
A/RES/69/213األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
30 January 2015 

  والستون التاسعةالدورة
من جدول األعمال١٩البند

 

الرجاء إعادة االستعمال
14-67775 (A) 

*1467775*  
 

  
    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Corr.1و  A/69/468(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

دور النقل وممرات النقل العابر يف ضمان التعاون الدويل من أجـل    - ٦٩/٢١٣
  التنمية املستدامة

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــة  إذ تشــري    ــو بشــأن البيئ ــة إىل إعــالن ري ــرن احلــادي   ، )١(والتنمي ــال الق وجــدول أعم
ـــرن   ، و)٢(والعشــرين ، وإعــالن جوهانســربغ )٣(٢١برنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القـ

وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة (خطــة  ، )٤(بشــأن التنميــة املســتدامة
ــذ)  ــم  ، و)٥(جوهانســربغ للتنفي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي ــة    الوثيق ــة املســتدامة املعنون املتحــدة للتنمي

  ،)٦(“املستقبل الذي نصبو إليه”
بإعالن عشق أباد الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل الرفيع املسـتوى املعـين   يط علما وإذ حت  

بالــدور الــذي يضــطلع بــه النقــل وممــرات النقــل العــابر يف ضــمان التعــاون الــدويل واالســتقرار    

_______________ 

، اجمللـد  ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،       )١(
، ١والتصــويب) القــرار  A.93.I.8(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع   القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر األول،
 األول. املرفق

 فسه، املرفق الثاين.املرجع ن )٢(

 ، املرفق.١٩/٢-القرار دإ )٣(

 ‐ آب/أغسـطس   ٢٦تقريـر مؤمتـــر القمــــة العاملـــي للتنميــة املستدامـــة، جوهانسبـــرغ، جنــــوب أفريقيــــــا،      )٤(
والتصــويب)، الفصــل األول،   A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤
 ، املرفق.١ رارالق

 ، املرفق.٢املرجع نفسه، القرار  )٥(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٦(
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بالتعـاون مـع    ،)٧(٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤ و ٣د يف عشق أباد، يومي املعقو ،والتنمية املستدامة
اللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واالحتـاد        

  الدويل للنقل الربي،
التــابع  املســتدام فريــق االستشــاري الرفيــع املســتوى املعــين بالنقــلالإنشــاء وإذ تالحــظ   
  ،لعاملألمني ا
عامليـة مـن أجـل النقـل املسـتدام،      الشـراكة  الاملبادرة الرامية إىل إقامة  أيضا وإذ تالحظ  

النقــل املســتدام بوصــفه قــوة دافعــة ’’وفقــا ملــا أعلــن عنــه املشــاركون يف املــؤمتر املعــين مبوضــوع 
 ، الــذي شــارك يف تنظيمــه االتفــاق‘‘٢٠١٥للتنميــة االقتصــادية يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

ــاد الـــدويل للنقـــل الـــربي وُعقـــد يف نيويـــورك يف     تشـــرين  ١٠العـــاملي لألمـــم املتحـــدة واالحتـ
  ،٢٠١٤أكتوبر /األول

النقـل العـابر السـليمة بيئيـا واآلمنـة والفعالـة       النقل وملا تضطلع به ممرات  وإدراكا منها  
بفعاليـة  واملوثوقة واملتاحـة بتكلفـة معقولـة مـن دور مهـم يف تيسـري حركـة السـلع واألشـخاص          

ــاون          ــز التع ــاعي لألشــخاص وتعزي ــاه االجتم ــو االقتصــادي املســتدام وحتســني الرف ــم النم ودع
  والتجارة بني البلدان على الصعيد الدويل،

الضوء على الدور الـذي تضـطلع بـه الطـرق والسـكك احلديديـة الدوليـة،         وإذ تسلط  
ــة، واللوج      ــوانئ اجلاف ــائط، وامل ــددة الوس ــتية املتع ــز اللوجس ــداد   واملراك ــتيات وسالســل اإلم س

العاملية، وتكامل وسائط النقل، والتكنولوجيات املناسبة، وصيانة اهلياكل األساسـية وحتسـينها،   
  يف تعزيز سالسة النقل الدويل العابر،

على ضرورة مواءمـة وحتسـني اهلياكـل األساسـية ومرافـق وخـدمات النقـل        وإذ تشدد   
  لنقل العابر،للنقل وادولية واملرور عرب احلدود على امتداد املمرات ال

لجـان  الأمهية مشاريع حساب األمم املتحدة للتنمية املقرر أن تضـطلع هبـا   الحظ توإذ   
تابعة لألمم املتحدة واليت تركز على تطوير ممرات أوسع نطاقـاً للنقـل العـابر    المس اخلقليمية اإل

  لها تشتغل بشكل جيد،وحتديد متطلبات اهلياكل األساسية املؤسسية واملادية الالزمة جلع
املـــؤرخ  ٥٨/٩ و ،٢٠٠٣أيار/مـــايو  ٢٢املـــؤرخ  ٥٧/٣٠٩ا إىل قراراهتـــشـــري توإذ   

 ٦٠/٥ و ،٢٠٠٤نيســـان/أبريل  ١٤املـــؤرخ  ٥٨/٢٨٩ و ،٢٠٠٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٥
 ،٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٣١املـــؤرخ  ٦٢/٢٤٤ و ،٢٠٠٥تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٦املـــؤرخ 

_______________ 

)٧( A/68/991.املرفق ، 
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 ،٢٠١٢نيســان/أبريل  ١٩املــؤرخ  ٦٦/٢٦٠ و ،٢٠١٠ارس آذار/مــ ٢املــؤرخ  ٦٤/٢٥٥ و
بشأن حتسني السالمة على الطرق على الصـعيد   ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٠املؤرخ  ٦٨/٢٦٩ و

العاملي واحلاجـة إىل وضـع خطـط لتحسـني السـالمة علـى الطـرق علـى امتـداد الطـرق الدوليـة            
العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق       ملمرات العبور مبا يتماشى واخلطة العاملية املتعلقـة بعقـد   

٢٠٢٠-٢٠١١،  
لسالمة علـى الطـرق،   لرفيع املستوى الثاين اليف هذا الصدد باملؤمتر العاملي  وإذ ترحب  

ــا املقــرر عقــده  الســتعراض التقــدم ، ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩ و ١٨يــومي يف برازيلي
  ف عقد العمل،احملرز يف تنفيذ اخلطة العاملية لعقد العمل ويف حتقيق هد

بأمهيــة تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية بوســائل    وإذ تســلم   
إنشـاء نظـم تتسـم بالكفـاءة للنقـل العـابر تربطهـا باألسـواق الدوليـة وتعزيـز هـذه الـنظم،              منها
ــة يف هــذا الصــدد ؤكــد ت وإذ ــة غــري الســاحلية وبلــدان    أمهي إقامــة شــراكات بــني البلــدان النامي
 العـــابر الناميـــة وشـــركائها يف التنميـــة علـــى الصـــعد الـــوطين والثنـــائي ودون اإلقليمـــي  ملـــرورا

  واإلقليمي والعاملي،
التعـاون الـدويل مـن أجـل التصـدي للمسـائل املتعلقـة         مواصـلة بضرورة تسلم   - ١  

  ؛بوصفها عنصرا مهما من عناصر التنمية املستدامةممرات النقل العابر النقل وب
ــة،   ترحـــب   - ٢   ــة األمـــم املتحـــدة املعنيـ بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا مؤسســـات منظومـ

ومنظمـة   ،املصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة   و البنـك الـدويل،   ال سيما، واألخرى واملنظمات الدولية
ــة  ،اجلمــارك العامليــة االحتــاد الــدويل و ،واالحتــاد الــدويل للنقــل الــربي  ،ومنظمــة التجــارة العاملي
لتكامل االقتصـادي اإلقليمـي، وغريهـا مـن املنظمـات اإلقليميـة       ومنظمات ا ،للسكك احلديدية

والنقــل اإلقليميـة املعنيـة، كـل يف نطـاق واليتـه، مــن أجـل إقامـة املمـرات الدوليـة للنقـل            ودون
  العابر وتشغيلها؛

علــى إىل بــذل اجلهــود مــن أجــل تعزيــز التعــاون والتكامــل االقتصــادي  دعوتــ  - ٣  
حتسني البنية التحتية للنقل عرب احلدود وتعزيز الترابط اإلقليمـي  وسائل منها اإلقليمي، بالصعيد 

  ؛على الصعيد اإلقليمي وتيسري التجارة واالستثمار
علـى   واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة مواصـلة التشـجيع     الدول األعضاءب هتيب  - ٤  

مـة وتشـغيل   املشاركة يف إقا األطراف صاحبة املصلحةتعزيز التواصل واملشاورات الدورية بني 
  ؛الدولية لنقل العابرالنقل واممرات 
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اتفاقيـات األمـم املتحـدة واتفاقاهتـا بشـأن      توقع بعـد  مجيع الدول اليت مل تدعو   - ٥  
  ؛أو مل تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إىل أن تنظر يف القيام بذلك تيسري النقل والنقل العابر

مـن أجـل    حسـب االقتضـاء،   علـى ضـرورة تعبئـة مـوارد ماليـة إضـافية،      تؤكد   - ٦  
بوســائل منـها تعزيــز الشـراكات بــني   وذلـك   ،تطـوير هياكــل النقـل األساســية وخـدمات النقــل   

  جلميع؛االقطاعني العام واخلاص بغية حتقيق تنمية مستدامة تشمل 
مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة املعنيـة،        شجع ت  - ٧  

ــددة  ــة،     واجلهــات املاحنــة املتع ــة، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات الدولي ــى األطــراف والثنائي عل
حشـد املسـاعدة املاليـة والتقنيـة للبلـدان مـن أجـل        علـى  تتعاون أن ق جهودها ويتنستواصل  أن

  العابر وفق مبدأي االستدامة والشمول؛والنقل إقامة ممرات للنقل 
ــدعو   - ٨   ــدول األعضــاء وا   ت ــام إىل التمــاس آراء ال ــة  األمــني الع ملنظمــات اإلقليمي

والدوليــة املعنيــة والكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا اللجــان اإلقليميــة، بشــأن  
املسائل املتعلقة بتطوير النقل وممرات النقل العابر ونقل تلك اآلراء إىل اجلمعية العامـة يف تقريـر   

 موجز يعرضه عليها يف دورهتا السبعني.
  

  ٧٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


