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 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في الخاص القطاع إشراك
 المتجددة الطاقةمجال  في خاصة

 

 نالمشاركي نالمقرري مقدمة من مذكرة تفسيرية
 (فيتنام) آنه كووك دونغ والسيد( بلجيكا) غريفروي. أ السيد 

 
 احلاني  ذلا  ومناذ. 0202 لعاا  املستدامة للتنمية الشامل أعماهلا جدولمنذ سنتني  املتحدة األمم اعتمدت .1

 الرئيساااية األهااادا  أحاااد املساااتدامة التنمياااة أهااادا  تنفياااذ يف دورهاااا فهااام علااا  الربملاناااات مسااااعدة تأصااا ح
 اهلاد  هاذا نطاا  يفم اشرة  هذا القرار مشروع ويندرج .اخلمسية واسرتاتيجيته الدويل الربملاين االحتاد ألعمال
 ميساورة بتكلفاة اجلميا  حصاول ضمان: "(7رقم اهلد  ) املستدامة للتنمية حمدد هد  عل  يركز وهو .العا 
 تنفياااذ يف املشااااركني املعنياااني املصااالحة أصاااحا  وأحاااد -"  واملساااتدامة املوثوقاااة احلديثاااة الطاقاااة خااادمات علااا 

 فعلااهت أن وين غاا  فعلااه للربملانااات ميكاا  مااا حتديااد إىل ويهااد  - اخلااا  القطاااع - املسااتدامة التنميااة أهاادا 
 .بالذات اهلد  ذل  جمال يف األخرية هذه مشاركة أثر لتعظيم

 

 اللجناااة أجرهتاااا الاااي األولياااة املناقشاااة مااا  إىل حاااد ك اااري املشااااركان املقااارران اساااتفاد القااارار  هاااذا صااايا ة ولاااد  .0
 الادويل الربملااين لالحتااد 107 االاالعاماة  اجلمعية انعقاد أثناء والتجارة والتمويل املستدامة بالتنمية املعنية الدائمة

 ويتماان  أدرياان السايد املتجاددة  للطاقاة الدولياة الوكالاة ما  اخل اري ايشاكر  أن ناياود اوها. بطرسارب  تسان يف
 .النص يف إدراجها حاولوا الي القيمة أفكارهم ع  املناقشة أثناء حتدثوا الذي  الزمالء ومجي 

 
 

اللجنة الدائمة للتنمية 
 املستدامة والتمويل والتجارة
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 الثالثااة الرئيسااية أهدافااه حتقياا  يف التقااد  ساايكون حياا  املسااتدامة  التنميااة أهاادا  أحااد هااو 7رقاام  واهلااد  .0

 قياسااه وميكاا  الفااور علاا  مرئيااا  ( الطاقااة اسااتادا  وكفاااءة املتجااددة  الطاقااة مصااادر إىل واالنتقااال الوصااول )
 بشانن احملار  للتقاد  وسايكون .املستدامة التنمية أهدا  بني الرتابط عل  جيدا   مثاال   يقد  كما. أكرب بسهولة
 ورفاااههم الناا  صااحة علا  الفقاار  ما  احلاادعلا  و  االقتصاادية التنميااة علا  وإجيااايب م اشار أثاار 7رقام  اهلاد 
 .املناخ تغري آثار م  التافيف ذل  يف مبا ال يئة  وعل 

 

 حتادد أنمبكاان  األهياة ما  هفإنا ولاذل . إمناائ  كعامال اخلاا  القطااع إمكانياات علا  القرار مشروع ويشدد .4
 يف اخلاااا  القطاااع دور املساااتدامة  للتنميااة الوطنياااة اساارتاتيجيتها وضااا  لااد  بوضاااو   والربملانااات احلكومااات
 إىل اآلخاااري   املصااالحة أصاااحا  شااانن ذلااا  يف شاااننه اخلاااا   القطااااع حيتااااج نفساااه  الوقااات ويف .اتنفياااذه
 العاا  الاوع   ياادة علا  الربملاناات القارار وحي  .املستدامة التنمية أهدا  تنفيذ يف ومسؤوليته بدوره االعرتا 

 التعلااايم  مساااتويات مجيااا  علااا  الدراساااية املنااااه  يف املساااتدامة التنمياااة مضااامون إدراج وضااامان املوضاااوع هباااذا
 التنميااااة أل اااارا  امل ااااادرة رو  تعزيااااز بغيااااة ة لكليااااات إدارة األعمااااال والتجااااار  الدراسااااية الاااادورات يف الساااايما
 .للشركات االجتماعية واملسؤولية املستدامة

 

 أهااادا  تنفياااذ يف حامساااة أهياااة  املاااااطر تقاسااام جماااال يف واخلاااا  العاااا  القطااااعني باااني لشاااراكاتل وساااتكون .5
 واالسااتثمار االبتكاااريُعااد  حياا  املتجااددة  الطاقااة جمااال يف آخاار شاا ء أي ماا  أكثاار ورمبااا املسااتدامة  التنميااة
 وحااوافز قااانوين إطااار وضاا  علاا  الربملانااات القاارار ويشااج  .اهلااد  هااذا جنااا يف  ماا  العواماال احليويااة الااذك 

 اساتدامة أكثار أشاكال حناو باالنتقاال التعجيال أجال م  واخلا  العا  القطاعني بني الشراكات هلذه تشجيعية
 األساساية  التحتياة ال نياة يف االساتثمار اإلطار هذا يتطلب العا   اجلانب وعل . واستهالكها الطاقة إنتاج م 

 األطاارا  مجياا  بااني للحااوار منتااد  إنشاااء عاا  فضااال   والرصااد  لإلبااال  آليااة وإنشاااء والقواعااد املعااايري ووضاا 
 .العا  الدعم لضمان احمللية  السلطات/واجملتمعات املواطنون ذل  يف مبا املعنية 

 

 شااا كاتمااا  خاااالل و  الشااا كة نطاااا  خاااارج املتجاااددة الطاقاااة مشااااري  إمكاناااات إىل االنت ااااه القااارار ويسااارتع  .6
 املتجاددة  الطاقاة مصاادر ما  الطاقاة حتاول الاي احلجام الصاغرية الكهرباء مولدات ذل  يف مبا الصغرية  الطاقة
 أن ماااا  التنكااااد الربملانااااات علاااا  جيااااب .الناميااااة ال لاااادان يف ساااايما ال  7 رقاااام اهلااااد  تنفيااااذ تعزيااااز أجاااال ماااا 

 جهودهاااا يف االعت اااار يف تؤخاااذ املاااااطر إدارة حيااا  مااا  الصاااغرية احمللياااة املشااااري  هلاااذه اخلاصاااة االحتياجاااات
 .املعنية احمللية اجملتمعات م  وثيقا   حوارا   يتطلب وهذا. اجملال هذا يف اخلا  القطاع إلشراك
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 ل لااو ( املسااتدامة التنميااة أجاال ماا  العامليااة الشااراكة) 17 رقاام للهااد  اخلاصااة األهيااة إىل أيضااا   القاارار ويشااري .7
 علااا  باحلصاااول األمااار يتعلااا  عنااادما خاااا  بوجاااه ماااؤات  اااري وضااا  يف النامياااة ال لااادانإن و . 7رقااام  اهلاااد 

 املقارران ويادعو. املتجاددة الطاقاة سايما ال الطاقاة  إىل الشاامل الوصول لتحقي  الال مني والتمويل التكنولوجيا
 اتفاقااات لل يئااة  وإىل راعيااةامل بتكاريااةاال تكنولوجياااتال نقاال إىل يااؤدي الااذي التعاااون ماا  مزيااد إىل املشاااركان
 .عا  بوجه املستدامة التنمية أهدا  تنفيذ أجل م  اجلديدة الدولية االستثمار

 

 اإلقليميااة الربملانيااة واملنظمااات الاادويل الربملاااين واالحتاااد الربملانااات بااني الت ااادل باملزيااد ماا  القاارار يوصاا   وأخااريا   .2
 ما  ديفتساي أن مناا كال وبوسا . وتنفياذها املساتدامة التنمية سياسات وض  بشنن األخر  الدولية واملنظمات

 .اجملال هذا يف اآلخر
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1. Two years ago, the United Nations adopted its comprehensive 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Since then, helping parliaments to understand and play their 
role in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) has become one of the 
main objectives of the IPU’s actions and five-year strategy. This draft resolution comes 
squarely within the purview of that general objective. It focuses on a specific Sustainable 
Development Goal 7: "Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all" – and a particular stakeholder involved in the implementation of the 
SDGs – the private sector – and aims to identify what parliaments can and should do to 
maximize the impact of the latter’s engagement in the area of that particular goal. 
 
2. In drafting this resolution, the co-Rapporteurs have benefited greatly from the 
preliminary debate of the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and 
Trade during the 137

th
 IPU Assembly in St. Petersburg. They wish to thank the expert 

from the International Renewable Energy Agency (IRENA), Mr. Adrian Whiteman, and all 
colleagues who took the floor during the debate for their valuable insights, which they 
have tried to incorporate into the text. 
 
3. Goal 7 is one of the sustainable development goals where progress on its three 
main targets (access, transition to renewable energy sources and energy efficiency) will 
be immediately visible and can be most easily measured. It also provides a good 
example of the interconnectedness of the SDGs. Progress on Goal 7 will have a direct 
and positive impact on economic development and poverty reduction, on people’s health 
and well-being and on the environment, including the mitigation of climate change. 
 
4. The draft resolution stresses the potential of the private sector as a development 
agent. It is therefore pivotal that, in developing their national sustainable development 
strategy, governments and parliaments clearly identify the role of the private sector in its 
implementation. Simultaneously, the private sector, like other stakeholders, needs to 
recognize its own part and responsibility in SDG implementation. The resolution urges 
parliaments to raise public awareness about this and to ensure that sustainable 
development content is incorporated into curricula at all education levels, but especially 
into business and commercial school courses, in order to foster entrepreneurship for 
sustainable development and corporate social responsibility. 
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5. Public-private risk-sharing partnerships will be crucial for SDG implementation, and perhaps 
nowhere more so than in the field of renewable energy, where innovation and smart investment are 
vital to the success of the Goal. The resolution encourages parliaments to create a facilitating legal 
framework and incentives for such public-private partnerships in order to speed up the transition 
towards more sustainable forms of energy production and consumption. On the public side, such a 
framework requires investment into essential infrastructure, setting standards and norms and 
establishing a reporting and monitoring mechanism as well as a forum for dialogue among all 
interested parties, including citizens and local communities/authorities, to ensure public support. 
 
6. The resolution draws attention to the potential of off-grid and mini-grid renewable energy 
projects, including small-scale electricity generators converting power from renewable energy 
sources, for boosting the implementation of Goal 7, especially in developing countries. Parliaments 
should make sure that the specific needs of these small local projects in terms of risk management 
are taken into account in their efforts to engage the private sector in this field. This requires a close 
dialogue with the local communities concerned. 
 
7. The resolution also points out the particular relevance of Goal 17 (global partnership for 
sustainable development) to the attainment of Goal 7. Developing countries are at a particular 
disadvantage when it comes to access to the technology and finance required to achieve universal 
access to energy, especially renewable energy. The co-Rapporteurs call for more cooperation 
leading to the transfer of innovative green technologies and for new international investment 
agreements for the implementation of the SDGs in general. 
 
8. Finally, the resolution recommends more exchange between parliaments, the IPU, regional 
parliamentary organizations and other international organizations on SDG policymaking and 
implementation. We can all learn from each other in this area. 
 


