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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.9( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة - ٦٢/١٩٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــوبر/ تــشرين األول١٦ املــؤرخ٥٣/٧ إىل قراراــاإذ تــشري   ٥٤/٢١٥ و١٩٩٨أكت

ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ  ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٥/٢٠٥ و١٩٩٩دي
 ٢٠٠١مربـديــس/ كـانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/٢٠٠ ري أيــضا إىل قراراـاــــإذ تـش و،٢٠٠٠

ــسمرب/كـــانون األول ٢٣ املـــؤرخ٥٨/٢١٠و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٩٩و ٢٠٠٣ديـ
ك تنفيــذتعزيــز مــصادر الطاقــة اجلديـدة واملتجــددة، مبــا يف ذلــب  املتعلقــة٢٠٠٥ديـسمرب/األول

 الربنامج العاملي للطاقة الشمسية،
 ،)١(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعامنتائج إىلوإذ تشري أيضا 
ــرة أن الربنــامج العــاملي للطاقــة الشمــسيةوإذ تالحــظ   أســهم يف٢٠٠٥-١٩٩٦  للفت

إذكــاء الــوعي بالــدور املتزايــد الــذي ميكــن أن تؤديــه مــصادر الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة فيمــا
 صل بإمدادات الطاقة العاملية،يت
ــةوإذ تكــرر تأكيــد  ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ــادئ إعــالن ري ــواردة يف و)٢( مب ــادئ ال املب

 ، وإذ تـشري إىل التوصـيات واالسـتنتاجات الـواردة يف خطـة تنفيـذ)٣(٢١ جدول أعمال القـرن

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
،١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، )٢(

) والتـصويبA.93.I.8منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع (ارات الـيت اختـذها املـؤمترالقـرالد األول،
 .، املرفق األول١القرار

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
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 بـشأن تـسخري)٤()“خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ”(مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامةنتائج
 الطاقة ألغراض التنمية املستدامة،

 تـــشرين ٨ و٧لطاقـــة املتجــددة يـــوميلإىل عقـــد مــؤمتر بـــيجني الــدويلوإذ تــشري 
 املعقود يف بـون، أملانيـا، يف،ملؤمتر الدويل ملصادر الطاقة املتجددةا، ملتابعة٢٠٠٥نوفمرب/الثاين

ــرة مــن ــران ٤ إىل١الفت ــه/حزي ــات املتحــدةظوإذ تالحــ،٢٠٠٤يوني ــة الوالي  عــرض حكوم
مــارس/آذار ٨إىل ٦لطاقــة املتجــددة يف الفتــرة مــنلاألمريكيــة عقــد مــؤمتر واشــنطن الــدويل

٢٠٠٨، 
 ،ألغـراض التنميـة املـستدامةاحلـصول، باملبادرات الرامية إىل حتسني سبلوإذ ترحـب 

ة مــن الناحيــة خــدمات طاقــة ميكــن التعويــل عليهــا وحتمــــل نفقاــا وتكــون مـجديـــعلــى
م يف حتقيــقاســهلإلاالقتـصادية ومقبولــة مــن الناحيـة االجتماعيــة وســليمة مــن الناحيـة البيـئـيـــة

 ،أللفيةاإلمنائية لاإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف األهداف
 أن زيـادة اسـتخدام وتعزيـز مجيـع أشـكال الطاقـة اجلديـدة واملتجـددةعلى شددوإذ ت 

الطاقـة الشمـسية احلراريـة والفلطائيــة الـضوئيةأشـكال، مبا يف ذلـك التنمية املستدامةألغراض
الرياح والطاقة املائية واملـديــة اجلزريــة واحمليطيــة واحلراريـة األرضـية، ووطاقة الكتلة األحيائيـة

تفــق عليهــا يف حتقيــق التنميــة املــستدامة واألهــداف اإلمنائيــة املا كــبريإســهاما اميكـن أن يــسهــم
 اإلمنائية لأللفيــة،  األهدافمبا فيها ذلك ،دوليا

 بــأن زيــادة اســتخدام مــصادر الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة ميكــن أن يتــيحوإذ تعتــرف 
همة لتوفري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة وزيادة إمكانية احلـصول علـى خـدماتمخيارات

 طاقة حديثة،
ام مـصادر الطاقـة اجلديـدة واملتجـددة والتكنولوجيـا أن التوسع يف استخدوإذ تالحظ 

، إضافة إىل زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها، خيارات ميكن يتيحاملتقدمة للطاقة النظيفة
 احمللية، والعامليةأن حتسن األحوال البيئية

 بإسهامات مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة يف خفـض انبعاثـات غـازاتوإذ تعترف 
 يئة والتصدي لتغري املناخ الذي يشكل خماطر وحتديات جسيمة،الدف

_______________

ــســــتقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــس )٤(  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــــا،ــــــتدامة، جوهانــ
ــسطس/آب ــول٤ -أغــ ــبتمرب/ أيلــ ــ( ٢٠٠٢ســ ــمنــ ــمشورات األمــ ــدة، رقــ ــعم املتحــ  A.03.II.A.1 املبيــ

 .، املرفق٢ الفصـل األول، القرار،)بوالتصوي
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بـأن حـصةمـع التـسليم ، أن الطلب العاملي علـى الطاقـة يواصـل االزديـادوإذ تالحظ 
 ،الطاقة املستمدة من املصادر اجلديدة واملتجددة ما زالت منخفضة كثريا عن إمكاناا الكـبرية

  استغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة،احلاجة إىلعلى، يف هذا الصدد،شددوإذ ت
 على احلاجة إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات حلشد توفري موارد ماليـة كافيـةوإذ تشدد 

وذات نوعية مالئمة تصل يف التوقيت املناسب، وكذلك احلاجة إىل نقل التكنولوجيا املتقدمـة
لة انتقالية من أجـل إتاحـة اسـتخدام مـصادرإىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرح

 الطاقة بكفاءة وعلى نطاق أوسع، وال سيما مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة،
لـيس مـن أن كل بلد يتحمل املسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنهوإذ تؤكد من جديد 

ة يف حتقيـق التنميـة التأكيـد علـى دور الـسياسات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـقبيل املغاالة
 علـى مجيـع املـستويات لالسـتثمار والتمويـليـةاتؤ مبيئةاملستدامة، وإذ تسلم باحلاجة إىل يئة

 ،طردامل
 يواصــالن بــأن جلنــة التنميــة املــستدامة والــس االقتــصادي واالجتمــاعيوإذ تعتــرف 

ة والتنميـــة بــدور حمــوري كمنتـــديني ملناقــشة مــصادر الطاقـــة اجلديــدة واملتجــددعضــطالاال
 املستدامة،

 بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـات واملؤسـسات الـيت شرعــت يف سياسـاتوإذ ترحـب 
اجلديـــدة واملتجـــددة ألغـــراض التنميـــة وبـــرامج تـــسعـى إىل توســـيع نطـــاق اســـتخدام الطاقـــة

اللجـــان االقتـــصاديةاإلقليميـــة و واملؤســـسات املبـــادراتبإســـهاماتاملـــستدامـة، وإذ تعتـــرف
ــةاإلقليم ــدان،ي ــذهلا البل ــيت تب ــم اجلهــود ال ــةال ســيماو يف دع ــدان النامي ــر البل ــيت مت ــدان ال  والبل

  يف هذا الصدد،،اقتصاداا مبرحلة انتقالية
 ؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 )٤( احلاجــة إىل التنفيــذ التــام خلطــة جوهانــسربغ للتنفيــذتؤكــد مــن جديــد - ٢ 
 ومي الدويل لتسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة؛ها إطار العمل احلكاعتبارب
 علــى احلاجــة إىل حتـسني ســبل احلــصول، ألغـراض التنميــة املــستدامة،تـشدد - ٣ 

علـى خــدمات ومــوارد طاقــة ميكـن التعويــل عليهــا وحتمــل نفقاـا وتكــون جمديــة مــن الناحيــة
 وتأخـذ يف اعتبارهـا البيئيـة،االقتصادية ومقبولـة مـن الناحيـة االجتماعيـة وسـليمة مـن الناحيـة

_______________

)٥( A/62/208. 
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تنوع احلاالت وتباين السياسات الوطنية واالحتياجات احملددة للبلدان النامية والبلدان الـيت متـر
 اقتصاداا مبرحلة انتقالية؛

احلاجة إىل تكثيف أعمـال البحـث والتطـوير لـدعم تـسخريعلىشدد أيضات - ٤ 
حبـشد املـوارد املاليـة والبـشريةالطاقة ألغراض التنمية املستدامة، مـمـا سـيتطلب زيـادة االلتـزام

، اآلخـريناملعنـيني املـصلحةأصـحابللتعجيل جبهود البحـث، مـن جانـب احلكومـات ومجيـع
 ؛تمع املدين واملنظمات الدوليةحسب االقتضاء، مبا يف ذلك القطاع اخلاص وا

سـائراإلقليمية ذات الصلة والدولية واملنظماتكذلكباحلكومات و تـهـيـب - ٥ 
 اسـتخدام مـصادرزيـادةجلمـع بـنيإىل ا، حـسب االقتـضاء،يسعـاملعنيني ال املصلحةأصحاب

ى التكنولوجيـاتاملتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة االعتمـاد علـاجلديدة والطاقة
ــوري األكثــر نظافــة واالســتخدام ــك تكنولوجيــات الوقــود األحف ــا يف ذل ــة، مب ــة للطاق املتقدم

االحتياجـات املتــزايدة مـن خـدمات الطاقـةاليت ميكن أن تلـيب ، الطاقة التقليديةملوارداملستدام
 يف األجـل األطول من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛

الطاقـة اجلديـدةصادرالوطنية املتعلقـة مبـلعاملية واإلقليمية وا املبادراتتـشجـع - ٦ 
تعزيـز فــرص حـصول أشـــد النـاس فقـرا علـى الطاقــة، مبـا يف ذلـك مـصادر الطاقــةلواملتجـددة

ــددة، و ــدة واملتجـ ــة عليهـــالاجلديـ ــسني كفـــاءة الطاقـــة واحملافظـ ــتحـ اللجوء إىل مـــزيج مـــنبـ
ألحكـام خطـة جوهانـسبـرغ للتنفيـذ بـشـأن تـسخريالتكنولوجيات املتاحـة، مع املراعاة التامـة

 الطاقة ألغراض التنمية املستدامـة؛
املـوارد املاليـة ونقـل توفريباحلكومات اختاذ مزيد من اإلجراءات حلشد يب - ٧ 

 يف البلدان الناميـة والبلـدان الـيتالتكنولوجيا وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئيا
على النحو املبني يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ا مبرحلة انتقالية،متر اقتصادا  

ــةيــب - ٨  ــة املبذول ــدان األفريقي ــود البل ــدعم جه ــدويل أن ي ــاتمع ال  يف جمــال ب
ــدة واملتجـــددة وإنتاجهـــا واســـتخدامها، مـــع التـــسليم تـــشجيع تطـــوير مـــصادر الطاقـــة اجلديـ

ل علــى إمـدادات وخــدمات للطاقـة ميكــنباالحتياجـات اخلاصـة ألفريقيــا فيمـا يتعلــق باحلـصو
 التعويل عليها وحتمل نفقاا؛

 بــاتمع الــدويل أن يقــدم الــدعم إىل أقــل البلــدان منــوا والبلــدانيــب أيــضا - ٩ 
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية يف جهودهـا الراميـة إىل تطـوير واسـتخدام

ة اجلديدة واملتجددة، جبملة وسائل منها تقدمي املساعدة املاليـةمصادر الطاقة، مبا يف ذلك الطاق
 والتقنية؛
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 مجيـع مؤسـسات التمويـل ذات الـصلة واجلهـات املاحنـة الثنائيـةدعوا تكرر - ١٠ 
مؤسـسات التمويـل اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميــة إىل أنكـذلكواملتعـددة األطـراف، و

الراميــة إىل تطــوير قطــاع الطاقــة يف البلــدان الناميــة اجلهــوددعــمتواصــل، حــسب االقتــضاء،
والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــة باالســتناد إىل مــصادر الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة

 الـيت ثبتـت فائـدا، مـع املراعـاة التامـة للبنيـة اإلمنائيـة لالقتـصادات املعتمـدة علـىةبيئلل املؤاتية
ساعد يف حتقيــق معــدالت االســتثمار الالزمــة لتوســيع نطــاقأن تــميــة، والطاقــة يف البلــدان النا

  مبا يف ذلك خارج املناطق احلضرية؛،إمدادات الطاقة
الطاقـة اجلديـدة  األنشطة اجلارية ذات الصلة بتعزيـز مـصادرالحظ وتشجعت - ١١ 

 واملتجددة داخل منظومة األمم املتحدة؛
بأمهيــة تــسخري واصــلة إذكــاء الــوعي منظومــة األمــم املتحــدة علــى متــشجع - ١٢ 

جديــدة ومتجــددةمــصادرتــشجيعالطاقــة ألغــراض التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك ضــرورة
، وبالدور املتزايد الذي ميكـن أن تؤديـه هـذه املـصادر يف إمـدادات الطاقـة علـى النطـاقلطاقةل

 التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛  يف سياقخباصةالعاملي، و
 حـشد املـواردتعزيـز األمني العام على مواصلة بذل جهوده مـن أجـلتشجع - ١٣ 

تعزيز فعاليـة األمـوال الدوليـةو وتوفري املساعدة التقنية،املالية، بطريقة مستقرة وميكن التنبؤ ا
 مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للمـشاريع الوطنيـة واإلقليميـة،املتاحة حاليا واالستفادة الكاملة منها

 ألولوية العليا يف جمال مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة؛ذات ا
ــةتؤكــد - ١٤  املتجــددة املتاحــةاجلديــدة و أن التوســع يف اســتخدام مــصادر الطاق

بوسـائلا على نطـاق العـامل،ــل التكنولوجيا ونشرهــ نقانيتطلبواستكشاف مصــادر إضافيــة
ــها ــدان اجلفيمــاالتعــاونمن ــدان الــشمال وبل  فيمــا بــني بلــدان اجلنــوبالتعــاوننــوب وبــني بل

 ؛والتعاون الثالثي
والـستنيالرابعـةإىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا تطلب - ١٥ 

 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
والـستني، يف إطـارالرابعـة أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدوراتقرر - ١٦ 

ــون ــد املعن ــستدامةالت”البن ــة امل ــون،“نمي ــي املعن ــد الفرع ــة اجلديــدة”البن ــصادر الطاق ــز م تعزي
 .“واملتجددة

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩


