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   CL/200/9-R.1   اجمللس احلاكم

  9البند  2017 فرباير/ شباط 20
 

 التعاون مع منظومة األمم املتحدة
 املتحدة ألمما منظومة مع بالتعاون هبا االضطالعيتم  اليت األنشطة عن موجزةقائمة  الوثيقة هذه تقدم

 .2017 عام / آذارمارس 15 إىل 2016 /كانون األولسبتمرب 15 من
 

  اإلنسان وحقوق الدميقراطية

مشرتك التقرير يقدم بشكل و . احملدد املوعد يف األبرز العاملي الربملاين التقرير من الثانية الطبعة يف العمل استمر
 هذا من / أيلولمربسبت نشره يف املتوقع ومن. اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدويل الربملاين االحتاد قبل من

  .العام

 برملان إىل اعدةاملس لتقدمي املشرتك مشروعهما الدويل الربملاين واالحتاد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج واصل
 .ميامنار

 احمليط منطقة يف للربملانات اإلنسان وحقوق SDGs أهداف التنمية املستدامة حول إقليمية ندوة نظمت
 يف فيجي رملانبها استضاف وقد. اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج اإلنسان حقوق مفوضية مع بالتعاون اهلادئ
 ./ تشرين الثايننوفمرب 18-16 من الفرتة

 مفوضيةو  الدويل الربملاين االحتاد أطلق ،(األول تشريناكتوبر/ ) 135 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل يف
 كتيبوال(. 2005 عام يف أصال نشرت) للربملانيني اإلنسان حقوق دليل من حمدثة نسخة اإلنسان حقوق

ميكن  حبيث نسان،اإل حلقوق الدولية واآلليات عايرملحول ا الربملانيني بنيأفضل  تفاهمللوصول إىل  يروج
 ستكونو  .زيةاإلجنلي باللغة كتيبال نشر متو . كاملشكل  ب تنفيذهاوا بشكل أفضل يف سهمي أن لنوابل

 .2017 عاممن  مبكر وقت يف واإلسبانية الفرنسية باللغتني اإلصدارات
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 ذلك يف مبا ،OHCHR اإلنسان حقوق مفوضية مع منتظم اتصالعلى  الدويل الربملاين االحتاد حافظ
 حول الدويل الربملاين االحتاد جلنة على املعروضة القضايا يف رضيةامل التسويات تعزيز أجل من القطرية، مكاتبه
 حدة،املت األمم مقر يف نقاش حلقة يف االحتاد شارك ،/ كانون األةلديسمرب 4 يفو . للربملانيني اإلنسان حقوق
 حقوق عن الدويل اينالربمل االحتاد عرض. والوقاية والدعم ،تنفيذال: حملي واقع إىل الدولية املعايري حتويل

 .شباط /فرباير 24 إىل 13 من املتحدة األمم مقر يف قدم للربملانيني اإلنسان

 عن العامة للجمعية ستوىامل الرفيعة العامة اجللسة يف بيانا   الدويل الربملاين االحتاد ألقى ،/ أيلولسبتمرب يف
تؤرمر كبر احلل مل قئلطرا مسامهة االحتاد قدم الحق، وقت ويف. واملهاجرين لالجئني  الكبرية التحركات معاجلة

 دورب لاحل ويعرتف. اهلجرة بشأن جديد عاملي يثاقيتؤسس مل أن املقرر منالذي و  ،2018 عام يفسيعقد 
 وأصحاب نيالربملاني مع استماع جلسات عقد إىل العامة اجلمعية رئيس ويدعو املسألة، هذه يف الربملانات
 .املتؤرمر تسبق اليت الفرتة يف اآلخرين املصلحة

 الشباب ومتكني اجلندرية املساواة

 معا   املستوى، فيعر  احلدث هذا يف ا  بيان لقىوأ الدويل الربملاين االحتاد رئيس شارك ،/ أيلولسبتمرب 20 يوميف 
 .واملراهقني واألطفال النساء أجل من الشراكة: 2030 أعمال جدول أجل من

 مع جلنة الدويل ربملاينال االحتاد برئاسة رئيس املستوى رفيع برملاين وفد اجتمع األول، تشرينأكتوبر/  يف
 كيفيةو  عملها أولويات واللجنة الرئيس ناقشو . جنيف يف املتحدة األمم مكتب يف  CEDAWسيداو

 يف سيداو جلنة جلسة يفو . CEDAW اتفاقية تنفيذ يف الربملانات دور تعزيزو  الراهن املشرتك العمل تعزيز
 البلدان يف واحلكومات الربملانات يف املرأة مشاركة مستوىعن  أيضا   الدويل الربملاين االحتاد حتدث ،/ شباطفرباير

 .احلكومية التقارير إعداد عملية يف الربملان إقحام ومستوى ،املراجعة قيد

 الفعاليات من العديد يف الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني شارك ،/تشرين ثاينونوفمرب /تشرين أولأكتوبر يف
 األمم مقر يفعام  الفعاليات نقاش هذه ومشلت. جنيف اجلندري الدويل بطل بصفته اجلندرية املساواة لتعزيز

 عرض سبقه تالتصوي بعد ما: والسياسة املرأة ،النقاش. للمرأة املتحدة األممهيئة  مع بالتعاون نظم املتحدة
 لالحتاد العام األمني شارك ،(/ آذارمارس 8) للمرأة العاملي اليوم يفو . Suffragette سوفرجت لفيلمل
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اجلندرية  الأبط مبادرة من كجزء  جنيف يف املتحدة األمم مكتبنظمها  اليت األنشطة يف الدويل الربملاين

 .املرأة حقوق تعزيز يف الرياضة قوة هو العام هذا موضوع وكان. الدوليني

 وجلنة لمرأةل املتحدة األممو  الدويل، الربملاين االحتادنظم كل من:  ،/ تشرين الثايننوفمرب من 13و 12 يومي
 القيادةحول  لنساءا للربملانيات تدريبية عمل ورشة الرتكي، الربملان يف والرجال النساء بني الفرص تكافتؤ

 .اإلعالمية والعالقات واالتصاالت

ساواة طريق من أجل املطلق االحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة خارطة ويف حفل خاص أ
 حلضور يوركنيو  يف الربملانيني من عدد كانثناء ذلك  ويف أفرباير/شباط من  14وذلك يف  2030املوضوعية 

 لالحتاد العام األمنيو  للمرأة املتحدة ألمميئة اهل التنفيذي املدير حضروقد . السنوية الربملانية االستماع جلسة
 .الدويل الربملاين

 يف السياسة لنساء يفلخارطة  من اجلديدة النسخةاالحتاد الربملاين الدويل وهيئة االمم املتحدة للمرأة  قأطل
 التمكني لجنةال يف الربملاين االجتماع درس آذار،مارس/ 17 يفو  .نيويورك يف املرأة بوضع املعنية 61 لجنةال

 /مارسمن  16 يفوذلك  املتحدة ممأليف ا الشركاء خمتلف مع جانبية أنشطة ثالثة عقدتو . للمرأة االقتصادي
 .ذارآ

اين ني الشباب لالحتاد الربملالربملاني منتدى من أعضاء مخسة شارك ،2016 / تشرين الثايننوفمرب 22-21 يف
 حقوق يةمفوض تهنظمي ذال القانون وسيادة والدميقراطية، ،اإلنسان حقوقمنتدى افتتاح  يفالدويل 
 الشباب دور :الدميقراطية مساحة توسيع شعار حتت قضايا املنتدى وناقش. جنيف يف  OHCHRاإلنسان

 االحتادمن: د أطلق كّل وق. النقاش يف تجارهبمب الشباب الربملانيني وفد ساهمو . العامة القرارات صنع عملية يف
 حدةاملت األمم برنامجو  للشباب، املتحدة لألمم العام األمني مبعوث مع شراكة يف الدويل الربملاين
 غر واملنظمات األورويب الشباب ومنتدى ،OHCHR اإلنسان حقوق ومفوضية ،UNDPاإلمنائي

 .ليس صغري جدا  لينطلقمحلة . NGO YIAGA النيجرية احلكومية
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ملاين الدويل ني الشباب لالحتاد الرب الربملاني منتدى أعضاء من ثالثة شارك ،/ كانون الثاينينايرمن  31-30 يف
ى أجر  ،العادية الدورات إىل باإلضافة. واالجتماعي االقتصادي اجمللس شباب ملنتدى 2017 الدورة يف

 "لينطلق جدا   صغريا   ليس" حول جانيب لقاء يف واوشارك SDG اإلعالمي املركز يف مقابالتالنواب 

  الدوليني واألمن السالم

منصة جنيف لبناء  ،جنيف يف املتحدة األمم مكتب مععمل االحتاد الربملاين الدويل  / تشرين الثايننوفمرب يف
 هذا تصميم مت وقد. للسالم جنيف أسبوع خالليف  حدثني استضافة يف للمشاركة اآلخرين والشركاءالسالم 
 من األول حلدثا هذا وكان. الدائم السالم حتقيق يف الربملاناتمسامهات  يفيةك  على الضوء لتسليط احلدث

 أفغانستان،و  اليمن، من التعلم: الدائم السالم حتقيقيف  السالم اتفاقات تفشل عندماعنوانه:  وكان نوعه
 الثاين احلدث ومسي. بلد بكل اخلاصة احلاالت من عدد يف املتاحة والفرص التحدياتمت حبث و . النكاوسر 
 خرباء موض. السالم وبناء اإلنسان حقوق بشأن النظر وجهات التقاء: الدائم السالم على خطرا   املساواة عدم

 .السالم وبناء اإلنسان حقوق منظور من دائم سالم على االجتماعية املساواة عدم تأثر ملناقشة

 رئيسية فاعلة جهاتك  األمن لسجمل قرار يف والربملانيني الربملاناتمت االعرتاف ب وقد اإلطالق، على األوىل للمرة
 تتوجيا هذا وكان. االول كانون  /ديسمرب 15 يف القرار واعتمد. الشامل الدمار أسلحة انتشار مكافحة يف

 .املسألة هذه على والربملانات املتحدة األمم مع العمل من سنوات لثالث

 السالم استدامة أنبش املستوى رفيع احلوار يف الدويل الربملاين االحتاد شارك الثاين كانونيناير/  من  24 يف
 من اثنني يف اأيض أشارو  ،خطابا   الدويل الربملاين االحتاد ممثل وألقى. العامة اجلمعية رئيس قبل مناملنظم 

 ةالسياسي االت جملا يف الربملانات مع التعاون زيادة املتحدة األممإىل أنه مطلوب من  املستديرة الطاولة مناقشات
 أكرب املتحدة ألممأكرب ل رملتؤرم الطريق املستوى رفيع احلوار تقرير يمهدسو . التقنية للمساعدة متلقني جمرد وليس
 .العامة للجمعية 72ــ ال الدورة خالل املوضوع هذا حول

 املعين دةاملتح األمم ومكتب الدويل الربملاين االحتادشارك  ،/ شباطفرباير 2 /كانون الثاين حىتيناير 31 نم
 العمل لىع االجتماع وركز. مصر أسوان، يف املصري الشعب جملس مع لقاء تنظيم يف واجلرمية باملخدرات

 اخلليج ودول أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة من الربملان أعضاء وناقش. اإلرهاب ملكافحة الربملاين
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 الستجابات وطنيةوال اإلقليمية االسرتاتيجيات وحددوا. اإلرهاب إىل التطرف يتؤدي عندما تنشأ اليت التحديات

أعدت اخلطة و . اإلرهاب ملنع الربملانات عمل كيفية  حول الربملانيون يقودها عمل خطة سودةمب واورحب فعالة،
 .باإلرهاب املتعلقة املتحدة األمم قراراتل احلايل التنفيذ يف الثغرات مللء

امل التع املتحدة األمم شتؤون حول الدويل الربملاين االحتاد جنةلل 2016 / تشرين األولأكتوبر دورة تناولت
مت  ولذلك. املتحدة ملألم التابعني السالم حفظة يرتكبها اليت اجلنسي واالعتداء اجلنسي االستغالل قضية مع

 ألمما استجابة يف النظر إلعادة اجلديدة املتحدة األمم عمل قوة أعضاء معدورة اللجنة  تقريرمشاركة 
 .اجلنسي االعتداء ملزاعم املتحدة

 املستدامة التنمية

: ذلك يف مبا ورك،نيوي يف املتحدة األمم مقر يفالتنموية  املناقشات من عدد يف الدويل الربملاين االحتاد ساهم
 االقتصاد تغير بشأن العامة للجمعية الثانية واللجنة واالجتماعي االقتصادي للمجلس املشرتك االجتماع
 بني افيم للتعاون املتحدة األمم مكتب نظمها نقاش حلقةاألول(،  تشرينكتوبر/ ا  7) للعوملة السياسي

 ساخلام التنسيقي واالجتماع(. الثاين كانونيناير/ 12) تايالندل يقتصاداالكتفاء االحول  اجلنوب بلدان
 .(شباط/فرباير 17-16) الدولية للهجرة عشر

 املمكنة لسبلا بشأن العامة اجلمعية رئيس مكتب مع مشاورات الدويل الربملاين االحتاد بدأ اهلجرة، يف جمال
 متؤرمر بعقد وجستت واليت ،ومنتظمة ومنظمة ،آمنة هلجرة عاملي أجل ميثاقمن  عملية يف الربملانات إلشراك

 للمسامهة ملاناتالرب  دعوي الثاين، كانون/يناير يف قرار تبين ناقشةتلت املو . 2018 عام / أيلولسبتمرب يف عاملي
 ملية.الع هذه يف

 املستوى الرفيع ماعاالجت يف كبرا    إسهاما   الدويل الربملاين االحتاد قدم اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج من بدعم
/ كانون ديسمرب 1 إىل / تشرين الثايننوفمرب 28 نرويب،) فعال إمنائي تعاونمن أجل  العاملية للشراكة الثاين
 لرئيسيةا القضايا يف للتفكر الثاين تشرين/نوفمرب 29 يف واحد ليوم برملاين اجتماع وعقد(. 2016 األول

 على لرتكيزل أصغر جانيب حدث أيضا هناك كان  ،/ تشرين الثايننوفمرب 30 يف. االجتماع أعمال دولجل
دى األمم ل واالجتماعية االقتصادية شتؤونقسم ال مع بالتعاون نظم ربملانات،لل قدراتال بناء احتياجات
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 أيضا عمليةللدويل الكبرة ال الربملاين االحتاد مسامهةوانعكست . أفريقيا مع األوروبيني الربملانيني ورابطة ،املتحدة

 .الثاين املستوى الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقة يف

 ملنطقة برملانية وةند يفمت إطالقها  الذايت التقييم أدوات جمموعة :املستدامة اإلمنائية واألهداف الربملانات
 الربملاين االحتاد قبل منوقد قدمت . / كانون األولديسمربمن  1 يف بنما مدينة يف دتقع الالتينية أمريكا
جمموعة األدوات  تشملو . والعربية واإلسبانية والفرنسية اإلجنليزية اللغةب اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدويل

 من SDGs أهداف التنمية املستدامة لتنفيذ قدراهتاراجعة مل استخدامها الربملاناتحول إمكانية  استبيان
 .والرقابية التشريعية العملية خالل

 ،SDGs أهداف التنمية املستدامة حول إقليمية ندوات مخس الدويل الربملاين االحتاد نظم ،بشكل عام
 املشرتك املتحدة األمم برنامج ،UNDP اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من وخرباء مستؤولون حضرها

UNAIDS، العاملية الصحة ومنظمة WHO، احمليط يف ندوات وعقدت. للمرأة املتحدة وهيئة األمم 
 .الوسطى وآسيا والشرقية الوسطى وأوروبا وأفريقيا، آسيا، وجنوب الالتينية، وأمريكا اهلادئ،

 مبناسبة السنوي ربملاينال االجتماع املغريب والربملان الدويل الربملاين االحتاد عقد الثاين، تشريننوفمرب/  13 يف
 مندوب 300 جمموعه ما وحضر(. COP22 / CMP12) مراكش يف املتحدة لألمم املناخ تغر متؤرمر

بكامل وقتهم  لونيعم الذين أولئك من للمتؤرمر الرئيسية القضايا على نو الربملانيأطلع و . بلدا   60 من أكثر من
 يف الواردة وصياتالت حول معارفهم لتحسني فرصة النوابلدى  وكان. املناخ تغرالتساؤالت املتعلقة ب على
 بشأن باريس اتفاق بسرعةو  تفعيل كيفيةمناقشة  و  املناخ، بتغر عن الدويل الربملاين الحتادل الربملانية العمل خطة
 .املتحدة لالمم الرئيسي املتؤرمر يف الربملاين االجتماع نتائج وقدمت. املناخ تغر

 سنويال  ECOSOCجتماعيواال االقتصادي اجمللس معتكف يف الدويل الربملاين االحتاد ممثل شارك
 املعتكف وكان. الثاين كانون/يناير 21 و 20 يف املتحدة األمم يف آخرين ومستؤولني املتحدة االمم سفراء مع

 بالتنمية املعين 2017سي رفيع املستوى االسي للمنتدى والتنظيمية السياسية اجلوانب بعض الستعراض فرصة
 .الصلة ذات والعمليات املستدامة
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2017 
 14للهدف رقم ( / شباطفرباير 14-13) املتحدة األمم يف 2017 الربملانية االستماع جلسة وخصصت

حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو ) SDG14 من أهداف التنمية املستدامة
 كوكب  ومحاية ،احمليطات على احلفاظ: األزرق من عامل اجللسة عنوان وكان(. لتحقيق التنمية املستدامةمستدام 
 من وعددبرملانيا   عضوا 150 تواجتذب. 2030 عام أعمال جدول سياق يف اإلنسان رفاه وضمان األرض،

 املتحدة ألممل حمليطا املتؤرمر يف املسامهات من واحدةونتائج اجللسة ستكون . املتحدة مم عايل املستوى لألممثلني
 .حزيران/يونيو أوائل يف

/رموز حيث يوليو يف مراجعات لدورة املنتدى السياسي رفيع املستوى لتقدمي دولة 40 برملاناتتطوعت 
 يف لمشاركةل اناتالربمل مت دعوة وقد. الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني قبل منعلى العملية  أطلع اجلميع 

 تقييم على هاساعدي أن شأنه منذي ال الدويل الربملاين الحتادا استبيانإىل  والعودة منها لكل الوطنية املراجعات
 .العملية جودة

 املستوى رفيع تفاعل

ية العامة يف اجلمع املتخصصة والوكاالت املتحدة األمم منظماتمن  ةعشر  يتاثن من أكثر من مستؤولون حضر
 .واملداوالت املناقشات يف مسامهات واوقدم ،(2016 أكتوبر جنيف،) 135 الــ الدويل الربملاين الحتادل

 االجتماع يف ونغشونغ مارتن السيد الدويل، الربملاين لالحتاد العام األمني شارك ،/ كانون الثاينينايرمن  17 يف
 لألمم ديداجل العام األمني استضافته يف جنيف ومقرها الدولية املنظمات معشحذ األفكار  وجلسة األول

 هداف التنمية املستدامةبأ الدويل الربملاين االحتاد التزام شنغونغ السيد وأكد. غوتريس أنطونيو السيد ،املتحدة
SDGs . األمم لدى دائمال املراقب مكتب ورئيس اخلارجية والعالقات األعضاء الربملانات شعبة مدير التقىو 

 كثرأ الجتماع األرضية واضعوو . نيويورك يف /شباطفرباير 13 يوم وتريسغ لسيدلالفريق  رئيسمع  املتحدة
 لعامةا اجلمعية قرار حدده كما  العام، هذا من الحق وقت يف املتحدة األمميف  األقسام رؤساء مع تفصيال  

70/298. 

 العام واألمني لدويلا الربملاين االحتاد رئيس التقى املتحدة، األمم يف السنوية الربملانية االستماع جلسة وخالل
 .املستقبل يف التعاون ملناقشة املتحدة، األمم يف آخرين ومستؤولني املتحدة لألمم العامة اجلمعية رئيس مع
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Cooperation with the United Nations System 
 

 

This document provides a brief checklist of activities undertaken in cooperation with the 
United Nations system from 15 September 2016 to 15 March 2017. 
 

 
Democracy and human rights 
 

Work on the second edition of the flagship Global Parliamentary Report continued on 
schedule. The Report is jointly produced by the IPU and UNDP. Publication is expected 
by September this year.  
 

UNDP and the IPU continued their joint project of assistance to the Parliament of 
Myanmar. 
 

A Regional Seminar on the SDGs and Human rights for parliaments in the Pacific region 
was organized in collaboration with OHCHR and UNDP. It was hosted by the Parliament 
of Fiji from 16-18 November. 
 

At the 135
th
 IPU Assembly (October), the IPU and OHCHR launched an updated version 

of their human rights handbook for parliamentarians (originally published in 2005). The 
handbook promotes better understanding among parliamentarians of international human 
rights norms and mechanisms, so that MPs can better contribute to their full 
implementation. The handbook was published in English; French and Spanish versions 
will be available early 2017. 
 

The IPU maintained regular contact with OHCHR, including with its country offices, in 
order to promote satisfactory settlements in cases before the IPU Committee on the 
Human Rights of Parliamentarians. On 4 December, IPU participated in a roundtable 
discussion at UN headquarters, Turning international norms into local reality: 
Implementation, support and prevention. The IPU exhibit on the human rights of 
parliamentarians was on display at UN Headquarters from 13 to 24 February. 
 

In September, the IPU delivered a statement at the High-level plenary meeting of the 
General Assembly on addressing large movements of refugees and migrants. 
Subsequently, the IPU provided input to the modalities resolution for a major conference 
in 2018, which is set to establish a new global compact on migration. The resolution 
acknowledges the role of parliaments on this issue and invites the President of the 
General Assembly to hold hearings with parliamentarians and other stakeholders in the 
lead up to the conference.  
 
Gender equality and youth empowerment 
 

On 20 September, the IPU President participated in and delivered a statement at the 
high-level event, Together for the 2030 Agenda: Partnering for women, children and 
adolescents. 
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In October, a high-level parliamentary delegation led by the IPU President met the CEDAW 
Committee at the United Nations Office at Geneva. The President and Committee discussed their 
work priorities, how to further their current joint work and how to enhance the role of parliaments in 
implementing CEDAW. At the CEDAW Committee’s February session, the IPU also reported on 
the level of women’s participation in the parliaments and governments of the countries under 
review, and on the level of parliamentary involvement in the State reporting process. 
 

In October and November, the IPU Secretary General took part in several events to promote 
gender equality in his capacity as International Geneva Gender Champion. These included a 
panel debate at UN Headquarters organized with UN Women. The debate, Women and politics: 
Beyond the vote was preceded by a screening of the film Suffragette. On International Women’s 
Day (8 March), the IPU Secretary General took part in activities organized by the UN Office at 
Geneva as part of the International Gender Champions initiative. This year’s theme was the power 
of sports in promoting women’s rights. 
 

On 12 and 13 November, the IPU, UN Women and the Committee on equal opportunity for women 
and men of the Parliament of Turkey, organized a training workshop for women 
parliamentarians on leadership, communications and media relations.  
 

The IPU-UN Women Roadmap for substantive equality 2030 was launched at a special event on 
14 February while a number of parliamentarians were in New York to attend the annual 
Parliamentary Hearing. The Executive Director of UN Women and the IPU Secretary General 
attended. 
 

A new edition of the IPU–UN Women Map of Women in Politics was launched at the 
61

st
 Commission on the Status of Women in New York. On 17 March, the Parliamentary Meeting at 

the Commission considered the economic empowerment of women. Three side events were held 
with various UN partners on 16 March. 
 

On 21–22 November 2016, five members of the IPU Forum of Young Parliamentarians took part in 
the inaugural Forum of Human Rights, Democracy, and the Rule of Law organized by OHCHR 
in Geneva. The Forum discussed issues under the theme Widening the democratic space: The role 
of youth in public decision-making. The delegation of young parliamentarians contributed their 
experiences to the debate. The IPU partnered with the Envoy of the UN Secretary-General on 
Youth, UNDP, OHCHR, the European Youth Forum and the Nigerian NGO YIAGA. Together they 
launched the Not Too Young to Run campaign. 
 

On 30–31 January, three members of the IPU Forum of Young Parliamentarians participated in 
the 2017 session of the Economic and Social Council Youth Forum. In addition to the regular 
sessions, the MPs were interviewed in the SDG media hub and participated in a side event on 
being “Not Too Young to Run”.  
 
International peace and security 
 

In November the IPU worked with the UN Office at Geneva, the Geneva Peacebuilding Platform 
and other partners to co-host two events during Geneva Peace Week. The event was designed to 
highlight how parliaments can contribute to sustainable peace. This was the first event of its kind 
and was entitled When peace agreements fail to secure sustainable peace: Learning from Yemen, 
Afghanistan, and Sri Lanka. It examined the challenges and opportunities in a number of country-
specific situations. The second event was called Inequality as a danger to sustainable peace: 
Converging perspectives on human rights and peacebuilding. It brought together experts to discuss 
the impact of societal inequality on sustainable peace from the perspectives of human rights and 
peacebuilding. 
 

For the first time ever, parliaments and parliamentarians were acknowledged in a Security 
Council resolution as key actors in the fight against the proliferation of weapons of mass 
destruction. The resolution was adopted on 15 December. It was the culmination of three years of 
engagement with the UN and parliaments on this issue. 
 

https://goo.gl/ok2q9q
https://goo.gl/ok2q9q
http://www.genevapeaceweek.ch/node/169
http://www.genevapeaceweek.ch/node/169
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On 24 January the IPU participated in the high-level dialogue on sustaining peace organized by 
the President of the General Assembly. The IPU representative delivered a speech and also 
remarked in two roundtable discussions that the UN needed to engage more closely with 
parliaments as political actors and not just recipients of technical assistance. The report of the 
high-level dialogue will set the stage for a larger UN conference on this topic during the 
72

nd
 session of the General Assembly.  

 

From 31 January to 2 February, the IPU and the UN Office for Drugs and Crime co-organized a 
meeting with the Egyptian Parliament in Aswan, Egypt. The meeting focused on parliamentary 
action to counter terrorism. Parliamentarians from the Middle East, North Africa and the Gulf States 
discussed the challenges that arise when extremism leads to terrorism. They identified regional 
and national strategies for effective responses, and welcomed the draft of a plan of action driven by 
parliamentarians on how parliaments can act to prevent terrorism. The plan was conceived to fill 
the current implementation gaps in UN resolutions relating to terrorism. 
 

The October 2016 session of the IPU Committee on UN Affairs dealt in part with the issue of sexual 
exploitation and abuse committed by UN Peacekeepers. The report of that Committee session was 
therefore shared with members of a new UN task force to review the UN response to 
allegations of sexual abuse. 
 
Sustainable development 
 

The IPU contributed to a number of development discussions at UN headquarters in New York, 
including: the joint meeting of ECOSOC and the Second Committee of the General Assembly 
on changing the political economy of globalization (7 October); a panel discussion organized by the 
UN Office for South-South Cooperation on Thailand’s sufficiency economy (12 January); and the 
Fifteenth Coordination Meeting on International Migration (16-17 February). 
 

On migration, the IPU began consultations with the Office of the President of the General Assembly 
on possible ways to engage parliaments in the process for a global compact for a safe, orderly 
and regular migration, which will culminate with a global conference in September 2018. The 
discussion followed the adoption of a resolution in January, which invites parliaments to contribute 
to the process. 
 

With support from UNDP, the IPU made a major contribution to the second High-level Meeting of 
the Global Partnership for Effective Development Cooperation (Nairobi, 28 November to 
1 December 2016). A one-day parliamentary meeting to reflect on the key issue of the Meeting’s 
agenda was held on 29 November. On 30 November, there was also a smaller side event to focus 
on the capacity-building needs of parliaments, organized with the UN Department for Economic 
and Social Affairs and the Association of European Parliamentarians with Africa. Much of IPU’s 
contribution to the process was well reflected in the outcome document of the second High-level 
Meeting. 
 

Parliaments and the Sustainable Development Goals: A self-assessment toolkit was 
launched at a parliamentary seminar for the Latin American region held in Panama City on 
1 December. It was produced by the IPU and UNDP in English, French, Spanish and Arabic. The 
toolkit includes a questionnaire that parliaments can use to review their own capacities to 
implement the SDGs through the legislative and oversight process. 
 

In all, the IPU organized five regional seminars on the SDGs, which were attended by officials and 
experts from UNDP, UNAIDS, WHO and UN Women. The seminars were held in the Pacific, Latin 
America, South Asia, Africa, and Central and Eastern Europe and Central Asia. 
 

On 13 November, the IPU and the Parliament of Morocco convened the annual Parliamentary 
Meeting on the occasion of the UN Climate Change Conference in Marrakech (COP22/CMP12). A 
total of 300 delegates from more than 60 countries attended. The parliamentarians were informed 
about the main issues of the Conference from those working full-time on climate change questions. 
MPs had the chance to improve their knowledge of the recommendations included in the IPU's 
Parliamentary Action Plan on Climate Change, and discussed how to swiftly operationalize the 
Paris Agreement on Climate Change. The outcome of the Parliamentary Meeting was presented to 
the main UN Conference. 
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An IPU representative participated in the annual ECOSOC retreat with UN ambassadors and 
other UN officials on 20 and 21 January. The retreat was an opportunity to review some of the 
political and organizational aspects of the 2017 High-level Political Forum on Sustainable 
Development and related processes. 
 

The 2017 Parliamentary Hearing at the United Nations (13–14 February) was dedicated to 
SDG14 (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development). The hearing was entitled A World of Blue: preserving the oceans, safeguarding the 
planet, ensuring human well-being in the context of the 2030 Agenda. It attracted 150 MPs and 
several UN high representatives. The outcome of the Hearing will be one of the contributions to the 
UN Ocean Conference in early June. 
 

The parliaments of the 40 countries that have volunteered to submit progress reviews to the 
High-level Political Forum session in July were all informed of the process by the IPU Secretary 
General. The parliaments have been invited to participate in their respective national reviews and 
return a questionnaire to the IPU that will help to assess the quality of the process. 
 
Senior-level interaction  
 

Officials from over a dozen UN organizations and specialized agencies attended the 135
th
 IPU 

Assembly (Geneva, October 2016) and made contributions to the debates and deliberations. 
 

On 17 January, the IPU Secretary General, Mr. Martin Chungong, participated in the first briefing 
and brainstorming session with Geneva-based international organizations hosted by the new 
UN Secretary-General, Mr. António Guterres. Mr. Chungong reiterated the IPU’s commitment to 
the SDGs. The Director of the Division for Member Parliaments and External Relations and the 
Head of the Office of the Permanent Observer to the United Nations met the Chief of Staff to Mr. 
Guterres on 13 February in New York. It laid the ground for a more detailed meeting with UN 
departmental heads later in the year, as established by GA resolution 70/298. 
 

During the annual Parliamentary Hearing at the United Nations, the IPU President and Secretary 
General met with the President of the UN General Assembly and other UN officials, to discuss 
future cooperation.  
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