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 - 221/75ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى ق ارراتها  7/53المؤرخ  16تشرين األول/أكتوبر  1998و  215/54المؤرخ  22كانون

األول/ديسـ ـ ــمبر  1999و  205/55المؤرخ  20كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2000و  200/56المؤرخ  21كانون
األول/ديسـ ـ ــمبر  2001و  210/58المؤرخ  23كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2003و  199/60المؤرخ  22كانون
األول/ديسـ ـ ــمبر  2005و  197/62المؤرخ  19كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2007و  206/64المؤرخ  21كانون
األول/ديسـ ـ ــمبر  2009و  206/66المؤرخ  22كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2011و  225/69المؤرخ  19كانون
األول/ديسـ ـ ــمبر  2014و  201/70المؤرخ  22كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2015و  233/71المؤرخ  21كانون
األول/ديسـ ـ ــمبر  2016و  224/72المؤرخ  20كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2017و  236/73المؤرخ  20كانون
األول/ديسـ ـ ـ ــمبر  2018و  255/74المؤرخ  19كانون األول/ديسـ ـ ـ ــمبر  ،2019وكذلك إلى ق ارريها 151/65

المؤرخ  20كانون األول/ديسـمبر  2010المتعلق بالسـنة الدولية للااقة المسـتدامة للجميو و  215/67المؤرخ

 21كانون األول/ديسمبر  ،2012الذي قررت فيه أن تعلن الفترة  2024-2014عقدا لألمم المتحدة لتوفي ـ ـ ــر
الااقة المستدامة للجميو،

وإذ تعيد تأكيد قرارهـا  1/70المؤرخ  25أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015المعنون ”تحويـ عـالمنــاة اـة

التنمية المس ـ ــتدامة لعا  ،“2030الذي اعتمدت فيه مجموعة من األهداف والغايات العالمية الش ـ ــاملة وال عيدة
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المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة ،التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول ،وإذ تعيد تأكيد التزامها بالعم

دون كل من أج تنفيذ هذه الخاة بالكام بحلول عا  ،2030وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميو صوره
ط ال غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة،
وأبعاده ،بما في ذلك الفقر المدقو ،هو أكبر تحد يواجهه العالم وشر ٌ
والتزامها بتحقيق التنمية المس ـ ـ ــتدامة بأبعادها الث ة  -االقتص ـ ـ ــادي واالجتماعي والبي ي  -على نحو متوازن
ومتكام  ،وباالسـ ــتفادة من ازنجازات التي تحقق

ما لم ينفذ من تلك األهداف،

في إ ار األهداف ازنمائية لأللفية والسـ ــعي إلى اسـ ــتكمال

وإذ تؤكد من جديد أيضاااااا قرارها  313/69المؤرخ  27تموز/يوليه  2015بشـ ـ ــأن اة عم أدي

أبابا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثـال

لتموي التنم ية ،التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزـ جزءا ال يتج أز من اـة التنميـة

وتدعمها وتكمُلها وتس ــاعد على تو ــي س ــيا غاياتها المتص ــلة بوس ــائ التنفيذ من
المس ــتدامة لعا ،2030
ُ
ل س ــياس ــات وإجراءات عملية ،وتؤكد من جديد االلت از الس ــياس ــي القوي بالتص ــدي لتحدي التموي وتهي ة

بي ة مؤاتيه على جميو المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات لتحقيق التنمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،بروح من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة والتض ـ ـ ـ ـ ـ ــامن على

الصعيد العالمي،

وإذ تؤكد من جديد اتفا باري

()1

وبدء نفاذه في وق م زر ،وإذ تش ـ ـ ـ ــجو جميو األ راف في االتفا

اف في اتفامية األمم المتحدة از ارية بش ـ ـ ــأن تغير المناخ
على تنفيذه بش ـ ـ ــز كام  ،واأل ر ف

()2

التي لم تودع بعد

صزوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضما  ،حسب االقتضاء ،على القيا بذلك في أقرب وق ممزن،

وإذ ترحب بعقد قمة العم المنا ي لعا  ،2019بدعوة من األمين العا  ،في  23أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر،

وإذ تحيط علما بالم ادرات وااللتزامات المتعددة الشركاء المقدمة

ل القمة،

وإذ تبرز أوجه التآزر بين اة التنمية المستدامة لعا  2030واتفا باري ،
وإذ تعرب عن القلق من أن ــه ،في مـ ـ مع ــدالت التق ــد الح ــالي ــة ،لن تتحقق بحلول ع ــا 2030

أي غاية من الغايات العالمية المتعلقة بالااقة الواردة في أهداف التنمية المستدامة،

وإذ تشااااااااير إلى قرارها  2/55المؤرخ  8أيلول/س ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  2000الذي اعتمدت بموج ه إع ن األمم

المتحدة لأللفية والو يقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعا 2005

المستوى للجمعية العامة المعني باألهداف ازنمائية لأللفية(،)4
وإذ تعيد تأكيد إع ن ريو بش ـ ــأن البي ة والتنمية

()5

()3

والو يقة الختامية ل جتماع العا الرفيو

وجدول أعمال القرن 21

()6

والم ادئ المنص ـ ــو

عليها فيهما ،وإذ تشير إلى التوصيات واالستنتاجات الواردة في اة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية

_________________

( )1اعتُمد في إ ار اتفامية األمم المتحدة از ارية بشأن تغير المناخ في الو يقة  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1المقرر  /1أ.21-
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 )2
( )3القرار .1/60
( )4القرار .1/65
( )5تقرير مؤتمر األمم المتح ــدة المعني ب ــالبي ــة والتنمي ــة ،ريو دي ج ــانيرو 14-3 ،حزيران/يوني ــه  ،1992المجل ــد األول ،الق اررات التي
اتخذها المؤتمر (منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيو  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1المرفق األول.

( )6المرجو نفسه ،المرفق الثاني.
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المس ـ ــتدامة ( اة جوهانس ـ ــبر للتنفيذ)

”المسـ ـ ـ ــتقب الذي نصـ ـ ـ ــبو إليه“

()8

()7

والو ائق الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المس ـ ــتدامة المعنونة

والمؤتمر الدولي الثال

المعني بالدول الجزرية الصـ ـ ـ ــغيرة النامية ،المعنونة

المعج للدول الجزرية الص ـ ـ ــغيرة النامية (مس ـ ـ ــار س ـ ـ ــاموا)“( ،)9ومؤتمر األمم المتحدة الثاني
”إجراءات العم
َّ

المعني بالبلدان النامية غير ال ساحلية ،المعنونة ”برنامج عم فيينا لصال البلدان النامية غير الساحلية للعقد

 ،)10(“2024-2014ومؤتمر األمم المتحدة الرابو المعني بأق البلدان نموا ،المعنونة ”برنامج عم إس ــانبول
لصال أق البلدان نموا للعقد ،)11(“2020-2011

وإذ تعيد أيضااا تأكيد الخاة الحضـ ـرية الجديدة المعتمدة في مؤتمر األمم المتحدة المعني بازس ــزان

والتنمية الحض ـ ـرية المسـ ــتدامة (الموئ الثال ) الذي عقد في كيتو ،في الفترة من  17إلى  20تش ـ ـرين األول/

أكتوبر  ،)12(2016والتي تشدد على أمور من جملتها أهمية الااقة بالنس ة للمدن،

تحم ك بلد المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية عن تنميته وأن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وإذ تعيد كذلك تأكيد واجب ُّ

واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات ازنمائية الو نية لها دور في تحقيق التنمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ال يمزن إيفا ه حفقه من التأكيد،

وإذ تسّلم بضرورة تهي ة بي ة مواتية على جميو المستويات وفي جميو القااعات لتحقيق التنمية المستدامة،

وإذ تؤكاد من جادياد الحقو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاديــة للبلــدان على مــا لهــا من موارد الاــاقــة وحقهــا في تحــديــد

السياسات المناس ة زنتاج الااقة واستخدامها ،وإذ تسلم بأن اة عا  2030ستنفذ لما فيه مصلحة الجميو،

من أج الجي الحالي واألجيال المقبلة،

وإذ تشادد على أن حصــول الجميو بتكلفة ميســورة على دمات الااقة الحديثة المو وقة والمســتدامة

هو جزء ال يتج أز من القضـ ــاء على الفقر وتحقيق اة عا  ،2030وعلى أن زيادة اسـ ــتخدا الااقة الجديدة

والمتجددة وتعزيزها ،بما في ذلك في النظم الموجودة ارج ناا الشـ زة وال مركزية ،وكفاءة اســتخدا الااقة

يمزنهما تقديم إسها كبير في هذا الصدد،

وإذ يساااااوراا الق القلق ألن  3ب يين ش ـ ــخل في البلدان النامية ،و اص ـ ــة في المنا ق الريفية،

يعتمدون على الكتلة األحيائية التقليدية والفحم والكيروسـ ـ ـ ـ ـ ــين في الاهي والتدف ة ،مو ما يترتب على ذلك من
آ ار غير متناس ة تتص بالصحة وبعبء العم على النساء واأل فال ومن يعيش من الناس في مروف من

الهشاشة ،بما في ذلك ما يقدر بـ ـ ـ  4م يين حالة وفاة قب األوان سنويا ،وأنه رغم أن عدد سزان العالم الذين

ال يسـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدون من الااقة الكهربائية انخف

إلى ما دون البليون نسـ ـ ـ ـ ـ ــمة ،ف ن قرابة  840مليون شـ ـ ـ ـ ـ ــخل

ال يزالون محرومين من إمزانية الحصول على الكهرباء ،وأن المو ومية ويسر التكلفة ما زاال يشز ن تحديات
في العديد من البلدان ،حتى مو زيادة عدد األســر المعيشــية الموصــولة بالش ـ زات ،وأن أفريقيا يوجد بها أكثر

_________________

( )7تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،جوهانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر  ،جنوب أفريقيا 26 ،آب/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيو  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفص األول ،القرار  ،2المرفق.

 4 -أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر 2002

( )8القرار  ،288/66المرفق.
( )9القرار  ،15/69المرفق.
( )10القرار  ،137/69المرفق الثاني.
( )11تقرير مؤتمر األمم المتحــدة الرابو المعني بــأق ـ البلــدان نموا ،إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانبول ،تركيــا 13-9 ،أيــار/مــايو ،)A/CONF.219/7( 2011
الفص الثاني.

( )12القرار  ،256/71المرفق.
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من نص ـ ـ ــن العددين المذكورين ،وأنه حتى حين تتوفر دمات الااقة ف ن الم يين من الفقراء ليسـ ـ ـ ـوا قادرين

على دفو تكاليفها،

وإذ تالحظ مع القلق أن الاـاقـة تمثـ أقـ من  1في المـائـة من ازنفـا الكلي لألمم المتحـدة على

أهداف التنمية المستدامة ،رغم أهميتها ال الغة أيضا في تحقيق أهداف أ رى،

وإذ تالحظ قلق الق ما يتهدد صـ ــحة ازنسـ ــان وس ـ ـ مته ورفاهه من أ اار بسـ ــبب جائحة مر

فيروس كورونا (كوفيد ،) 19-ع وة على ما تعر ـ ـ ـ ـ

له المجتمعات واالقتص ـ ـ ــادات من ا ت الت ش ـ ـ ــديدة،

وما ألحقته الجائحة من أ ر مدمر بحياة الناس وسب عيشهم ،وأن أشد الف ات فق ار و عفا هي األكثر تضر ار
منها ،وإذ تؤكد من جديد الاموح للعودة إلى المس ـ ــار الص ـ ــحي لتحقيق أهداف التنمية المس ـ ــتدامة عن ريق

و ــو اس ــتراتيجيات للتعافي تتس ــم باالس ــتدامة والش ــمول تعجي خ بالتقد ص ــوب تنفيذ اة عا  2030تنفيذا
كام والمس ــاعدة على الحد من ار وقوع ص ــدمات في المس ــتقب  ،وإذ تس ــلم بأن جائحة كوفيد 19-تتالب

امها الوحدة والتضامن وتجديد التعاون القائم على تعددية األ راف،
اتخاذ تدابير عالمية قو ُ

وإذ تؤكد على المنافو االجتماعية واالقتصـ ـ ـ ـ ــادية ال الغة األهمية التي تُجتنى من الااقة الميسـ ـ ـ ـ ــورة
التكلفة والمو وقة والمس ـ ـ ــتدامة والحديثة ،وعلى ـ ـ ــرورة إعادة ص ـ ـ ــياغة فهم الااقة من كونها وحدة تقنية إلى

كونها شـ ـ ـ ــر ا من شـ ـ ـ ــروط توفير الخدمات االجتماعية األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ،بما في ذلك الرعاية الصـ ـ ـ ــحية والتنمية

االقتصادية والقضاء على الفقر،

وإذ تسااال بأن دمات الااقة الميس ــورة التكلفة والمو وقة والمس ــتدامة والحديثة

ــرورية ل س ــتجابة

بفعالية لألزمات الصـ ـ ــحية مث جائحة كوفيد 19-ولعواقبها وتحقيق التعافي منها على نحو مسـ ـ ــتدا وشـ ـ ــام

منها تزويد مرافق الرعاية الصـ ـ ـ ــحية بالكهرباء ،وتوفير مياه الشـ ـ ـ ــرب المأمونة

يمزن من الصـ ـ ـ ــمود ،ألغ ار
ّ
والمياه ال زمة للنظافة الصحية ،بما فيها غس اليدين ،فض عن توفير المياه للزراعة وإنتاج األغذية ،ودعم
النظم الغذائية المستدامة ،وتوفير دمات االتصاالت للربط بين الناس وت ادل المعلومات وتيسير التعليم ،مو

ازشــارة إلى أن األزمة غير المســبوقة التي تســبب

فيها جائحة كوفيد 19-ســتكون لها آ ار ايرة على التقد

نحو الوفاء بااللت از بضــمان حصــول الجميو بتكلفة ميســورة على دمات الااقة الحديثة المو وقة والمســتدامة
في االسـ ـ ـ ـ ــتثمار في الااقة في عا  ،2020مو ازشـ ـ ـ ـ ــارة إلى

بحلول عا  ،2030إذ ُس ـ ـ ـ ـ ـج أكبر انخفا
إع نات الحزومات التي تهدف إلى الوص ـ ـ ــول باالن عا ات إلى مس ـ ـ ــتوى الص ـ ـ ــفر ،وإذ تحيط علماخ باالجتماع
الوزاري لمجموعة العش ـرين بشــأن الااقة ،الذي اســتضــافته المملكة العربية الســعودية يومي  27و  28أيلول/
سبتمبر  ،2020واألعمال الجارية التي تقو بها مجموعة العشرين في هذا الصدد،

وإذ تشااادد على أهمية تمزين البلدان النامية من تحقيق اسـ ــتفادة الجميو من

ل ازس ـ ـراع بتوسـ ــيو

ناا سب الحصول على الااقة المستدامة والميسورة التكلفة والمو وقة والحديثة على الصعيد العالمي،
وإذ تشااااادد أيضاااااا على أهمية الجهود الكبيرة التي ُبذل

في البلدان النامية وأس ـ ـ ــهم

في الرفو من

معدل تزويد الس ـ ـ ـ ــزان بالكهرباء على الص ـ ـ ـ ــعيد العالمي إلى  89في المائة في عا  ،2017وإذ تش ـ ـ ـ ــدد على
الحاجة إلى مواصـ ــلة سـ ــد النقل الحاص ـ ـ في إيصـ ــال الكهرباء إلى كثير ممن يصـ ــعب الوصـ ــول إليهم من

السزان ،وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
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وإذ تسااااال بأن ك بلد ي تحم المس ـ ـ ــؤولية الرئيس ـ ـ ــية عن تنميته االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعية وأن ذلك

ســيشــم تعب ة الموارد المالية وكذلك بناء القدرات ونق التكنولوجيات الســليمة بي يا إلى البلدان النامية بشــروط

متفق عليها على نحو مت ادل ،تشم شرو ا ميسرة وتفضيلية،

وإذ ترحب بارتفاع حصة الااقة المتجددة كجزء من مجموع استه ك الااقة النهائي في عا 2016

بأس ـ ـ ـ ـ ـ ــرع وتيرة تُس ـ ـ ـ ـ ـ ــج منذ عا  2012وبالتخفيض ـ ـ ـ ـ ـ ــات الكبيرة التي رأت على تكاليج الااقة المتجددة،
وبالمسـ ـ ــاهمات ازيجابية الصـ ـ ــافية لهذا القااع في إيجاد فر

المتجددة از ـ ـ ــافية ،التي بات

العم  ،وبالتوسـ ـ ــو الس ـ ـ ـريو في قدرات الااقة

اآلن أكبر من الموارد األ رى في قااع الكهرباء ،وإذ تش ـ ـ ــير إلى أن التكلفة

الع ْمرية للااقة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمس ـ ـ ـ ـ ـ ــية و اقة الرياح في العديد من منا ق العالم قادرة تماما على منافس ـ ـ ـ ـ ـ ــة موارد
ُ
الااقة التقليدية،
وإذ تالحظ مع التقدير األعمال التي تقو بها الوكالة الدولية للااقة المتجددة والتي تيسر زيادة تبني

جميو أشزال الااقة المتجددة على ناا واسو واستخدامها على نحو مستدا ،

وإذ تحيط علما بعم الش ـراكات المتعددة أصــحاب المصــلحة ،بما في ذلك م ادرة الااقة المســتدامة

للجميو ،التي وفرت ز ما قويا لتش ـ ــجيو الااقة المتجددة وكفاءة الااقة ،وبالم ادرات المض ـ ــالو بها في إ ار
اة العم العالمية المتعلقة بالمناخ وم ادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية وم ادرة الااقة المستدامة

للدول الجزرية الص ــغيرة النامية ( )SIDS DOCKوالشـ ـراكة الدولية للتعاون من أج كفاءة اس ــتخدا الااقة

وغيرها من الم ادرات الت ي يمزنها أن تس ـ ـ ــهم في بلو أهداف
دمات الااقة الحديثة المو وقة والمستدامة،

واالنخفا

ـ ـ ــمان حص ـ ـ ــول الجميو بتكلفة ميس ـ ـ ــورة على

وإذ تالحظ مع التقدير أن التحول في نظم الااقة في العالم تتس ـ ــارع ااه بفع التقد التكنولوجي،

الس ـ ـريو في تكلفة الااقة المتجددة ،ونشـ ــر الحلول ال مركزية األق تكلفة ،ودعم السـ ــياسـ ــات له،

وبفض نماذج األعمال الجديدة وت ادل أفض الممارسات ،وإذ ترحب ب نشاء التحالن الدولي للااقة الشمسية

باعت اره منظمة دولية ،وإذ تنوه بالعم المستمر الذي تقو به الوكالة الدولية للااقة المتجددة،

وإذ تؤكد

ـ ــرورة ات اع نهج متسـ ــق متكام إزاء المسـ ــائ المتعلقة بالااقة وتعزيز أوجه التآزر بين

جميو جوانب اة الااقة العالمية ،مو التركيز على القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وإذ تكرر تأكيد التع ّهـد بعــد ترك أي أحــد لن الركــب ،وإذ تؤكــد من جــديــد التس ـ ـ ـ ـ ـ ــليم بــأن ك ارمـة
ازنسـ ـ ــان أ مر أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،والر ة في أن نشـ ـ ــهد أهداف التنمية المسـ ـ ــتدامة وغاياتها وقد تحقق لجميو األمم
والشـ ـ ـ ــعوب ولجميو ش ـ ـ ـ ـرائ المجتمو ،وإذ تجدد االلت از بالسـ ـ ـ ــعي إلى الوصـ ـ ـ ــول إلى أشـ ـ ـ ــد الناس تخلفا عن

الركب أوال،

وإذ تالحظ أن في إ ار االنتقال إلى تمزين الجميو من اقة ميس ـ ـ ـ ــورة التكلفة ومو وقة ومس ـ ـ ـ ــتدامة

وحديثة ،ومن أج تحقيق هدف حص ــول الجميو على الااقة بحلول عا  ،2030ف ن االس ــتعا ــة عن أنواع

الوقود عديم الكفاءة بالغاز النفاي المسـ َّـي أو غيره من أنواع الوقود المنزلي المســتدا  ،مو االعتراف بضــرورة

زيادة حص ـ ـ ـ ـ ــة الااقة المتجددة ،يمزن أن يزون ح منا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا في المنا ق الحضـ ـ ـ ـ ـ ـرية للحد كثي ار من اآل ار
الصــحية الســلبية إذا ما اســتخد مصــد ار للاهي ،وازســها في ف

اتفا باري ،
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-1

تحيط علما بتقرير األمين العا عن

-2

تحيط علما أيضااااا بدور الوكالة الدولية للااقة المتجددة وأنشـ ــاتها ،وتشـ ــجو الوكالة على

الااقة الحديثة المو وقة والمستدامة

؛

()13

ــمان حص ــول الجميو بتكلفة ميس ــورة على دمات

مواص ــلة دعم أعض ــائها في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالااقة المتجددة ،فضـ ـ عن مس ــاهمات التحالن الدولي

للااقة الشمسية ،وتشجو عم الوكالة من أج بذل جهود جماعية لمعالجة التحديات المشتركة الرئيسية أما

توسيو ناا الااقة الشمسية ،فض عن مساهمات المنظمات والمنتديات الدولية وازقليمية األ رى في اة
الااقة العالمية؛
-3

ترحب بالتقد الكبير الذي ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج بخص ـ ـ ـ ـ ـ ــو

-4

تشجع قوة الحزومات وغيرها من الجهات المعنية صاح ة المصلحة على اتخاذ إجراءات

التنمية المستدامة()14؛

العديد من غايات الهدف  7من أهداف

من أج تحقيق حص ــول الجميو على اقة ميس ــورة التكلفة ومو وقة ومس ــتدامة وحديثة ،وزيادة حص ــة الااقة

الجديدة والمتجددة على الصـعيد العالمي ،وتحسـين إدماج البلدان النامية في التعاون في قااع الااقة ،حسب
االقتضــاء ،وزيادة معدل تحســن الكفاءة في اســتخدا الااقة بهدف اســتحدال نظا للااقة النظيفة والمنخفضـة
االن عا ات والقليلة االن عال الكربوني والقادرة على الصـ ـ ـ ـ ـ ــمود في وجه التغيرات المنا ية واآلمنة والمتسـ ـ ـ ـ ـ ــمة

بالكفاءة والحديثة والميسـ ـ ـ ــورة التكلفة والمسـ ـ ـ ــتدامة ،نظ ار للفوائد الشـ ـ ـ ــاملة للتنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ،مو مراعاة تنوع

األو ــاع الو نية للبلدان النامية وأولوياتها وســياســاتها واالحتياجات التي تختل بها والتحديات التي تواجهها

والقدرات التي تمتلكها ،بما في ذلك مزيج الااقة المتوفر لديها ونظم الااقة التي تستخدمها؛
-5

تدعو إلى

ـ ــمان حص ـ ــول الجميو بتكلفة ميس ـ ــورة على دمات الااقة الحديثة المو وقة

والمســتدامة ،ألن هذه الخدمات تشــز جزءا ال يتج أز من تدابير القضــاء على الفقر ،وصــون كرامة ازنســان،
ودعم نوعية الحياة والفر

االقتصـ ـ ـ ـ ــادية ،ومزافحة عد المسـ ـ ـ ـ ــاواة ،وتعزيز الصـ ـ ـ ـ ــحة والوقاية من االعت ل

والوفيات ،وإتاحة إمزانية الحصـ ــول على التعليم ومياه الشـ ــرب المأمونة و دمات الصـ ــرف الصـ ــحي ،واألمن
الغذائي ،والحد من مخا ر الكوارل ودعم القدرة على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــمود ،والتخفيج من آ ار تغير المناخ والتكيج

معه ،والحد من األ ر البي ي ،وازدماج االجتماعي ،والمساواة بين الجنسين ،بما في ذلك من أج المتضررين

من حاالت الاوارئ ازنسانية؛
-6

تؤكد أهمية إتاحة إمزانية الحص ـ ـ ـ ــول على وس ـ ـ ـ ــائ أنظن وأكفأ وأكثر اس ـ ـ ـ ــتدامة للاهي

والتدف ة ،وترحب بالجهود الجارية ،وتدعو في هذا الصدد إلى التشجيو على تهي ة بي ة مواتية على الصعيدين

الو ني والدولي لزيادة استخدا وسائ الاهي والتدف ة المستدامة واألنظن واألكفأ في جميو البلدان ،و اصة
في البلدان النامية؛
-7

تشاااااااجع الحزومات ومنظومة األمم المتحدة والجهات المعنية ص ـ ـ ـ ــاح ة المص ـ ـ ـ ــلحة على

االس ـ ــتفادة من القدرة التنافس ـ ــية للااقة المتجددة من حي

التكلفة ،وال س ـ ــيما في المنا ق الواقعة ارج ناا

ش زة الكهرباء ،من أج تحقيق حصول الجميو على الااقة ،وذلك مث بو و أ ر السياسات لنظم القياس

_________________
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والدفو ،واش ـ ــتراط إجراء مقارنات بين تكاليج توس ـ ــيو الشـ ـ ـ زة والحلول المتاحة ارج ناا الشـ ـ ـ زة ،وتيس ـ ــير

االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار من جانب المص ـ ـ ـ ـ ــارف المحلية واألجنبية ،وتثقيج الا ب والمجتمعات المحلية والمس ـ ـ ـ ـ ــتثمرين

وأصــحاب المشــاريو بشــأن الااقة المتجددة وكفاءة الااقة وحفظها ،من جملة أنشــاة أ رى ،وحيثما كان ذلك

ممزنا ومناس ا؛
-8

تعترف بالدور الرئيسي الذي يؤديه حاليا الغاز الابيعي في العديد من البلدان ،وب مزانات

اتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاع نااقه إلى حد كبير على مدى العقود المقبلة لتلبية الالب في بع

البلدان ،وكذلك في قااعات

جديدة مث قااع النق  ،ودعم التحول نحو نظم الااقة المنخفضـ ـ ـ ــة االن عا ات ،وتدعو الحزومات إلى تعزيز

أمن الااقة من
-9

والالب المتعلقين بالغاز؛

ل ت ادل أفض الممارسات والمعارف من أج تأمين العر

تؤيد حص ــول البلدان النامية ،وال س ــيما أق البلدان نموا والدول الجزرية الص ــغيرة النامية،

على الااقة وفقا الحتياجاتها الو نية لكي تتمزن من معالجة التحديات التي تعتر
من

حصـ ـ ـ ـ ــولها على الااقة

ل تحديد االحتياجات الخاص ـ ـ ــة بز بلد عن ريق تعب ة المس ـ ـ ــاعدة التقنية والمالية واألدوات ال زمة

لتنفيذ حلول الااقة الميسـ ــورة التكلفة والمو وقة والمسـ ــتدامة والحديثة لتجاوز العجز القائم في سـ ــب الحصـ ــول

على الااقة؛

- 10

تهيب بالحزومات التوس ـ ـ ــو في اس ـ ـ ــتخدا الااقة المتجددة ارج قااع الااقة ،مو مراعاة

األولويات والمعوقات على الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الو ني ،في قااعات الصـ ـ ـ ـ ـ ــناعة والتدف ة والتبريد والتشـ ـ ـ ـ ـ ــييد والهياك
األس ـ ــاس ـ ــية ،وفي قااع النق على وجه الخص ـ ــو

 ،بوس ـ ــائ منها الربط بين القااعات على نحو مس ـ ــتدا

والااقة األحيائية المستدامة والحديثة ،في سيا التنمية المستدامة ،بما يشم تغير المناخ ،وتدعو إلى اتخاذ

الم ادرات الداعمة على صعيد السياسة العامة و خ االستثمارات على الصعيدين الو ني والدولي؛
- 11

تسااال بأن التقد المحرز حاليا على الصـ ــعيد العالمي في تحسـ ــين كفاءة اسـ ــتخدا الااقة

يق كثي اخر عن الوتيرة المالوبة لمض ـ ــاعفة المعدل العالمي لتحس ـ ــن كفاءة الااقة بحلول عا  ،2030وتش ـ ــجو
على القيا  ،وفقا للقوانين واألنظمة الو نية ،بتعزيز الم ادرات واسـ ــعة االنتشـ ــار بشـ ــأن كفاءة اسـ ــتخدا الااقة
في جميو القااعات االقتصـ ـ ـ ــادية ،واعتماد وتحدي

لوائ ومعايير أداء الم اني ،وو ـ ـ ـ ــو ع مات دالة على

كفاءة اســتخدا الااقة ،وتشــجيو نظم إدارة الااقة ،وتعدي الم اني القائمة وســياســات المشــتريات العامة بشــأن

الااقة ،من جملة رائق أ رى حسـ ـ ــب االقتضـ ـ ــاء ،فض ـ ـ ـ عن إعااء أولوية للش ـ ـ ـ زات الذكية للااقة ونظم

الااقة المنا قية و اط الااقة المجتمعية لتحسـ ــين أوجه التآزر فيما بين االسـ ــتخدا النظيج والفعال للموارد

التقليدية والااقة المتجددة وكفاءة اســتخدا الااقة ،بهدف تعزيز الترابط بين الهياك األســاســية للااقة النظيفة
والمتجددة وتحسين كفاءة استخدا الااقة؛
- 12

تدعو إلى تعزيز التعاون على الص ــعيد ازقليمي لتش ــجيو االبتكار وتس ــهي التموي ودعم

الربط بين شـ ـ ـ زات الااقة ازقليمية ،حس ـ ــب االقتض ـ ــاء ،عبر الحدود للنهو

بالتكام االقتص ـ ــادي والتنمية

المسـ ــتدامة وت ادل أفض ـ ـ الممارسـ ــات التي تسـ ــتجيب ل حتياجات ازقليمية فيما يتعلق بالهدف  7من أهداف

التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة والص ـ ـ ـ ـ ت التي ترباه بأهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة األ رى ،وفي هذا الصـ ـ ـ ــدد ،تشـ ـ ـ ــجو
الحزومات على تعزيز الروابط القائمة بينها في مجال الااقة ،وعلى ربط أسـ ـ ـ ـوا الااقة ازقليمية وزيادة أمن

الااقة على الصعيد العالمي؛
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تهيب بالحزومات وكذلك المنظمات الدولية وازقليمية المعنية وغيرها من الجهات المعنية

صــاح ة المصــلحة الجمو ،حســب االقتضــاء ،بين زيادة اســتخدا موارد الااقة الجديدة والمتجددة وزيادة كفاءة

اس ــتخدا الااقة وزيادة االعتماد على تكنولوجيات الااقة المتاورة ،بما في ذلك تكنولوجيات الوقود األحفوري
األنظن ،واالستخدا المستدا لموارد الااقة التقليدية؛
- 14

تشاااااااااجع الحزومــات والمنظمــات الــدوليــة وازقليميــة المعنيــة وغيرهــا من الجهــات المعنيــة

ص ـ ـاح ة المصـ ــلحة على تشـ ــجيو االسـ ــتثمار في تاوير نظم للااقة تكون مسـ ــتدامة ومو وقة وحديثة وشـ ــاملة
للجميو ومنص ـ ــفة ،بوس ـ ــائ من بينها تعزيز نظم الااقة من

ل الربط بين الشـ ـ ـ زات عبر الحدود ،حس ـ ــب

االقتضـ ـ ــاء ،وعلى النظر في دمج حلول الااقة المتجددة ال مركزية في تخايط الااقة ،حسـ ـ ــب االقتضـ ـ ــاء،

وتسلم بأن االنتقال في مجال الااقة سيتخذ مسارات مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم؛
- 15

تشجع الحزومات وجميو أصحاب المصلحة المعنيين على زيادة االستثمارات وازجراءات

لدعم تنفيذ الهدف  7من أهداف التنمية المسـ ـ ــتدامة ،وإدماج حلول الااقة الميسـ ـ ــورة التكلفة الحديثة والمو وقة
والمس ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،ولتعزيز تدابير مواجهة جائحة كوفيد 19-والتعافي منها ،بما يتماش ـ ـ ـ ـ ــى مو مس ـ ـ ـ ـ ــارات التنمية
المس ــتدامة القادرة على الص ــمود والش ــاملة للجميو ،وتح

البلدان المتقدمة النمو والمنظمات الدولية وازقليمية

المعنية وغيرها من الجهات صـ ـ ـ ـ ــاح ة المصـ ـ ـ ـ ــلحة على دعم جهود البلدان النامية ،وبخاصـ ـ ـ ـ ــة أفقرها وأكثرها
ــعفا ،مو مراعاة الظروف الو نية المختلفة وبما يتماشــى مو األولويات ازنمائية للبلدان النامية ،بســب منها

الشـراكات بين أصـحاب المصـلحة المتعددين ،من أج الوفاء بااللت از بضـمان حصـول الجميو بتكلفة ميسـورة

على دمات الااقة الحديثة المو وقة والمسـ ـ ــتدامة بحلول عا  ،2030مو التسـ ـ ــليم بأن زيادة االسـ ـ ــتثمار في
حلول الااقة الميس ـ ـ ـ ـ ـ ــورة التكلفة والمو وقة والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة والحديثة والتعجي بالعم بما يتجاوز جهود التعافي

بالار المعتادة س ــتس ــاعد البلدان في التص ــدي للجائحة واألزمة االقتص ــادية ،وفي إعادة البناء بش ــز أفض ـ
بسب منها الحد من االن عا ات وإيجاد فر

الصمود الاوي األج والنهو
- 16

العم والتشجيو على استخدا الموارد بزفاءة ،وزيادة القدرة على

بأهداف التنمية المستدامة ،التي هي أهداف متكاملة ومتراباة؛

تشاااااااااجع الحزومات والمنظمات الدولية المعنية وغيرها من الجهات المعنية ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ة

المصـ ـ ـ ــلحة على أن تسـ ـ ـ ــتخد وتعزز ،في اسـ ـ ـ ــتراتيجياتها المتعلقة بالااقة ،نهجا متكام في تخايط الموارد

وإدارتها يعام

يارات الااقة على أنها قائمة في س ـ ـ ـ ـ ــيا قااعات متراباة من قبي المياه والنفايات ونوعية

الهواء واألغذية وغيرها ،مو مراعاة الظروف الو نية؛
من

- 17

تسل بأن المساواة بين الجنسين وتمزين جميو النساء والفتيات يمزن تحسينهما وتسريعهما

ل إتاحة إمزانية الحصول على الااقة المستدامة ونشرها ،وتهيب بالحزومات ومنظومة األمم المتحدة

ازنمائية والجهات األ رى صـ ـ ــاح ة المصـ ـ ــلحة زيادة البرامج التعليمية وبرامج بناء القدرات لصـ ـ ــال المرأة في
ذلك القااع ،ومواصــلة النهو

بالمســاواة في األجر وإتاحة فر

القيادة وغيرها من الفر

للمرأة في قااع

الااقة ،وتعزيز مشاركة المرأة وميامها بدور ميادي على نحو كام وفعَّال وعلى قد المساواة في و و وتنفيذ

ســياســات وبرامج الااقة ،وتعميم منظور جنســاني في تلك الســياســات والبرامج ،وكفالة إمزانية حصــول المرأة

بالكام وعلى قد المســاواة مو الرج على الااقة المســتدامة واســتخدامها لها من أج النهو

اقتصاديا واجتماعيا ،بما في ذلك فر

8/11

العم المتاحة لها وغير ذلك من الفر

المدرة للد
ّ

؛

بتمزين المرأة
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تشاااجع الحزومات على التعجي  ،حس ــب االقتض ــاء ،وبدعم من الجهات المعنية ص ــاح ة

المصــلحة ،باالنتقال نحو االقتصــادات المســتدامة ،وفقا للســياســات والخاط الو نية ،من

التخفيج والتكيج التي تح ّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن من كفاءة الااقة ،وتوجد فر
للش اب ،من حي

- 19

األجور وإمزانية العم الحر؛

ل اســتراتيجيات

عم أكثر وأفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للجميو ،بما في ذلك

تشاادد على أن ب مزان اســتخدا الااقة المســتدامة أن يســهم في التخفيج من تغير المناخ

والتكيج معه ،وتسلم بأن زيادة انتشار الااقة المتجددة وتعزيز كفاءة الااقة عنصران من عناصر ازسهامات

المحددة و نيا للعديد من البلدان بموجب اتفا باري

تغير المناخ ،وتح
- 20

المعتمد في إ ار اتفامية األمم المتحدة از ارية بش ــأن

على تقديم دعم فعال في حينه للتنفيذ الكام لجميو تلك ازسهامات ،حسب االقتضاء؛

تالحظ أن آ ار تغير المناخ يمزن أن تهدد أيضـ ـ ـ ــا إمزانية الوصـ ـ ـ ــول إلى الااقة وازمداد

بها ،وت حظ أيضـ ـ ـ ــا أهمية زيادة قدرة قااع الااقة على الصـ ـ ـ ــمود في وجه التغيرات المنا ية ،وهو ما يمزن

تيسيره من

ل التوسو في الااقة المتجددة؛

- 21

تؤكد ،مو تنويهها بما أحرز من تقد  ،أن االنتشـ ـ ـ ـ ــار الواسـ ـ ـ ـ ــو الناا للتكنولوجيات غير

كاف وغير متكافئ وأن تقديم الدعم

ـ ــروري لتحقيق ازمزانات الكامنة فيها ،إلى جانب القيا بما هو م ئم

من م ادرات الس ــياس ــة العامة واالس ــتثمارات على الص ــعيدين الو ني والدولي ،وتعاون الحزومات مو الجهات
المعنية صاح ة المصلحة ،بما فيها القااع الخا

؛

الن ُهج ازقليمية واألقاليمية ،التي يمزنها تحقيق جملة من المزايا منها
 - 22تؤكد أيضاااااااااا ميمة ُ
تعزيز انتش ـ ــار الااقة المتجددة والمس ـ ــتدامة عن ريق تيس ـ ــير ت ادل الخبرات ،والحد من تكاليج المعام ت،

واالسـ ـ ــتفادة من وفورات الحجم ،وإتاحة قدر أكبر من الترابط عبر الحدود من أج تعزيز مو ومية نظم الااقة

وقدرتها على الصمود ،وزيادة بناء القدرات المحلية ،وتسّلم بالعم الذي تضالو به المنظمات والم ادرات في

هذا الصدد؛

- 23

تدعو جميو مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التموي المعنية والجهات المانحة المعنية الثنائية والمتعددة

األ راف ،وكذلك مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التموي ازقليمية والقااع الخا

والمنظمات غير الحزومية إلى أن تواصـ ـ ـ ـ

الجهود الجارية وتتخذ المزيد من ازجراءات لتوفير موارد مالية ،حسـ ـ ــب االقتضـ ـ ــاء ،لدعم الجهود الرامية إلى

ـ ــمان إمزانية الحص ـ ــول على اقة ميس ـ ــورة التكلفة ومو وقة ومس ـ ــتدامة وحديثة في البلدان النامية والبلدان

التي تمر اقتص ـ ـ ــاداتها بمرحلة انتقالية ،بما في ذلك موارد الااقة الجديدة والمتجددة التي ب

أن لها مقومات

االس ـ ـ ـ ــتم اررية والتي تكون منخفض ـ ـ ـ ــة االن عا ات وقليلة االن عا ات الكربونية وقادرة على الص ـ ـ ـ ــمود أما تغير
المناخ ،بالتركيز بش ــز

ا

والريفيــة ،وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــير في نف

على إتاحة الااقة وتحقيق التنمية االقتص ــادية في ك من المنا ق الحضـ ـرية

الوق ـ

إلى األ ر المحّفز الــذي يمزن أن يحققــه التموي ـ الميس ـ ـ ـ ـ ـ ــر وغيره من

أشـ ـ ـ ـ ـ ــزال التموي  ،مو األ ذ بعين االعت ار على نحو تا هيز التنمية ل قتصـ ـ ـ ـ ـ ــادات المعتمدة على الااقة

في البلدان النامية؛
- 24

تشااااجع على اس ـ ــتحدال ونش ـ ــر وتوزيو ونق تكنولوجيات س ـ ــليمة بي يا إلى البلدان النامية

بشـ ــروط متفق عليها على نحو مت ادل ،تشـ ــم شـ ــرو ا ميس ـ ـرة وتفضـ ــيلية ،وتؤكد أهمية إدراج مسـ ــألة الااقة

المستدامة
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تشااادد على أهمية االس ــتراتيجيات التي تتبناها جميو الحزومات والجهات المعنية ص ــاح ة

المصلحة والمساهمات التي تقدمها إلى الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة لضمان حصول الجميو بتكلفة

ميسورة على الااقة الحديثة المو وقة والمستدامة ،وتشجو على التنسيق والتعاون بين األمم المتحدة والشراكات
المتعددة أصحاب المصلحة ذات الصلة ،من قبي م ادرة الااقة المستدامة للجميو؛
- 26

تسااااااااال باأل ر المحفز الذي يحققه ت ادل المعارف والخبرات ،وبناء القدرات والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة

التقنية في نش ـ ـ ـ ــر الااقة المس ـ ـ ـ ــتدامة ،وتش ـ ـ ـ ــجو الجهود الحالية وعلى بذل جهود جديدة لتمزين حزومات من

البلدان النامية والجهات المعنية صـ ــاح ة المصـ ــلحة من تخايط مشـ ــاريو الااقة المسـ ــتدامة وتمويلها وتنفيذها

ورصدها لزيادة تعزيز مؤسساتها وقدراتها الو نية؛
- 27

تشجع على و ــو اســتراتيجيات موجهة نحو األسـوا لها مقومات االســتم اررية يمزنها أن

تفضــي إلى تحقيق تخفيضــات س ـريعة أ رى في تكلفة موارد الااقة الجديدة والمتجددة ويمزنها زيادة قدرة تلك
التكنولوجيات على المنافسـة ،بوسـائ منها ،حسـب االقتضـاء ،اعتماد سـياسـات عامة لل ح

والتاوير والنشر

في األس ـ ـ ـ ـ ـوا  ،بما في ذلك ترشـ ـ ـ ـ ــيد إعانات الوقود األحفوري غير الفعالة التي تشـ ـ ـ ـ ــجو على ازس ـ ـ ـ ـ ـراف في
االسته ك عن ريق القضاء على ا ت الت األسوا  ،وفقا للظروف الو نية؛
- 28

تشااااااااادد على أهمية التعليم واألوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط األكاديمية والتكنولوجيا وم اش ـ ـ ـ ـ ـ ـرة األعمال الحرة

من أج و ــو حلول لمواجهة تحديات الااقة وتحقيق االس ــتدامة في مجال الااقة ،وكذلك أهمية االس ــتثمار
في ال ح

والتاوير في تكنولوجيات الااقة المستدامة ،وتشدد أيضا في هذا السيا على الحاجة الملحة إلى

تعزيز التعــاون الــدولي من أج ـ تيس ـ ـ ـ ـ ـ ــير الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى تكنولوجيــا وبحول الاــاقــة النظيفــة ،بمــا في ذلــك

تكنولوجيــات الاــاقــة المتحــددة وكفــاءة الاــاقــة وتكنولوجيــات الوقود األحفوري المتقــدمــة واألنظن ،والهيــاك ـ
المحسنة لتزويد الجميو بخدمات الااقة الميسورة التكلفة والمو وقة والمستدامة والحديثة؛
األساسية
ّ
- 29

تدعو إلى بذل جهود و نية لتعزيز حصـ ـ ــول الجميو بتكلفة ميسـ ـ ــورة على دمات الااقة

الحديثة المو وقة والمس ـ ـ ــتدامة وتعزيز المش ـ ـ ــاركة على الص ـ ـ ــعيد المحلي من أج تكمي النهج الحالية ،وتعيد

تأكيد التزامها بدعم الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي ودون الو ني ،مو االستفادة من التحزم الم اشر
لتلك الجهود الو نية ،حيثما اقتض ـ ــى األمر ،في الهياك األس ـ ــاس ـ ــية واللوائ المحلية ،لتعزيز اس ـ ــتيعاب تلك
الخدمات في قااعات االس ـ ــتعمال النهائي ،مث الم اني الس ـ ــزنية والتجارية والص ـ ــناعية وقااعات الص ـ ــناعة

والزراعة والنق والنفايات والصرف الصحي؛
- 30

تشااجع األمين العا على مواصــلة الجهود الرامية إلى التشــجيو على توفير الموارد المالية

الكافية والمستقرة والقابلة للتنبؤ بها وتقديم المساعدة التقنية من أج الااقة المستدامة ،وتعزيز فعالية وتنسيق
األموال الدولية المناس ـ ة واســتخدامها بشــز كام في التنفيذ الفعال للمشــاريو الو نية وازقليمية ذات األولوية

العليا لض ـ ـ ــمان حصـ ـ ـ ـ ول الجميو بتكلفة ميس ـ ـ ــورة على دمات الااقة الحديثة المو وقة والمس ـ ـ ــتدامة ،وترحب

ب جراء الحوار الرفيو المس ــتوى بش ــأن اس ــتع ار

منتص ــن المدة لعقد األمم المتحدة لتوفير الااقة المس ــتدامة

للجميو ( ،)2024-2014الذي ُنظم في  23و  24أيار/مايو 2019؛
- 31

ِّ
تذكر بــدعوتهــا األمين العــا إلى عقــد حوار رفيو المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى في عــا  ،2021بــدعم من

كيانات منظومة األمم المتحدة ذات الص ـ ــلةُ ،يمول عن ريق التبرعات ،لتعزيز تنفيذ ما يرد في اة التنمية
المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعا  2030من أهداف وغايات تتعلق بالااقة ،دعماخ لتنفيذ عقد األمم المتحدة لتوفير الااقة
10/11
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ضاامان حصااول الجميع بتكلفة ميسااورة على
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

A/RES/75/221

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدا مــة للجميو ،بمــا في ذلــك اــة العمـ العــالميــة للعقــد ،على النحو المبين في تقرير األمين العــا ،

والمنتدى السياسي الرفيو المستوى المعني بالتنمية المستدامة؛
- 32

تشجع ش زة األمم المتحدة المعنية بالااقة على دعم االتسا والتنسيق فيما بين األنشاة

المتعلقـة بالاـاقة التي تقو بهـا كيـانات منظومة األمم المتحـدة ازنمـائيـة ،ك في إ ار الوالية المنو ة به،

بمــا يتمــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــى مو تنفيــذ الق اررات  243/71المؤرخ  21كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2016و  279/72المؤرخ
 31أيار/مايو  2018و  297/74المؤرخ  11آب/أغس ـ ــا

 2020وقرار المجل

االقتص ـ ــادي واالجتماعي

 15/2019المؤرخ  8تموز/يوليه  ،2019بهدف مســاعدة البلدان ،وال ســيما على الصــعيد القاري ،بناء على

لب من حزوماتها ،عن ريق االسـتفادة بشـز صـري من الشـراكات القائمة مو المنظمات الدولية والجهات

المانحة والجهات المعنية صـ ـ ــاح ة المصـ ـ ــلحة األ رى ،بما في ذلك في جهودها الرامية إلى تحقيق حصـ ـ ــول
الجميو على الااقة المستدامة وازسراع بنشرها؛
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تؤكد مجاددا االلت از الوارد في ص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم اــة عــا  2030بعــد ترك أحــد لن الركــب

والتعهد باتخاذ مزيد من الخاوات الملموسة لدعم األشخا

والوصول أوال إلى من هم أشد تخلفا عن الركب؛
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الذين يعيشون أو اعا هشة وأشد البلدان

عفا

تهيب باألمين العا أن يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجو اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا الااقة المتجددة وكفاءة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا الااقة

والممارس ــات المس ــتدامة المتص ــلة بذلك في جميو مرافق األمم المتحدة وعملياتها في أنحاء العالم كافة ،حيثما

كان ذلك مناس ا ومجديا من الناحية االقتصادية؛

 - 35تطلب إلى األمين العا أن يقد إلى الجمعية العامة في دورتها الس ــادس ــة والسـ ـ عين تقري اخر
عن تنفيذ هذا القرار ،بما في ذلك األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاة المض ـ ـ ـ ـ ـ ــالو بها ل حتفال بعقد األمم المتحدة لتوفير الااقة

المس ـ ــتدامة للجميو ،وتقرر أن تدرج في جدول األعمال المؤق

لدورتها الس ـ ــادس ـ ــة والسـ ـ ـ عين ،في إ ار البند

المعنون ”التنمية المسـ ـ ــتدامة“ ،البند الفرعي المعنون ” ـ ـ ــمان حصـ ـ ــول الجميو بتكلفة ميسـ ـ ــورة على دمات
الااقة الحديثة المو وقة والمستدامة“.

الجلسة العامة 48
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