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 صةاملتخص الدويل الربملاين لالحتاد األخرية االجتماعات عن تقارير
(C )أجل من عامليةال شراكةلل الثاين املستوى الرفيع االجتماع يف الربملاين املنتدى 

 الفعال اإلمنائي التعاون
 2016 / تشرين الثايننوفمرب 29 ،(كينيا) نريويب

 

 بدأ أن منذ( GPEDC) الفعال اإلمنائي التعاون أجل من العاملية الشراكة يف عضو الدويل الربملاين االحتاد إن  
للتعاون اإلمنائي  املاحنةها  اجل GPEDCهذه الشاااراكة جتمع و . 2011 عام يف( كوريا  مجهورية) بوساااان يف

 املعنية اجلها و  واملؤسااااسااااا  ,لشااااركا ا املدين، اجملتمع منظما  ,احمللية الساااال ا  ,والربملانا والدول املتلقية,
 .خاصة أو امةع مالية، غري أو مالية كانت  سواء اإلمنائي، التعاونمجيع تدفقا   ونوعية كمية  لتحسني األخرى

 

ظ  وقد  انظر) بيانب واختت . أفريقيا عم األوروبيني الربملانيني وراب ة كينيا  برملان مع نريويبيف  ربملاينال نتدىامل نااااااااااااا 
 حضرو (. HLM2) الثاين املستوى الرفيع االجتماع أعمال جدول على الرئيسية القضايا بعض يعاجل( امللحق
 الرفيع ماعاالجت مع بدأ  عامني ملدةدامت  لعملية تتوجيا   االجتماع وكان. الربملان أعضاااااااءعضااااااوا  من  نو تسااااااع

 لعامليةا الشااااااراكة توجيه يف الدويل الربملاين االحتاد ساااااااعد الوقت، ذلك وخالل. 2014 عام يف األول املسااااااتوى
 .التوجيهية اللجنة يفباعتباره عضوا   GPEDC الفعال اإلمنائي التعاون أجل من

 

 يف قدما للمضاااي وذلك (HLM2) للمنتدى الرئيساااية النتيجة على التفاوض يف الدويل الربملاين االحتاد سااااه 
 اخلتامية، الوثيقة اءأحن مجيع يف ميكن إجياده الربملانا  إىل يشااااااااااااااري ما لذلك، ونتيجة. الربملاين اجملتمع اهتماما 

 78.1و 41c، 43، 44، 45، b75 الفقرا  يف خاصة

                                                           
1  content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf -http://effectivecooperation.org/wp  
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 تشاااااااااااار  أن الربملانا  جيب على: هي (HLM2للمنتدى ) اخلتامية الوثيقة يف املدرجة الرئيسااااااااااااية االلتزاما 
 الق اعني بني ا الشاااااااااااراكب املتعلقة تلك ذلك يف مبا اإلمنائي، التعاون التزاما  مجيععلى  فعالية أكثربشاااااااااااكل 

 جيب تضاااامني هوأن ا؛راجعتهمن أجل م للربملانا  الوطنية اإلمنائي التعاون سااااياسااااا  تقدمي جيب ؛واخلاص العام
 املاحنة جلها ا تعهد  جانبها، من. اإلمنائي للتعاون الوطين احلوار منصاااااا  يف اآلخرين الشاااااركاء مع الربملانا 

 .الربملاين تعزيزال برامج يف االستثمار زيادةب
 

 العاملية ةالشااااراك يف آخرين أعضاااااء مع وثيق بشااااكل الدويل الربملاين االحتادساااايعمل  ،(HLM2املنتدى ) بعد
 ويب،نري  يف اليت متاات الوطنيااة االلتزامااا  مجيع تنفيااذ لاادع  (GPEDC) الفعااال اإلمنااائي التعاااون أجاال من

 .مشرتك عمل برنامج على دعمه معتمدين يف 
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 انـــــــــــــبي
 العاملية للشراكة( HLM2)الثاين  املستوى يف االجتماع الرفيع الربملاين املنتدى

 (GPEDC) الفعال اإلمنائي من أجل التعاون
 2016 نوفمرب/ تشرين الثاين 29 كينيا،  نريويب،

 
 اإلمنائي ل التعاونمن أج العاملية للشاااااراكة الثاين املساااااتوى الرفيع االجتماع يف نياملشاااااارك الربملان أعضااااااء حنن،

دول جاا لاادع  اإلمنااائي التعاااون بشاااااااااااااااا ن االلتزامااا  مجيع تعزيز يف دورنااانؤكااد على  ،(GPEDC) الفعااال
 (.SDGs) املستدامة التنمية أهدا ما يتعلق هبا من و  مستدامة تنميةاجلديد من أجل  2030أعمال 

 

  مسااااا ة, حيث مشلت مفاوضاااااته حتويل عاملي، عمالأكجدول   SDGs املسااااتدامة التنمية  هدا ب حبنر و 
 وتنفيذ ،ساااياقا  بلدانناالتنمية وفقا  ل هدا ا على احمللي ال ابع إضااافاءب نلتزم فإننا الربملاين، اجملتمع من كبرية

صاااااوص سااااايقود جهودنا هبذا اخلو . الصااااالة ذا  الربملانية والعمليا  الوطنية اهلياكل مجيع خالل من األهدا 
 .التنمية يف احلق ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق عمالأ
 

 تنفيذ دع ل - املالية وغري املالية واخلاصاااااااااااااة، العامة - املصاااااااااااااادر مجيع من اإلمنائي للتعاون اهلام الدور وندرك
 في وخت التجارة مثل التنمية لتمويل أخرى تيارا  مع جنب إىل جنبا   SDGsأهدا  التنمية املسااااااااااااااتدامة 

 التعاون بني السااياسااا  اتساااق ضاارورة على نؤكدو . املالية والتحويال  ,األجنبية واالسااتثمارا  ,الديونأعباء 

CL/200/7(c)-R.1 
 ملحق
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 على النتائج من درق أقصااى وحتقيق الكافية املوارد لتعبئة املسااتدامة التنمية أجل من السااياسااا  ومجيع اإلمنائي
 .الواقع أرض

 

 تعاون دفقا ت عدة من فقط واحدةإال أهنا  حرجة، تزال ال بينما الرمسية، اإلمنائية املسااااعدة ب ن نعرت  وحنن
 اجلها  نم وغريها واملؤسااسااا  احمللية والساال ا  احلكومية غري املنظما  من مسااا ا  تشاامل واليت إمنائي
 للتعاون مكمال   اعتبارهب الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني يماللتعاون ف املتنامي الدور كذلك  وندرك. الفاعلة

 .واجلنوب الشمال بني
 

 خرىأ تدفقا  من لالسااااااااااااااتفادة كمحفز  اإلمنائي التعاون, بالرغ  من أنه ميكن اساااااااااااااات دام أنه جمددا   ونؤكد
 اسااااااتكمال اللخ من واملهمشااااااة الفقرية الفئا  احتياجا  تلبية هو األساااااااسااااااي هدفه إال أن   التنمية، لتمويل
 ملؤسااااااااسااااااااا ا يف وخاصااااااااة العام الق اع يف املساااااااااعدا  من املزيد اسااااااااتثماروأن . النامية للبلدان احمللية املوارد

هدا  التنمية أل قوية ساااااياساااااا  وتنفيذ وضاااااع منسااااايمكنها  الربملانا ، مثل ،ةالدميقراطي ةكمو للح الرئيساااااية
 .SDGsاملستدامة 

 

 فعالية لتحسااااااااااااااني (GPEDCالشااااااااااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال ) تبذهلا اليت باجلهود ونرحب
 تساااااااااااااجيل مت نهأ حني يفو . والق ري العاملي املساااااااااااااتويني على مشوال   أكثر عمليا  خالل من اإلمنائي التعاون
  حد إىل النجاحد يعتمو . املبذولة جهودها مضااااااااعفة إىل األطرا  مجيع ندعو, فإننا االلتزاما  تنفيذ يف تقدم
تكون هناك  حيث ي،الق ر  املساتوى على معا   والربملانيني التنمية شاركاء الجتذاب فعالة سابل إجياد على كبري

 الاادروس تبااادلل للربملااانيني والاادوليااة اإلقليميااة الفرصكمااا أن .  أقوى قاادرا لو  الساااااااااااااالوك غيريحاااجااة كبرية لت
 عملية يف املصاااالحة أصااااحاب من الربملانيني إلشااااراك جدا   مفيد السااااياسااااة مناقشااااا  يف سااااا ةاملو  املسااااتفادة

 .2030 جدول أعمال وتقيي  التنفيذ
 

ضاااعي   فعال، إمنائي نلتعاو  رئيسااايال سااااعداليت تعترب امل املتبادلة، املسااااءلة يف جمال تقدمال أن   من قلقون حنن
 أو) وطين إمنائي تعاون ساااااااياساااااااة مضاااااااى وقت أي من أكثر اعتمد  النامية البلدان بينمابشاااااااكل مساااااااتمر. 

 يفو  لرئيسااايةا العملية هذه يف باساااتمرار الربملانا  مجيع أن تشاااارك امله  فمن اآلن، حىت( مسااااعدا  ساااياساااة
 .والتقيي  واملراجعة ,التنفيذ, إىل السياسا  تصمي  من املراحل، مجيع
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ايب قدورها الر و بالتشااااااااااااااريعا  الربملانية,  ،(HLM2للمنتدى ) اخلتامية الوثيقة يف امله ، االعرتا ب نرحب
 .الصلة ذا  واهلياكل الربملانا  قدرا  تعزيز إىل احلاجة وكذلكوالتمثيلي, 

 

 األمام،حنو  (GPEDCالشااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال ) أعمال جدول دفع يف للمساااااااعدةو 
 الفاعلة اجلها  ومجيع ننيواملواط احلكوميني النظراء مع بالتزامن التالية اإلجراءا  تعزيز يف كربملانيني  حنننلتزم 

 :احلاجة حسب الصلة، ذا  األخرى
حتدد بوضاااااااااوح  SDGsألهدا  التنمية املساااااااااتدامة يف كل بلد  وطنية خ ةال لب أن يت  وضاااااااااع  .1

 معاملوازنا  ا  و التشاااااريع تتماشاااااى نأو  التمويل، ومت لبا  ,الزمنية واألطر ,واملساااااؤوليا  الغايا ,
 لشااااااااملةا املشااااااااركة خالل ومن البداية منذ العملية هذه يف الربملانا  تشاااااااارك أن جيبو . اخل ة هذه

 .هتميشا  ن األكثر و املوطن ذلك يف مبا املواطنني، جلميع
 الوطنية منائياإل للتعاون كل بلد يتلقى أي نوع من التعاون اإلمنائي قام بوضااع سااياسااة  أن من الت كد .2

 الربملانا  تشاااااااارك أن ذا  الصااااااالة. وجيب "املسااااااااعدا  وراء ما"قضاااااااايا  وكافة املسااااااااعدا  تغ ي
 على التقيي و  الرصاد عمليا  يف وكذلك الوطنية اإلمنائي التعاون ساياساا  تصامي  يف بشاكل نشاط

 .عليها املتفق التقدم ومؤشرا  األهدا  أساس
التشااااااااااااااريعية,  أطرها أداء على الربملانا  قدرا  لتعزيز اإلمنائي للتعاون دراماتيكي لتصااااااااااااااعيد الدعوة .3

 بشاااا ن لبيانا ا مجع القانون مبوجبو  املاحنة الوكاال ي لب من  أن جيبو . والتمثيلي ودورها الرقايب
ملراجعا   ا البيان هذه وإتاحة الربملانا  لدع  األخرى  اإلمنائي لتعاونوعمليا  ا التقنية املسااااعدة

 .اإلمنائي للتعاون عاملية
 من والداخلية ةاخلارجي املوارد من العام اإلنفاق يف للتدقيق املتاحة املؤساااااااااساااااااااية األدوا  مجيع ت بيق .4

 نمية.الت على اإلنفاق يف املال مقابل القيمة وزيادة الفساد، على والقضاء اهلدر، من احلد أجل
 القومي، الدخل إمجايل من % 0.7 ذلك يف مبا العاملية، املساااااااااااعدة التزاما  الوفاء جبميع ضاااااااااامان .5

 الرتكيز مع ة،املاحن للدول واالساارتاتيجية االقتصااادية باملصاااح مقيدة غري املساااعدا  خمصااصااا  وأن
 لل  ر. عرضة واألكثر الفقراء إىل الوصول على ذلك من بدال

 التهرب ملكافحة ةالدولي الضااريبية املسااائل يف والتعاون قوية وطنية ضااريبية أنظمة ضاامان يف املساااعدة .6
 يف املساااااااااعدةو  األموال، رؤوس هروب ملنع الدع  وتدابري املشااااااااروعة، غري املالية والتدفقا  الضااااااااريي
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 معدل ختفيض خالل من األجنبية االسااااااااتثمارا  جلذب األساااااااافل حنو العاملي السااااااااباق اجتاه عكس
 الشركا . على الضريبة

 واخلاص امالع الق اعني بني شااراكا  يف الدخول قبل مدروسااة التمويل خيارا  مجيع أن من الت كد .7
 عن ذلك يف امب كاملة،  شاااافافيةب الشااااراكة عقود مجيع على التفاوض يت  وأن( الشاااارائية القوة كافؤت)

 العامة الشاااااااااراكة قيا اتفاتدقيق  إىل حباجة الربملانا و . وازنةامل يف احملتملة امل لوبا  تساااااااااجيل طريق
 واالسااااتثمار لدوليةا التجارة اتفاقيا وجيب أن تت  مفاوضااااا   .املشاااارتكة املالية واالتفاقا  الرئيسااااية

 .برملاين تدقيقل ختضعأن و  تامة شفافيةب الديون عبء ختفي  ومبادرا  الضريبية، واالتفاقا 
 من غريها مع جنب إىل جنبا   الربملانا ، مشااااااااااااااااركة وزيادة للربملانا  املايل الدع  من مبزيد ن الب .8

 اجلهود من جزءك  والدولية واإلقليمية الوطنية اإلمنائي للتعاون التنساايق هياكل يف املصاالحة، أصااحاب
 املتبادلة. املساءلة تعزيز إىل الرامية

الشااااااااااااااراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي  وجود لتعميق األخرى املعنية واجلها  احلكومة مع العمل .9
 لتزاما  النيمماثل الوطنيني الشاااااااااااااركاء أن وضااااااااااااامان الق ري، املساااااااااااااتوى على (GPEDCفعال )
 (،GPEDCالشراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فعال ) الوطنية نصةامل. العاملي الكيان ومبادئ

 تنفيذ على را لإلشاااااااا حتتاج الربملانا ، ذلك يف مبا الصاااااااالة، ذا  الدوائر مجيع من ممثلني بني معجت
 الرصااد عملية املقدمة إىل البيانا  يف منهجية أكثرسااا ة بشااكل املو  وطنيةال اإلمنائي التعاون سااياسااة
 .(GPEDCالعاملية من أجل تعاون إمنائي فعال )لشراكة ل العاملية
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(c) Parliamentary Forum at the Second High-level Meeting of the Global 
 Partnership for Effective Development Cooperation 

 
 Nairobi (Kenya), 29 November 2016 

 
 
 

The IPU has been a member of the Global Partnership for Effective Development 
Cooperation (GPEDC) since it began in Busan (Republic of Korea) in 2011. The GPEDC 
brings together development cooperation donor and recipient countries, parliaments, 
local authorities, civil society organizations, businesses, foundations and other 
stakeholders to improve the quantity and quality of all flows of development cooperation, 
whether financial or non-financial, public or private.  
 
The Parliamentary Forum in Nairobi was organized with the Parliament of Kenya and the 
Association of European Parliamentarians with Africa. It concluded with a Statement (see 
Annex) that addresses some of the key issues on the agenda of the second High-level 
Meeting (HLM2). Ninety members of parliament attended. The meeting was the 
culmination of a two-year process which started with the first High-level Meeting in 2014. 
Throughout that time, the IPU has helped to guide the GPEDC as a member of its 
Steering Committee.  
 
The IPU contributed to the negotiation of the main outcome of HLM2 so as to advance 
the concerns of the parliamentary community. As a result, references to parliaments are 
to be found throughout the outcome document, particularly in paragraphs 41c, 43, 44, 45, 
75b and 78.

1
  

 
Key commitments included in HLM2 outcome document are: that parliaments must 
oversee more effectively all development cooperation commitments, including those 
related to public-private partnerships; that national development cooperation policies 
must be submitted to parliaments for review; and that parliaments must be included with 
other partners in national dialogue platforms for development cooperation. For their part, 
donors have committed to invest more in parliamentary strengthening programmes. 
 
Following HLM2, the IPU will work more closely with other members of the GPEDC to 
support the implementation of all national commitments made in Nairobi, basing their 
support on a joint programme of work. 
 

 
 

                                                           
1
  http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf  

http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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Statement 

 
Parliamentary Forum at the Second High-level Meeting (HLM2) of the Global Partnership  

for Effective Development Cooperation (GPEDC) 
 

Nairobi, Kenya, 29 November 2016 
 

 
We, Members of Parliament participating in the Second High Level Meeting of the GPEDC, reaffirm 
our role in advancing all commitments on development cooperation to support the new 2030 
Agenda for Sustainable Development and attendant Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
Welcoming the SDGs as a universal, transformative agenda whose negotiation included significant 
input from the parliamentary community, we commit to localizing the goals to our countries contexts 
and to implementing the goals through all relevant national structures and parliamentary 
processes. The realization of human rights, including the right to development, will drive our efforts 
in this regard. 
 
We recognize the important role of development cooperation from all sources - public and private, 
financial and non-financial - to support the implementation of the SDGs alongside other streams of 
development finance such as trade, debt relief, foreign investments, and remittances. We 
emphasize the need for policy coherence between development cooperation and all policies for 
sustainable development to mobilize sufficient resources and maximize results on the ground.  
 
We acknowledge that Official Development Assistance (ODA), while still critical, is only one of 
several development cooperation flows which include contributions from non-governmental 
organizations, local authorities, foundations and other actors. We further acknowledge the growing 
role of South-South and Triangular Cooperation as complementary to North-South cooperation. 
 
We reiterate that, while development cooperation can be used catalytically to leverage other flows 
of development finance, its primary objective is to meet the needs of the poor and marginalized 
groups by complementing developing countries’ domestic resources. Investing more aid in the 
public sector and in particular in key institutions of democratic governance, such as parliaments, 
will enable them to design and implement strong policies for the SDGs.  
 
We welcome the efforts of the GPEDC to improve the effectiveness of development cooperation 
through more inclusive processes at global and country levels. While recording progress in the 
implementation of commitments, we call on all actors to scale up their efforts. Success will depend 
in large part in finding effective ways to bring development partners and parliamentarians together 
at the country level, where behavior change and stronger capacities are most needed. Regional 
and international opportunities for parliamentarians to exchange lessons learned and input into 
policy discussions are also very useful to involve parliamentarians as stakeholders in the 
implementation and evaluation process of the 2030 Agenda. 
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We are concerned that progress on mutual accountability, a key enabler of effective development 
cooperation, is persistently weak. While more developing countries than ever have adopted a 
national development cooperation policy (or aid policy) to date, it is important that all parliaments 
are consistently involved in this key process at all stages, from policy design, to implementation, 
review and evaluation.  
 
We welcome the important acknowledgement, in the HLM2 Outcome Document, of parliaments’ 
legislative, oversight and representative role as well as of the need to strengthen the capacities of 
parliaments and related structures. 
 
To help move the GPEDC agenda forward, we as parliamentarians commit to promoting the 
following actions in conjunction with government counterparts, citizens, and all other relevant 
actors, as needed: 
 

1. Demand that a national plan for the SDGs clearly defining targets, responsibilities, 
timeframes and funding requirements is drawn up in each country and that legislation and 
budgets are aligned with this plan. Parliaments must be involved from the beginning in this 
process and through inclusive engagement of all citizens, including the most marginalized. 

 
2. Ensure that a national development cooperation policy that covers aid and all relevant 

“beyond aid” issues is drawn up in each country receiving any kind of development 
cooperation. Parliaments must be active participants in the design of national development 
cooperation policies as well as in their monitoring and assessments based on agreed targets 
and indicators of progress. 

 
3. Advocate for a dramatic scaling up of development cooperation to strengthen parliaments’ 

capacities to perform their legislative, oversight and representative role. Donor agencies 
must be required by law to collect data on technical assistance and other development 
cooperation in support of parliaments and to make such data available to global reviews of 
development cooperation.  

 
4. Apply all available institutional tools to scrutinize public spending of foreign and domestic 

resources in order to reduce wastage, eliminate corruption, and increase value for money in 
development spending.  

 
5. Ensure all global aid commitments, including the 0.7% of GNI, are met and that aid 

allocations are untied to the economic and strategic interests of donor countries, focusing 
instead on reaching the poor and most vulnerable.  

 
6. Help ensure robust national tax systems and cooperate on international tax matters to fight 

tax evasion and illicit financial flows, support measures to prevent capital flight, and help 
reverse the global race to the bottom to attract foreign investments by lowering the corporate 
tax rate.  

 
7. Ensure that all financing options are considered before entering into public-private 

partnerships (PPPs) and that all partnership contracts are negotiated in full transparency, 
including by recording potential liabilities on budget. Parliaments need to vet major PPPs 
agreements and blended finance agreements. International trade and investment 
agreements, tax agreements, and debt relief initiatives should be negotiated in full 
transparency and subject to parliamentary scrutiny. 

 

8. Demand more financial support for parliaments and greater involvement of parliaments, 
alongside other stakeholders, in national, regional and international development 
cooperation coordination structures as part of efforts to strengthen mutual accountability. 

 
9. Work with the government and other stakeholders to deepen the GPEDC presence at the 

country level, ensuring that national partners identify with the commitments and principles of 
the global entity. A national platform of the GPEDC, bringing together representatives of all 
relevant constituencies, including parliaments, needs to oversee the implementation of the 
national development cooperation policy and more systematically contribute data into the 
global monitoring process of the GPEDC.  
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