريفـة مـ    A/67/650سا ق ع  اىدو  الطـوارل ) 

، 2013-2012املستو  الديف لاىدو  الطوارل   الفتـرة  
م ة ــدو ـن الزةــايفة املتوغعــة   الىف ــا  متثــو اجتاهــا طوةــو       

ــو   ــاأل ر  ار فاعــا اســتثىائيا   مســتو      األســو،   عكــس  
 الىشاع التشرةع   الل الفترةب وم ثت الـجىة امستشـارةة 
ــة ـن اخلاــوي التمـــة مــ         ــاء يفثرهــا   امل تر ــا  احلالي ـثى

ــرة    ــىدو  الطـــوارل لـفتـ جتـــاوز  مـــرة   2015-2014اـ
الـجىة امستشارةة رـةــا ال ائـو    ُ كررـ ر  الرايد املتا ب و

    ن اىدو  الطوارل ـيفاة ـساسية   و   امليزايفية،  ك ميكّـ 
شـديف عــ    ُ م  مواسـة ام تياسا  ال ـافية مـ  املـواريف، و   

ــا   ــة العامــة    ــرورة املتــزاي    ك  41/213ي غــراري اجلمعي
   ب ش ن است دامه 42/211 و

 ن فيما خيص الطــ  الـاي غدمـه      تم  المه غائالو - 48
ــني العــاي   الف ــرة    (، فــ ن A/C.5/69/16مــ    رةــرو )  7األم

ــد    ــة غـ ــة العامـ ــة    اجلمعيـ ــوي املتعـ ـ ــر   اخلاـ ــ    الىثـ  رغـ
د عـــ   ســا   الومةــا  اجلدةــدة واملوســعة التمــو ـن   ي ــ  

 اىدو  الطوارل و  د   وسيـاهتا وف ا لالدب
)يفولــــة  وليفيــــا املتعــــديفة  الســــيدة رةــــون رةكيىــــا - 49

والاـني ف الـت  ن    77ال وميا (:  كـمت  اسم جمموعة الـ 
ا  عـــد مـــةمتر غمـــة األمـــم املتحـــدة معتمـــايف  طـــة التىميـــة ملـــ 

ــة مى ث ــة عــ  مــةمتر األمــم    ســيىفِّ 2015 عــاي ــة مر زة ا ومة
( وعـ  امستمـاا   20+لـتىمية املسـتدامة التىميـة )رةـو    املتحدة

ا، المنائيـة ل لفيـة الـاي ع ـدو رئـيس      اخلاا املتعـق  األهـد 
ب و شــمو هــاو الومةــة جتدةــد 2013اجلمعيــة العامــة   عــاي 

اجلـويف اجلماعية الرامية  ىل ال لاء عـ  الف ر  تح يـق التىميـة   
املستدامة عـ  ـسـان األهـدا، وال اةـا  العامليـة الـ   ىط ـق       

طـ ــا  عـ  مجيـ  ال ــدانب و ةةـد اجملموعـة  ـوفب املـواريف الـ         
األمني العـاي   ةيـدا  امـا  كا اعتمـد  اجلمعيـة مشـروا ال ـرار        

A/69/L.43  ومشروا امل ررA/69/L.44    ب وةى  ـ   ـوفب املـواريف
يـا مجيـ  الومةـا     الكافية    طار امليزايفية العايفةـة للـمان  ىف  

ــة التا عــة ل مــم      ــة الدولي ــا  احلكومي ــ  واف ــت عـيـــا ا ي  ال
 املتحدةب
مــ  ســدول األعمــال: متوةــو العمـيــة امل تـطــة  166ال ىــد 

ــور   ــدة   يفارفـ ــم املتحـ ــ  واألمـ ــايف األفرة ـ  A/69/549) لالحتـ
 (A/69/671 و

  رةـر   عـرم  ـة املاليـة(:   )يفائ  املراِغ السيد رامايفاثان - 50
ــة امل تـطــة لالحتــايف       ــة املى حــة لـعمـي ــ  امليزايفي ــاي ع ــني الع األم

متوز/ةوليــه  1األفرة ـ  واألمــم املتحـدة   يفارفــور لـفتـرة مــ     
(، ف ـال  ن  A/69/549) 2015 زةران/ةويفيـه   30 ىل  2014

امليزايفية املى حة  تىاول امل او، ال  ـثارهتا الـجىة امستشارةة 
( A/68/782/Add.15) امل تـطـة      رةرها السا ق عـ  العمـيـة  

يا  امســـتعرام  تىفيــا  واــ   امل تـطــة  و ــ ني غيــاي العمـيــة   
امســترا يج  الــاي ـسر ــه  ىــاء عـــ  طـــ  جمـــس األمــ      

http://undocs.org/ar/A/C.5/69/16
http://undocs.org/ar/A/67/650
http://undocs.org/ar/A/C.5/69/16
http://undocs.org/ar/A/69/L.43
http://undocs.org/ar/A/69/L.43
http://undocs.org/ar/A/69/L.44
http://undocs.org/ar/A/69/549
http://undocs.org/ar/A/69/671
http://undocs.org/ar/A/69/549
http://undocs.org/ar/A/68/782/Add.15
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 1 206.5(ب و  ــا ا تياسـا  ال عثـة    2013) 2113غرارو 
ــو اففا ــا غــدرو     ــون يفومر، وهــو مــا ميث ــون  128.7مـي مـي

ــالا    9.6يفومر، ـي يفســ ة  ــة مــ  امعتمــايف ال  ــة  امل اريف   املائ
ب 2014-2013مـيــون يفومر امل اــص لـفتــرة  1 335.2

ــرة    ــة لـفتـ ــة املى حـ ــس امليزايفيـ ــح   2015-2014و عكـ سـ
الو دا  العسكرةة وـفـرايف شـرطة األمـم املتحـدة وف ـا ل ـرار       

(، وهـو مـا ميثـو اففا ـا اـافيا      2014) 2173جمـس األم  
وظيفــة ومىاــ ا، و عــايفة هيكـــة ـاــول ال عثــة        770غــدرو  

 امل ااة لـى و اجلويب
ــيو  - 51 ــز ماسـ ــيد روةـ ــيس  السـ ــارةة  )رئـ ــة امستشـ الـجىـ

لشةون اليفارة وامليزايفية(: عرم   رةر الـجىـة امستشـارةة كا   
( ف ــال  ن الـجىـــة امستشـــارةة  A/69/671الاـــة  املو ـــوا ) 

ــدرو      ــة امل تـطــة اــا غ ــة امل تر ــة لـعمـي  واــ  خبفــ  امليزايفي
  املائة،    طار ف ـا    4.9مـيون يفومر، ـي  ىس ة  58.8

املواريف املتعـ ـة  ـاألفرايف الىثـاميني واملـوظفني املـديفيني والسـفر       
   مـاي رمسية واملرافق وا يا و األساسيةب

ألمــــني العــــاي عــــ  العمـيــــة     وـ ــــا،  ن   رةــــر ا   - 52
وـن  عـ    ،األ طـاء ( ةتلم  عـديفا مـ    A/69/549) امل تـطة

املعـوما  ال افية وريف    وغت مت  ر، مما ـثر عـ  غـدرة  
ــة   الوغــت     ــو   ــدةرا  امليزايفي ــة امستشــارةة عـــ  حتـي الـجى

ع ـــ املىاس ب والـجىة امستشارةة واث ة ـن  ـد العيو  ستعال 
   الت ارةر امل  ـةب

  وـ ا،  ن الـجىة امستشارةة،  ىـاء عــ  املعـومـا    - 53
ــاي      ـــا  شــ ن اســتعرام مــالك املــوظفني املــديفيني ال ــ   ـ ت ال

ــة العامــة    وامســتعرام  66/264ـســري عمــال   ــرار اجلمعي
 2113امسـترا يج  الـاي ـسـري عمـال   ـرار جمــس األمـ         

  عــــ  ْي(، مل  ـــتمك  مـــ  حتدةـــد  ـــ ثب امستعراَ ـــ2014)
ــر     ــةب و  ــت   ــد   ـــد املعـومــا   ىل اجلمعي ــة وطـ   امليزايفي
الـجىــة امستشــارةة ـن الت فيلــا  امل تر ــة   عــديف األفــرايف 

درو  ُـ الىثاميني واملوظفني املديفيني العامـني   ال عثة جيـ  ـن  
ب و ال ـافة  ىل كلـد، جيـ      ـا    معدم  الشواغر املطا  ة

 ربةر ـي اغترا    يفشاء وظائ  سدةدة ـو يف و وظائ  غائمـة  
  ربةرا مالئماب  

غـق الـجىة امستشـارةة  زاء ام ـتالم    وـعر  ع   - 54
ــ  ـســو        ــث ق  اــىي  الســفر الرمســ  م ـــا،  ي ــ  م ثت ال
ـيفشطة متعـ ة  التدرة  عـ  ـيفه سفر ل ب ـغـرام التـدرة ب   

ـلـ    67/254وهاو املمارسـة  ـ ني ـن غـرار اجلمعيـة العامـة      
  لـمىثمـة تثـارا ســ ية  تعــق     سـ ِّ ق  شكو غـب ســيم و ُ  ةط  

ــالي ــة      التك ــا ا العمـي ــ     ــويف ال ــة اجلـ  ب و ك  ال ــظ الـجى
امل تـطــة مــ  ـســو حت يــق وفــورا  مــ   ــالل  عــايفة هيكـــة  
ـســطول طائراهتــا و  ـــيص ـســطول مر  اهتــا اخلفيفــة،  طـــ  
الـجىة امستشارةة  ىل األمـني العـاي ـن ة ـ ــا  ىتـائع كلـد        

ة العمـيـة  الت ارةر امل  ـةب و  األ ب، حتـث الـجىـة امستشـارة   
امل تـطة عـ   كثي  سـويفها م  ـسـو  ىفيـا مشـارة  ال ىـاء     

 واملشارة  كا  األثر السرة ب
) وغــو(:  كـــم  اســم جمموعــة الــدول   الســيد يفوســه - 55

األفرة ية ف ال  ن   د  الوثـائق   وغـت متـ  ر ةثـو مسـ لة      
 ــثب غـ ــا  ــ با، و ن مــ  املةســ  ـن  ىــدا هامــا مــ  ســدول  

ــتم    األعمــال مثــو ــة امل تـطــة م ة ــد املتعـــق  تموةــو العمـي ال ى
 ىاوله  م غ و  لعة ـةاي م  هناةة اجلزء الرئيسـ  مـ  الـدورةب    

ــُة  شــاطرو ــة  اجملموع ــاعر ال امستشــارةة  الـجى ــق  شــ ن  مش  ـ
ســويفة   رةــر األمــني العــاي والتــ  ر احلااــو     ــد  الــريفويف  

ــني     ــايفو ـن األم ــ  اعت  ــ  امستفســارا ب وـعــر  ع ــاي عـ  الع
 ةت ا السراءا  الالزمة ملعاجلة  ـد املشا وب

ــة    - 56 ــة العمـيـ ــر    ميزايفيـ ــي  امل تـ وـ ـــا،  ن الت فـ
امل تـطة مس لة مثبة لـ ـق،  ك  عتربو اجملموعة عمـيـة  عسـفية   
خلفــ  التكــالي  غــد ةكــون  ــا ـثــر ســـيب عـــ   ىفيــا ومةــة  

ــة ــة العمـيـ ــة، امل تـطـ ــب الرمسيـ ــاورا  غـ ــيطـ   ب و  املشـ سـ
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 و يحا   ش ن عديف م  املسـائو، مىــا  عـايفة  ىثـيم  عـ       
  املائـة، و ىفيـا    24ا يا و، وختفي  مالك املوظفني  ىس ة 

ــوا     ــالي  ال ـ ــو ريف  كـ ــرة ب وةثـ ــر السـ ــارة  كا  األثـ املشـ
واملعــدا  املمـو ــة لـو ــدا  و ســوةة مطال ــا   عوةلــا    

  األولوةـة  الوفاة والعجـز   الوغـت املىاسـ  مـ  املسـائو كا     
 بلـمجموعة الىس ة 

كي  ـيفشطتـا مـ    ن العمـية جي  ـن ُ  ـريف، غائالو - 57
 2173األولوةــــا  الــــ   ــــديفها جمـــــس األمــــ    غــــرارو  

(، وه  محاةة املديفيني، و  د  املساعدا  اليفسـايفية،  2014)
ــني       ــامـني   اجملــال اليفســات، والوســاطة   ــ  الع وســالمة وـم

 ــا  املســـحة عـــ  ـســان وثي ـــة      كومــة الســويفان واحلر  
الدو ــــة لـســــالي   يفارفــــور، ويفعــــم ســـــويف الوســــاطة    
الإاعا  اجملتمعيةب وةثـو ال ــق ةسـاور اجملموعـة  زاء  طـاول      
ــة العامــة  ــني مشــو العىاــر      ــة اجلمعي جمـــس األمــ  عـــ  ومة

ــت  ــة  امسـ ــدت   ال عثـ ــراو،  املـ ــاي ـسـ ــترا يج  الـ عرام امسـ
 اال يا  األ ر ب جي  ـن حتتري  و هي ة  ك
)الســويفان(: غــال  ن التــ  ر    اــدار  الســيد ســعيد - 58

الوثائق املتعـ ة  ال ىد غيـد الىثـر مل ةـتح لــدول األعلـاء وغتـا       
 افيا لدراستـاب وغد ـا ح الت  ر    اـدار الوثـائق مشـكـة    
مزمىة  الىس ة لـجىة اخلامسة وهىاك  اسة مـحـة لجيـايف  ـو    

 شامو  اب
ع    دةر السـويفان لــدور الـاي  لـطـ   ـه       وـعر  - 59

العمـية امل تـطة   يفعم اجلـويف ال    ا ا احلكومة مـ  ـسـو   
 عزةــز الســالي وامســت رار   يفارفــور    طــار وثي ــة الدو ــة  
ــ  ـســو       ــة م ــة   املىط  ــال اجلارة ــورب فاألعم لـســالي   يفارف
  الل السـالي و سـا ســطة الدولـة ـعمـال هامـة وستوااـو        

مة  اليفو  عاوهنـا مـ  ال عثـة مـ  ـسـو متكيىــا مـ  الوفـاء          كو
ــايفون األول/يفةســــمرب   ـــاب و   ــ ــا، 2015 ومةتــ ، استلــ

السويفان وفـدا مشـتر ا مـ  امحتـايف األفرة ـ  واألمـم املتحـدة        

ــا     خلــروو مــ  ـســو و ــ  اســترا يجية وا ــحة وحمــديفة زمىي
ــة      ــ  امليزايفي ــالزي م ــدعم ال ــوفب ال ــ    ــة امل تـطــة، وةى    العمـي

 للمان اجنا   ـد امسترا يجيةب
وـ ــا،  ن املشــارة  كا  األثــر الســرة ، الــ    اطــ   - 60

،  كتســـ  ـ يـــة   يفعـــم ســــويف 2012 ىفيـــاها مىـــا عـــاي 
احلكومة الرامية  ىل  ىاول اهتماما  اجملتمعـا  الـيـة و عزةـز    
املاـاحلة والتعــاةل الســم ب وةى  ــ  ختاـيص مــواريف   ــافية    

ىفيــاها   الوغــت املىاســ   التعــاون مــ      لتـــد املشــارة  و  
السـطا    يفارفورب ومـ  اجلوايفـ  األ ـر  كا  أل يـة       
العمـية امل تـطة  ىفياها لـمشارة  الكرب  املتعديفة السـىوا ،  
مثو  ىاء الطر  واملطارا  والطا  الشمسية لتوليـد الطاغـة،   

 ينيبوال   ا ـثر  جيا  عـ  احلياة اليومية لـسكان الـ
وـ ــا،  ن  جــم العمـيــة امل تـطــة وا ســاا يفطــا    - 61

ـيفشطتـا  ما ـثر  ي     ب عـ  السكان الـينيب وجي  عــ   
العمـية امل تـطة  كثي  سـويفها م  ـسو معاجلة كلد األثر، 
ــا   شــكو ـفلــو،      ــت ـص مــ  الىفاة م ســيما مــ   ــالل ال

اســتـالك واعتمــايف   ىيــا   ىــاء مالئمــة لـ ي ــة، والــى ص مــ    
الوغويف، وزةايفة امعتمايف عــ  الطاغـة الشمسـية، و ىفيـا مزةـد      

 م  مشارة  زراعة األشجارب
وم ظ م  ال ـق امففام الك ب   عـديف الوظـائ     - 62

الوطىية   العمـيـة امل تـطـة عــ  الـرغم مـ  ـن غـرار اجلمعيـة        
ــدعو  ىل حتوةــو     66/264العامــة  ــ  وســه اخلاــوا، ة ، عـ

ــة   ــائ  اخلدمــ ــيا    وظــ ــة   ســ ــائ  وطىيــ ــة  ىل وظــ امليدايفيــ
امســتعرام الشــامو ملــالك املــوظفني املــديفينيب وةشــج  وفــد    

ـن   ـــوي  اـــياغة عــــ   ــــدو  يفارة عمـيـــا   فـــظ الســـالي 
ت فـــي  ســـاري   العىاـــر العســـكري   لـ يـــايم تر ـــا  

والشرط  واملكون املـدت املتمثـو   الوظـائ  الدوليـة  وط ـة      
ــا اســترا يجية  ــرو  ــةب لتىفي ــاغترا   وو ال عث    ــني ر ــ   
ــة و  22األمــني العــاي  تحوةــو   مــ  وظــائ   31وظيفــة يفولي
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ــم املتحــدة    ــوع  األم ــارا مــ      53 ىل متط ــة وطىيــة اعت  وظيف
وظـائ    209، غـال  ن م تـر   ل ـاء    2015يفيسان/ـ رةو  1

ــاغ  مــ  رو  ويفــص      ــة وةتى ــه مــربرا  م ىع ــة ليســت ل وطىي
 غرارا  األمم املتحدة كا  الاـةب

و  األ ب،  رر الـدعوة الـ  وســـا وفـد  ــدو  ىل       - 63
العمـيــة امل تـطــة لشــراء مزةــد مــ  املىتجــا  واخلــدما  مــ    
األسوا  الـيةب فالسويفان  ـد ةز ـر اـواريف زراعيـة و يوايفيـة     
 ةهـــه لتـ يــة ا تياســا  العمـيــة امل تـطــة وف ــا ملعــاةب األمــم  

 املتحدة   جمال املشترةا ب
 عمال ىثيم األ

)امحتــايف الروســ (: غــال  ن مــ      الســيد  ــاليزو،  - 64
املةســ  ـن عــديفا مــ  الوثــائق املعرو ــة عـــ  اجلـســة لـىثــر  
فيـا مل  ترسم  ىل الـ ا  الرمسيـة السـت مجيعــاب ولـ   وافـق      
وفد  ـدو عـ  عر ـا مراعاة حلالة ـعمال الـجىـة، فـ ن كلـد    

  وب  ال رار غرار استثىائ  م ةشكو سا  ة لـمست 
)السويفان(: طـ  معرفـة سـ   اـدور     السيد سعيد - 65

(   A/69/671  رةر الـجىة امستشارةة ع  العمـيـة امل تـطـة )  
 اليوي السا ق ف ا، و الـ ة الاجنـيزةة ف اب

)ـوروغـواي(: غالـت  ن عـرم     السيدة مسولتشـيتل  - 66
الت ارةر  شكو رمس  ـةاما غـيـة غ ـو هناةـة الـدورة سـيكون لـه      
  ثب سـيب عـ  يفثر الـجىة   املسائو املعرو ة عـيــا واختـاك   
غرارا   شـ هناب وغـد  فـاغم هـاا امجتـاو  اسـتمرار وـاـ حت        
احلالــة الــ   ايفــت اســتثىائية   الســا ق  الــة م لوفــةب وةــتعني  

يفارا  املسةولة ع  اياغة الت ارةر اسـتعرام الو ـ    لعـ  ا
وم  ـد     هـاا الشـ ن،   عـ  الفور وةى    ـن متـارن املسـاءلة  

 م   ال سـد مجاع  م  ـسو الىجا    حت يق الىتائعب  
ــيو  - 67 ــز ماسـ ــيد روةـ ــارةة   السـ ــة امستشـ ــيس الـجىـ )رئـ

ــو     ــال   ريفو عـــ  استفســار ممث ــة(: غ لشــةون اليفارة وامليزايفي

ــة  ــر الـجىـــ ــويفان  ن   رةـــ ــة   الســـ ــ  العمـيـــ ــارةة عـــ امستشـــ
ــة ــزمري العــايفي الــاي ةتــراو     عــد  ــم  الطــا  ـُ امل تـط ر ال

ومل ة ـدي   بـسا ي   عد اسـتالي   رةـر األمـني العـاي     5و  4  ني
ــة امستشــارةة  م   مىتاــ   شــرة     ــر  ىل الـجى كلــد الت رة
ــد     ــ  ر    اـ ــ لة التـ ــ مول ـن مسـ ــ  املـ ــات/يفوفمربب ومـ ار الثـ

الوثائق سيتم  ــا   وغت غرة ب والـجىة امستشارةة   ـ   
 عـ  ـه ة امستعدايف لـ ياي  دورها   اجيايف احلوب

ــان - 68 ــيد رامايفاثـ ــ  املراِغ السـ ــال  ن  )يفائـ ــة(: غـ ــة املاليـ  ـ
ــدايف الت ــارةر اخلمســة        ــة العامــة واســـت اــعو ة    ع األمايف

اسعة والستنيب ال افية املطـو ة لـجزء الرئيس  م  الدورة الت
 ةوغــد ســعت لـ يــاي  ــالد يفون التــ ثب عـــ  األعمــال اجلارةــ  

 الفعـــو    عـــدايف الت ـــارةر األ ـــر ب و  ـــال األمايفـــة العامـــة 
ومكت ا الـجىة اخلامسة والـجىة امستشارةة وـمايفتا ـا ســويفا   

 مجاعية م  ـسو معاجلة هاو املشكـة  طرة ة شامـةب
 ب17:00فعت اجللسة الساعة ُر 
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