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 لالتحاد البرلماني الدولي 831الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 جنيف، سويسرا       
 4181مارس / آذار  42-41          

 
 

 

 
 

  المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في الخاص القطاع إشراك
 المتجددة الطاقة مجال في خاصة

 

 المشاركين المقررين من مقدم قرار مشروع
 (فيتنام) آنه كووك دونغ والسيد( بلجيكا) غريفروي.أ السيد

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 831 الـــ العامة اجلمعية إن
 

/  األول تشــر   18 املــخ ف ي A/RES/70/1 املتحــد  لألمــ  العامــة اجلمعيــة قــرا  باعتمــاد ترحــ  إذ (8)
ـــا حت  ـــ " املعنـــ نو  1182 أكتـــ بر ـــة خطـــة: عاملن  األســـ   رســـ  الـــ   ،"1131 لعـــا  املســـتدامة التنمي
 القطـــا  ذلـــ  ي مبـــا املصـــلحة، أصـــحا  مجيـــ  مبشـــا كة املســـتدامة للتنميـــة شـــام  جـــدول أعمـــال ل ضـــ 

 ضــرو   فيــ  خكــد  الــ   بالطاقــة، املتعلــ  املســتدامة التنميــة أهــدا  مــ / 7/ قــ   اهلــد  وحيــدد اخلــا ،
 املتجدد ، الطاقة تط  ر

العامـة الـــ  اجلمعيـة اعتمدتـ  الـ   1182 أبر ـ /  نيسـان 8 ي الصـاد  هان   إعالن أن على تشدد وإذ (1)
علـى حـد  عامـةو  خاصـة مصـاد  مـ  التم  ـ  تعبئـة ي الربملـان بدو  اعرت ، الدويل الربملاين الحتادل 831
 تــدع  بطــر  اخلاصــة االســتاما ا  بيئــة تعز ــز  نبغــ  أنــ  وذكــر املســتدامة، التنميــة أهــدا  لتحقيــ  ســ ا 

 ،على حن  مباشر املستدامة التنمية
 أغســـــط /  آ  87 املـــــخ ف ي A/69/313 :املتحـــــد  لألمـــــ  العامـــــة اجلمعيـــــة قـــــرا ا  إىل وإذ تشـــــر (3)

 "التنميـــة تم  ـــ املعـــ  ب الاالـــ  الـــدويل ملـــخ رالصـــاد  عـــ  ا أبابـــا جـــدول أعمـــال أد ـــ " واملعنـــ ن 1182

 اللجنة الدائمة للتنمية 
 املستدامة والتم    والتجا  

 

 C-II/138/DR  

 2018  نا ر/ كان ن الااين  9
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ــــ نو  1187 فربا ــــر/  شــــبا  6املــــخ ف ي  A/71/233 :القــــرا و   الطاقــــة علــــى احلصــــ ل ضــــمان" املعن
 اخلــا  للقطــا  املتحــد  األمــ  منتــد  ، ونتــائ "للجميــ  وحد اــة ومســتدامة هبــا وم ثــ   معق لــة بأســعا 

 التقـــد  بشـــأن 1187 لعـــا  املســـتدامة بالتنميـــة املعـــ  املســـت   الرفيـــ  السياســـ  واملنتـــد  ،1187 لعـــا 
املسـتدامة  التنميـة أهـدا  حتقيـ  بشـأن 1187 لعا  والندو  اإلقليمية ،87 اهلد   ق   حتقي  حن  احملرز

 آلسـيا الربملـاين للمنتـد  نو والعشـر  السـاد  السـن   واالجتما  اهلادئ، واحمليط آسيا منطقة ي للربملانا 
 اهلادئ، واحمليط

م قعــا    شــغ / 7/اهلــد   قــ   وأن للمجتمــ ، املشــرت  اهلــد  هــ  املســتدامة التنميــة أن علــىوإذ تخكــد  (4)
 باحلـد منهـا  تعل  ما سيما ال اآلخر  ، جناح حم   وه  ،عشر السبعة املستدامة التنمية أهدا  بني مركز ا  

 املناف، لتغر استجابة البيئة ومحا ة الصحة، التعلي ، الفقر، م 
 وللتقليـ  الطاقـة، أمـ  لضـمان األمهيـة بـال  أمـر املتجـدد  الطاقـة مصـاد  تطـ  ر أن علىتكر  التأكيد وإذ  (2)

 وخللـ  املسـتدامة، التنميـة لت ليـد السـبي  ولتمهيـد الطاقـة، احلص ل علـى ي املساوا  عد  م  حد أدىن إىل
 النا ، معيشة سب  وحتسني عم  فر 

 وأن ،العمـ  فـر  وخل  املال  أ  م ض   ت فر تتجاوز التنمية ي اخلا  القطا  مسامهة أنب تسّل  وإذ (6)
 قـــــ    واالبتكـــــا ، التكن ل جيــــا تطـــــ    ـــــدف  حقيقيــــا ، إمنائيـــــا   عنصـــــرا    كــــ ن أن اخلـــــا  القطـــــا بإمكــــان 

 والتشـــغي  نتـــا األمنـــا  املســـتدامة لإ حنـــ  االنتقـــال ي  شـــا   الرئيســـية، اجملـــاال  ي الـــ ك  باالســـتاما 
 واجملتمـــ  اخلـــا  القطـــا  بـــني االســـرتاتيجية والشـــراكة اخلـــا  للقطـــا  النشـــطة املشـــا كة وأن واالســـتهال ،

 املتجدد ، الطاقة جمال ي سيما ال ،بالغا األمهية أمران العا 
 اجلنسـيا ، املتعـدد  الشـركا  مـ  تـدا با ،علـى تنـ   ر عملـ يسـتو  اخلـا  القطـا  تنظـي  بأن تعرت  وإذ (7)

 املعيشـية واألسـر االجتماعيـة املخسسـا ،  الصـغر  املخسسا  واملت سطة، الصغر  املخسسا  التعاونيا ،
 بلـد مـ  ختتلـ ونطاقهـا  واخلـا  العـا  القطـاعني بـني الشـراكة الطـر  إلقامـة وأن الرمسـ ، غـر القطـا  إىل
 الشراكا ، هل ه مخسسية أطر هنا  تك ن أن و نبغ  آخر، إىل

أنــ  و  املتقدمــة، البلــدان مــ  أشــد مســت   علــى املنــاف تغــر مــ  تعــاين الناميــة البلــدان حقيقــة أن تــد   وإذ (1)
 ي الناميــة البلــدان فــإن املتجــدد ، الطاقـة تكــالي  ي ا  اخنفاضــ قــد  التكن لـ ج  التقــد  أن مــ  الــرغ  علـى
 والتم   ، التكن ل جياال ص ل إىل ب األمر  تعل  عندما مخا  غر وض 

 التنفيـ  ي ،للحك مـة السـياد ة والرقابـة املخسسـا  بنا  ي ،للربملانا  عن  غىن ال ال   الدو  علىوتخكد  (9)
 الطاقــة حيــ  مــ  ســيما ال املســتدامة، التنميــة أهــدا  تنفيــ  ي اخلــا  القطــا  إشــرا  لسياســا  الفعــال

 املتجدد ،
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ـــة املخسســـا  دعـــ  ي ترغـــ  وإذ (81) ـــة القان ني ـــة الدولي ـــو ت جـــد فيهـــا  وال طني  القطـــا  مصـــاح بـــني م ا مـــةال

 املتجدد ، الطاقة سيما ال املستدامة، والتنمية الفقر على والقضا  اخلا 
ـــاد  علـــى بقـــ   الربملانـــا  حتـــ ّ  .8  تنفيـــ  ي املتعـــدد   املصـــلحة أصـــحا  إشـــرا  بضـــرو   العـــا  الـــ ع  ز 

 الـــو واألنشــطة احلمــال  عــدد ز ــاد  خــالل مـــ  املتجــدد ، الطاقــة ســيما ال املســتدامة، التنميــة أهــدا 
 قــــ انني املســــتدامة، التنميــــة عــــ  املعــــزز  باملعــــا   تزو ــــده  أجــــ  مــــ  ،ه مجــــيع اجملتمــــ  أفــــراد إىل تصــــ 

ـــ  بشـــأن الـــدول وسياســـا  ـــة حمتـــ   إلد ا  وأ ضـــا   املســـتدامة، التنميـــة أهـــدا  تنفي  ي املســـتدامة التنمي
 الد اســا و  اجلامعيــةرحلــة املالد اســية ي  املنــاه  وخاصــة التعلــي ، مســت  ا  مجيــ  ي الد اســية املنــاه 

التجا  ـة  األعمـال عقليـة تغيـر أجـ  مـ  ،والتجـا   األعمـالإدا    ،اإلنتـا  ،االسـتاما جمـاال   ي ،العليـا
 املستدامة؛ التنمية أهدا  تنفي  جتاه

 

 تنـ  ر نفسـ  ال قـ  وي اخلـا ، للقطـا  احملـ    بالـدو  االعـرتا  علـى احلك مية ال كاال  ك ل  حت ّ  .1
 املتجـدد ، الطاقـة سـيما ال املسـتدامة، التنميـة أهـدا  تنفي  ي ومسخوليت  اهلا  جانب  م  اخلا  القطا 

 املســـخولية وتعز ـــز املســـتدامة، التنميـــة حتقيـــ  أجـــ  مـــ  املشـــا    القـــد   علـــى تنظـــي  بنـــا  دعـــ  وم اصـــلة
 إدمــــا  علـــى اخلـــا  القطـــا   شـــج  حبيـــ  ،االجتماعيــــة املشـــا    تنميـــة ودعـــ  للشـــركا  االجتماعيـــة

 منها؛ لك  األساسية األعمال جماال  ي املستدامة التنمية ش اغ 
 

 مت ســطة أهــدا  ذا  وطنيــة إمنائيــة اســرتاتيجيا  العتمــاد احلك مــا  مــ  التعــاون إىل الربملانــا  دع تــ .3
 أصــــحا  كأحــــد اخلــــا  القطــــا  إشــــرا  حتد ــــد فيهــــا  ــــت  املســــتدامة، للتنميــــة األجــــ  وط  لــــة األجــــ 

 اســــتاما  ة بــــرام  ي املســــتدامة التنميــــة أهــــدا  وتــــدم  املســــتدامة، التنميــــة أهــــدا  تنفيــــ  ي املصــــلحة
 ؛ومستدامة مبتكر 

 

 الطاقــة إىل تــد ايا   للتحــ ل الطر ــ  خا طــة إطــا  ي عليهــا واإلشــرا  احلك مــا  بنــا ل الربملانــا  تناشــد .4
 والفعاليـــة بالكفـــا    تســـ  حنـــ  علـــى الطاقـــةعمال الســـت احللـــ ل تنفيـــ  ،البيئـــ  التلـــ   ختفيـــ  ،املتجـــدد 

 إلنتـا  ةاحملليـالداعمـة  صـناعا ال وتط  ر للبيئة ومراعية جد د  م اد وتط  ر ،املتجدد  الطاقة واستخدا 
 املتجدد ؛ الطاقة

 

 ي والنظـر ،باالسـتدامة للنهـ   املاليـة األسـ ا  ت جيـ  عـاد إل احلك ما  وك ل  الربملانا  أ ضا   تناشد .2
 ،واخلـــا  العـــا  القطـــاعني بـــني مبتكـــر     ـــ  آليـــا  وإنشـــا  ،املخـــاطر لتقاســـ  مناســـبة شـــراكا  إقامـــة
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 املــال  أ  علــى العائــدا  بــني التــ ازن وحتقيــ  ،واملســا لة الشــفافية ضــمان مــ  املســتدامة التنميــة لتم  ــ 
 االجتماعية؛ واآلثا  اخلا  للقطا 

 

 الطاقـة مصـاد  مـ  الكهربـا  إنتـا   كـ ن حبي  ،الئقة تنافسية كهربا  س   إنشا  على الربملانا  حت ّ  .6
 ؛ال ايت التم    أسا  على ا  قائم املتجدد 

 

املتـــاح  السياســـا  حيـــز بضـــمان الناميـــة، البلـــدان ي امل جـــ د  تلـــ  ســـيما ال الربملانـــا ، تقـــ   أن تقـــرتح .7
 وتشـــجي  ال طنيـــة، الكهربـــا  شـــبكا  إنشـــا  عنـــدالت ز ـــ   شـــبكة خـــا   املتجـــدد  الطاقـــة ي لالســـتاما 
 الكهربــا  م لــدا  ذلــ  ي مبــا ،الت ز ــ  شــبكة خــا   املتجــدد  الطاقــة تكن ل جيــا ي اخلــا  االســتاما 

 تقــدم خــالل مــ  الصــغر ، والشــبكا  املتجــدد  الطاقــة مصــاد  مــ  الطاقــة حتــ ل الــو احلجــ  الصــغر 
 االستاما ا ؛ هل ه املخاطر إدا   أدوا  لبنا  الدع 

 

 البحــ  جمــال ي ،اخلــا  االســتاما  وحتفيــز لالســتاما  مناســبة م ازنــا  ختصــي  علــى الربملانــا   ّ حتــ .1
 املتجدد ؛ الطاقة لتنمية الضرو  ة األساسية اهلياك  ي لالستاما  األول  ة وإعطا  واالبتكا ، والتط  ر

 

 احملتمـ  اخلـا  االستاما  أج  م  ،واملصداقية بالشفافية تتس  بيانا  ق اعد إنشا  إىل الربملانا  تدع  .9
 أوســــ  شــــبكا  إنشــــا  إىل وتــــدع  الصــــغر ، املشــــا    أنابيــــ  خطــــ   ســــيما ال املســــتدامة، التنميــــة ي

 والتقيـــــي  الرصـــــد عــــ  اإلبـــــال  ونظـــــ  األدا  مخشــــرا  بنـــــا  املســـــتدامة، التنميــــة ميـــــدان ي للمســــتامر  
 منتــد ا  تنظــي  املســتدامة، والتكن ل جيــا  للمنتجــا  معــا ر إصــدا  االســتاما ، آثــا  بشــأن املشــرتكني

 جمــال ي املســتفاد  والــد و  الاغــرا  ،النجــاح قصــ  ،التقنيــة الد ا ــة ،للمعرفــة ا  البّنــ باملشــا كة تســم 
 املستدامني؛ االستهال و  ،التشغي  ،اإلنتا  ،االستاما 

 

 ا  م اتيـ ا  مناخـ عـزز  مـا ،االقتصـاد ة املخسسـا  بنـا  إىل الراميـة جه دهـا م اصلة إىل الربملانا  أ ضا   تدع  .81
 انسـجا  وضـمان املسـتدامة، التنميـة أهـدا  تنفيـ  ي اخلا  القطا  إشرا  أج  م  ،التجا  ة لألعمال
 ي اآلخــر   املصــلحة وأصــحا  اخلــا  القطــا  مشــا كة بتيســر املتعلقــة القان نيــة والسياســا  األحكــا 

ـــة والتنفي  ـــة التشـــر عية اهليئـــا  بـــني حـــ ا ا  وإجـــرا  والتقيـــي ، السياســـا   ســـ   القطـــا  واحملليـــة، املركز 
ـــ  أجـــ  مـــ  واملـــ اطنني، اخلـــا ،  والتـــ ازن العامـــة امل افقـــا  لتحقيـــ  نفســـ ، ال قـــ  وي األفكـــا ، جتمي

 املعنيني؛ املصلحة أصحا  مصاحتناغ  و 
 ال اخلــا ، القطــا  جلــ   مناســبة تشــجيعية سياســا مــ  أجــ   قــان ين إطــا  ب ضــ  برملــان كــ  ت صــ  .88

 فــرت  ي بلــد لكــ  واالقتصــاد ة االجتماعيــة للظــرو  وفقــا   الصــغر ، املشــا    ي الصــغر االســتاما  ســيما



 
 

5/5 

 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
 
 

 ؛العاملة س ا األ أدا  التسب  ي اختالل ودونب   اخلاصة التنمية
 

 ،اإلقليميـة الربملانيـة واملنظمـا  الـدويل الربملـاين االحتـاد بـني ،فعالية وأكار أق   ح ا ا  وإقامة تعز ز تخ د .81
 التنميــة سياســا  وضــ  بشــأن نظرهــا وجهــا  لتبــادل ،األخــر  الدوليــة واملنظمــا  األعضــا  الربملانــا 
 وتنفي ها؛ املستدامة

 حــ ل جد ــد  ا يـاتفاق بشــأن التفــاو  إىل واإلقليميـة الدوليــة املنظمــا و  ،احلك مـا  ،الربملانــا  تـدع  .83
 املستدامة؛ التنمية سياسا  على تركزوالو ، الدويل االستاما 

 

 احلــ افز، مــ  مز ــدمــ   املتطــ    التكن ل جيــا نقــ  تشــجي  أجــ  مــ  ،البلــدان بــني التبــادل مــ  مز ــدا   تقــرتح .84
 وتنشـــيط التنفيــ  وســائ  وتعز ــز ،املراعيــة للبيئـــة التكن ل جيــا إىل ال صــ ل نطـــا  لت ســي  سياســا  وضــ 

 ./87/ ق   اهلد  ي مبنيما ه   على املستدامة التنمية أج  م  العاملية الشراكة
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 The 138
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 
(1) Welcoming the adoption of United Nations General Assembly resolution 
A/RES/70/1 of 21 October 2015 entitled Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development which lays the foundations for an inclusive sustainable 
development agenda with the involvement of all stakeholders, including the private 
sector, and sets forth Sustainable Development Goal 7 on energy, in which the necessity 
of renewable energy development is affirmed, 
 
(2)  Stressing that the Hanoi Declaration of 1 April 2015 adopted by the 
132

nd
 IPU Assembly recognized parliament’s role in mobilizing finance from both private 

and public sources to attain the Sustainable Development Goals (SDGs) and stated that 
the environment for private investments should be strengthened in ways that directly 
support sustainable development, 
 
(3)  Referring to United Nations General Assembly resolutions A/69/313 of 
17 August 2015 entitled Addis Ababa Action Agenda of the Third International 
Conference on Financing for Development and A/71/233 of 6 February 2017 entitled 
Ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, and the 
outcomes of the United Nations Private Sector Forum 2017, the 2017 High-level Political 
Forum on Sustainable Development on progress towards the implementation of Goal 17, 
the 2017 Regional Seminar on Achieving the Sustainable Development Goals for the 
Parliaments in the Asia-Pacific Region, and the 26

th
 Annual Meeting of the Asia-Pacific 

Parliamentary Forum, 
 
(4) Asserting that sustainable development is the common goal of society and 
that among  the 17 Sustainable Development Goals, Goal 7 occupies a central position 
and is the linchpin for the success of the others, especially those relating to poverty 
reduction, education, health and environment protection in response to climate change, 
 
(5) Reiterating that the development of renewable energy sources is crucial to 
ensure energy security, minimize inequality in energy access, set the stage for breeding 
sustainable development, create jobs and improve people’s livelihoods, 
 
(6) Recognizing that the contribution of the private sector to development goes 
beyond capital provision and employment creation and that the private sector can be a 
true development agent, who drives technology development and innovation, makes 
smart investment in key areas and participates in the transition towards sustainable 
production, operation and consumption, and that the active involvement of the private 
sector and the strategic partnership between the private sector and the public community 
are critical, especially in the field of renewable energy,
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(7) Acknowledging that the organization and operation of the private sector are diverse, 
ranging from multinationals, cooperatives, small and medium enterprises, microenterprises, social 
enterprises and households to the informal sector, and that the modalities and scale of 
public-private partnership vary from country to country and there should be institutional frameworks 
for these partnerships, 
 

(8) Cognisant of the fact that developing countries are suffering from climate change at an 
even more severe level than developed countries, and that although technology advancement has 
offered a reduction in renewable energy cost, developing countries are at a disadvantage when it 
comes to technology and finance access,  
 

(9) Underscoring the indispensible role of parliaments in institution building and sovereign 
oversight of the Government in effectively executing policies on engagement of the private sector in 
implementing the SDGs, especially in terms of renewable energy, 
 

(10) Wishing to promote international and national legal institutions where there is 
alignment between the interests of the private sector and poverty eradication and sustainable 
development, especially renewable energy, 
 

1. Strongly urges parliaments to raise public awareness about the need for the 
engagement of multi-stakeholders in SDG implementation, especially renewable 
energy, by increasing the number of campaigns and activities reaching out to all 
members of society in order to equip them with enhanced knowledge on sustainable 
development, states’ laws and policies on SDG implementation, and also to 
incorporate sustainable development content into curricula at all education levels, 
especially undergraduate and graduate courses in investment, production, business 
and commerce in order to change business mindset towards SDG implementation; 

 
2. Further urges state agencies to recognize the pivotal role of the private sector and 

simultaneously enlighten the private sector of its own important part and responsibility 
in SDG implementation, especially renewable energy, and to further promote building 
entrepreneurship for sustainable development, boost corporate social responsibility 
and support social enterprise development so that the private sector is encouraged to 
integrate sustainable development concerns into its respective core business areas; 

 
3. Calls upon parliaments to join hands with governments to adopt national development 

strategies with mid-term and long-term sustainable development targets, in which the 
engagement of the private sector as a stakeholder in SDG implementation is identified 
and SDGs are built into innovative and sustainable investment programmes; 

 
4. Appeals to parliaments to build and supervise governments in following the road map 

to gradually switch to renewable energy, mitigate environmental pollution, implement 
solutions for efficient-effective energy usage and using renewable energy, develop 
new and environment-friendly materials and develop domestic supporting industries 
for renewable energy production; 

 
5. Also appeals to parliaments together with governments to reorient financial markets to 

advance sustainability and consider suitable risk-sharing partnerships, innovative 
blended public-private finance mechanisms for funding sustainable development while 
ensuring transparency and accountability and balancing out returns on the capital for 
the private sector and social impacts; 

 
6. Urges parliaments to establish a decent competitive electricity market so that the 

production of electricity from renewable energy sources is self-supporting; 
 
7. Suggests that parliaments, especially ones in developing countries, safeguard policy 

space for investment into off-grid renewable energy when setting up national electricity 
grids, and encourage private investment into off-grid renewable energy technology, 
including  small-scale electricity generators converting power from renewable energy 
sources and mini-grids, through support to building risk management tools for such 
investments; 
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8. Exhort parliaments to allocate appropriate budgets for investment and stimulate 

private investment into research and development (R&D) and innovation, prioritize 
investment into essential infrastructure for renewable energy development; 

 
9. Calls upon parliaments to establish transparent and reliable databases for potential 

private investment in sustainable development, especially pipelines of small projects, 
advocate for the set-up of broader investor networks in the field of sustainable 
development, build performance indicators and reporting systems for joint monitoring 
and evaluation on investment impacts, issue standards for sustainable products and 
technologies and organize forums allowing for constructively sharing knowledge, 
technical know-how, success stories, gaps and lessons learned in sustainable 
investment, production, operation and consumption; 

 
10. Also calls upon parliaments to continue their efforts to build economic institutions 

which foster an enabling business climate for the private sector to engage in SDG 
implementation, ensure the coherence of legal provisions and policies on facilitating 
the participation of the private sector and other stakeholders in policymaking and 
assessment and set up dialogues among central and local legislative and executive 
agencies, the private sector and citizens to pool ideas, and at the same time, to 
achieve public consent and balance and harmonize the interests of relevant 
stakeholders; 

 
11. Recommends each parliament to create a legal framework for suitable incentive 

policies to attract the private sector, particularly small investment in small projects, in 
accordance with the respective socioeconomic conditions of the country in its own 
development period and without distorting functioning markets; 

 
12. Supports the enhancement and establishment of stronger and more effective 

dialogues among the IPU, regional parliamentary organizations, Member Parliaments 
and other international organizations to share their views on SDG policymaking and 
implementation;  

 
13. Invites parliaments, governments, international and regional organizations to negotiate 

new generation international investment agreements which focus on sustainable 
development policies; 

 
14. Proposes more exchange between countries in order to promote the transfer of 

high-technology with more incentives, build policies that widen access to green 
technologies, strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development as set forth in Goal 17. 


