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 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي  

 األقاليم بشأن بناء القدرات البرلمانية وتعزيز تنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامةندوة مشتركة بين )ز(

 (0282أيلول/سبتمبر  02-81بكين، الصين )

 

لحكومات من خالل مساءلة ا ،في تنفيذ األهداف اإلنمائية المستدامة أساسي   يقع على عاتق البرلمانات دور  
اعتماد و  هاالداعمة لقوانين ال وضمان المصادقة علىالمتحدة،  في األمم أقرَّت بهاتحقيق األهداف التي عن 

دعم  في سبيل ،عضا البهبعضتجارب من  لتتعلمهالبلدان النامية  فيالبرلمانات أمام ثمة الكثير الميزانيات. 
ين بلدان الجنوب. بالبرلماني تعزيز التعاون  أهمية وهنا تكمن، لألهداف اإلنمائية المستدامة الفعَّ التنفيذ ال

بين األقاليم تركة مشندوة  ،واالتحاد البرلماني الدولي المؤتمر الوطني الشعبي الصيني منظَّ  ،وضمن هذا السياق
أعضاء أمام وحة ندوة مفتال. وكانت األهداف اإلنمائية المستدامةومواصلة تنفيذ  ،بناء القدرات البرلمانية بشأن

 وزامبيا. ،روانداو  ،وباكستان ،وكينيا ،والصين ،وكمبوديا ،ن من بنغالديشالبرلمانيي ،البرلمان والموظفين

للتنمية المستدامة؛  ،3131( تنفيذ جدول أعمال 5مناقشات الندوة على أربعة محاور رئيسية هي: )وركزت 
( الحكم الوطني وتنفيذ 3. )األهداف اإلنمائية المستدامةواحد وتنفيذ  وطريق ،حزام واحدمبادرة ( 3)

. 3131محددة في تنفيذ جدول أعمال عام عمل الصين ال مجاالت( 4. و )األهداف اإلنمائية المستدامة
 ،الحكومة الصينية وعدد من أبرز المؤسسات الفكريةو خبراء من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقد قدم 
 تأطير المناقشات.في وساعدت  نبذة عامةالصينية 

عزز تنفيذ يمكن أن يالذي  ،ت الندوة مدى التعاون فيما بين البلدان النامية، بحثالموضوعاتمن خالل هذه 
شاركين تبادل الندوة للم وأتاحتتنميتها. النهوض بوالمضي قدماً في  ،األهداف اإلنمائية المستدامة وغاياتها
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 البرلمانيين والتعاونلتعزيز المشاركة ملموسة األفكار والخبرات، ووضع استراتيجيات وإجراءات وتوصيات 
 .بشأن األهداف اإلنمائية المستدامة

تدامة األهداف اإلنمائية المسإطار ب ،الناميةالبرلمانيين في البلدان  إطالع ضرورةواتفق المشاركون على 
 ،نينموذج التنمية الصي كما اطلعوا على. محلياً  األهداف توطينالوعي حول الحاجة إلى  ورفع، وأهدافها

من  ،األهداف اإلنمائية المستدامةتنفيذ  بدعممساعدات التنمية الصينية قامت من خاللها والطرق التي 
على الوضع السياسي في البلدان  تقومهذه المساعدة ال و دولة ومنظمة دولية.  522دعمها إلى تقديم خالل 

الشراكة بين كانت  وقد .فيما يتعلق بالبنية التحتية والقدرة التقنية وال سيما، اعلى احتياجاته بلالمتلقية 
 مفتاح نجاح هذه المشاريع. ،الحكومة والقطاع الخاص

ينية التي أطلقتها الحكومة الص ،مبادرة حزام واحد طريق واحدوفي هذا السياق، أطلَّع المشاركون أيضًا عن 
بين الصين  ،عاونوالت الترابط. وتعد هذه المبادرة استراتيجية للتنمية وإطاراً يركز على 3153في أيلول/سبتمبر 

. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت الندوة معلومات حول البنك ع عالمياً للتوسطموح ال ذات ،وأوروبا ،ودول آسيا
 ،حكومة الصين بادرت بإنشائهامالية دولية و مؤسسة (، وهAIIB) ،اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

 سيا والمحيط الهادئ.تهدف إلى دعم بناء البنية التحتية في منطقة آو 

وخلق تدامة األهداف اإلنمائية المسلتنفيذ  ،شحذ اإلرادة السياسيةبلبرلمانات قيام ا على أهميةوافقت الندوة 
احتياجات بينبغي إيالء اهتمام خاص كما التنمية.   اتالتعاون واستثمار  ،فرص من أجل قانونية مساعدةبيئات 

النمو ب أكبراهتمام  تدعو الحاجة إلى بذل، ولذلكوانتشال الناس من الفقر.  القطاعات األكثر تهميشاً 
خطوة يمثل  ،دةالجدي التقنياتنقل أنَّ  اعتبركما سبل ضمان التنمية االقتصادية المستدامة.  إلى "األخضر" و 

 أولى نحو تحقيق هذه األهداف.

بحيث  ،مى مواصلة تعزيز التبادالت بين األقاليلع ،ن في الندوة االتحاد البرلماني الدوليو ع المشاركشجَّ وقد 
 ،والوطني ،على الصعيدين اإلقليمي بشأن األهداف اإلنمائية المستدامة ،تجارب المشاركة البرلمانيةليمكن 

 مزيد من التقدم.على الالمستوى العالمي وتشجع أن ترفد 
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Reports on recent IPU specialized meetings 
 

(h) Interregional Seminar on Parliamentary capacity-building and  
further implementation of the Sustainable Development Goals 

 

(Beijing, China, 18-20 September 2016) 
 
 
Parliaments have a key role to play in the implementation of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) by holding governments accountable for the goals they have 
subscribed to at the United Nations and making sure that enabling laws are passed and 
budgets adopted. Parliaments from developing countries have much to learn from each 
other in order to support effective SDGs implementation, which is why it is important to 
promote South-South parliamentary cooperation. It is against this backdrop that the 
National People’s Congress of China and the IPU organized the Interregional seminar on 
parliamentary capacity-building and the further implementation of the SDGs. The Seminar 
was open to members of parliament and parliamentary staff from Bangladesh, Cambodia, 
China, Kenya, Pakistan, Rwanda and Zambia.   
 
The debates of the seminar focused on four main themes: (1) implementation of the 2030 
Agenda for Sustainable Development; (2) the One Belt and One Road Initiative and 
implementation of the SDGs; (3) national governance and SDGs implementation; and 
(4) China’s specific fields of action in the implementation of the 2030 Agenda. Experts 
from UNDP, the Chinese Government and a number of prominent Chinese think-tanks 
provided background information and helped frame the discussions. 
 
Through these themes, the seminar examined how cooperation among developing 
countries could enhance implementation of the SDGs and their targets and further 
advance their development. The seminar allowed the participants to exchange ideas and 
experiences, and elaborate concrete strategies, actions and recommendations to 
advance parliamentary engagement and cooperation on the SDGs. 
 
The participants agreed that it was necessary to familiarize parliamentarians in 
developing countries with the SDGs framework and its objectives, and raise awareness 
about the need to domesticate the goals. They learned about the Chinese development 
model and ways in which Chinese development assistance supported implementation of 
the SDGs through its support to 166 countries and international organizations. Such 
assistance was not dependent on the political situation in recipient countries but rather on 
their needs, in particular regarding infrastructure and technical capacity. Partnerships 
between the government and private sector are key to the success of these projects.   
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In this context, the participants also learned about the One Belt and One Road Initiative that the 
Chinese Government had launched in September 2013. The initiative is a development strategy and 
framework that focuses on connectivity and cooperation between China and the countries of Asia and 
Europe with an ambition to expand globally. In addition, the seminar provided information about the 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), an international financial institution initiated by the 
Government of China that aims to support the building of infrastructure in the Asia-Pacific region.  
 
The seminar agreed that it was important for parliaments to galvanize political will for the 
implementation of the SDGs and create enabling legal environments for cooperation opportunities and 
development investment. Special attention should be paid to the needs of the most marginalized 
sectors and to lifting people out of poverty. By so doing, greater attention needed to be paid to “green” 
growth and ways to ensure sustainable economic development. The transfer of new technologies was 
seen as a first step towards meeting these objectives.  
 
The seminar participants encouraged the IPU to continue to promote interregional exchanges so that 
experiences of parliamentary engagement on the SDGs at the regional and national levels could feed 
into the global level and encourage further progress.  
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