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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
والمنتدى الس$$$$ياس$$$$ي رفيع  للتنمية المس$$$$تدامة الطاقة للمنتدى العربيقض$$$$ايا  حول العربي االجتماع التحض$$$$يري

  .٢٠١٨ المستوى

  ٢٠١٨مارس آذار/ ٢٨ - ٢٧ ،الجمهورية اللبنانية بيروت،
  
  

  توضيحيةمذكرة 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية  نظمت
من أهداف  السابعاجتماعا تحضيريا لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة والتقدم المحرز في تحقيق الهدف 

رى لتوفير مدخالت للمنتدى العربي للتنمية المستدامة قضايا إنمائية أخ ، فضالً عن التباحث حولالتنمية المستدامة
وف سو. ٢٠١٨ى بشأن التنمية المستدامة نتدى السياسي رفيع المستوالمهدف السابع في لل ىاألول لمراجعةلدعم ا

  .الجمهورية اللبنانية بيروت، في، ٢٠١٨مارس آذار/ ٢٨ - ٢٧ يومي العربيعقد االجتماع التحضيري يُ 

 
 ساسيةمعلومات أ -١

من خالل  ،من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية اواسع نطاقا ٢٠٣٠تحدد خطة التنمية المستدامة 
لتحقيق التنمية المستدامة بطريقة متكاملة  ٢٠٣٠ينبغي تحقيقها بحلول عام غاية،  ١٦٩تشتمل على هدفا  ١٧

ويتضمن لطاقة، با اعالميالمعني الوحيد هو الهدف الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة ويعتبر وشاملة. 
في  ووسائل التنفيذ، بما في ذلك التعاون ،والطاقة المتجددةالطاقة كفاءة ول للطاقة بشأن الوصو غاياتخمسة 
لتحقيق  ،بين أصحاب المصلحةالمتعددة وبناء القدرات وتوسيع نطاق التمويل والشراكات  االتكنولوجي مجال

 امة.التنمية المستد

داخل الرئيسي عد المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المنبر ويُ 
 مراجعات. وتجري الدول األعضاء بانتظام ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة مراجعة األمم المتحدة لمتابعة و منظومة

م المحرز على الصعيد القطري نحو تحقيق خطة الوطنية الطوعية، لتقييم التقدالمراجعات من خالل متعمقة، 
الهدف  مراجعة تنفيذألول مرة وف تجري س، ١٧و، ١٥، ١٢، ١١، ٦ف اهداالإضافة الى  .التنمية المستدامة
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 ١٠في نيويورك خالل الفترة من  هعقدالمقرر السابع من أهداف التنمية المستدامة على نحو متعمق في المنتدى 
 رنة".متحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة و ،٢٠١٨يوليو تموز/ ١٩إلى 

"تحويل بشأن  ٧٠/١بموجب قرار الجمعية العامة رقم ، اللجان اإلقليمية لألمم المتحدةوقد تم تكليف 
واإلعداد  والمراجعة اإلقليميةالمتابعة ما يتعلق بدعم الدول األعضاء في، ب"٢٠٣٠عالمنا: خطة التنمية المستدامة 

وطنية ، ستقدم ثمانية بلدان عربية تقارير )٢٠١٨هذا العام ( . وفيلمنتدى إقليمي لرصد التقدم المحرز سنوياً 
: البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان وفلسطين طوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، وهي

 وقطر والسودان واإلمارات العربية المتحدة.

والمراجعة، كمنتدى إقليمي للمتابعة  "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" تماداعوفي هذا السياق، تم 
 التجارب الناجحة واستخالص الدروس المستفادةالمتعددين، لمراجعة أصحاب المصلحة تضم  ةنويكفعالية س
لقادمة للمنتدى وسوف تُنظم االسكوا الدورة اقليمي. اإلالوطني و يينعلى المستوالمتابعة التنفيذ و سبلومناقشة 

والتي سترفع نتائجها الى ، في بيروت ٢٠١٨أبريل نيسان/ ٢٦إلى  ٢٤من العربي للتنمية المستدامة في الفترة 
  ، في نيويورك.٢٠١٨لمنتدى السياسي رفيع المستوى ا

 حول العربي التحضيريوفي هذا اإلطار، تنظم اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية االجتماع 
واإلقليمي تقييم التقدم المحرز على المستويين الوطني ل ذلكو. ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٨ – ٢٧، يومي قضايا الطاقة

والمنتدى السياسي العربي للتنمية المستدامة وعرض نتائجه في المنتدى  ٢٠٣٠ التنمية المستدامة تحقيق خطة في
 .٢٠١٨رفيع المستوى 

  النطاق -٢

للتصدي ستخدام مواردها الطبيعية في ابداية تحولها نحو طريقة أكثر استدامة ال تزال المنطقة العربية في 
السلبية  والتأثيراتالموارد المعدنية، وشح المياه،  تراجع في من الطويلالقصير وعلى المدى للتحديات التي تواجهها 

وبدون إحراز تقدم سريع في مجال الطاقة  .األمن الغذائي فضال عن، األراضي والموارد البحريةتغير المناخ على ل
من أهداف التنمية المستدامة)، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف  السابعاآلمنة والميسورة التكلفة والنظيفة (الهدف 

 .٢٠٣٠التنمية المستدامة األخرى بحلول عام 

ذي يربط جميع أهداف التنمية عديد من المشاكل العالمية، وهي الخيط الذهبي الللحل المصدر والالطاقة هي 
الخدمات الصحية  أهداف التنمية الرئيسية األخرى، مثل تعميم الوصول إلىو، والغذاءأمن المياه ، من المستدامة

التكنولوجيا واالبتكار تعزيز والتعليم، والقضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب والنساء، و
باريس. وتدل الصلة بين الطاقة والتحديات اإلنمائية الرئيسية األخرى على أن هناك فرصا واإلنجاز الحاسم التفاق 

 قرارات أكثر شمولية.، وأوسع نطاقا بين القطاعات رن منظومعديدة يمكن أن تنشأ 

البلدان العربية في مجال زيادة فرص المحرز في التقدم رصد على  العربيالتحضيري االجتماع وسيركز هذا 
مضاعفة المعدل والحصول على الطاقة الحديثة من خالل الكهرباء والوصول إلى الوقود والتقنيات النظيفة الحديثة؛ 

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة ون كفاءة استخدام الطاقة؛ يالعالمي لتحس
ة واألهداف المحددة لمستقبل الطاقة المستدامة، حاليش االجتماع أيضا الثغرات القائمة بين السياسات ال. وسيناقالعالمية
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التي تؤدي المتاحة وتبادل األفكار بشأن الخيارات للوصول الى أهداف طموحة وتحديد التحديات والفرص الرئيسية 
 طري.والسياق الوطني القُ  قة العربيةالمنطلطاقة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية ا تغيير جهازإلى 

التقرير اإلقليمي إلطار الرصد "أحدث تقرير لالسكوا حول طالق إلاالجتماع بمثابة حدثا هذا يكون وسوف 
المنطقة المحرز في التقدم  يستعرض، والذي لمنطقة العربية"العالمي: التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة في ا

  لطاقة. إلى االطاقة المستدامة والوصول  إدارة األخيرة والعقود الماضية في مجالالعربية في السنوات 

 األهداف والمواضيع -٣

أصحاب للهدف السابع بمشاركة ، إلى المساهمة في عملية المراجعة العربيالتحضيري يهدف هذا االجتماع 
مؤسسات المالية، وقطاع الخاص طقة العربية من مؤسسات حكومية ومجتمع المدني والمصلحة الرئيسيين في المن

دولية لتقييم التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية في مجال إدارة الطاقة قليمية وإالمتحدة ومنظمات  األمم واجهزة
 تحقيقالمستدامة، واالنخراط في حوار تأكيدا للطبيعة المتكاملة والشاملة للطاقة المستدامة وأدوارها المتعددة في 

  سياسات التنمية المستدامة.القرار في اعداد صانعي امة وتقديم التوصيات لالمستدأهداف التنمية 

الضوء على االتجاهات الرئيسية  ونسلطكما ي، األوليةمؤشرات الالمشاركون في هذا االجتماع  سوف يراجع
 لتكنولوجيا واإلبداع،ووسائل التنفيذ بما في ذلك التمويل واأهداف التنمية المستدامة، الهدف السابع من نحو تحقيق 

 .٢٠٣٠ التنمية المستدامةخطة  أوسع من أهداف نطاقكيفية مساهمة الطاقة المستدامة في معالجة والتطلع نحو 

حقيق خطة لتالمحرز  التقدملعرض لدول األعضاء ممثلي ال، سوف تكون هناك فرصة في هذا االجتماع
الدروس المستفادة استخالص والسابع منها، الهدف تحديداً على الصعيد القطري و ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

من المقرر و والتوصيات المتعلقة بالسياسات من أجل تعزيز الروابط بين الطاقة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة.
العربي المنتدى إلى  اتقديمهولرفعها رئيسية وتوصيات نتائج رسائل ويتضمن مجموعة ، االجتماعإعداد تقرير بشأن 

   .٢٠١٨ى بشأن التنمية المستدامة لعام نتدى السياسي رفيع المستوالمو

 محاور االجتماع -٤

 على المواضيع التالية: العربيالتحضيري سيركز االجتماع 

البلدان العربية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة التقدم المحرز في جهود الطاقة المستدامة في  عرض  -أ
 .وكفاءة الطاقة ،إلى الطاقة، والطاقة المتجددةمن حيث الوصول ، ٢٠٣٠

الوصل وكيفية  ،الطاقة ومجاالت أخرى مثل المياه والغذاء والمناخ والنمو االقتصادي الترابط بينمناقشة  -ب
  الوطنية. في تصميم السياساتالقطاعات  المتعددة بين االهتمامات

 المحددة لمستقبل الطاقة المستدامةتقييم الفجوات بين السياسات القائمة اليوم واألهداف   -ج
 .كيفية تحفيز وتعبئة الموارد المالية الوطنية واجتذاب التمويل الدولي والحصول على التكنولوجيا مناقشة  -د
 .٢٠٣٠تحديد األولويات الرئيسية لصانعي السياسات لزيادة مواءمة الخطط الوطنية مع خطة  --ـه
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 المشاركون -٥

وث حت الحكومية ومنظمات إقليمية، ووكاالت األمم المتحدة، ومراكز بيتضمن الحضور ممثلين عن الجها
مالية، ذات صلة بمواضيع الطاقة علمية، وأصحاب المصلحة من اكاديميين علمية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات 

  المستدامة.

  والزمان المكان -٦

بنى األمم مفي  الجمهورية اللبنانية بيروت،، في ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٨ - ٢٧سوف يُعقد االجتماع يومي 
 .المتحدة

  لغة الدورة -٧

 ترجمة فورية.، مع إتاحة واالنكليزية العربية تينباللغ االجتماعمواد تقديم سيتم 

  الدخول وتأشيرات، لتنقلا، اإلقامة -٨

تأشيرة الدخول  الفندق، حجز حيث تأمين المتعلقة بالسفر من اإلجراءاتباتخاذ  القيام مشارك كل على يجب
  .أخرى ذات الصلة متطلبات وأية يروتبإلى 

، يروتبإضافية حول كيفية الحصول على تأشيرة الدخول إلى  لوجستيةمعلومات موافاة المشاركين بسيتم 
  لومات اإلضافية للمشاركين في الوقت المناسب.لحجز في الفنادق، أو غيرها من المعباوكذلك أية ترتيبات خاصة 

  المراسالت -٩

   :كل من إلى باالجتماعالمراسالت المتعلقة  توجيهيمكن 

  السيدة راضية سداوي
  قسم الطاقة ةرئيس
  سكواإلافي سياسات التنمية المستدامة  شعبة

  ساحة رياض الصلح ،بيت األمم المتحدة
  بيروت، لبنان

  ٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢٧ هاتف:
 sedaoui@un.org كتروني:لاإلبريد ال

  نهى زيادةالسيدة 
  قسم الطاقة ،ةإداري ةمساعد
  سكواإلافي سياسات التنمية المستدامة  شعبة

  ساحة رياض الصلح ،بيت األمم المتحدة
  بيروت، لبنان

  ٩٦١ ١ ٩٧٨٥٣٠ هاتف:
  ziaden@un.org كتروني:لبريد اإلال

  
-----  


