
A/RES/67/263 األمــم املتحـدة 

 

 ية العامةاجلمع
Distr.: General 
20 June 2013 

  السابعة والستونالدورة 
 من جدول األعمال٢٠البند

 

الرجاء إعادة االستعمال
12-49436 

*1249436*  
 

  
    ٢٠١٣مايو / أيار١٧قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/67/L.65( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

املرور العابر املوثوق بـه واملـستقر للطاقـة ودوره يف كفالـة التنميـة                 - ٦٧/٢٦٣
  املستدامة والتعاون الدويل

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٣/٢١٠ إىل قرارها إذ تشري  
 املعنونــة إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة   وإذ تــشري أيــضا  

  ،)١(“نصبو إليهاملستقبل الذي ”
الــيت تنفــذ  الــدور املتعــاظم للمــرور العــابر للطاقــة يف العمليــات إذ تــضع يف اعتبارهــاو  

  العاملي، على الصعيد
العـابر املوثـوق بـه    مـن أجـل املـرور    ر اهلـام الـذي تؤديـه مراكـز النقـل       بالدو وإذ تسلم   
  تقر للطاقة إىل األسواق الدولية،واملس

 يتـسم    موثوق به  مستقر نظام   وجود أن من مصلحة اجملتمع الدويل بأسره        وإذ تالحظ   
   لنقل الطاقة، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية للتنمية املستدامة،بالكفاءة
الـصعد الـوطين والثنـائي ودون اإلقليمـي واإلقليمـي             باجلهود املبذولة على   برحتوإذ    

ــم  و ــاء نظـ ــدويل يف بنـ ــة   لالـ ــوارد الطاقـ ــارة يف مـ ــة وتيـــسري التجـ ــل الطاقـ ــل نقـ ــز مـــن أجـ تعزيـ
  املستدامة، التنمية

 بوســائل لبلــدان الناميــة غــري الــساحلية لبأمهيــة تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة   تــسلموإذ   
،  وتعزيـز هـذه الـنظم      العـابر تربطهـا باألسـواق الدوليـة       كفـاءة للنقـل     بال تتـسم إنـشاء نظـم      منها

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١(
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تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان  : أن برنــامج عمــل أملــايت تأكيــد يف هــذا الــصدد  تعيــد إذو
النامية غري الساحلية يف إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلـدان الناميـة             

يشكل إطارا أساسيا إلقامة شـراكات حقيقيـة بـني           )٢(وبلدان املرور العابر النامية   غري الساحلية   
غــري الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة وشــركائها يف التنميــة علــى الــصعد الناميــة البلــدان 

  الوطين والثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي،
ــدوإذ تكــرر   ــة    تأكي ــشأن البيئ ــو ب ــادئ إعــالن ري ــة مب ــواردة يف  )٣( والتنمي ــادئ ال  واملب

 إىل التوصـيات واالسـتنتاجات الـواردة يف خطـة تنفيـذ             وإذ تـشري  ،  )٤(٢١جدول أعمال القـرن     
شأن تـسخري الطاقـة      ب )٥()للتنفيذ جوهانسربغخطة  ( نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     

  املستدامة، ألغراض التنمية
املرور العــابر املوثــوق بــه واملــستقر املعــين بــفيــع املــستوى نتــائج املــؤمتر الر تالحــظوإذ   

يف  يف عـــشق أبـــاد الـــذي عقـــدللطاقـــة ودوره يف كفالـــة التنميـــة املـــستدامة والتعـــاون الـــدويل 
  ،٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٣

 الــيت “الطاقــة املــستدامة للجميــع”مبــادرة األمــني العــام  اســتهالل وإذ تالحــظ أيــضا  
قــرار و وكفــاءة اســتخدام الطاقــة ومــصادر الطاقــة املتجــددة   الطاقــةاحلــصول علــىركــز علــى ت

لطاقـــــة تـــــوفري ا عقـــــد األمـــــم املتحـــــدة ل٢٠٢٤-٢٠١٤اجلمعيـــــة العامـــــة إعـــــالن العقـــــد 
  ،)٦(للجميع املستدامة
ــسلم  - ١   ــة إىل        ت ــل الطاق ــز نق ــن أجــل تعزي ــدويل م ــاون ال ــف التع ــضرورة تكثي  ب

  ؛األخرى نظم النقلوعن طريق خطوط األنابيب ورة موثوق هبا بصاألسواق الدولية 

_______________ 

 غــري الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة  الناميــةتقريــر املــؤمتر الــوزاري الــدويل للبلــدان )٢(
ــة  وامل ــة الدولي ــة واإلمنائي  ٢٩ و ٢٨التعــاون يف جمــال النقــل العــابر، أملــايت، كازاخــستان،   ب املعــينؤســسات املالي
 .األول، املرفق )A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس /آب

ــو دي جــانريو،        )٣( ــة، ري ــة والتنمي ــين بالبيئ ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــر م ــران١٤‐٣تقري ــه / حزي ، ١٩٩٢يوني
، ١ ، القرار) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (ات اليت اختذها املؤمتر القراراألول، اجمللد

 .األولاملرفق 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(

 ‐أغـسطس   / آب ٢٦تقريـر مؤمتـــر القمــــة العاملـــي للتنميــة املستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنـــوب أفريقيـــــا،           )٥(
، الفـــصل األول، ) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع   (٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٤

 .، املرفق٢ القرار

 .٦٧/٢١٥انظر القرار  )٦(
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ــضافة اجتمــاع دويل للخــرباء يف     رحــبت  - ٢   ــستان است ــة تركمان ــاقتراح حكوم  ب
املرور العـابر املوثـوق بـه واملـستقر     املعين بـ املؤمتر الرفيع املستوى  نتائج   ملتابعة   ٢٠١٤أوائل عام   

  ؛للطاقة ودوره يف كفالة التنمية املستدامة والتعاون الدويل
ــدعو  - ٣   ــضاء    ت ــدول األع ــتمس آراء ال ــام أن يل ــني الع ــة  األم ــات املعني  يف والكيان

املـسائل املتعلقـة بـاملرور العـابر املوثـوق          بشأن  منظومة األمم املتحدة، مبا فيها اللجان اإلقليمية،        
  مـن   اآلراء يف تقريـر مـوجز      هـذه الطرائق املمكنة للتعاون الدويل وأن يبلـغ        وبه واملستقر للطاقة    

  .فيها األمانة العامة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني ملواصلة النظر
  ٨٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ مايو/ أيار١٧
  


