
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 

 " رصد تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربية "حول: ندوة 
 2019أبريل نيسان/  18-17 الجمهورية اللبنانية، بيروت،مقر اإلسكوا في 

 
 

 توضيحيةمذكرة 
 

 الخلفية .1
 العالمية العمليات

 
، إلى جانب مؤتمر باريس للمناخ 2015سبتمبر أيلول/ ( في SDGاعتمدت األمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة )

(COP21 في ) /بهدف القضاء على الفقر وحماية األرض وضمان تحقيق الرخاء للجميع 2015ديسمبر كانون األول ،
يتعلق الشاغل الرئيسي الحالي ببرامج التنفيذ التي يمكن للبلدان تطويرها و. 2030مع إنجاز أهداف محددة بحلول عام 

وعلى النحو الموضح في الهدف السابع  لتحقيق هذه األهداف، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطوير أنظمة طاقة أكثر استدامة،
 ومستدامة". وآمنةأسعار معقولة وب نظيفةطاقة حصول الجميع على "ضمان  والمتضمن

 
 المتقنةعلى النجاح في استيعاب التدابير  ،إلى حد كبير ،يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياةو

تغير المناخ. ات الخاصة بتحديالو 2030الطاقة هي في صميم خطة التنمية لعام عالميا لتحسين نظم الطاقة، خاصة وأن 
تتطلب ضرورة ، ومات وااللتزامات التي تعهدت بهامعالجة الفجوة بين اإلجراءات الحالية التي اتخذتها الحكفإن ومع ذلك، 

 أبعادها المختلفة.ب الثغراتفهم 
 

التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة من  ترصد" بمثابة منصة عالمية ، يُعتبر "إطار التتبع العالمياقيفي هذا الس
لتزويد المجتمع الدولي بتقرير  ،ذات صلة بالطاقةوخالل جمع وتحليل مؤشرات قابلة للقياس الكمي وقابلة للمقارنة دولياً 

الركائز الثالث للطاقة المستدامة: الوصول إلى الطاقة، وكفاءة الطاقة والطاقة  بشأنالتقدم فيما يتعلق ب رؤية أكثر تفصيالً لل
، فسوف ي تبع الطاقة"في تقدم التقرير رصد الهدف السابع: "نون ع  وفي إطار الشكل الجديد لتقرير الرصد المُ المتجددة. 

 لهدف السابع.رصد ا مؤشرات بعض التعديالت لتحسينإجراء مع السابقة، مؤشرات البيانات نفس 
 

 اإلقليمية العمليات
 

بشأن  لوضع المالمح اإلقليمية ،اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة 2017تقرير الرصد العالمي لعام  شارك في إعداد
، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة وزيادة دور كفاءة استخدام الطاقة. الطاقة من حيث الوصول إلى الطاقةرصد التقدم في 

الرصد العالمي للمنطقة العربية، متضمناً نظرة  األولى من تقرير، صدرت النسخة 2017واستنادا إلى بيانات تقرير عام 
في مجاالت إدارة الطاقة المستدامة والوصول  2014 - 1990خالل الفترة عامة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية 
اً أمروالذي يعتبر ، صيفًا لكل دولة على حدةوقليمي تقدم التقرير اإلو. 2030الشامل إلى الطاقة مع التركيز على أجندة 

 .صانعي سياسات الطاقة واإلحصائيينبين اإلجراء والنتائج على المستوى الوطني ل التقديرفي اً ماه
 
الطاقة المستدامة على أنه منفصل عن أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية مجال النظر إلى التقدم في ممكناً لم يعد و

       األمم المتحدة

 E 



 

رصد الهدف السابع: الثانية من التقرير اإلقليمي العربي " النسخةاألخرى في المنطقة العربية. وعلى هذا النحو، ستستمر 
الهدف العربية نحو مؤشرات لدول االتقدم الذي أحرزته  رصدالمنطقة العربية" في  - 2019الطاقة في تقدم التقرير 
الهدفين السابع والثالث عشر مناخ والعالقات المتبادلة بين الخاصة بالالتركيز على اإلجراءات مزيد من مع  السابع،

األول، ) 2019المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  خالل والتي سيجري مراجعتها رها من أهداف التنمية المستدامةيوغ
(. كما سيوفر التقرير لصانعي الثالث، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشرالثاني، 

 .السياسات تحلياًل مهًما للوضع والتقدم والتحديات لتحسين التقييم وتعزيز قدرة بلدانهم على الدفع باتجاه إجراءات الطاقة
 

رصد تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة " ندوة حول  المي للتنمية،بالتعاون مع البنك اإلس وعليه، سوف تنظم االسكوا
أبريل نيسان/ 18-17يومي في بيروت وذلك بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية  "،المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربية

واتفاق باريس في خطط المتعلقة بالطاقة تعزيز قدرة حكومات الدول األعضاء على أهداف التنمية المستدامة ل، 2019
 التنمية الوطنية.

  

 األهداف .2
  

)ضمان  مقاصد الهدف السابعاألعضاء في اإلسكوا بشأن تنفيذ  الدولالتقدم الذي أحرزته  التشاور بشأن إلىالندوة تهدف 
المعدل العالمي ، زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي ومضاعفة الحصول على الطاقة الحديثة

ستتيح الندوة أيًضا فرصة لسد فجوات البيانات الموجودة في المنطقة العربية وتعزيز و للتحسين في كفاءة استخدام الطاقة(.
 .الرصدتحليل تقرير 

 
والتحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل الطاقة  الجوهرية، وأوجه عدم اليقين على العناصر المحددة سلفًاستركز الندوة 

 القطري.واإلقليمي  يينالمستدامة في الدول العربية، ووضع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة، على المستو

 
الطاقة في تقدم التقرير رصد الهدف السابع: "تم جمعها في الندوة في التقرير اإلقليمي العربي يسيتم دمج المدخالت التي و

 :، وسوف تسهم فيالمنطقة العربية" - 2019
 

 .تنفيذ الهدف السابعوالمناطق من حيث التقدم نحو  الدولبين  التفاوتاتسليط الضوء على ت •

 .ةمعينالقوى المؤثرة في أداء دولة إلبراز توفير الفرصة  •

 .البياناتالخاصة بالفجوات  سدتوافر البيانات والموثوقية والتأكيد على  •

 مناقشة احتياجات البلدان من حيث عمليات جمع البيانات والمؤشرات المستخدمة •

على المستوى القطري، والتحديات والفرص  مقاصد الهدف السابعمشاركة واستكشاف العناصر الرئيسية لتحقيق  •
 الرئيسية لكل من الدول العربية واإلجراءات المحتملة للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام للطاقة.

 
والذي سيستخدم مجموعة  ،المنطقة العربية" - 2019الطاقة في تقدم التقرير رصد الهدف السابع: "ستدعم الندوة تقرير 

مزيد ، كما سيتم توفير أخرى لسد الثغرات عند الحاجة آمنةمصادر خالل من النقص واستكمال المعنية وكاالت البيانات 
للتقدم في أنظمة الرئيسيين أصحاب المصلحة وية لصانعي السياسات كإجراءات ذات أولوات سياسبوتوصيات رؤى من ال

 الطاقة المستدامة.
 

 جدول األعمال .3

 

المستوى الهدف السابع على جدول األعمال تعزيز الحوار اإلقليمي الذي سيركز على التقدم المحرز في تنفيذ  يتضمن
 الرئيسية التالية:، من خالل المواضيع الوطني

 

استخدام من حيث الوصول إلى الكهرباء و الهدف السابع،الوصول إلى الطاقة )تحليل التقدم المحرز في مؤشرات  ▪
 (تكنولوجيا الوقود النظيف



 

من حيث كفاءة الطاقة في القطاعات  الهدف السابعكفاءة استخدام الطاقة )تحليل التقدم المحرز في مؤشرات  ▪
 ة والنقل(االقتصادية الرئيسية: البناء والصناع

 من حيث الطاقة المتجددة( الهدف السابعالطاقة المتجددة )تحليل التقدم المحرز في مؤشرات  ▪
 الطاقة المستدامة واإلجراءات المناخية ▪
التحديات التي تواجه البلدان العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها )من منظور التكنولوجيا  ▪

 والخبرات( التمويلو
 البيانات والثغرات ةإتاح ▪

 
سيتم تعميم مشروع جدول األعمال على المشاركين و. الندوةيومي سيتم ترتيب استراحات لتناول القهوة والغداء خالل 

 .المسجلين
 

 الحضور .4
 

وكاالت الطاقة الدولية واإلقليمية ئية، وإلحصااالوطنية الكيانات لجنة الطاقة وفي األعضاء  البلدان يممثليشارك في الندوة 
 كبار المنظمات اإلقليمية والوطنية ذات الصلة.باإلضافة الى ممثلين من 

 

 والمكان التاريخ .5
 

 18و17 يومي" رصد تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في المنطقة العربية"بشأن ندوة العقد تُ وف س
من  8:30لتسجيل في تمام الساعة . يبدأ االجمهورية اللبنانيةفي بيت األمم المتحدة في بيروت،  2019أبريل نيسان/
 .2019نيسان/أبريل  18مساء يوم الخميس  في تمام الساعة الرابعة الندوةختتم تُ أبريل. سنيسان/ 17 يوم األربعاء صباح

 
يرجى من المشووواركين ، وجبران خليل جبرانالمشووواة عند حديقة الوصوووول إلى بيت األمم المتحدة من خالل مدخل  يمكن

 وابراز بطاقة تعريف شووووخصووووية السووووتالم بطاقةاألمن  بوابة في أول يوم من االجتماع إتاحة الوقت الكافي للمرور عبر
 الخاصة بهم.  الدخول

 لغة الندوة .6
 

 .أي من اللغتينوإلى  توفير ترجمة فورية من، مع العربية واإلنجليزيةندوة باللغتين لستعقد ا
 

 التسجيل .7
 

سكرتارية إلى  مستوفاةالمشاركين المهتمين والشركاء اإلقليميين تقديم استمارة التسجيل ويرجى من المسؤولين المعنيين 
بطاقة دخول جواز السفر الممسوحة ضوئيًا مع نموذج التسجيل للسماح بإصدار  مناإلسكوا. ينبغي تقديم صورة ملونة 

 المتحدة.األمم مبنى 
 

المسؤولين وممثلي الدول العربية. تشمل الرعاية السفر ذهابًا وإيابًا إلى بيروت، بدل إقامة  دعمتتوفر ميزانية محدودة ل
بري من وإلى المطار.  انتقاليوميًا لتغطية الفنادق والوجبات والنفقات الطارئة لمدة تصل إلى ثالث ليال في بيروت، وبدل 

فر ذهابًا وإيابًا في الدرجة االقتصادية على الطريق األقل تكلفة، وفقًا للقواعد واللوائح المالية لألمم سيتم إصدار تذاكر الس
 في نموذج التسجيل وتضمين نسخة من جواز السفر الوطني. الدعمالمتحدة. يجب اإلشارة إلى طلبات 

 

 تأشيرة الدخول .8
يمكن أن تقدم اإلسكوا خطاب دعوة و ، حسب الضرورة.اللبنانيةالجمهورية لسفر إلى ة ايتعين على المشاركين تأمين تأشير

 لبنانإلى  تأشيرة الدخولويمكن الحصول على نموذج طلب  شخصي للمشاركين المرشحين لتسهيل عملية طلب التأشيرة.
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  المراسالت ➢

 

جه   جميع المراسالت المتعلقة بالندوة إلى أي من:تُو 

 

 منصور أنطوان مايا السيدة

 الطاقة قسم - باحث مساعد

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 لبنان بيروت، الصلح، رياض ساحة

 + 978529 1 961: مباشر - هاتف

 981510/1/2 1 961+: فاكس

 :إلكتروني بريد

antoine.mansour@un.org-maya  

 

 السيدة نهى زيادة

 قسم الطاقة –إداري  مساعد

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 لبنان بيروت، الصلح، رياض ساحة

 + 978530 1 961مباشر:  - هاتف

 981510/1/2 1 961 +: فاكس
 ziaden@un.org :إلكتروني بريد

 السيدة راضية سداوي

 الطاقة قسم رئيس

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 لبنان بيروت، الصلح، رياض ساحة

  978527 1 961+:مباشر - هاتف

 981510/1/2 1 961+: فاكس

 sedaoui@un.orgإلكتروني:  بريد
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