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 السبعونالثانية و الدورة 
 اللجنة الثانية

 جدول األعمالمن  19البند 
    التنمية املستدامة

 تركمانستان: مشروع قرار  
  

 بني مجيع وسائط النقل لتحقيق أهداف التنمية املستدامةالروابط  زيزتع  
 

 إن اجلمعية العامة، 

، وبـ مم  موالـ ة (2)21، وجـدول ععمـال النـ ن (1)إىل إعالن ريو بشأن البيئة والتنميةإذ تشري  
، وخطــة تنفيــج ربتــا   (4)، وإعــالن جوناربغــشأ بشــأن التنميــة املغــتدامة(3)21النــــ ن تنفيــج جــدول ععمــال 

، والوثينـة اتتاميـة ملـؤمت  األمـم املتحـدة (5)مؤمت  النمة العاملي ل تنمية املغتدامة )خطة جوناربغشأ ل تنفيـج(
 ،(6)“املغتنبل الجي ربصبو إليه”ل تنمية املغتدامة املعنوربة 

حتويــل عاملنــا  ”املعنــون  ،2015عي ول/ســبتمش  25املــؤر   70/1ق ارنــا  تؤكددد مددي  ديدددوإذ  
العامليــــة والغــــا و نــــدا  األالــــجي اعتمــــدو ةيــــه  موعــــة مــــن  ،“2030خطـــة التنميــــة املغــــتدامة لعــــا  

تعيـــد ل، و ت كـــل ع ـــس النـــاىل وتفحـــي إىل التحـــو  الـــ  املتع نـــة نلتنميـــة املغـــتدامة، الشـــام ة والبعيـــدة املـــد  
، وإكراكهــا عن 2030التلامهــا نلعمــل كون ك ــل مــن عجــل تنفيــج نــجحب اتطــة نل امــل   ــول عــا  أتكيــد 

__________ 

األول، النـ اراو الـ   ، اجمل ـد1992حلي ان/يوربيـه  14-3تن ي  مؤمت  األمم املتحدة املعين نلبيئة والتنمية، ريو كي جاربريو،  (1) 
 ، امل ةق األول.1 والتصويب( الن ار A.93.I.8)منشوراو األمم املتحدة، رقم املبيع  اختجنا املؤمت 

 امل جع ربفغه، امل ةق الثاين. (2) 

 ، امل ةق.19/2-الن ار كإ (3) 

عي ول/ســــبتمش  4 -آ /عغغـــط   26تن يــــ  مؤمتــــــ  النمـــــــة العاملــــــي ل تنميـــــة املغتدامـــــــة، جوناربغبـــــ أ، جنــــــو  عة ينيــــــــا،  (4) 
 ، امل ةق.1 والتصويب(، الفصل األول، الن ار A.03.II.A.1)منشوراو األمم املتحدة، رقم املبيع  2002

 ، امل ةق.2امل جع ربفغه، الن ار  (5) 

 ، امل ةق.66/288الن ار  (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 ه العــاو وطــ    هــذلــا الفنــ  املــدقع، نــو عكــش حتــد يواج يف النحــاع ع ــس الفنــ  وميــع لــورحب وعبعــاكحب،  ــا
االقتصـاكي  -امة، والتلامهـا بتحنيـق التنميـة املغـتدامة دبعاكنـا الثالثـة غىن عنه لتحنيـق التنميـة املغـتد ال

اإلجنــــا او الــــ  حتننــــ  يف إ ــــار  ونالســــتناك إىلع ــــس تــــو متــــوا ن ومت امــــل،  -واالجتمــــاعي والبيئــــي 
 ،يُنّفج من ت ا األندا و  ما إىل است مال غعيالاألندا  اإلمنا ية لأللفية و 

بشــأن خطــة عمــل  2015متو /يوليــه  27املــؤر   69/313ق ارنــا  وإذ تؤكددد مددي  ديددد أي ددا   
يتجـلع مـن خطـة التنميـة  عكي  عنن الصاكرة عن املؤمت  الدويل الثالث لتمويل التنمية، ال  تش ل جـلعا  ال

يح ســياغ غا  ــا املتصــ ة بوســا ل التنفيــج ، وتــدعُمها وت مُ هــا وتغــاعد ع ــس تو ــ2030املغــتدامة لعــا  
مـــن خـــالل سياســـاو وإجـــ اعاو عم يـــة، وتؤكـــد مـــن جديـــد االلتـــلا  الغياســـي النـــوي نلتصـــدي لتحـــدي 
التمويــل و يئــة بيئــة مؤاتيــة ع ــس تيــع املغــتو و لتحنيــق التنميــة املغــتدامة، بــ و   مــن الشــ اكة والتحــامن 

 ع س الصعيد العاملي،
الـدورة اااكيـة والعشـ ين ملـؤمت  األ ـ ا  يف اتفاقيـة األمـم  تمـد يفعاغ نريـ  املإىل اتف وإذ تشري 

 ،(7)املتحدة اإل ارية بشأن تغري املنا 
ن املعنــــــو  ،2014كــــــاربون األول/كيغــــــمش   19املــــــؤر   69/213إىل ق ارنــــــا  أي ددددددا   وإذ تشددددددري 

ق ارنـــــا و  ،“وممـــــ او الننـــــل العـــــاب  يف  ـــــمان التعـــــاون الـــــدويل مـــــن عجـــــل التنميـــــة املغـــــتدامةالننـــــل  كور”
الغـــعي إىل إقامـــة تعـــاون طـــامل  ميـــع ”املعنـــون ، 2015كـــاربون األول/كيغـــمش   22املـــؤر   70/197

 ،“ل ننل العاب  املتعدك الوسا طوسا ط الننل يف سبيل تعليل املم او املغتدامة 
ؤمت  العــــاملي األول ل ننــــل املــــن هــــوك الــــ  بــــجلتها ح ومــــة ت كماربغــــتان الستحــــاةة  وإذ ترحدددد  

 ،2016تش ين الثاين/ربوةمش  27و  26عشق آنك يومي يف  املغتدا ، الجي عند
إىل بيان عشق آنك بشأن االلتلاماو والتولياو املتع نـة نلغياسـاو العامـة الصـاكرة  وإذ تشري 

 ،(8)عمهية تنفيجنا شري إىلعن املؤمت  العاملي ل ننل املغتدا ، وإذ ت
الـجي اعُتمـد يف املـؤمت  الـدويل ال ةيـع املغـتو  بشـأن الـدور  ،نكآإبعـالن عشـق  وإذ حتديط للمدا   

يف  الجي عنـدالجي تحط ع به مم او الننل العاب  يف  مان التعاون الدويل واالستن ار والتنمية املغتدامة 
، نلتعـــاون مـــع ال جنـــة االقتصـــاكية ألورون، وال جنـــة (9)2014عي ول/ســـبتمش  4 و 3 يـــومينك، آعشـــق 

 واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاكئ، واالحتاك الدويل ل ننل ع س الط غ،االقتصاكية 
املـــؤر   56/76 و 2000كـــاربون األول/كيغـــمش   21املـــؤر   55/215إىل ق ارا ـــا وإذ تشدددري  

 60/215 و 2003كــاربون األول/كيغـــمش   19املـــؤر   58/129 و 2001ألول/كيغــمش كــاربون ا  11
 2007كــــــــاربون األول/كيغــــــــمش   19املــــــــؤر   62/211 و 2005كــــــــاربون األول/كيغــــــــمش   22املــــــــؤر  

 كــــــــــــاربون األول/  22املــــــــــــؤر   66/223 و 2009كــــــــــــاربون األول/كيغــــــــــــمش   21املــــــــــــؤر   64/223 و
كــاربون  22املــؤر   70/224و  2013 كــاربون األول/كيغــمش  20املــؤر   68/234 و 2011 كيغــمش

 ســــيما الي، و ختصــــبشــــأن تعليــــل التعــــاون بــــي األمــــم املتحــــدة وتيــــع الشــــ كاع امل 2015األول/كيغــــمش 
 اتاص، عالنطا 

__________ 

 ، امل ةق.21-/  ع1، املن ر FCCC/CP/2015/10/Add.1اربظ   (7) 

 (8) A/C.2/71/6.امل ةق ، 
 (9) A/68/991.امل ةق ، 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/RES/69/213
http://undocs.org/ar/A/RES/70/197
http://undocs.org/ar/A/RES/55/215
http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/76
http://undocs.org/ar/A/RES/ 58/129
http://undocs.org/ar/A/RES/ 60/215
http://undocs.org/ar/A/RES/ 62/211
http://undocs.org/ar/A/RES/ 64/223
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/223
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/234
https://undocs.org/ar/A/RES/70/224
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/C.2/71/6
http://undocs.org/A/68/991
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تشــ ين  5املـؤر   58/9 و 2003ع ر/مـايو  22املــؤر   57/309إىل ق ارا ـا  تشدري أي دا  وإذ  
 تشــ ين األول/ 26املــؤر   60/5 و 2004ربيغــان/عب يل  14املــؤر   58/289 و 2003الثــاين/ربوةمش 

 2010آذار/مــارىل  2املــؤر   64/255 و 2008آذار/مــارىل  31املــؤر   62/244 و 2005عكتــوب  
 2014ربيغــــــــــــــــان/عب يل  10املــــــــــــــــؤر   68/269 و 2012 يل ربيغــــــــــــــــان/عب 19املــــــــــــــــؤر   66/260 و
العــاو واااجــة إىل  بشــأن حتغــي الغــالمة ع ــس الطــ غ يف 2016ربيغــان/عب يل  15املــؤر   70/260 و

و ــع خطــط لتحغــي الغــالمة ع ــس الطــ غ ع ــس امتــداك ممــ او العبــور الــشي الدوليــة  ــا يتماطــس واتطــة 
 ،2020-2011العاملية لعند العمل من عجل الغالمة ع س الط غ 

تعيــــي املبعــــوأل اتــــاص لألمــــي العــــا  املعــــين نلغــــالمة إىل يف نــــجا الصــــدك  كدددد ل   شددددريوإذ ت 
 الط غ، ع س

ملغــــتو  املعــــين نلننــــل املغــــتدا ، االستشــــاري ال ةيــــع اعمــــل ة يــــق األمــــي العــــا  إىل  تشددددريوإذ  
 العاملي، ع س الصعيد الننل آةاغ حب عنالجي ععدّ  تن ي نل ت حب ع س وجه اتصوصو 

ال اميـــة إىل تطـــوي  ممـــ او الننـــل املتعـــدك  ،“حـــلا  واحـــد،   يـــق واحـــد”اكرة عمهيـــة مبـــ دركوإذ تددد 
نلت نولوجيا ااديثـة لتغـهيل الننـل الـدويل،  نالستعاربةر وإحياع   يق اا ي  الندمي و الوسا ط ومم او العب

  ا يشمل تيع وسا ط الننل،
ال اميــة إىل ا مــع بــي  ت ــ  “ تيغــري التننــل املغــتدا  ل جميــع”عمهيــة مبــاكرة  أي ددا   وإذ تدددرك 

ا هاو الفاع ة يف  ال الننل ل ي تعمل كيـد واحـدة، والنهـول نلتننـل املغـتدا  ع ـس الصـعيد العـاملي، 
 ،2030ومغاعدة الدول األعحاع ع س تنفيج خطة عا  

بوســا ل منهــا  ،لــة ل ب ــدان الناميــة غــري الغــاح يةعمهيــة ت بيــة االحتياجــاو اتا وإذ تكددرر يكيددد 
إربشــاع ربظــم تتغــم نل فــاعة ل ننــل العــاب  ت بطهــا نألســواغ الدوليــة وتعليــل نــجحب الــنظم، وإذ تعيــد يف نــجا 

وإعــالن ةيينــا وبــ مم  عمــل ةيينــا لصــان الب ــدان الناميــة غــري الغــاح ية  (10)الصـدك أتكيــد عن إعــالن عملــاي
حنينيـــــــة بـــــــي الب ـــــــدان الناميـــــــة  إلقامـــــــة طـــــــ اكاو عساســـــــيا   تشـــــــ ل إ ـــــــارا   (11)2024-2014ل عنـــــــد 

د الـــو ين والثنـــا ي وكون اإلق يمـــي ير الناميـــة وطـــ كا ها يف التنميـــة ع ـــس الصـــعو الغـــاح ية وب ـــدان العبـــ غـــري
 واإلق يمي والعاملي،

تعليــل الــ ابط بــي ا ــلر وربــط اقتصــاكاو الــدول ا لريــة الصــغرية الناميــة ة عمهيــع ــس وإذ تشددد   
نألسواغ اإلق يمية وبغالسل اإلمداكاو العاملية،  ا يف ذلا عن   يق إكماجها يف مم او الننل البحـ ي 

تدا  يف ، وتشجيع مباكراو الننـل املغـالنا مة والناطئةواملم او االقتصاكية الننل املتعدك الوسا ط  اومم  و 
 ،سياغ إ ار الش اكة ل دول ا لرية الصغرية النامية

عمهية العمل بنشا  ع س كعـم اسـتثماراو النطـاع اتـاص، بوسـا ل منهـا إقامـة  وإذ تكرر يكيد 
يـة تحتال  ول، من عجـل تطـوي  ولـياربة البـىنالش اكاو بي النطاعي العا  واتاص وا مع بي املنح والن

__________ 

العـــاب  الناميـــة والب ـــدان املاتـــة واملؤسغـــاو املاليـــة تن يـــ  املـــؤمت  الـــو اري الـــدويل ل ب ـــدان الناميـــة غـــري الغـــاح ية وب ـــدان املـــ ور   (10) 
 2003آ /عغغــــــــط   29 و 28التعــــــــاون يف  ــــــــال الننــــــــل العــــــــاب ، عملــــــــاي، كا اخغــــــــتان، بشــــــــأن  ،واإلمنا يــــــــة الدوليــــــــة

(A/CONF.202/3.امل ةق الثاين ،) 
 األول والثاين.، امل ةنان 69/137لن ار ا (11) 
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قبيـــــل خطـــــو  الغـــــ ا ااديديـــــة والطـــــ غ والطـــــ غ املا يـــــة  تعـــــدك الوســـــا ط، مـــــنلالتصـــــاالو والننـــــل امل
ســــطنبول إ، وإذ تشــــري يف نــــجا الصــــدك إىل عن إعــــالن يف عقــــل الب ــــدان منــــوا   واملغــــتوكعاو وم اةــــق املــــوارب 

يــة تحتال يــش ان اااجــة إىل تشــييد البــىن (12)لصــان عقــل الب ــدان منــوا   2020-2011وبــ مم  عمــل العنــد 
 عحد  االو العمل ذاو األولوية، نعتبار ذلا ب دان منوا  ألقل ال

تعليـل مواعمـة النواعـد والو  ـق وتبغـيطها وتوحيـدنا،  ـا يف ذلـا تنفيـج ع ـس  ـ ورة  شد توإذ  
 كامال وةعاال،  االتفاقياو الدولية بشأن الننل والعبور واالتفاقاو الثنا ية وكون اإلق يمية واإلق يمية تنفيجا  

ربظــم الننــل املتعــدك الوســا ط، مــن الحــ وري م اعــاة  إقامــةعنــد مــن الحــ وري،  هعربــ الحدد توإذ  
الننل الط قي والننل نلغ ا ااديديـة والننـل ا ـوي والبحـ ي والننـل نلعب،ـاراو، وكـجلا وسـا ط الننـل 

و  كة غــري اآلليــة مثــل ركــو  الــدراجاو واملشــي، وينبغــي ال كيــل ع ــس وســا ط الننــل املنخفحــة ال  بــون 
مــن ”ظـم الننــل العــا ، مــن عجــل التننــل بغالســة و االعتمـاك ع ــس طــب او الننــل امل ابطــة،  ــا يف ذلــا ربُ 

 ،وربط الناىل والبحا ع“ البا  إىل البا 
ربظـــا  مت امــــل ل ننــــل املتعــــدك مــــن خــــالل  ربــــط طـــب او الننــــلدمهيــــة تعليــــل  يط للمددددا  حتدددوإذ  
 ،م ابطـــة غ ســ يعة وســ ا حديديـــة وممــ او ما يــة ومــوارب  ــ   إربشــاع ثـــلع ــس النحــو األميعــلّ    الوســا ط

عقل من ارببعـا و غـا او الدةيئـة واملـواك  ويولّ د قدرا   ،وين ّ ل من استهالك الطاقة واألرا ي واملوارك األخ  
اآل ر االجتماعيـــة الغـــ بية مـــن وين ّ ـــل إىل عكد حـــد مم ـــن  ،املغـــتنفدة لطبنـــة األو ون وامل ـــو و األخـــ  

 عن منشآو الننل وعم ياته، الناطئة
ا هــوك ال اميــة إىل تلويــد اجملتمعــاو احمل يــة يف املنــا ق ال يفيــة يف الب ــدان كعــم  عمهيــة إىل تنددو وإذ  

الناميـــة بغـــبل الولـــول إىل الطـــ غ ال  يغـــية وخطـــو  الغـــ ا ااديديـــة وخيـــاراو الننـــل العـــا  الـــ  تتـــيح 
األربشطة والف ص االقتصـاكية واالجتماعيـة يف املـدن والب ـداو والـ  تط ـق العنـان ل ربتاجيـة  ستفاكة مناال

، والـــــــ  ســـــــت ون والنـــــــدرة التناةغـــــــية أللـــــــحا  املشـــــــاريع ااـــــــ ة ولـــــــغار املـــــــلارعي يف املنـــــــا ق ال يفيـــــــة
 عـــد  تـــ ك عي عحـــد”ووعـــدنا بــــ  2030نامـــة و ـــ ورية لتحنيـــق خطـــة التنميـــة املغـــتدامة لعـــا   خطـــواو
 ،“ال كب خ  

ع ــس  ــ ورة تعليــل إكمــاو الع ــم والت نولوجيــا واالبت ــار يف ربظــم الننــل املغــتدا  مــن  وإذ تشددد  
ظـم ربُ  يفيـة ججر تغيـرياو عساسـية و  ألاحـدخالل االستفاكة من الف ص الت نولوجية يف العنوك املنب ة بغية إ

ـــــــة، إ ـــــــاةة  إىل  ـــــــاو كفـــــــاعة اســـــــتخدا  الطاق ـــــــاو املع ومـــــــاو الننـــــــل،  ـــــــا يف ذلـــــــا ت نولوجي ت نولوجي
   إىل الب دان النامية من عجل بناع قدرا ا،واالتصاالو، وتعليل الدعم املند، 

ر يف تيغـــري روابــط الننـــل ع ــس الطـــ غ احمل يـــة و عمهيــة ممـــ او الننــل وممـــ او العبــ وإذ تكددرر يكيدددد 
وتعليــل  ــي واإلق يمــي، بــي املــدن واألر   افــل النمــو االقتصــاكي ع ــس الصــعيدين احمل  بطالــ ســبل وتعليــل

 ما بينها، واملوارك وتيغري التجارة كاخل األقاليم ويف ال ابط بي املدن والناىل
  ورة حتديد مم او الننل الدولية وتصميمها وإقامتهـا مـع م اعـاة سـالمة  يكيد أي ا   وإذ تكرر 

الســـــتجابة ننـــــل، وامغـــــتخدمي وســـــا ل الننـــــل ولـــــايتهم واملـــــلا  التناةغـــــية ل ـــــل وســـــي ة مـــــن وســـــا ل ال
__________ 

، (A/CONF.219/7) 2011ع ر/مــايو  13-9ســطنبول، ت كيــا، إ ،تن يـ  مــؤمت  األمــم املتحــدة ال ابـع املعــين دقــل الب ــدان منـوا   (12) 
 الفصالن األول والثاين.

http://undocs.org/ar/A/CONF.219/7
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ــــ  توة نــــا ت ــــا املمــــ او، تحتال لالحتياجــــاو مــــن البــــىن يــــة واإل ــــار التنظيمــــي واملؤسغــــي ل خــــدماو ال
ا نغــي يف يشــمل تعليــل ااــوار االجتمــاعي، والغــالمة والصــحة يف م ــان العمــل، ومبــدع التــوا ن بــي   ــا

 النوة العام ة،
ن هـــوك الـــ  تبـــجهلا مؤسغـــاو منظومـــة األمـــم املتحـــدة املعنيـــة، واملنظمـــاو الدوليـــة  وإذ ترحددد  

ــــة، ومنظمــــة  ــــة اإلق يمي ــــدويل، واملصــــار  اإلمنا ي ــــا ال ــــة األخــــ  ، وال ســــيما البن واإلق يميــــة وكون اإلق يمي
لــدويل ل غــ ا ا مــارك العامليــة، ومنظمــة التجــارة العامليــة، واالحتــاك الــدويل ل ننــل ع ــس الطــ غ، واالحتــاك ا

ااديديـة، واملنتـد  الـدويل ل ننــل، كـل يف ربطـاغ واليتــه، مـن عجـل إقامـة املمــ او الدوليـة واإلق يميـة ل ننــل 
 ،والننل العاب  وتشغي ها

مــ او موالــ ة التعــاون الــدويل مــن عجــل التصــدي ل مغــا ل املتع نــة    ــ ورة وإذ تكددرر يكيددد 
 ،من عنال  التنمية املغتدامة ناما   ر بولفها عنص ا  و الننل ومم او العب

ر يف  ـمان التعـاون الـدويل مـن و ممـ او العبـو  بتن ي  األمي العـا  عـن كور الننـلوإذ حتيط للما   
 ،(13)عجل التنمية املغتدامة

يــة بــىن الننــل التحتاالقتحــاع، مــن عجــل تطــوي   عنــدتعبئــة مــوارك ماليــة إ ــاةية،  ــ ورة  وإذ تؤكددد 
تعليل الشـ اكاو بـي النطـاعي العـا  واتـاص، بغيـة حتنيـق تنميـة مغـتدامة وخدماو الننل، بوسا ل منها 

 ،تشمل ا ميع
بتعليــــل كور الننــــل املغــــتدا  يف ربــــط النــــاىل واجملتمعــــاو احمل يــــة دمــــاكن العمــــل  تتعهددددد - 1 

واملـــدارىل وال عايـــة الصـــحية وإيصـــال الغـــ ع واتـــدماو إىل اجملتمعـــاو ال يفيـــة وااحـــ ية، ومـــن    إ حـــة 
 لف ص املتغاوية ل جميع وعد  ت ك عي عحد خ   ال كب؛ا

 سنة كولية ل ننل املغتدا ؛ 2018 سنةإعالن  تقرر - 2 
الفاع ـــة األخـــ   ع ـــس  واهـــتيـــع الـــدول ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة وتيـــع ا  تشدددجع - 3 

 نـللنكعـم ايل و ع ـس تيـع املغـتو و، بغـبل منهـا التعـاون الـدو  العمل ع س  تشجيعلا  الغنة الدولية نتغا
 ؛تنمية املغتدامة وتغ يع وتري ااملغتدا  كوسي ة ل نهول نل

مغــا ل الننــل  يفاألمــي العــا  إىل موالــ ة تعليــل وتيغــري التعــاون الــدويل الفعــال  تدددلو - 4 
االقتحاع، لتعليل تنغـيق عمـل منظومـة  عندبجل مليد من ا هوك، ع س املغتدا ، وتشجع يف نجا الصدك 

 األمم املتحدة يف  ال الننل؛
األمــــي العــــا  إىل النظــــ  يف الــــدعوة إىل عنــــد مــــؤمت  عــــاملي آخــــ  ل ننــــل  أي ددددا   تدددددلو - 5 
 لـاعن ذ شـري إىلل ننـل املغـتدا ، وت األولالعـاملي  ـمان تنفيـج عنـدا  املـؤمت  وذلا من عجـل املغتدا ، 

 امليلاربية؛ ة عنموارك خارجاملؤمت  سيمو،ل من 
 املؤمت ؛ لاالدول األعحاع ع س إبداع انتمامها نستحاةة ذ تشجع - 6 
تـــــوةري الطاقـــــة ”منحـــــة الطاقـــــة بـــــ مم   تيـــــع األ ـــــ ا  املهتمـــــة ع ـــــس متويـــــل تشدددددجع - 7 

هــد  إىل تعليــل الطاقــة مــن عجــل الننــل املغــتدا  مــن خــالل بنــاع يي جالــ ،“ل مغــتنبل الــجي ربصــبو إليــه
__________ 

 (13) A/70/262. 

http://undocs.org/ar/A/70/262
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وتغــ يط الحــوع ع ــس  ،دراو ع ــس عةحــل املمارســاو والتنفيــج النــاجح ملشــاريع الننــل املغــتدا  ل طاقــةالنــ
 ميـــع إىل ربظـــم ربنـــل آمنـــة وميغـــورة اوالتصـــدي ل تحـــد و املتصـــ ة بتـــوةري إم اربيـــة ولـــول  ،االبت ـــاراو

 الت  فة ومي ن الولول إليها ومغتدامة؛
الصــعيدين  اون والت امــل االقتصــاكي ع ــسإىل بــجل ا هــوك مــن عجــل تعليــل التعــ تدددلو - 8 

 ل ننل وتعليل ال ابط وتيغري التجارة واالستثمار؛ يةتحتال بىنالاإلق يمي واألقاليمي، بوسا ل منها حتغي 
اتفاقياو األمم املتحدة واتفاقا ا بشأن تيغري ع س ع بعد تيع الدول ال  و توقّ تدلو  - 9 

ع يهـا عو تنحـم إليهـا بعـد إىل عن تنظـ  يف النيـا  بـجلا، ومنهـا االتفاقيـة  غالننل والننل العاب  عو و تصـدّ 
واالتفاقيــة ا م كيــة املتع نــة نلننــل الــدويل ل بحــا ع  (14)الدوليـة لتنغــيق عم يــاو رقابــة الغــ ع ع ــس ااـدوك

 ؛(15) نتحس كةات  الننل الدويل الشي )اتفاقية الننل الدويل الشي(
ة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــاو الدوليـــة األخـــ  ، واملؤسغـــاو مؤسغـــاو منظومـــتشدددجع  - 10 

املاليــة الدوليــة املعنيــة، وا هــاو املاتــة املتعــدكة األ ــ ا  والثنا يــة، والنطــاع اتــاص، ع ــس موالــ ة تنغــيق 
 تيــع وســا ط بط بــيواالــ    يــســبيل تعل  جهوكنــا والتعــاون ع ــس تعبئــة املغــاعدة املاليــة والتننيــة ل ب ــدان يف

 ؛املغتدامة يةمالتن نيق عندا إىل حت سعيا  الننل 
 عن تنفيج نجا الن ار منتنجم ع س   ورة تغطية ت  فة تيع األربشطة ال  قد  تشد  - 11 
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