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 الطاقة المستدامة والتحول نحو مجتمعات مستدامة ومنيعة

 بيت األمم المتحدة، بيروت|  ةالقاعة الرئيسيّ |  17:30-16:00الساعة  | 2018نيسان/أبريل  25األربعاء 
______________________________________________________________________ 

 : ميّسر الجلسة

سياسات التنمية  شعبةمديرة  السيدة ُرلى مجدالني،

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالمستدامة، 
 إلسكوا()ا

 المتحّدثون:

خبير  د فتح هللا،والسيد محمود محمد رضى محم •

 الدول العربية ةأقدم، جامع اقتصادي

المدير التنفيذي  العزيز محمد بدر،السيد أحمد عبد  •

للمركز اإلقليمي للّطاقة المتجدّدة وفعالية الطاقة 

RCREEEمصر ، 

المدير العام لشركة  السيد أيمن فؤاد اسماعيل، •

كهرباء فلسطين، سلطة الّطاقة والموارد الطبيعية 

 الفلسطينية، دولة فلسطين

دة مديرة البرامج اإلقليمية، وح السيدة يسرى البّكار، •

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، جمعية سيدا 

للمياه، وبرامج الموارد الطبيعية للسفارة السويدية 

 في المملكة األردنية الهاشمية

مديرة برامج، مرفق  السيدة تيريزا ماريا برونر، •

نقل الطاقة، وكالة المشاريع الهولندية التّابعة 

اخية في لوزارة الشؤون االقتصادية والسياسات المن

 هولندا

مدير الوكالة الوطنية  السيد عبد السالم الخازن، •

للطاقة المتجددة من أجل إدارة الطاقة، الجمهورية 

 التونسية

 معلومات أساسية

هو أحد العناصر الرئيسية لجميع الجهود المبذولة  إنشاء نظم الطاقة المستدامة

لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأحد الركائز التي تُبنى عليها 

المجتمعات المستدامة والمنيعة. وتتطلب جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية 

ً من الطاقة، ال يمكن توفيره إال من خال ل نُظم الطاقة والثقافية مصدراً مستداما

التقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. و

يساعد في االنتقال إلى نُظم الطاقة المستدامة. ولكن  المستدامة هو عامل حاسم

تحول دون وصول الفئات الفقيرة والضعيفة في المنطقة  العديد من التحديات

 بسبب النزاع.النازحين د عدد العربية إلى مصادر الطاقة، منها تزاي

ً تحضيرياً حول قضايا الطاقة في إطار المنتدى وقد عقدت اإلسكوا  "اجتماعا

، "2018العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

آذار/مارس. وستُعَرض وتُناقَش في هذه الجلسة التوصيات  28و 27وذلك يوَمْي 

 جتماع التحضيري.التي خلُص إليها اال

 أهداف الجلسة

استعراض ومناقشة التوصيات الصادرة عن االجتماع التحضيري،  •

 والمتعلقة بالطاقة والتحول نحو مجتمعات مستدامة ومنيعة؛

تحديد التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في تحقيق غايات الهدف  •

 السابع من أهداف التنمية المستدامة.

 والمناقشةمواضيع البحث 

السمات الرئيسية لنُظم الطاقة المستدامة في البلدان العربية وارتباطها  •

بغايات الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والتحديات والتقدم 

 المحرز في تحقيق هذه الغايات؛

أبرز التحديات والثغرات والفرص في معالجة أوجه الترابط بين  •

 ف التنمية المستدامة؛الهدف السابع وغيره من أهدا

الوصول إلى الطاقة المستدامة في ظل هذه التحديات في المنطقة  •

 العربية؛

جذب الموارد المالية وحشدها إلنشاء نُظم الطاقة المستدامة في البلدان  •

 العربية؛

األولويات الرئيسية في الخطط اإلنمائية الوطنية التي قد تسّرع التحول  •

 .نحو نُظم الطاقة المستدامة

 


