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 صةاملتخص الدويل الربملاين لالحتاد األخرية االجتماعات عن تقارير
 

(F )املتحدة األمم يف السنوية الربملانية االستماع جلسة 
 2017 /شباطفرباير 14-13 نيويورك

 
 وكانت العام ذاه من /حزيرانيون و يف امل حدة م لأل احمل ط مؤمتر يف لل سممممما ةجلسمممممة اع ممممم  ا   تصممممم    تم 

  اق ممممممممممم يف اإلنسمممممممممممان رفاه وضممممممممممم ان األرض، كوكب  ومحاية احمل طات، على احلفاظ: األزرق من عامل بعنوان
 اتالفعال م  من وا ممممممممعة  مممممممملسمممممممملة من جزءا   تشمممممممم  وهي . 2030أهداف ال ن  ة املسمممممممم دامة  أع ال جدول

 .SDGsل حق ق تقدم حول أهداف ال ن  ة املس دامة  الدويل الربملاين اعحتاد يقوم هبا اليت واملبادرات
 

حفظ احمل طات والبحار ) / من أهداف ال ن  ة املسمممممم دامة14للهدف رق  / الرئ سممممممي املوضممممممو  هي احمل طات
 نأ /14ق  /ر  اهلدفح ث يقر (. واملوارد البحرية وا ممممم ادامها على تو مسممممم دام ل حق ق ال ن  ة املسممممم دامة

 الب ئ ة لل رة  نظومةامل دع  يف رئ سمممي دور ولعب نفسمممها جتديد على قدرهتاإىل حدود  قريبا  صممم  ممم احمل طات
 .بأك لها األرض ة

 
 م  ب مع راكةشممممممبال الدويل الربملاين اعحتاد قب  من احلدث هذا تنظ   ت السممممممابقة، امل ار ممممممات مع شمممممم اامتو 

 العام واألمني رئ سلإضمافة إىل ا تومسمون، ب رت السمفر العامة، اجل ع ة رئ س حضمروقد . العامة اجل ع ة رئ س
 لألم  العام نياألم عن ن ابة) واعج  اع ة اعق صمممممممممممممادية للشمممممممممممممؤون العام األمني وك  و  الدويل الربملاين لالحتاد

 .(اخلارجب مه ة يف كان  الذي امل حدة،
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 احلدث هذا  مل يسممبق أن حضممروا م  املشمماركني الربملان نيبرملان ا  شمماركوا يف هذا احلدثث ثل ي  170من بني 
. احمل طات جمال يفون الربملان حققها  اليت الفائدة من عال ة درجة إىل يشر هذاو . الدويل الربملاين لالحتاد الرائد

 وومم ل ثامل حدة األم  وموظفو  ثنو الدبلوما مممممممممم  ذلك يف مبا شمممممممممما ، 300 جم وعه ماوشممممممممممار  يف احلدث 
 .نو الربملان  نو واملوظف املدين اجمل  ع

 
 ق صممماديةاع الفوائد: القضممم ة جوانب أه  تغطي اع ممم  ا  جلسمممة خالل رئ سممم ة جلسمممات أربع هنا  كانتو 

 ،ع وممما  . لبحممارا أعممايل يفوك ممة واحل املنمما ، تغر مع الرتابط البحريممة، احل مماة محممايممة إىل احلمماجممة لل ح طممات،
 الربملان ني بني/ من أهداف ال ن  ة املسممم دامة 14حول اهلدف رق  / الوعي مسممم و  رفع يف اع ممم  ا   ممماعد

 :ذلك يف امب احل وي، الب ئي النظام هذا حل اية اختاذها مي ن اليت الرئ س ة اإلجراءات على الضوء ط لو 
 م   ل ح  ةا البن ة يف اع ممممممممممممم   ار ي طلب الذي األمر البحر، إىل النفايات أنوا  مج عوصمممممممممممممول  منع 

 النفايات؛ معاجلة مرافق
 ح ادية   جع وحىت عل ه، السمممممممممممممم طرة مي نعند مسمممممممممممممم و  مناف   ال ربون انبعاثات على احلفاظ

 ؛ا  قانون  ا  شرط ال ربون
 البحرية؛ حم  ات إنشاء 
 ؛للص ادين العاطلني عن الع   أمان شب ات توفر 
   ؛األكرب ال جارية ال  انات من الص دحرفة  حل اية األمسا  ص د صناعة تنظ 
 ؛العرضي ص دال من النفايات حظر 
 ك؛البال   من الواحد اع  ادام ذات واملن جات الس ايروفوم البال     ة، األك اس ظرح  
 ؛األمسا  مصائد ب جديد للس اح الصناعي الص د على حظر فرض 
 وال وع ة العام وال عل   لألحباث ال  وي  توفر. 

 
 اإلرادة ول دل  اجلهد من املزيد بذل النواب ه جيب على أنهو  اع مممممممم  ا  لسممممممممةجل الرئ سممممممممي اع مممممممم ن اج وكان

 و ممممممعها يف ما ك   لبذل ح وماهت  على الضممممممغط  مواصمممممملة هعل  جيبو . احمل طات لدع  الالزمة السمممممم ا مممممم ة
 ماتاحل و من  طلبال الع   هذاوينبغي أن ي ض ن . / من أهداف ال ن  ة املس دامة14اهلدف رق  / ل نف ذ

 امةاهل فاوضاتامل وعلى ،/حزيرانيون و 9حىت  5الذي   عقد من  احمل طات ملؤمتر ال حضرات على عطال ا
 .املالع حم طات ثل ي مت   واليت الدول ة، امل اه ا  ادام  نظ  ل جديد دويل اتفاق حول جدا

CL/200/7(f)-R.1 
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 تشممممممممممج عه  ي    اك.  الوطن ة وفوده  من كجزء  احمل طات مؤمتر يف لل شمممممممممماركة بقوة الربملان ني تشممممممممممج ع وي  

 نقمما  أو  برملممانمماهت يف عممامممة فعممال ممة تنظ   خالل من( /حزيرانيون و 8) لل ح طممات العمماملي بممال وم لالح فممال
 .امل حدة واألم  الدويل الربملاين حتاد   ا  لالاع جلسة إل هات توصل اليت الن ائج ملراجعة

 .العامة اجل ع ة  سرئ من رمس ا   تقريرا   بوصفه احمل طات مؤمتر إىلعن جلسة اع   ا   ملا و     توج ه 

CL/200/7(f)-R.1 
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Reports on recent IPU specialized meetings 
 
 
 
 

(f) Annual Parliamentary Hearing at the United Nations 
 

 New York, 13–14 February 2017 
 
 
 
 
The Hearing was designed to contribute to the UN Ocean Conference in June this year 
and was entitled A World of Blue: Preserving the oceans, safeguarding the planet, 
ensuring human well-being in the context of the 2030 Agenda. It formed part of the 
extensive series of events and initiatives that the IPU is undertaking to advance the 
SDGs.  
 
Oceans are the main subject of Sustainable Development Goal 14 (Conserve and 
sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development). 
Goal 14 acknowledges that oceans will soon reach the limit of their capacity to 
regenerate themselves and to play a key role in supporting the entire earth's ecosystem. 
 
In line with past practice, the event was organized by the IPU in partnership with the 
Office of the President of the General Assembly. The President of the General Assembly, 
Ambassador Peter Tomson, attended with the President and the Secretary General of the 
IPU and the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs (on behalf of the 
UN Secretary-General, who was on mission abroad). 
 
Of the 170 parliamentarians participating, two thirds had never attended this flagship IPU 
event. This points to the high degree of interest that parliamentarians have in oceans. A 
total of 300 people took part, including diplomats, UN staff, civil society representatives 
and parliamentary staff.  
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There were four main sessions during the Hearing that covered the most important aspects of the 
issue: the economic benefits of oceans, the need to protect marine life, interconnections with 
climate change, and governance of the high seas. Overall, the Hearing helped to raise awareness 
of SDG 14 among parliamentarians and to highlight key actions they can take to protect such a 
vital ecosystem, including: 
 

 Preventing all kinds of waste from going to the sea, which requires investing in infrastructure 
such as waste treatment facilities; 

 Keeping carbon emissions below a manageable level, and even make carbon-neutrality a 
legal requirement; 

 Establishing marine sanctuaries;  

 Providing safety nets for out-of-work fishers;  

 Regulating the fishing industry to protect artisanal fishing from larger commercial entities; 

 Outlawing the waste of by-catch; 

 Banning plastic bags, styrofoam and single-use plastic products;  

 Imposing a moratorium on industrial fishing to allow fisheries to regenerate; 

 Making funding available for research, public education and awareness-raising. 
 
The overarching conclusion of the Hearing was that MPs must do more to generate the political will 
to support the oceans. They should keep the pressure on their governments to do all they can to 
implement SDG 14. That work should include asking governments for a briefing on preparations for 
the Oceans Conference on 5–9 June, and on the very important negotiations of a new international 
agreement to regulate the use of international waters, which account for two thirds of the world’s 
oceans.  
 
Parliamentarians are strongly encouraged to participate in the Oceans Conference as part of their 
national delegations. They are also encouraged to celebrate World Oceans Day (8 June) by 
organizing a public event in their parliaments or a debate to review the conclusions of the IPU-UN 
hearing. 
 
The summary of the Hearing will circulate to the Oceans Conference as an official report from the 
President of the General Assembly. 
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