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 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

 تعبئة البرلمانات حول األهداف اإلنمائية المستدامة( ح)
 فعالية رسمية جانبية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

 (3152تموز/يوليو  51)نيويورك، 
 
 

هو مركز األمم المتحدة الرئيسي الستعراض  ،(HLPFالمنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة )
كانت تعبئة البرلمانات   1المقبلة. 51التقدم المحرز العالمي في األهداف اإلنمائية المستدامة خالل السنوات 

لجميع  من نوعها تجري في المنتدى ومفتوحة ،حول األهداف اإلنمائية المستدامة أول فعالية برلمانية جانبية
 وفد وطني. 52ضر ثالثون برلمانياً من المشاركين. وقد ح

أدار السيد مارتن شونغونغ، األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي، هيئة المنتدى مع الدكتور جيكو فتافهي 
، Futho Hoolho، رئيس برلمان فيجي، والسيد فوتهو هولهو  Jiko Fatafehi Luveniلوفيني 

، السكرتيرة البرلمانية لوزير Karina Gouldدة كارينا غولد نائب رئيس مجلس الشيوخ في ليسوتو، والسي
، مدير حملة Mitchell Toomeyالتنمية الدولية وعضو مجلس العموم الكندي، والسيد ميتشل تومي 

 العمل من أجل األهداف اإلنمائية المستدامة في األمم المتحدة.

                                                           
تموز/يوليو، اعتمدت الجمعية العامة القرار  52باإلضافة إلى هذا الحدث، في  1

التفاعل بين األمم المتحدة والبرلمانات الوطنية واالتحاد بعنوان  07/592

من ذلك القرار "ترحب بمساهمة االتحاد  25. والفقرة البرلماني الدولي

البرلماني الدولي في عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية 

المستدامة، من خالل مشاركة البرلمانيين، في عقد لقاء برلمانية جانبي عادي 

حول عمل البرلمانات بإضفاء الطابع المؤسساتي على األهداف اإلنمائية 

 المستدامة ".
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بأن األهداف اإلنمائية المستدامة يجب أن تكون في  ،وأكد البيان االفتتاحي الذي ألقاه السيد شنغونغ
بل أيضاً بسبب  ،صلب صنع السياسات. لم يكن ذلك فقط بسبب التحديات طويلة األجل التي تواجه العالم

الحاجة إلى معالجة األسباب الكامنة وراء األزمات الطارئة الحالية، من اإلرهاب إلى الكوارث الطبيعية، ومن 
 ضطرابات االجتماعية الناجمة عن تزايد عدم المساواة.البطالة إلى اال

كمساعد إلطار الهدف اإلنمائي المستدام   ،(52وأشار السيد شنغونغ على أهمية هدف الحوكمة )الهدف 
لدعم األهداف اإلنمائية المستدامة، وجعل ذلك الدعم أولوية  ،أوجز خطة االتحاد البرلماني الدوليو بأكمله. 

 ت االستراتيجية للمنظمة.عالية بين الغايا

حول األهداف اإلنمائية المستدامة ما يلي: حملة العتماد  ،تضمن عمل االتحاد البرلماني الدولي الخاص
 ،اقتراحات برلمانية حول األهداف اإلنمائية المستدامة؛ ورش عمل لرفع الوعي باألهداف اإلنمائية المستدامة

 ،موعة أدوات لمساعدة البرلمانات في تقييم قدراتها المؤسساتيةوتزويد البرلمانات بالنصائح العملية؛ مج
؛ وإشراك البرلمانات في المراجعات الوطنية الطوعية التي ستقدمها ةلتعميم األهداف اإلنمائية المستدام

اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة في االتحاد و الحكومات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى. 
جلسة خاصة  مع ،ستقدم أيضًا رابط مؤسساتي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى ،الدولي البرلماني

التي عقدت خالل الجمعية العامة األولى  ،حول األهداف اإلنمائية المستدامة في كل اجتماع من اجتماعاتها
 لالتحاد البرلماني الدولي لهذا العام.

ام البرلمانات التي تلتها لمحة جيدة عن كيفية قي ،اقشات الجلسةقدمت العروض التوضيحية لهيئة المنتدى ومن
على تنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامة بالطريقة التي تقوم بها بالتشريع ومساءلة الحكومات  ،بالمساعدة

 وتمثيل ناخبيهم:

 مائية نعدد من البرلمانات في طور عملية تقييم قدراتها إلضفاء الطابع المؤسسي على األهداف اإل
وفقا للمبدأ األول "عدم نسيان أحد" وبطريقة تصون استقالل السلطة التشريعية عن  ،المستدامة

السلطة التنفيذية. وهناك أمثلة مختلفة من الدعم المقدم للبرلمانات متاحة من خالل االتحاد 
ى ذاكرة ك حاجة إلقد تمَّ عرضها. ولوحظ أن هنا ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،البرلماني الدولي
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التي يمكن  ،مؤسساتية عن األهداف اإلنمائية المستدامة نظراً الرتفاع معدل تغير أعضاء البرلمانات
 توقعها على مر السنين.

  اثنين على األقل من البرلمانات )ترينيداد وتوباغو، ومالي(، اعتمدت االقتراحات حول األهداف
د كبير قد ساعد إلى ح ،نيين أن طرح ومناقشة هذه االقتراحاتاإلنمائية المستدامة. وأفاد كال البرلما

 بين أعضاء البرلمانات. وقد أظهر مسح ،في رفع مستوى الوعي حول األهداف اإلنمائية المستدامة
برلمانات من  3قبل دورة المنتدى السياسي الرفيع المستوى أن  ،أجراه االتحاد البرلماني الدولي

بنشاط في المراجعات الطوعية الوطنية لبلدانهم. هذه النتائج تشير  كانت تعمل  ،برلمان 33أصل 
 إلى طريق طويل أمام البرلمانات لضمان أن مشاركتها أصبحت مشاركة كاملة في العملية.

 من نوع ما في البرلمان ليساعد على مواصلة الزخم ،إنشاء مركز تنسيق لألهداف اإلنمائية المستدامة 
مين تنسيق أفضل للسياسات. وقد أنشأت بعض البرلمانات لجان أو وتأ ،نحو تحقيق األهداف

لألهداف اإلنمائية المستدامة. فيما قامت برلمانات  ،فرق عمل أو مؤتمرات كاملة الصالحيات
بمهام تنسيق السياسات، مثل منتديات رئاسة اللجنة. العضوية  ،أخرى بتكليف الهياكل القائمة

 حاً لنجاحها.المختلطة من األحزاب تشكل مفتا

 اتهم لتحديد المجموعات األكثر ضعفاً واحتياج ،ستكون هناك حاجة لمزيد من البيانات التصنيفية
 الخاصة، والستهداف سياسات أكثر فعالية ولتتبع التقدم المحرز مع مرور الوقت.

 ية ئيجب أن يشكل تعزيز وحماية وإعمال حقوق اإلنسان اختبارًا نهائيًا لتنفيذ األهداف اإلنما
 ،أن تكون أكثر شمواًل للمرأة وغيرها من الجماعات ،المستدامة. ينبغي على العديد من البرلمانات

األقل تمثيالً من أجل ترسيخ هذا النهج القائم على حقوق اإلنسان. وقد يتطلب ذلك قوانين انتخابية 
 جديدة لتأمين تنوع أكبر بين المرشحين ووجهات النظر السياسية.

  انيين بمسائل هي أصالً موضع اهتمام البرلم ،المطاف، تستأثر األهداف اإلنمائية المستدامةفي نهاية
آزر هي أنها تربط تلك القضايا بت ،والمواطنين بشكل عام. إن طرافة األهداف اإلنمائية المستدامة

 وفي إطار متماسك. وهذا اإلطار يساعد البرلمانات على التخلص من صنع السياسات الجزئية.
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Reports on recent IPU specialized meetings 
 
 
 

(i) Mobilizing Parliaments for the SDGs  
An official side event of the High-level Political Forum on Sustainable Development  

 

(New York, 18 July 2016) 
 
 
 

The United Nations High-level Political Forum (HLPF) is the main UN hub to review 
global progress on the SDGs over the next 15 years.

1
 Mobilizing Parliaments for the 

SDGs was the first ever parliamentary side event to take place at the Forum and was 
open to all its participants. Thirty MPs from 16 national delegations attended. 

 
 

                                                           
1
  Further to this event, on 25 July, the General Assembly adopted resolution 70/298 entitled 

Interaction between the United Nations, national parliaments and the IPU. Paragraph 12 of that 
resolution “Welcomes the contribution of the Inter-Parliamentary Union to the work of the high-
level political forum on sustainable development, through the participation of parliamentarians, 
in convening a regular parliamentary side event on the work of parliaments to institutionalize the 
Sustainable Development Goals.”  
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Mr. Martin Chungong, IPU Secretary General, moderated a panel with Dr. Jiko Fatafehi Luveni, 
Speaker of the Parliament of Fiji, Mr. Futho Hoolho, Vice-President of the Senate of Lesotho, 
Ms. Karina Gould, Parliamentary Secretary to the Minister of International Development and 
member of the Canadian House of Commons, and Mr. Mitchell Toomey, Director of the SDGs 
Action Campaign at the United Nations.  
 

Mr. Chungong's opening statement emphasized that the SDGs need to be at the centre of policy-
making. That was not only because of the long-term challenges the world was facing but also 
because of the need to address the underlying causes of current emergencies, from terrorism to 
natural disasters, and from unemployment to social unrest resulting from growing inequality. 
Mr. Chungong noted the importance of the governance goal (Goal 16) as an enabler of the entire 
SDG framework. He outlined the IPU’s plan to support the SDGs, and to make that support a high 
priority among the Organization’s strategic objectives.  
 

The IPU's specific work on the SDGs included: a campaign for the adoption of parliamentary 
motions on the SDGs; workshops to raise awareness of the SDGs and provide parliaments with 
practical advice; a toolkit to help parliaments assess their own institutional capacities to 
mainstream the SDGs; and the engagement of parliaments in the voluntary national reviews that 
governments will present to the HLPF. The IPU Standing Committee on United Nations Affairs 
would also be providing an institutional link to the HLPF with a special session on the SDGs in 
each of its meetings held during the first IPU Assembly of the year.  
 

The panel presentations and the ensuing floor debate provided a good overview of how 
parliaments can help to implement the SDGs in the way that they legislate, hold governments 
accountable and represent their constituents: 
 

 A number of parliaments are in the process of assessing their own capacities to 
institutionalize the SDGs according to the first precept of “leaving no one behind” and in a 
way that upholds the independence of the legislature from the executive. Various examples 
of support to parliaments available through the IPU and UNDP were presented. It was noted 
that an SDG institutional memory was needed in view of the high turnover of MPs that could 
be expected over the years. 
 

 At least two parliaments (Trinidad and Tobago and Mali), have adopted motions on the 
SDGs. Both reported that the introduction and debate of these motions had helped greatly in 
raising awareness of the SDGs among MPs. An IPU survey prior to the HLPF session 
showed that three parliaments out of 22 were actively engaged in their countries’ voluntary 
national reviews. These results suggest a long road ahead to ensure parliaments become 
fully engaged in the process. 

 

 Establishing some kind of SDG focal point in the parliament will help to maintain the 
momentum toward achieving the Goals and to provide for greater policy coordination. Some 
parliaments have established full-fledged SDG committees, taskforces or caucuses. Others 
have assigned policy coordination tasks to existing structures, such as Committee Chair 
forums. Cross-party membership of such structures is key to their success.  

 

 The SDGs need to be localized on a country-by-country basis through inclusive, participatory 
approaches. This should include a national SDGs plan derived from open and transparent 
consultations in parliament. The doors of parliament must be open to public scrutiny; but 
MPs should also reach out to people directly in their constituencies in as many ways as is 
practicable. MPs can play a key role in promoting the SDGs in terms that people can 
understand. 

 

 More data disaggregation will be needed in order to identify the most vulnerable groups and 
their specific needs, to target policies more effectively and to track progress over time. 

 

 The promotion, protection and realization of human rights should be the ultimate test of SDG 
implementation. Many parliaments need to be more inclusive of women and other under-
represented groups in order for this human rights approach to take hold. That may require 
new electoral laws to provide for greater diversity of candidates and political perspectives. 

 

 Ultimately, the SDGs capture issues that are already on the minds of MPs and citizens at 
large. The novelty of the SDGs is that they connect those issues synergistically and in a 
coherent framework. This framework will help parliaments do away with piecemeal policy-
making. 


	018
	18

