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 حول نقاش
  المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في الخاص القطاع إشراك

 المتجددة الطاقة في مجال خاصة
 

 (مساء   10.1 حىت الساعة 0011من الساعة ) 7162 أكتوبر/ تشرين األول 61 ثننياإل
 الربملاين املركز ليت فانكشنال،ام قاعة

 
 

 توضيحيةمذكرة 
 

 0جنيف يف 6.1العامة الـــ   اجلمعية يف اللجنة تعتمدهس   الذي القرار موضوع حول املناقشة هذه منظ  ت  
 

 يتوقـف الـيت الشاملة املستدامة التنمية لعملية األساس 71.1 لعام املستدامة التنميةجدول أعمال  أرسى وقد
 هـذا يف حيـوي بـدور اخلـا  القطـاع ويضـطلع0 املصـلحة أصحاب مجيعمن قبل  النشطة املشاركة على جناحها
 أن  ميكنـــ فإنـــ  واالبتكـــار، التكنولـــوج  للتطـــور حمركـــا  و  والعمالـــة، املـــال لـــرأس الـــر ي  املـــزود وباعتبـــاره0 الصـــدد

 0البيئة ومحاية ،االجتماع  اإلدماج ،االقتصادي النمو دعمي
 

 بطريقـة األهـدا  هـذه لتحقيـ  اخلـا  للقطـاع التمكينيـة البيئـة تـوفر أن جانبهـا، مـن احلكومات، على ويتعني  
 ،ماليــــة ،قانونيــــة أطــــر إىل حاجــــة هنــــا 0 املســــتدامة التنميــــة ألهــــدا  التحــــويل  األعمــــال جــــدول مــــع تتســــ 

 مــع أفضــل حنــو علــى اخلــا  القطــاع مصــاح مواءمــة أجــل مــن ،والعــامل  الــوطي الصــعيدين علــى قويــة وتنظيميــة
 0املستدامة التنمية أهدا  يف ينداجملس   املستدامة التنمية أعمال جدولو  الفقر مكافحةخطة 

 

 اجلهـــات لنســـبة تبعــا   ،البلـــدان بــني كبـــ ا   تباينــا   واخلـــا  العــام القطـــاعني التشـــاركية بــني ونطــا  طرا ـــ  وتتبــاين
0 والكبـــ   ،املتوســـطة، الصـــ    للمشـــاريع النســـبيةصـــ  واحل ،الرمسيـــة الفاعلـــة اجلهـــات إىل الرمسيـــة غـــ  الفاعلـــة
 لــدعم اســتباقية سياســات خــالل مــن الصــناعية قــدرا ا بنــاء إىل اخلصــو ، وجــ  علــى الناميــة، البلــدان وحتتــاج

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71-71 
جلنة التنمية املستدامة  7162سبتمرب / أيلول 71

 والتمويل والتجار 
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 واجلهــات احملليــة الشــركات بــني أقــو  تــر ر أوجــ  وإجيــاد ،الرمســ  غــ  القطــاع يف واملتوســطة الصــ    املؤسســات
 القطـاع يف حرمانـا   الفاعلـة اجلهـات أكثـر بـني مـن وألهنـن  0 الوطنيـة عـربالشـركات  ذلـ  يف مبا األجنبية، الفاعلة
 مـــن حمــدد  جمموعــة يــواجهن ،مشــاريع أصــحاب يكـــن   أن إىل يــرغأ أو يطمحــن اللــواي النســاء فــإن اخلــا ،

 0املختلفة التمييز وأشكال الرتخي ، متطلباتإىل  اال تمان، على احلصول فر  حمدودية من التحديات،
 

 احلكومـات قيـام إىل ماسـة حاجـة هنـا  اإلنسـان، ورفـاه األرض كوكـ  علـى املناخ لت   اهلا ل األثر ضوء ويف
 ،معقولـــة وبأســـعار ونظيفـــة موثوقـــة طاقـــة إىل االفتقـــار أن كمـــا0 النظيفـــة الطاقـــة تنميـــة بتعزيـــز اخلـــا  والقطـــاع
 0الطه  وقود أو الكهرباء إىل الناس من املليارات يفتقر حيث التنمية، أمام ر يسية عقبة يشكل

 

 املنخفضــةاالنبعاثــات  ذات والتكنولوجيــات املتجــدد  املــوارد أســاس علــى للطاقــة نظــام إىل االنتقــال شــأن ومــن
 الـذين نيبـ مسـتقط  عـام ويف0 اإلنسـان رفـاه وحيسـن ،والعمالة النمو يعز  واالقتصاد، البيئة من كال   يفيد أن
 فـــإن امللوثـــة، الطاقـــة مصـــادر إىليســـهل هلـــم الوصـــول الـــذين أولئـــ  و  ،النظيفـــة الطاقـــة علـــى متامـــا   حيصـــلون ال

 البلـدان بـني فيمـا املسـاوا  عـدم أوجـ  مـن احلـد يف أيضـا   يسـاعد أن ميكـن املتجـدد  الطاقة مصادر إىل االنتقال
 0املستدامة التنمية أهدا  من/ 61/رقم  اهلد  مع يتف  مبا وداخلها،

 

 :التالية املسا ل املناقشة وستتناول
 التنميــة أعمــال جــدول يف اخلــا  القطــاعإلشــرا   (ماليــة وغــ  ماليــة) فعاليــة األكثــر الطرا ــ  هــ  مــا 

 املستدامة؟
 املتجدد ؟ الطاقة جمال يف وخاصة اخلا ، القطاع لتنميةمتكينية  بيئة يهي ئ الذي ما 
 الصـــ    املؤسســـات أي) اخلـــا  القطـــاع يف الفاعلـــة اجلهـــات مجيـــع إشـــرا أن يكـــون  ميكـــن كيـــف 

متثيــــل و ( الرمسيــــة وغــــ  الرمسيــــة الفاعلــــة واجلهــــات والتعاونيــــات، الوطنيــــة، عــــرب والشــــركات واملتوســــطة،
 ؟السياسية عمليةال يفبصور  عادلة  ، ممثال  مصاحلها

 كـنمي وكيـف ،الرمس  وغ  الرمس  القطاعني يف األعمال را داتلنساء با اخلاصةاالحتياجات  ه  ما 
 فعالية؟ أكثر حنو على إشراكهن  

 فيها؟ واالستثمار املتجدد  الطاقات استخدام على اخلا  القطاع حتفيز ميكن كيف 
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 :املتحدث
 املتجدد  للطاقة الدولية الوكالة الربامج، موظف  كب  ويتمان، أدريان السيد 

 
 :املقرران
 بلجيكا الشيوخ، جمل  عضو غريفروي، أندري  السيد 
 تنامفي الوطنية، اجلمعية عضو آن ، كوو  دونغ السيد 
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Concept note 
 
 
This debate is organized around the theme of the resolution to be adopted by the 
Committee at the 138th Assembly in Geneva.  
 
The 2030 Agenda for Sustainable Development has laid the foundation for an all-inclusive 
sustainable development process whose success depends on the active engagement of 
all stakeholders. The private sector has a critical role to play in this regard.  As a key 
provider of capital and employment, and as an engine of technological development and 
innovation, it can support economic growth, social inclusion and environmental protection.  
 
Governments, for their part, need to provide the enabling environment for the private 
sector to pursue these objectives in a manner consistent with the transformative agenda 
of the Sustainable Development Goals (SDGs). Strong legal, fiscal and regulatory 
frameworks are needed at both national and global levels to better align private sector 
interests with the anti-poverty and sustainable development agenda embodied in the 
SDGs. 
 
The modalities and scope of public-private sector engagement vary greatly between 
countries depending on the ratio of informal to formal actors and the relative proportions 
of small, medium and large enterprise. Developing countries, in particular, need to build 
their own industrial capacity through proactive policies to support small and medium 
enterprises in the informal sector and create stronger synergies between domestic 
companies and foreign actors, including transnational enterprises. Because they are 
amongst the most disadvantaged actors in the private sector, women who are or aspire to 
be entrepreneurs face a specific set of challenges, from limited access to credit, to 
licencing requirements, to various forms of discrimination.   
 
In light of the dramatic impact of climate change on the planet and human well-being, 
there is an urgent need for governments and the private sector to promote clean energy 
development. Lack of reliable, clean and affordable energy is also a key obstacle to 
development, as billions of people lack access to electricity or cooking fuel.   
 
The transition to an energy system based on renewable resources and low-emission 
technologies can benefit both the environment and the economy, boosting growth and 
employment while improving human well-being. In a world polarized between those 
entirely without access to clean energy and those with easy access to polluting energy 
sources, the transition to renewables can also help reduce inequalities among and within 
countries, consistent with SDG 10.
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The debate will address the following questions: 
 
• What are the most effective modalities (financial and non-financial) for private sector 

engagement with the SDG agenda? 

• What constitutes an enabling environment for private sector development, particularly in the 
renewable energy sector? 

• How can all private sector actors (i.e., small and medium enterprises, transnationals, 
cooperatives, formal and informal actors) be engaged and their interests fairly represented in 
the policy process?  

• What are the specific needs of women entrepreneurs in both formal and informal sectors and 
how can they be engaged more effectively? 

• How can the private sector be incentivized to use, and invest in, renewable energies?  
 
 
Speaker:  
 

• Mr. Adrian Whiteman, Senior Programme Officer, International Renewable Energy Agency 
 
 
Co-Rapporteurs: 
 

• Mr. Andries Gryffroy, Senator, Belgium 

• Mr. Duong Quoc Anh, Member of the National Assembly, Viet Nam 


