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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة
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  تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة  - ٦٩/٢٢٥
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 ٥٤/٢١٥ و ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦املــؤرخ  ٥٣/٧إىل قراراهتــا  إذ تشــري  
ــؤرخ  ــؤرخ  ٥٥/٢٠٥ و ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب   ٢٢امل  كــانون األول/ديســمرب  ٢٠امل
املــــــؤرخ  ٥٨/٢١٠ و ٢٠٠١كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢١املـــــؤرخ   ٥٦/٢٠٠ و ٢٠٠٠

 ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٢٢املــؤرخ  ٦٠/١٩٩ و ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ٢٣
ــؤرخ  ٦٢/١٩٧ و ــمرب   ١٩املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ ٦٤/٢٠٦ و ٢٠٠٧كـ ــانون  ٢١ املـ كـ

إىل كـذلك  ، و٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢املؤرخ  ٦٦/٢٠٦ و ٢٠٠٩األول/ديسمرب 
املتعلــق بالســنة الدوليــة للطاقــة   ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٦٥/١٥١قرارهــا 

الـذي قـررت    ٢٠١٢كانون األول/ديسـمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٥املستدامة للجميع وقرارها 
  عقد األمم املتحدة لتوفري الطاقة املستدامة للجميع، ٢٠٢٤- ٢٠١٤مبوجبه إعالن الفترة 

الــذي اعتمــدت  ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٨املــؤرخ  ٥٥/٢إىل قرارهــا  وإذ تشــري أيضــا  
ــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام       ــة والوثيقــة اخلتامي ــه إعــالن األمــم املتحــدة لأللفي  )١(٢٠٠٥مبوجب

املســتوى للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة   والوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع 
ــة ــة ل  ،)٢(لأللفيـ ــة اخلتاميـ ــة يف    والوثيقـ ــة العامـ ــيس اجلمعيـ ــده رئـ ــذي عقـ ــاص الـ ــاع اخلـ  الجتمـ

  ،)٣(ملتابعة اجلهود املبذولة صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ٢٠١٣أيلول/سبتمرب   ٢٥
_______________ 

 .٦٠/١القرار  )١(

 .٦٥/١القرار  )٢(

 .٦٨/٦القرار  )٣(
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ــد    ــد تأكيـ ــة   وإذ تعيـ ــأن البيئـ ــو بشـ ــالن ريـ ــادئ إعـ ــة مبـ ــال   )٤(والتنميـ ــدول أعمـ وجـ
، وإذ تشري إىل التوصيات واالستنتاجات الواردة يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة  )٥(٢١ القرن

والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة       )٦(العاملي للتنمية املستدامة (خطة جوهانسربغ للتنفيـذ) 
  ،)٧(“املستقبل الذي نصبو إليه”للتنمية املستدامة املعنونة 

إىل االجتماع الرفيع املسـتوى بشـأن تـوفري الطاقـة املسـتدامة للجميـع الـذي         وإذ تشري  
قــد يف دورهتــا الســابعة والســتني ومت التركيــز فيــه علــى احلصــول علــى الطاقــة وكفــاءة الطاقــة ُع

  ومصادر الطاقة املتجددة،
دامة للجميـع  اإلعالن عن انطالق عقد األمم املتحـدة لتـوفري الطاقـة املسـت     وإذ تالحظ  

يف إطار املنتـدى السـنوي األول لتـوفري الطاقـة املسـتدامة للجميـع،        ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٥ يف
ــرة     وإذ ــالل فتـ ــز خـ ــا التركيـ ــظ أيضـ ــنتني التالحـ ــرأة     األسـ ــل املـ ــن أجـ ــة مـ ــى الطاقـ ــة علـ وليـ

  والصحة،  والطفل
يف  مببـــادرة الطاقـــة املســـتدامة للجميـــع الـــيت أطلقهـــا األمـــني العـــام وإد حتـــيط علمـــا   

  الصدد،  هذا
يـة  ربالوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر الـدويل الثالـث املعـين بالـدول اجلز        أيضا وإذ حتيط علما  

إجـراءات  ”املعنونة  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١الصغرية النامية املعقود يف آبيا يف الفترة من 
الـدعوة إىل اختـاذ    ال سـيما ، و)٨(“العمل املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسـار سـاموا)  

  إجراءات من أجل النهوض بالطاقة املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية،
الــذي عقــده األمــني العــام، وترحــب   اختتــام مــؤمتر القمــة املعــين باملنــاخ  وإذ تالحــظ  

  مبسامهته يف الزخم السياسي احلايل الرامي إىل حفز العمل على التصدي لتغري املناخ،

_______________ 

، ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٤‐٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،          )٤(
، ١ والتصويب)، القرار A.93.I.8املبيع (منشورات األمم املتحدة، رقم  األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر اجمللد

 املرفق األول.

 املرجع نفسه، املرفق الثاين. )٥(

 ‐آب/أغســـطس  ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٦(
ألول، والتصــويب)، الفصــل ا  A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

 ، املرفق.٢ القرار

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٧(

 .، املرفق٦٩/١٥القرار  )٨(
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الــذي رحبــت    ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠املــؤرخ   ٦٨/٣٠٩ىل قرارهــا إ وإذ تشــري  
، وقـررت  )٩(بتقرير الفريق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة         فيه
إلدمـاج أهـداف   الرئيسـي  سـاس  هـو األ قترح الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـوية    م يكون أن

مـع التسـليم بأنـه سـُينظر أيضـا       ،٢٠١٥ة ملـا بعـد عـام    خطـة التنميـ  صـلب   التنمية املسـتدامة يف 
ــتني     مـــدخالت أخـــرى يف يف ــعة والسـ ــدورة التاسـ ــة يف الـ ــة الدوليـ ــاوض احلكوميـ ــة التفـ عمليـ

  العامة،  للجمعية
 أن الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية يقتــرح يف تقريــره هــدفا بشــأن تالحــظوإذ   

  بتكلفة ميسورة وعلى حنو موثوق، كفالة توفري الطاقة املستدامة احلديثة للجميع
ألن انعدام إمكانية احلصول على الطاقة وخدمات الطاقة احلديثـة   وإذ يساورها القلق  

 املستدامة عامل مهم يؤثر على حنو مباشر يف اجلهود املبذولة للقضاء علـى الفقـر الـذي يشـكل    
ــداف ا       ــق األه ــت احلاضــر ويف حتقي ــامل يف الوق ــاملي يواجــه الع ــة يف أكــرب حتــد ع ــة لأللفي  إلمنائي

  النامي،  العامل
بليـون شـخص يف البلـدان الناميـة يعتمـدون علـى        ٢,٦ألن  وإذ يساورها بالغ القلـق   

بـال كهربـاء،   يعيشـون  بليـون شـخص    ١,٢الكتلة األحيائيـة التقليديـة يف الطهـي والتدفئـة وأن     
ــىت  ــون وحـ ــدما تكـ ــة  عنـ ــدمات الطاقـ ــوافرة، خـ ــدور   ال متـ ــون مبقـ ــني امليكـ ــن اليـ ــراء امـ لفقـ

  تكاليفها،  دفع
ــا        وإذ تشــدد   ــدة واملتجــددة وتعزيزه ــة اجلدي ــادة اســتخدام مصــادر الطاق ــى أن زي عل

ألغراض التنمية املستدامة ميكـن أن يسـهما بقـدر كـبري يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة واألهـداف         
  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

على ضـرورة اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات حلشـد مـوارد ماليـة كافيـة           اوإذ تشدد أيض  
ذات نوعية مالئمة يتم توفريها يف الوقت املناسب، وضـرورة نقـل التكنولوجيـا بشـروط متفـق      
عليها إىل البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة لكـي يتـاح هلـا اسـتخدام            

  صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، بكفاءة وعلى نطاق أوسع،م ال سيمامصادر الطاقة، و
ــه    وإذ تعيــد تأكيــد   ــه وأن  وجــوب أن يتحمــل كــل بلــد املســؤولية الرئيســية عــن تنميت

ميكن يف هذا الصدد إال إعادة التشديد على أمهية دور السياسـات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة     ال
م بضـرورة هتيئـة بيئـة مؤاتيـة لالسـتثمار والتمويـل       الوطنية يف حتقيق التنميـة املسـتدامة، وإذ تسـلّ   

  املطرد على مجيع املستويات،
_______________ 

)٩( A/68/970  وCorr.1. 
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األعمال اليت تقوم هبا الوكالة الدولية للطاقة املتجـددة هبـدف    وإذ تالحظ مع التقدير  
تشجيع تبين مجيـع أشـكال الطاقـة املتجـددة علـى نطـاق واسـع وبصـورة متزايـدة واسـتخدامها           

  على حنو مستدام،
ــاق         دوإذ تشــد   ــيع نط ــل بتوس ــبيل إىل التعجي ــة كس ــدان النامي ــة متكــني البل ــى أمهي عل

  استخدام مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة يف العامل أمجع،
ضرورة اتباع هنج متسق متكامـل إزاء مسـائل الطاقـة وتعزيـز أوجـه التـآزر        وإذ تؤكد  

يـز علـى القضـاء علـى الفقـر      بني مجيع جوانب خطة الطاقة العاملية للتنميـة املسـتدامة، مـع الترك   
  وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،

بتقرير األمني العام عن عقد األمم املتحدة لتوفري الطاقـة املسـتدامة    حتيط علما  - ١  
يف خطــة العمــل  ةاإلســراع بتنفيــذ األهــداف االســتراتيجية احملــدد  علــى وتشــجع، )١٠(للجميــع

  العاملية للعقد؛
تعزيـــز مصـــادر الطاقـــة بشـــأن  )١١(يـــر األمـــني العـــامبتقر حتـــيط علمـــا أيضـــا  - ٢  
  ؛واملتجددة  اجلديدة

ــا    - ٣   ــة املتجــددة      كــذلكحتــيط علم ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال ــدير الع ــر امل بتقري
ــة علــى دعــم الــدول   ٢٠١٥-٢٠١٤برنــامج عملــها وميزانيتــها للفتــرة   عــن ، وتشــجع الوكال

  تجددة؛األعضاء فيها يف حتقيق أهدافها املتعلقة بالطاقة امل
غريهــا مــن إىل األمــني العــام أن يعــد، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء و تطلــب  - ٤  
ــد     ذات الصــلة صــاحبة املصــلحة  األطــراف ــا يف إطــار العق ــرا عــن األنشــطة املضــطلع هب ، تقري

والترتيبات املؤسسية وترتيبـات املسـاءلة    واألنشطة املتصلة به على صعيد منظومة األمم املتحدة
لتقدميـه   مبادرة الطاقة املستدامة للجميع، وذلـك أصحاب املصلحة يف ويل جلميع يف األجل الط

  السبعني؛  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا
ضرورة زيادة حصة مصادر الطاقة اجلديدة واملتجـددة يف مـزيج الطاقـة     تؤكد  - ٥  

ديثـة  العاملي بوصف ذلك إسهاما مهما يف تأمني طرق حصول اجلميع على خدمات الطاقـة احل 
ــة       ــا املتصــلة بالطاق ــأن أنشــطة البلــدان فيمــا يتعلــق باملســائل األوســع نطاق املســتدامة، وتســلم ب

_______________ 

)١٠( A/69/395. 

)١١( A/69/323. 
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ترتيب أولوياهتا وفقا للتحديات اليت تواجه كل بلد وتبعا لقدراتـه والظـروف الـيت ميـر هبـا،       يتم
  يف ذلك مزيج الطاقة املتوفر لديه؛  مبا

ــتخدام الطاقـــ  تشـــدد  - ٦   ــاءة اسـ ــة  علـــى أن حتســـني كفـ ــة الطاقـ ــادة حصـ ة، وزيـ
اســتخدام الطاقــة، عوامــل يف كفــاءة التكنولوجيــات أكثــر نظافــة تتســم بب والنــهوضاملتجــددة، 

  مهمة يف حتقيق التنمية املستدامة؛
بأن حصة مصادر الطاقـة اجلديـدة واملتجـددة حاليـا مـن إمـدادات الطاقـة         تقر  - ٧  

تزال منخفضة بسبب مجلة عوامل منها ارتفاع تكـاليف التكنولوجيـات    ال الصعيد العاملي على
املناسبة وانعدام فرص احلصول عليها، وتدعو إىل اختاذ إجراءات جتعل مصـادر الطاقـة اجلديـدة    
واملتجددة جمديـة مـن الناحيـة االقتصـادية، عـن طريـق تعزيـز الـدعم يف جمـايل البحـث والتطـوير            

ــبة علــ    ــادرات مناس ــة علــى     واالضــطالع مبب ــتثمارات املالئم  ى صــعيد السياســات وضــخ االس
فيهـا   الصعيدين الوطين والدويل من خـالل عمـل احلكومـات بالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة، مبـا        

  القطاع اخلاص؛
كومـــات أن تتخــذ مزيـــدا مــن اإلجـــراءات حلشــد املـــوارد املاليـــة    احلب هتيــب   - ٨  

اهتا مبرحلـة انتقاليـة ولنقـل التكنولوجيـا إليهـا      أجل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـاد       من
وبنـاء قـدراهتا ونشـر التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا اجلديـدة         متفق عليها بـني األطـراف  بشروط 

  ؛)٦(والقائمة يف تلك البلدان، على النحو املبني يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ
حلكومــات علــى بــذل اجلهــود مــن أجــل هتيئــة بيئــة مؤاتيــة وتطويرهــا ا تشــجع  - ٩  

  على مجيع املستويات لكفالة تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة واستخدامها؛
 علـى ضـرورة حتسـني سـبل احلصـول، ألغـراض التنميـة املسـتدامة، علـى          تشدد  -  ١٠  

تكـون جمديـة اقتصـاديا    والـيت  فهـا  ميكـن التعويـل عليهـا وحتمـل تكالي    الـيت  طاقة الخدمات وموارد 
اختالف األوضاع يف البلدان الناميـة والبلـدان    االعتبارسليمة بيئيا، وتأخذ يف ومقبولة اجتماعيا و

  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واختالف سياساهتا الوطنية واالحتياجات اخلاصة هبا؛
تـوفري الطاقـة املسـتدامة     على العمل من أجل أن يصـبح  تعيد تأكيد تصميمها  - ١١  

  للجميع حقيقة واقعة؛
بأمهيــة إيــالء االعتبــار الواجــب ملســائل الطاقــة عنــد إعــداد خطــة التنميــة    تقــر  - ١٢  

  ؛٢٠١٥بعد عام   ملا
األطــراف صــاحبة باحلكومــات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة و هتيــب  - ١٣  

ــادة      املصــلحة  ــع، حســب االقتضــاء، بــني زي ــوارد الطاقــة اجلديــدة    األخــرى اجلم اســتخدام م
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املتطـورة،   الطاقـة  واملتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة االعتماد على تكنولوجيـات 
مبــا يف ذلــك تكنولوجيــات الوقــود األحفــوري األنظــف، واالســتخدام املســتدام ملــوارد الطاقــة    

 سـعيا اقة يف األجـل األطـول،   التقليدية اليت ميكن أن تليب االحتياجات املتزايدة من خدمات الط
  تحقيق التنمية املستدامة؛ل

 األولويــة حلصــول اجلميــع علــى  ملــنحبالــدول األعضــاء حشــد اجلهــود   هتيــب  - ١٤  
خدمات الطاقة احلديثة املستدامة، حيث تساهم هذه اخلدمات يف القضاء علـى الفقـر وحتسـني    

وحتسـني الصـحة واملسـاعدة علـى     املسـاواة وإنقـاذ األرواح    أوجـه عـدم   نوعية احلياة واحلد مـن 
تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية واحلد مـن املخـاطر البيئيـة، مبـا يف ذلـك املخـاطر املرتبطـة        
بـــتغري املنـــاخ، وتؤكـــد أن هـــذه اخلـــدمات أساســـية لتحقيـــق اإلدمـــاج االجتمـــاعي واملســـاواة 

  اجلنسني؛  بني
ــاركة   هتيـــب  - ١٥   ــاء مشـ ــاركة النسـ ــات أن تشـــجع مشـ ــة   باحلكومـ ــة وفعالـ كاملـ

ومتساوية وتوليها زمام القيادة يف تصميم وتطبيـق سياسـات الطاقـة وأن تعمـم مراعـاة املنظـور       
  اجلنساين يف تلك السياسات؛

احلكومـــات إىل أن تكفـــل اســـتفادة املـــرأة بالكامـــل وعلـــى       أيضـــا تـــدعو  - ١٦  
امها هلــذا النــوع املســاواة مــع الرجــل مــن الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة واملســتدامة واســتخد  قــدم
الطاقــة مــن أجــل النــهوض بــتمكني املــرأة اقتصــاديا، مبــا يف ذلــك فــرص العمــل املتاحــة هلــا   مــن
  ذلك من الفرص املدّرة للدخل؛  وغري

على وضع استراتيجيات جمدية موجهـة حنـو السـوق ميكنـها أن تـؤدي       تشجع  - ١٧  
وإىل زيـــادة قـــدرة إىل خفـــض تكـــاليف مصـــادر الطاقـــة اجلديـــدة واملتجـــددة بأســـرع طريقـــة 

التكنولوجيــات علــى املنافســة، بطــرق منــها القيــام، حســب االقتضــاء، باعتمــاد سياســات  هــذه
  عامة يف جماالت البحث والتطوير وتنمية األسواق؛

ــة واملتعــددة     تكــرر دعوهتــا  - ١٨   مجيــع مؤسســات التمويــل واجلهــات املاحنــة الثنائي
ــات غــ     ــل واملنظم ــة ومؤسســات التموي ــراف املعني ــة إىل أن تواصــل،   األط ــة اإلقليمي ري احلكومي

حسب االقتضاء، دعم اجلهود الرامية إىل تطوير قطـاع الطاقـة يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت       
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باالستناد إىل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة املالئمـة للبيئـة الـيت    

 القائمــةعلــى حنــو تــام هيكــل التنميــة لالقتصــادات   ثبتــت جــدواها، مــع األخــذ بعــني االعتبــار 
االسـتثمار الالزمـة لتوسـيع     مسـتويات  بلـوغ الطاقـة يف البلـدان الناميـة، وأن تسـاعد علـى       على

  نطاق إمدادات الطاقة، مبا يف ذلك خارج املناطق احلضرية؛
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األمني العام على مواصلة بذل اجلهـود مـن أجـل تعزيـز حشـد املـوارد        تشجع  - ١٩  
الية بطريقة مستقرة ميكن التنبؤ هبا وتوفري املساعدة التقنية وعلى تعزيز فعالية األموال املتاحـة  امل

حاليا على الصعيد الدويل واالستفادة منها بشكل كامـل يف التنفيـذ الفعـال للمشـاريع الوطنيـة      
  واإلقليمية ذات األولوية العليا يف جمال مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة؛

ــبت  - ٢٠   ــة     طلـ ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ إىل األمـــني العـ
ــادرات الــيت        ــها املب ــة أمــور من ــاره مجل ــذ هــذا القــرار، آخــذا يف اعتب ــرا عــن تنفي والســبعني تقري
ــع          ــى مجي ــة عل ــة مؤاتي ــة بيئ ــن أجــل هتيئ ــة م ــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي ــا ال اضــطلعت هب

ة واملتجددة واستخدامها، مبا يف ذلك التدابري املتخـذة لتحسـني   املستويات لتعزيز الطاقة اجلديد
  إمكانيات احلصول على هذه التكنولوجيات؛

ــددة واملمارســـات    هتيـــب  - ٢١   ــة املتجـ ــتخدام الطاقـ ــام أن يشـــجع اسـ ــاألمني العـ بـ
 املستدامة املتصلة هبا يف مجيع مرافق األمم املتحدة يف أحناء العامل، وأن يدرج نتـائج اإلجـراءات  

  املتخذة يف هذا الصدد يف تقريره إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني؛
ــرر  - ٢٢   ــبعني     تقـ ــة والسـ ــدورهتا احلاديـ ــال املؤقـــت لـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ أن تـ
ــد ــون   البن ــي املعن ــدة واملتجــددة    ”الفرع ــة اجلدي ــز مصــادر الطاق ــون   “ تعزي ــد املعن ــار البن يف إط

  .“املستدامة  التنمية”
  

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


