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   CL/200/7(d)-R.1 اجمللس احلاكم

  7البند  2017 فرباير/ شباط 15
 

 الدويل الربملاين لالحتاد خصصةتاألخرية امل االجتماعات عن تقارير
  لربملانات SDGs املستدامة التنمية أهداف حول اإلقليمية الندوة( د)

  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

    :بينها وفيما البلدان يف املساواة عدم من احلد مع SDGs املستدامة التنمية تلبية أهداف

 الربملانات دور

 2016 ديسمرب 2و 1 ،(بنما) بنما مدينة

 يومي بنما مدينة يف الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف الربملانات نواب من ا  نائب 120 حنو جتمع
 الندوة تنظيم مت(. SDGs) املستدامة التنمية أهداف حول إقليمية ندوة يف ديسمرب/ كانون الثاين 2 و 1
 وفروهلل ا النللدوة ت(. Parlatino) الالتينيللة أمريكللا برملللان مع بللالتعللاون الللدوي الربملللاين االحتللاد قبلل  من

. SDGs ةاملسلللللللللللللتدام التنمية أهداف حتقيق تواجه اليت والتحديات الفرص حول األفكار لتبادل منصلللللللللللللة
 التنمية ي  أهدافتنف لتمكني السلللليا للللات صللللنع يف بفعالية تشللللار  أن لربملاناتكيف ميكن ل  نوابال ناقش

 صللللللللللاديةاالقت املسللللللللللاواة عدم على خاص بشللللللللللك  الرتكيز ومت. بلداهنايف و  املنطقة يف SDGs املسللللللللللتدامة
 .املستدامة التنمية حنو التقدم قيتع أهنا وكيف والبيئية، واالجتماعية

 التنمية لتحقيق أنه على الضللللللللللللللو  يسللللللللللللللل  ال ي. DG 16 مناقشللللللللللللللة ا دف رقم البداية نقطة وكانت
 ج،إدرا وعملية  للمسلللا لة، وخاضلللعة فعالة ومؤ لللسلللات حوكمة جيدة، إىل نسلللعى أن املهم من املسلللتدامة،
  أيضا عتربواوا. القانون  يادة تعزيز  ب  املشاركون ناقش ول ا. واألمن والسالم اإلنسان وحقوق واملشاركة،

 يف االتسللللاق وضللللمانتعاون ال لتسلللل ر وذلك SDGs ومأ للللسللللة أهداف التنمية املسللللتدامة إدماج كيفية
 .العامة السيا ة أعمال مجيع
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حتقيق أهداف التنمية املسلللللللللتدامة  يف الربملانات دور( 1: )رئيسلللللللللية حماور مخسلللللللللة على املناقشلللللللللات وركزت

SDGs(.2 )أج  أهداف التنمية املستدامة  من احلوكمة والشراكةSDGs. (3 )على املساواة عدم أثر 
 تعزيز( 5)و املسللللللللتدامة  التنمية لتحقيق حامسا   عامال   باعتبارها اجلندرية املسللللللللاواة( 4) املسللللللللتدامة  التنمية
 ال ايت لتقييمه لأدوات جمموعة الدوي الربملاين االحتاد أطلقوقد  .السلللللللليا للللللللي التغير خالل من الدخ عدالة 
 بني االهتملللام من لكثرأثلللار ذللللك على الفور او  النلللدوة يف SDGs أهلللداف التنميلللة املسللللللللللللللتلللداملللة على

 .الربملانيني
 لوطنيةا الربملانية املشللللللللللللاركة لتعزيز والتوصلللللللللللليات واإلجرا ات اال للللللللللللرتاتي يات من عددا املشللللللللللللاركون وحدد

 هناية يف اعتمدت اليت اخلتامية الوثيقة ومت إجيازها يف. SDGs أهداف التنمية املسللللللللللللللتدامة مع واإلقليمية
 (.امللحق انظر) الندوة
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 املستدامة ندوة إقليمية حول أهداف التنمية
لربملانات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 الكارييب
 2016 ديسمرب 2و 1 ،(بنما) بنما مدينة

 

 

 
 اخلتامية الوثيقة

 2و 1 يومي نما،ب بنما، مدينة يف جتمعنا الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا من الربملان أعضلللللللللللللللا  ،حنن
 الندوة نظمتو (. SDGs) املسللللللللللتدامة التنمية أهداف حول إقليميةلندوة  2016 / كانون األولديسللللللللللمرب

 الكلللللارييب البحر ومنطقلللللةبرمللللللان أمريكيلللللا الالتينيلللللة و ( IPU) اللللللدوي الربمللللللاين االحتلللللاد مع بلللللاالشللللللللللللللرتا 
(Parlatino.) 

هداف التنمية أ تنفي  لتسللللللهي  السلللللليا للللللات صللللللنع يف فعال بشللللللك  املشللللللاركة لربملاناتل ميكن كيف  ناقشللللللنا
. بينها ماوفي البلدان يف اجلندري والتفاوت املسللاواة عدم من للحد حمددة إجرا ات وتعزيز SDGs املسللتدامة

 SDGs دامةاهداف التنمية املسلللللللللللللت بني التكام  تعزيز يف الربملانات تلعبه ال ي اجلوهري الدور على أكدناو 
 الفرص حول األفكار لتبادل مةقي   منصة الندوة قدمتو  .الوطين التقدم ورصد العامة السيا ة أعمال مجيع يف

 .SDGs أهداف التنمية املستدامة  بتحقيق املرتبطة والتحديات
 

CL/200/7(d)-R.1 
 ملحق
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 UNDP إلمنائيا املتحدة األمم برنامج/ الدوي الربملاين لالحتاد ال ايت التقييم أدوات جمموعة إطالقب رحبنا

ميكن أن تكون مدى  إىل أي تقييم يف  لللللتسلللللاعدنااليت و . SDGs ن أهداف التنمية املسلللللتدامةع للربملانات
 .بلداننا يف SDG أهداف التنمية املستدامة تنفي  دعم غرضجديرة ل ربملاناتال
 

 التنمية تحقيقل أنه على الضللللللو  يسللللللل  ال ي. SDG 16 هي ا دف رقم تناامناقشلللللل يف البداية نقطة وكانت
 ،اركةشللاملو  ،إدراجوعملية  للمسللا لة، وخاضللعة فعالة ومؤ للسللات ،وكمة جيدةح إىل نسللعى أن املهم من املسللتدامة،
 ةومأ لللللسللللل تعميم وك لك القانون  للللليادة تعزيز  لللللب  ناقش املشلللللاركون ل ا .واألمن والسلللللالم اإلنسلللللان وحقوق

 .العامة السيا ة أعمال مجيع يف االتساق وضمانتعاون ال لتس ر وذلك SDGsأهداف التنمية املستدامة 
 

  SDGsحتقيق أهداف التنمية املستدامة  يف الربملانات دور( 1: )رئيسية حماور مخسة على مناقشاتنا وركزت
 التنمية على املسللللللللللاواة عدم أثرSDGs  (3 )أج  أهداف التنمية املسللللللللللتدامة  من احلوكمة والشللللللللللراكة( 2)

 الدخ  تعزيز عدالة( 5)و املسللتدامة  التنمية لتحقيق حامسا   عامال   باعتبارها اجلندرية املسللاواة( 4) املسللتدامة 
 .السيا ي التغير خالل من

مع أهداف  اإلقليميةو  الوطنية الربملانية املشلللللاركة لتعزيز التالية والتوصللللليات واإلجرا ات اال لللللرتاتي يات حددنا
 :SDGs التنمية املستدامة

 هداف التنمية املستدامةأ ولتنفي   يا ية ملكية لبنا  احلزبية اخلطوط عرب العم  الربملانيني على جيب 
SDGs أصللللللللللللللحلاب مع للحوار فرص خلق يف فعلاال   دورا   الربمللانلاتتلعلب  أن جيلبو . بللداهنم يف 
 الفرص تلك ت لق و . األكادميية واألو اط املدين واجملتمع املواطنني ذلك يف مبا الرئيسيني، املصلحة
 يف لنظرا برملللان كلل   على جيللب االجتللاا، هلل ا يف أوىل وك طوة. األهللداف هلل ا لتحقيق الالزم الزخم
 الربملاين القراروميكن ا لللللللللت دام منوذج . SDGs عن أهداف التنمية املسلللللللللتدامة برملاين قرار اعتماد

 .العم لرشد  SDG عن متابعة أهداف التنمية املستدامة الدوي الربملاين الحتادل
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 تدامةاملسترمجة أهداف التنمية  يف للمساعدة بوظائفها الكام  الوفا  الربملانات على جيب SDGs 

 بطريقة وضعها تمي املستدامة للتنمية وطنية الدعوة ال رتاتي يات عليهاكما جيب   .واقعها الوطين إىل
. لنسلللائيةا واملنظمات واألطفال الشلللباب ذلك يف مبا الرئيسللليني، املصللللحة أصلللحاب ومبشلللاركة شلللاملة
 حيث احمللي وىاملست على العم  لهمتو  الوطنية االحتياجات اال رتاتي يات ه ا تعكس أن وينبغي

 .غرها من أكثرتكون مهمة 
 االلتزامات ىلإ تضللللللللللللليف أن كما جيب.  اجلندرية الفوارق الوطنية التنمية ا لللللللللللللرتاتي ية تراعي أن جيب 

 ا لللللللللطنبول، واتفاقية Beijing عم  منهاج خالل املعرب عنها من اجلندرية، املسلللللللللاواة على القائمة
 ه ا اإلناثو  ال كور وجيب أن يدعم الربملانيون. اجلنسلللللني بني مصلللللنفة مؤشلللللرات تشلللللم  أن وينبغي
 .النهج

  تلداملةأهلداف التنميلة املسلللللللللللللل تنفيل  على حكومتله حمللا للللللللللللللبلة فعلاللة طرق إجيلاد برمللان جيلب على كل 
SDGs .حلكومي ا رصللللللللللللللد العم متكنها من  أطر حتديد الربملانات على ينبغي ب لك، وعند القيام

 واألخ  باحلسلللللللبان احتياجات اجلندري املنظور مراعاة تعميمه ا الرصلللللللد وجيب أن يتضلللللللمن . دوريا  
ن تلعب دورها حتسني البيانات املتوفرة لتمكني الربملانات من أوينبغي . ة يف اجملتمعيالشبابقطاعات ال

 .SDGs أهداف التنمية املستدامةيف املسا لة من أج  بشك  كام  
 على وجيب .الن اح لتحقيق حامسة املسللللللللتدامة التنمية ال للللللللرتاتي ية امليزانية  للللللللتكون  صللللللللصللللللللات 

 وأن مليزانياتا يف تنعكس املسللللللللللللللتدامة التنمية وأولويات الوطنية االلتزامات أن من التأكد الربملانات
 والضلريبية، ملاليةا للسليا لة متاما   جديدا   هن ا يتطلب قد وه ا. اجلندرية الفروق تراعي امليزانيات تلك
 .ا تدامة أكثر وا تهال  إنتاج حوافز ة إىلإضاف

 على يف الرخا  ادةوزي الفقر يف مسبوق غر بت فيض منطقتنا يف القوي االقتصادي النمو  اهم وقد 
تت    أن مبكان األمهية فمن ،أبينما اقتصلللللللللللللللاداتنا تتباط على ك  حال،. اجملتمع مسللللللللللللللتويات مجيع

 وا عة خطوات اختاذ يف نستمر أن وعلينا. بالفع  اكتسبنا ما على للبنا  ا تباقية خطوات الربملانات
 األخرى االقتصلللللللللللللللادية واحلاجات والعمالة للدخ  خاص اهتمام إيال  مع املشللللللللللللللرت ، االزدهار حنو

 .وضعفا   هتميشا   األكثر
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 الصللللحة على قوي تأثر  ما االجتماعية املسللللاواة وعدم االقتصللللادية املسللللاواة أن عدم إىل باإلضللللافة 

 ربملانيون إىل فهمال حيتاج التأثر، ه ا تقلي  أج  ومن. منطقتنا يف الصللحية اخلدمات على واحلصللول
 جيب األمهية، نم الدرجة وبنفس. كك   واجملتمع احمللية جمتمعاهتم يف للصللللللللللللحة االجتماعية احملددات

 والتمييز العار صلللمةو  ملعاجلة ناخبيهم مع كثب  عن والعم  به حيت ى أن يكونوا مثاال   الربملانيني على
 .هتميشا الفئات ألكثر أفض  صحية نتائج حتقيق طريق يف تقف ما غالبا اليت

 ل ا. منطقتنا يف ناسال وحياة على اقتصللللللللاداتنا متزايد حنو على الطبيعية والكوارث املناخي يؤثر التغر 
 الفوارق التفاقم يف وتؤدي ا  رة إىل مزيد من. وا  رة مناز م تر  إىل الناس من العديد يضللللللللللللللطر
 ه ا اناتأال تغف  الربمل وجيب. والفتيات النسلللللللللا  بني  للللللللليما ال القائمة، واالقتصلللللللللادية االجتماعية
 وحتقيق أهداف التنمية املسللللللللللتدامة املسللللللللللاواة عدم ملعاجلة إجرا ات جيب أن تت   أهنا كما  الظواهر،
SDGs لل ميع.  

 ألهداف التنمية املسلللللتدامة  ال ايت التقييم أدوات ا لللللت دام الربملانات وينبغي على مجيعSDG من 
 أن من تتلأكلد أن كملا جيلب.  وأدائهلا عملهلا يف SDGsأهلداف التنميلة املسللللللللللللللتلداملة  تعميم أجل 

تلك  ذلك  يتضمن مبا املواطنني بشك  شام ، مجيع احتياجات تعكس الوطنية واخلط  السيا ات
 هدفا  كن توأنه ال جيب حتقيق أي هدف ما مل . واالقتصللللللللللللادية االجتماعية ا وامش اليت تكون لدى

 .لل ميع
 ة املستدامةأهداف التنميحتقيق  يف داعما  وهاما   دورا   يلعب أن ميكن اإلقليمي التعاون أن ندر  وحنن 

SDGs إقليمي برملللاين اونلتعلل والللدعوة بتعزيز ونتعهللد. الكللارييب البحر ومنطقللة الالتينيللة أمريكللا يف 
 بني املشلللللللللللرتكة املبادرات وتطوير تعزيز عن فضلللللللللللال ،SDGs التنمية املسلللللللللللتدامةأهداف حول  قوي

 .الربملانات
 

لدى  لالهتمام اخلتامية الوثيقة ه ا  لللللنطرح ،SDGs أهداف التنمية املسلللللتدامةعلى  العم  حتفيز أج  من
 .األخرى املعنية اجلهات من برملاناتنا وغرها
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 وتقييم ،ورصلللللللللد ،لتتبع معا   للعم  Parlatinoبرملان أمريكا الالتينية و  الدوي الربملاين االحتاد نشللللللللل ع وحنن
أهللداف التنميللة  مع والوطنيللة اإلقليميللة الربملللانيللة املشللللللللللللللللاركللة من واخلربات التبللادالت أن حبيللث احملرز، التقللدم

 على ثهمحنوحنن . التقدم من زيدحنو امل عوتشلللللل  العاملي، املسللللللتوى يف تصللللللب ميكن أن SDGs املسللللللتدامة
 .العاملي الربملاين اجملتمع انتباا نا إىلتوصياتنا و ا تنتاجاتا تحضار 

 للربملانات خيارات ا للللللللللللللتكشلللللللللللللللاف Parlatinoبرملان أمركا الالتينية و  الدوي الربملاين االحتاد من نطلب
الربملانات والدور ال ي تلعبه  SDGs حول أهداف التنمية املسللللللللللتدامة التقدم يف للنظر أخرى لالجتماع مرة

 .تنفي ها يف
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(d) Regional Seminar on the Sustainable Development Goals for the Parliaments 

 of Latin America and the Caribbean 
  

Meeting the SDGs while reducing inequalities in and among countries:  
The role of parliaments 

 
 Panama City (Panama), 1 and 2 December 2016 

 
 
 

About 120 MPs from the Parliaments of Latin America and the Caribbean gathered in 
Panama City on 1 and 2 December at a Regional Seminar on the Sustainable 
Development Goals (SDGs). The Seminar was organized by the IPU in cooperation with 
the Latin American Parliament (Parlatino).  It provided a platform for exchanging ideas 
about the opportunities and challenges of achieving the SDGs.  The MPs discussed how 
parliaments can effectively engage in policymaking to enable the SDGs to be 
implemented in the region and their own countries. Particular emphasis was placed on 
economic, social and environmental inequalities and how they impede progress towards 
sustainable development.  
 
The starting point of the discussion was SDG 16. It highlights that to achieve sustainable 
development, it is important to strive for good governance, effective and accountable 
institutions, inclusion, participation, human rights, peace and security. Participants 
therefore discussed ways to strengthen the rule of law. They also considered how to 
mainstream and institutionalize the SDGs so as to harness synergies and ensure 
coherence in all public policy work. 
 
The debates focused on five main themes: (1) the role of parliaments in achieving the 
SDGs; (2) governance and partnership for the SDGs; (3) the impact of inequalities on 
sustainable development; (4) gender equality as a critical factor for sustainable 
development; and (5) and promoting income equity through political change. 
The IPU Self-Assessment Toolkit on the SDGs was launched at the Seminar and 
immediately triggered a lot of interest among parliamentarians. 
 
Participants identified a number of strategies, actions and recommendations to advance 
national and regional parliamentary engagement with the SDGs. They are outlined in the 
outcome document that was adopted at the end of the Seminar (see Annex).  
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Regional Seminar on the Sustainable 
Development Goals for the Parliaments 

of Latin America and the Caribbean 
 
 

Panama City, 1-2 December 2016 
 

 

 
 

OUTCOME DOCUMENT 
 
 

We, members of parliament from Latin America and the Caribbean gathered in Panama City, 
Panama, on 1 and 2 December 2016 for a regional seminar on the Sustainable Development 
Goals (SDGs). The seminar was jointly organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU) and the 
Latin American and Caribbean Parliament (Parlatino). 
 
We discussed how parliaments could effectively engage in policymaking to facilitate the 
implementation of the SDGs and promote specific actions to reduce inequalities and gender-based 
disparities in and among countries. We emphasized the crucial role that parliaments play in 
advancing the integration of the SDGs into all public policy work and in monitoring national 
progress. The Seminar provided a valuable platform for exchanging ideas about the opportunities 
and challenges associated with achieving the SDGs. 
 
We welcomed the launch of the IPU/UNDP self-assessment toolkit for parliaments on the SDGs. It 
will help us assess the extent to which parliaments are fit for the purpose of supporting SDG 
implementation in our respective countries. 
 
The starting point of our discussion was SDG 16. It highlights that, to achieve sustainable 
development it is important to strive for good governance, effective and accountable institutions, 
inclusion, participation, human rights, peace and security. We therefore discussed ways to 
strengthen the rule of law as well as to mainstream and institutionalize the SDGs so as to capture 
synergies and build coherence in all public policy work.  
 
Our debates focused on five main themes: (1) the role of parliaments in achieving the SDGs; 
(2) governance and partnership for the SDGs; (3) the impact of inequalities on sustainable 
development; (4) gender equality as a critical factor for sustainable development; and (5) the 
promotion of income equity through political change. 
 
We identified the following strategies, actions and recommendations to advance national and 
regional parliamentary engagement with the SDGs: 
 
• Parliamentarians should work across party lines to build political ownership and will to 

implement the SDGs in their countries. Parliaments should play an active role in creating 
opportunities for dialogue with key stakeholders, including citizens, civil society and 
academia. Those opportunities will create the necessary momentum for achieving the goals. 
As a first step in this direction, each parliament should consider adopting a parliamentary 
resolution on the SDGs. The IPU model parliamentary resolution on SDG follow-up can be 
used to inspire action. 

 
• Parliaments should fully discharge all their functions to help translate the SDGs into their 

own national reality. Parliaments should call for national sustainable development strategies 
to be developed in an inclusive manner with the participation of key stakeholders, including 
young people, children and women’ organizations. These strategies should reflect national 
needs and inspire action at the local level where it matters most. 
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• The national development strategy should be gender sensitive. It should add to existing 

commitments on gender equality, expressed through the Beijing Platform for Action and the 
Istanbul Convention, and should include gender-disaggregated indicators. Both male and 
female parliamentarians should advocate this approach. 

 
• Each parliament should find effective ways to hold their government to account for 

implementing the SDGs at the national level. In doing so, parliaments should define 
frameworks to be able to periodically monitor government action. That monitoring should 
include gender mainstreaming and take account of the needs of young sections of the 
population, thereby encouraging accountability at all levels. Data availability should be 
improved to enable parliaments to fully play their part in accountability for the SDGs. 

 
• Budget allocations for the sustainable development strategy will be critical to success. 

Parliaments should make sure that national commitments and sustainable development 
priorities are reflected in budgets and that those budgets are gender sensitive. This may 
require an entirely new approach to fiscal and tax policy, as well as incentives for more 
sustainable production and consumption. 

 
•  Strong economic growth in our region has contributed to an unprecedented reduction in 

poverty and an increase in prosperity at all levels of society. However, as our economies 
slow down, it is critical that parliaments take proactive steps to build on what we have 
already gained. We should continue to make strides toward shared prosperity, paying 
particular attention to the income, employment and other economic needs of the most 
marginalized and vulnerable.  

 
• In addition to economic inequality, social inequalities have a strong impact on health and 

access to health services in our region. In order to minimize this impact, parliamentarians 
need to understand the social determinants of health in their communities and in society at 
large. Equally importantly, parliamentarians must lead by example and work closely with 
their constituents to address stigma and discrimination that often stand in the way of better 
health outcomes for the most marginalized. 

 
• Climate change and natural disasters increasingly impact our economies and the life of the 

people in our region. Many people are therefore forced to leave their homes and migrate. 
Migration further exacerbates existing social and economic inequalities, particularly among 
women and girls. Parliaments should not overlook these phenomena, as they take action to 
tackle inequalities and achieve the SDGs for all.  

 
•  All parliaments should use the SDG self-assessment toolkit in order to mainstream the SDGs 

into their work and functioning. They should make sure that national policies and plans 
comprehensively reflect the needs of all citizens, including those at the social and economic 
margins. No goal should be met unless it is met for everyone. 

 
•  We recognize that regional cooperation can play an important supportive role in achieving 

the SDGs in Latin America and the Caribbean. We pledge to promote and advocate for 
strong regional inter-parliamentary cooperation on the SDGs, as well as for the promotion 
and development of joint initiatives between parliaments.  

 
In order to inspire action on the SDGs, we will bring this Outcome Document to the attention of our 
Parliaments and other relevant stakeholders. 
 
We encourage the IPU and Parlatino to work together to track, monitor and evaluate progress, so 
that exchanges and experiences from regional and national parliamentary engagement with the 
SDGs can feed into the global level and encourage further progress. We urge them to bring our 
conclusions and recommendations to the attention of the global parliamentary community.  
 
We request that the IPU and Parlatino explore options for our parliaments to reconvene again to 
examine progress on the SDGs and the role parliaments are playing in their implementation. 
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