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  CL/200/7(b)-R.1  اجمللس احلاكم

  7البند  2017 فرباير/ شباط 15

 الدويل الربملاين لالحتاد خصصةتاألخرية امل االجتماعات عن تقارير
 SDGsأهداف التنمية املستدامة  لتنفيذ إقليمية ندوة( ب)

 (اهلادئ احمليط منطقة لربملانات) اإلنسان حقوق منظور خالل من

 2016 نوفمرب/ تشرين الثاين 18-16 ،(فيجي) نادي

 خالل من اإلنستتتتتتتان حقوق تعزيز: واحدة لعملة نمها وجها اإلنستتتتتتتان وحقوق( SDGs) التنمية املستتتتتتتتدامة أهداف   إن  
 املستتتدامة  للتنمية 2030 أعمال جدول اعتماد أدىوقد . بالعكس والعكس SDGs التنمية املستتتدامةتنفيذ أهداف 

 .لرفاه الناس األمهية بالغة تعترب اليت القضايا لىملزيد من الدفع عإىل توليد زخم متجدد 
 احملليتة القوانني إىل SDGs أهتداف التنميتة املستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة  رتمجتةب الربملتانتا التزمت    التدوي الربملتاين االحتتاد رعتايتة حتت 

 وجيب االلتزام  اهذ تنفيذ أجل منو . املستدامة للتنمية الوطنية اخلطط مع امليزانيا  ومواءمة احلكوما  مساءلةو  السارية 
 .لالستعمال مناسبة تكون حبيث القرار صنع وعمليا تقوية الربملانا  

 وحقوق SDGsوأهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة  الربملانا  بني الروابط ستتتتتتتتتتتياق يف  (فيجي) نادي يف إقليمية ندوة عقد 
 لدويا الربملاين االحتاد ونظم. اهلادئ احمليط منطقة من برملانيا   20 بينهم من مشتتتتتتتاركا   40 احلدث ومجع هذا. اإلنستتتتتتتان

 .فيجي وبرملتتان اإلمنتتا،ي  املتحتتدة األمم وبرنتتام  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان  حلقوق الستتتتتتتتتتتتتتتتامي املتحتتدة األمم مفوض مكتتتب مع نتتدوة
. األهداف تنفيذ يف من املستتتتامهة املشتتتتاركنيمتكن  اليت املقرتحة طرقالو  اخلربا هذا اجملال تبادلوا  جمال يفون املتخصتتتتصتتتتو 

 لكت مثل اهلادئ  احمليط ملنطقة خاصتتتتتتتتتتتتتة أمهية ذا  تعترب اليت SDGs على أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتدامة االجتماع وركز
  اإلنستتان حلقوق لدوليةا املعايري واآلليا  املشتتاركون حبث كما.  االجتماعية والعدالة اجلندرية واملستتاواة املناخ بتغري املتعلقة

 SDGs تنفيذ أهداف التنمية املستتتتتتدامةأن  يف ضتتتتتمان للمستتتتتاعدة املتحدة  األمم يف اإلنستتتتتان حقوق جملس ستتتتتيما ال
 .اإلنسان كامل حقوق  حيرتم بشكل

 النطاق لواستتتتتعةا اإلجراءا  الختاذ أدناه واليت من شتتتتتهلهنا إهلام الناس املبينة التوصتتتتتيا  املشتتتتتاركون صتتتتتا  الندوة  هناية ويف
 .SDGs لنجاح أهداف التنمية املستدامة الالزمة
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 اإلنسان حقوق منظور خالل من املستدامة التنمية أهداف تنفيذ
 الدويل، واالحتاد الربملاين فيجي برملان قبل من مشرتك منظمة بشكل اهلادئ احمليط لربملانات ندوة
 برنامجو ( اإلنسان حقوق مفوضية) اإلنسان حلقوق السامي املتحدة األمم مفوض مكتب مع بالتعاون

 (UNDP) اإلمنائي املتحدة األمم
 (فيجي) نادي ،الدويل Tanoa فندق ،2016 عام نوفمرب/ تشرين الثاين من 16-18

 
 اخلتامية الوثيقة

 الندوة مقرر من مقدمة ورقة
 Tonga تونغا النواب  جملس عضو  Lord Tuihaateiho السيد 

 
 مان ستتتتتتتلي وجزر وستتتتتتتاموا  وناورو  مارشتتتتتتتال  وجزر  وكرييبايت  وفيجي  كوك  جزر من الربملان أعضتتتتتتتاء حنن 

تدامة التنمية أهداف تنفيذ بعنوان إقليمية ندوةحضتتتتتتتتتتتتتترنا  وفانواتو  وتوجنا   حقوق ورمنظ خالل من املستتتتتتتتتتتتتت
 مفوضتتتتية مع اونبالتع الدوي  الربملاين واالحتاد فيجي برملان قبل من مشتتتترتك بشتتتتكل الندوة نظم . اإلنستتتتان

 من الفرتة يف  عقد وقد. UNDP اإلمنا،ي املتحدة األمم وبرنام   OHCHRحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان 
 .فيجي نادي   الدوي Tanoa فندقيف   2016 / تشرين الثايننوفمرب 16-18
 لربملانينيا بني الوعي لزيادة ةصتتتتتتممامل الدوي الربملاين االحتاد ندوا  من ستتتتتتلستتتتتتلة ضتتتتتتمن االجتماع هذا وكان
 يف للمستتتتامهة النواب أيضتتتتا  وهذه الستتتتلستتتتة من الندوا  تشتتتتجع (. SDGs) املستتتتتدامة التنمية أهداف حول

    

CL/200/7(b)-R.1 
 ملحق
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  همف يف الغنية اليت تستتتتتتتتتاعدنا املمارستتتتتتتتتا  تبادلنا الندوة  وخالل. SDGs املستتتتتتتتتتدامة التنمية أهداف تنفيذ

 االحتياجا مع  وتكيفها SDGs بتبين أهداف التنمية املستتتدامة اهلادئ احمليط منطقة يفداننا لكيفية قيام ب
 وضتتتتع  اليت تيجيا واالستتتترتا الوطنية التنمية خطط وتنفيذ صتتتتيا ة كيفية  البعض بعضتتتتنا من علمناوت. الوطنية
 .اإلنسان حقوق منظور خالل من SDGs املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ

 
 هتم وملاذا SDGs املستدامة التنمية أهداف: حماور تسعة على أيام ثالثة ملدةاليت استمر   مناقشاتناوركز  
 من ومحايتها سليمة بيئة يف احلق ضمان ؛SDGs املستدامة التنمية أهداف تنفيذ يف الربملانا  دور املنطقة؛

 حتقيق على ريهاوتهلث  يةر  اجلند واملستتتتتتتتتتتتتتتاواة املرأة حقوق اهلادئ؛ احمليط يف املناخ تغري آثار من التخفيف أجل
 عمل خالل من اإلنستتان حقوق تعزيزيف  الدوي الربملاين االحتاد مستتامهة ؛SDGs املستتتدامة التنمية أهداف

 الرقابة يف ملانا الرب  دور املستتتتتتتتتتتتتتتدامة؛ التنمية لتحقيق حامسا   عامال   باعتبارها االجتماعية العدالة الربملانا ؛
 .املقبلة طوا اخل الختاذ الربملانا حتتاجه  وما ؛مراجعة دورية شاملة يف رملايناإلقحام ب على أمثلة والرصد؛

 
 التنمية أهداف حول انينيالربمل بني الوعي زيادة تعزيز جتاهوالتزاماته  الدوي الربملاين االحتاد جبهود نرحب وحنن

 .تنفيذها يف الربملانا مسامها   كيفية  وحول SDGs املستدامة
 

 تؤثر ليتا بالقضتتايا وثيقا   ارتباطا   ترتبط اإلنستتان وحقوق SDGs املستتتدامة التنمية أهداف أن على نتفق حنن
 حنن النحو  هذا على .القضتتايا هذه مع تعاملناو   كربملانيني  تنااقدر كنا نعمل ب  مرة كل  يف. اليومية حياتنا على
 التنمية أهداف تنفيذ. واحدة لعملة وجهان اإلنستتتتتتتتتان وحقوق SDGs املستتتتتتتتتتدامة التنمية أهداف أن ندرك

. األهداف مجيع وق إنستتتتتتتتتان تدعمقومبادىء ح اإلنستتتتتتتتتان  حقوق تعزيز يف يستتتتتتتتتاهم SDGs  املستتتتتتتتتتدامة
 أن ينبغي ال SDGs املستتتتتتتتتتتتتتتدامة التنمية أهداف أن نعتقد حنن بينهما ة قويروابط الوال أمهيتها إىل وبالنظر

 يفه جيب أن نلعب الدور الر،يس وستتتتتتتنقوم ب اهلادئ  احمليط برملانا  يف كهلعضتتتتتتتاءو  .وحدها للحكوما  ترتك
 .SDGs املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو التقدم تسهيل
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 نتا،  نشر ريوالضرو  املهم من ولذا. اهتماماتنا صلب يكونوا يف أن جيب منثلهم الذين الناس أن نعتقد وحنن

 نقوم ما يف مصلحة اليت لديها للمجتمعا  SDGsأهداف التنمية املستدامة  عن املعلوما  ومجيع مناقشتنا
التتذين منثلهم  اسالنتت تعبئتتة علينتتا جيتتبو . هتتدافاأل تنفيتتذ أجتتل من بقوةحيتتث تعترب املشتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة مطلوبتتة و  بتته 

 .حياهتم يف تغيري إلحداث
 

 درستتتتناو . ناتواجه اليت ملشتتتتاكلأصتتتتل ا امأهن علىيهما وينظر إل الستتتتريع  الستتتتكاين والنمو الفقر أيضتتتتا ناقشتتتتنا
 والتغذية األستتتاستتتية ما اخلد على احلصتتتول عدمب رتبطيت توال اهلادئ  احمليط منطقة يف الفقراخلاصتتتة ب طبيعةال

 من بكفاءة  هل للتصتتتتتتديو . أخرى مناطق منه تعاين الذي الفقر هلنواعبال يتصتتتتتتل  هذا أن نعتقد وحنن. اجليدة
 .بشكل واضح قرنعر ف هذا النوع من الفو أن حندد  املهم

 
 وجه علىنا و نوحد جهود أن علينا جيب أنه نعتقد حنن الستتتتتتتتتتتتتريع  الستتتتتتتتتتتتتكاين للنمو املدمر التهلثري إىل وبالنظر
 .الصدفة طريقمن  بدال   االختيار طريق عن اإلجنابب لدينا السكان لتشجيع السرعة

 
تدامة اهلادئ احمليط قادة توجيها  على نثين وحنن  علىو  ذلك  مع. SDGs حول أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتت
 احمليط نطقةمل مهمة تعترب واليت  الغايا  بعض على العمل من مزيد إىل حاجة هناك اجلهود  هذه من الر م
 والصتتتتحة وارثالك وإدارة املناخ وتغري يةر اجلند املستتتتاواة قضتتتتاياالغايا  ب هذه وتتعلق. جوهري بشتتتتكل اهلادئ
 .الصحي والصرف واملياه والتعليم

 
 من جزءا   شتتتتتتتتتتتكلت اليت الثقافا   لدينا أن ونعتقد. اجلندرية املستتتتتتتتتتتاواة حتقيق حنو التقدم لبطء نهلستتتتتتتتتتتف وحنن
 نعتقد وحنن. يةالنستتتاء تستتتقط كضتتتحاألفكار الشتتتا،عة اليت جتعل  األحيان من كثري  يفوتغذي  الغنية  ناتقاليد

 أن على نتفقو . النستتتتتاء لحو  مواقفهم تغيري هبدف شتتتتتعبنا تثقيف يف نستتتتتاهم أن علينا نبغييو  ربملانيني نا كأن
 .حقوقها لتعزيز اجلهود تبذل عندما املساواة قدم علىاملرأة سامها  هناك حاجة مل
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  موارد ختصتتي  ضتترورة على نتفق حنن  SDGs أهداف التنمية املستتتدامة لتنفيذ مطلوب هو ما إىل وبالنظر
 تنفيذ أجل نم أنه أيضا   ندركو . التقارير وإعداد الفعال الرصد ولضمان البيانا  واستخدام مجع لدعم كافية

 املستتتتتاعدة هارأستتتتت على إضتتتتتافية موارد إىل حاجة هناك اهلادئ  احمليط يف SDGs أهداف التنمية املستتتتتتدامة
 .املناخ متويل وختصي  احلالية الرمسية اإلمنا،ية

 
 تراقب اليت اآللية  هذه أمهية ندرك وحنن. الشتتتتتتتامل الدوريعرضتتتتتتته و  اإلنستتتتتتتان حقوق جملس عملعالمنا بإ مت

 وحنن. ستتتتاناإلن حلقوق الدولية املعايري لتنفيذ حدة على دولة كل  التزاما  حيث من اإلنستتتتان حقوق أوضتتتتاع
 املتحدة ماألمآلية  عمل يف تستتتتتتتتتتاهم أن جيب اإلنستتتتتتتتتتان  حقوق على وصتتتتتتتتتتية باعتبارها الربملانا   أن نعتقد
 إلنستتتتتتتتتتتتتتانا حقوق احرتام بضتتتتتتتتتتتتتتمانالتزاماهتم  نأن ال يهربوا م الربملانيني على جيبو . هذه اإلنستتتتتتتتتتتتتتان حلقوق

 .ناخبيهمل
 

. SDGs أهداف التنمية املستتتتتتتدامة تنفيذ أجل من مستتتتتتقبال   عملنا ضتتتتتتوء يف أدناه الواردة التوصتتتتتتيا  قدمنا
 :ملسامهتنا أساسا   توفرإال أهنا . حالعلى كل  شاملةوهي ليس  

 هداف التنمية أ وتنفيذ الســـــــــــيا ـــــــــــية اإلرادة لبناء احلزبية اخلطوط عرب العمل الربملانيني على جيب
 مجيع بني حلوارا تعزيز يف الت  فع بدور القيام الربملانا  على جيبكما   .بلداهنم يف SDGs املستدامة
 ذلك يف امب املصتتتتلحة أصتتتتحاب بني احلواروجيب أن خيلق . إشتتتتراك اجلميع ملبدأ وفقا املعنية األطراف
لى الربملانيني ع جيبو . األهداف لتحقيق الالزم الزخم األكادميية واألوستتتتتتتتتاط املدين واجملتمع املواطنني
 هذه يف مكان عن البحثو  SDG مةألهداف التنمية املستتتتتتتتدا وطنيةتنستتتتتتتيق  آلية إلنشتتتتتتتاء الدعوة
 .إنشا،ها عند اآللية

 أهداف التنمية املســتدامةترمجة  يف للمستتتاعدة مهامها الربملانا  أن تؤدي جيب SDGs الدولية 
 األهداف ودعم صميملت املستدامة للتنمية وطنية يقوم باستنباط اسرتاتيجية بلد كل.  وطين واقع إىل

 للتنمية يةالوطن االستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيا  إىلأن تدعو  الربملانا  على وجيب. بلد بكل اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة والغايا 
 لحةاملصتتتتتتت أصتتتتتتتحاب إشتتتتتتتراك يتم حيث شتتتتتتتاملة  بطريقة وضتتتتتتتع  تكون أن ينبغياليت . املستتتتتتتتدامة
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 جيا االستتتتتتتتتتتترتاتي هذه تعكس أنب وجي. النستتتتتتتتتتتتا،ية واملنظما  اجلماعا  ذلك يف مبا الر،يستتتتتتتتتتتتيني 
 .ا ريه من أكثرتكون مهمة  حيث احمللي املستوى على العمل وتلهم الوطنية االحتياجا 

 من  5دف رقم اهل على نبين أن وجيب. اجلندرية الفوارق الوطنية التنمية استتتتتتترتاتيجية تراعي أن جيب
 وكذلك  (والفتيا  النستتتتاء ومتكني اجلندرية املستتتتاواة ضتتتتمان) SDG 5أهداف التنمية املستتتتتدامة 

 واتفاقية Beijing عمل منهاج خالل من ااجلندرية املعرب عنه املستتتتتتتتتتتتتتتاواة على القا،مة االلتزاما 
 تتضتتتتتتتتتتتمن أن وينبغي(. CEDAWستتتتتتتتتتتيداو ) املرأة ضتتتتتتتتتتتد التمييز أشتتتتتتتتتتتكال مجيع على القضتتتتتتتتتتتاء

 مجيع نفيذلت جندرية عدستتتتتتة وتطبيق اجلنس نوع حستتتتتتب مصتتتتتتنفة مؤشتتتتتترا  الوطنية االستتتتتترتاتيجيا 
 .النه  هذا واإلناث الذكور نو لربملانيوجيب أن يدعم ا. SDGs أهداف التنمية املستدامة

 املســتدامة لتنميةل الوطنية اال ــرتاتيجية تنفيذ يدعم التشــريع أن من التهلكد الربملانا  على جيب. 
 أن فاحلقيقة .املستتتتتتتتتتتتتتتدامة التنمية مع متوافقة القوانني جلعل منهجية يستتتتتتتتتتتتتتتنبط أن برملان وعلى كل
SDGs التشريعا  يف أيضاأن تنعكس  وينبغي وثيق بشكل مرتابطة. 

 أعمتتتتال أهتتتتداف التنميتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتة جتتتتدول دم  يف النظر الربملتتتتانتتتتا  على جيتتتتب SDG يف 
. التنفيذية لطةوالســــ التشــــريعية الســــلطة بني التعاون خالل من تنشتتتتتهل اليت الوطنية االستتتتترتاتيجيا 

 للتنمية وطنية اسرتاتيجية وتنفيذ لصيا ة وزارا ال مع وثيق بشكل العمل على ينطوي أن ميكن وهذا
 .املستدامة

 للتنمية لوطنيةا اال ــــــــرتاتيجية تنفيذ على حكومته حملا ــــــــبة فعالة طرق إجياد برملان جيب على كل 
 يف مبا  دوريا   احلكومي العمللرصد  أطر حتديد الربملانا على  ينبغي بذلك  القياموعند . املستدامة

 العامة قاريروالت ربملانيةال ستتتتتتتماعاال جلستتتتتتا وينبغي استتتتتتتخدام . اجلندري املنظور مراعاة تعميم ذلك
واستتتحضتتار  SDGs أهداف التنمية املستتتدامة يف جمال العمل على لإلشتتراف فعالية أكثر حنو على
 .املستويا  مجيع على املساءلة تشجيع وبالتاي اإلعالم  ووسا،ل اجلمهور انتباه

 وجيب. لنجاحا لتحقيق حامسة ستكون املستدامة التنمية ال رتاتيجية موازنة وجود خمصصات نإ 
 واءستتتتتتتتتتتتتت حتتد على املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة التنميتتة وأولويتتا  الوطنيتتة االلتزامتتا  أن من التتتهلكتتد الربملتتانتتا  على

بشتتتتتكل   ديدا  ج هنجا يتطلب قد وهذا. امليزانية يف األصتتتتتول حستتتتتب وترد تستتتتتتجيب للنوع اجلندري 
 .استدامة أكثر ستهالكوا إنتاج حوافز عن فضال والضريبية  املالية لسياسةكامل ل
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 هيئات إنشاء إىل دعون فإننا املنطقة  بلدان على املناخ تغري يشكلها اليت الكبرية األمهية إىل وبالنظر 

أن لى ع إىل احلفاظ اهليئا  هذه هتدف أن وجيب. املســــــــــ لة هذه على لإلشــــــــــراف حمددة برملانية
 ريتوف يئتتا اهل تلتتكعلى  وينبغي. املنتتاخ تغري إدارة حول منتظمتتة بصتتتتتتتتتتتتتتورة مطلعتتة الربملتتانتتا  تكون

 هذه مثلتضتتتمن وستتتت. احلكومية اإلجراءا رصتتتد و  التشتتتريعا بين تاليت متكن من  لبيانا ل حتديثا 
 السلطة من خال مد تشمل أن ينبغي واليت املصلحة  أصحاب بنياجليد  التنسيق أيضا   التحديثا 
 .املدين واجملتمع اآلخرين الدوليني والشركاء املتحدة األمم وكاال و  التنفيذية 

 تنفيذ أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة يف SDGs  وحيث  حيدث ما على اآلن حىت اإلبقاء املهم من
 دامةأهداف التنمية املست شبكة من جزءا   الربملانا  تكون أن جيب لذلك . األعمال جدول يتجه

SDG أهداف  أعمال جدول على الدعم تقدم اليت املنظما  يف املشتتتتتتتتتتتتتتتاركة خالل من الدولية
تدامة  إىل دعونو . للكومنولث الربملانية واجلمعية الدوي الربملاين االحتاد مثل SDG التنمية املستتتتتتتتتتتتتت

 نتا،  لتحقيق ذلكو  الدوي الربملاين واالحتاد اهلادئ احمليط من الربملانا  بني التنستتتتتتتتتيق ليتم مبادرا 
 .كفاءة  أكثر

  ةالدوري اجعةاملر  يف مستتتتتتتتتتتتتهللة كل  يف بنشتتتتتتتتتتتتتاط وايشتتتتتتتتتتتتتارك أن اهلادئ احمليط منطقة يبرملانيينبغي على 
 :ذلك يف مبا  ةالشامل

 الوطين؛ التقرير إعداد خالل الوطنية التشاور عملية يف املشاركة 
 العمل؛ جمموعة دورة يف املشاركة 
 ؛(استشاري دور) توصيا  من الدولة موقف حتديد 
 املشرتكة اكلاهلي يف وأعضاء اإلنسان حلقوق برملانية جلان خالل من التوصيا  متابعة 

 املؤسسا ؛ بني
 املدة؛ منتصف التنفيذ تقرير إعداد يف املشاركة 
 املقبلة للمراجعة الوطنية التشاور عملية يف املشاركة. 

 
 وضتتتمان العاملي الربملاين اجملتمع انتباه نا إىلوتوصتتتيات نااستتتتنتاجاتعلى استتتتحضتتتار  الدوي الربملاين االحتاد حنث

 املمارستتتتتتتا  بادلتستتتتتتتهيل ت مواصتتتتتتتلة على الدوي الربملاين االحتاد حنث كما.  هومجعيات براجمه خالل من املتابعة



                                                
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                2017 شباط/ فرباير 25      

 

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   

2017 
 مستتتتتتتتتتامهة عظيموت العمل إهلام على ستتتتتتتتتتاعديستتتتتتتتتت وهذا. املستتتتتتتتتتتويا  مجيع على الربملانيني بني واخلربا  اجليدة

 .SDGs أهداف التنمية املستدامة تنفيذ يف الربملانا 
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(b) Regional Seminar Implementing the Sustainable Development Goals  
 through a human rights perspective (for Parliaments of the Pacific region) 

 
 Nadi (Fiji), 16–18 November 2016 

 
 
 

The Sustainable Development Goals (SDGs) and human rights are the two sides of the 
same coin: human rights are promoted by implementing the SDGs and vice versa. When 
the 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted, it generated renewed 
momentum to push further on issues that are critical to people’s well-being. 
 
Under the auspices of the IPU, parliaments committed to translating the SDGs into 
enforceable domestic laws, holding governments to account and aligning budgets with 
national sustainable development plans. In order to deliver on this commitment, 
parliaments and decision-making processes must be strengthened so that they are fit for 
purpose. 
 
A regional seminar was held in Nadi (Fiji), in the context of the links between parliaments, 
the SDGs and human rights. The event brought together 40 participants, including 
20 parliamentarians from the Pacific region. The IPU organized the seminar with the UN 
Office of the High Commissioner for Human Rights, the UN Development Programme, 
and the Parliament of Fiji. Specialists in the field shared their expertise and proposed 
ways in which the participants could contribute to implementing the Goals. The meeting 
focused on the SDGs that were particularly relevant to the Pacific region, such as those 
on climate change, gender equality and social equity. Participants also examined 
international human rights norms and mechanisms, particularly the UN Human Rights 
Council, to help ensure that the implementation of the SDGs fully respects human rights. 
 
At the end of the seminar, participants formulated the recommendations set out below 
that would inspire people to take the wide-ranging action needed for the success of the 
SDGs. 
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Implementing Sustainable Development Goals  

through a human rights perspective 
 

Seminar for the Pacific parliaments organized jointly by the Parliament of Fiji and the Inter-Parliamentary Union,  
in collaboration with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)  

and the United Nations Development Programme (UNDP) 

 
16 – 18 November 2016, Tanoa International Hotel, Nadi (Fiji) 

 
 

OUTCOME DOCUMENT 
 

Presented by the Rapporteur of the Seminar 
Mr. Lord Tuihaateiho, Member of Parliament, Tonga  

 
 
We, members of parliament from the Cook Islands, Fiji, Kiribati, the Marshall Islands, Nauru, 
Samoa, Solomon Islands, Tonga, and Vanuatu, met for a regional seminar entitled 
Implementing sustainable development goals through a human rights perspective. The seminar 
was jointly organized by the Parliament of Fiji and the Inter-Parliamentary Union, in 
collaboration with OHCHR and UNDP. It was held from 16 to 18 November 2016 at Tanoa 
International Hotel, Nadi, Fiji. 
 
This meeting was part of a series of IPU seminars designed to promote greater awareness 
among parliamentarians about the Sustainable Development Goals (SDGs). The series also 
encourages MPs to contribute towards implementing the SDGs. During the seminar, we 
exchanged enriching practices, which helped us to understand how our countries in the Pacific 
region were adapting the SDGs to national requirements. We learned from each other about 
how to formulate and execute national development plans and strategies that were designed to 
implement the SDGs through a human rights perspective.  
 
Our three-day discussions focused on nine themes: the SDGs and why they matter to the 
region; the role of parliaments in implementing the SDGs; ensuring the right to a healthy and 
protected environment in order to mitigate climate change in the Pacific; women’s rights and 
gender equality, and their impact on achieving the SDGs; the IPU’s contribution to promoting 
human rights through the work of parliaments; social equity as a crucial factor for sustainable 
development; the role of parliaments in oversight and monitoring; examples of parliamentary 
involvement in the Universal periodic review; and what parliaments needed to take their next 
steps. 
 
We welcome the IPU’s efforts and commitment towards promoting greater awareness among 
parliamentarians about the SDGs and about how parliaments can contribute to implementing them.  
 
We agree that the SDGs and human rights are both closely related to issues that affect our daily 
lives. Every time we act in our capacity as parliamentarians, we deal with those issues. As such, 
we recognize that the SDGs and human rights are two sides of the same coin. Implementing the 
SDGs contributes to fulfiling human rights, as human rights principles underpin all the Goals. 
Considering their importance and the strong links between them, we believe that the SDGs should 
not be left to governments alone. As members of the parliaments of the Pacific, we must and will 
play a key role in facilitating progress towards achieving the SDGs. 
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We believe that the people we represent should be at the centre of our concerns. It is therefore 
important and necessary to disseminate the outcome of our discussion and all information about 
the SDGs to the communities who have a stake in what we do, whose participation is strongly 
required in order to implement the Goals. We should mobilize our people to make a change in their 
lives.  
 
We also discussed poverty and rapid population growth, both of which are viewed as being at the 
root of the problems that confront us. We considered the specific nature of poverty in the Pacific 
region, which is related to a lack of access to basic services and quality nutrition. We believe that 
this is not connected to the sorts of poverty that other regions experience. To address it efficiently, 
it is important to clearly identify and define poverty of this kind.  
 
Considering the damaging impact of rapid population growth, we believe that we must urgently 
unite our efforts to encourage our population to procreate by choice rather than by chance.  
 
We commend the directives of Pacific leaders on the SDGs. However, despite these efforts, 
more work is needed on some targets, which are crucially important for the Pacific region. 
Those targets relate to gender issues, climate change and disaster management, health and 
education, and water and sanitation. 
 
We regret the slow progress towards gender equality. We believe that our cultures, which form part 
of our rich traditions, very often feed into stereotypes to which women fall victim. We believe that as 
parliamentarians, we should contribute to educating our people with a view to changing their 
attitudes about women. We agree that women’s contributions are required in equal measure when 
efforts are made to promote their rights. 

 

Considering what is required to implement the SDGs, we agree that adequate resources should be 
allocated to support the collection and use of data and to ensure their effective monitoring and 
reporting. We also recognize that, in order to implement the SDGs in the Pacific, additional 
resources are needed on top of current official development assistance and climate finance 
allocation. 
 
We were informed of the work of the Human Rights Council and its Universal periodic review. We 
recognize the importance of this mechanism, which monitors human rights situations in terms of 
individual States’ commitments to implementing international human rights norms. We believe that 
parliaments, as guardians of human rights, should contribute to the work of this UN human rights 
mechanism. Parliamentarians should not shy away from their obligation to ensure that their 
constituents’ human rights are respected. 
 
We made the recommendations below in view of our future action towards implementing the SDGs. 
They are by no means exhaustive. However, they provide a basis for our contribution. 
 

 Parliamentarians should work across party lines to build political will and implement the 
SDGs in their own countries. Parliaments should take an active role in fostering dialogue 
among all stakeholders according to the principle of leaving no one behind. Dialogue 
between stakeholders including citizens, civil society and academia should create the 
necessary momentum for achieving the Goals. MPs should advocate for a national SDG 
coordination mechanism and seek a place in that mechanism when it is established. 

 

 Parliaments should discharge their functions to help translate the international SDGs into 
a national reality. Each country should devise a national sustainable development strategy 
to design and support country-specific goals and targets. Parliaments should advocate for 
national sustainable development strategies. They should be developed in an inclusive 
manner, where key stakeholders are involved, including women’ groups and organizations. 
These strategies should reflect national needs and inspire action at the local level where it 
matters most. 

 

 The national development strategy should be gender sensitive. It should build on SDG 5 
(ensuring gender equality and empowering all women and girls), as well as on existing 
commitments to gender equality expressed through the Beijing Platform for Action and the 
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 
National strategies should include sex-disaggregated indicators and apply a gender lens to 
the implementation of all SDGs. Both male and female parliamentarians should advocate 
this approach. 

 

 Parliaments should make sure that legislation supports the implementation of the 
national sustainable development strategy. Each parliament should devise a 
methodology to make laws compatible with sustainable development. The fact that the SDGs 
are closely interlinked should also be reflected in legislation. 

 

 Parliaments should consider integrating the SDG agenda into established national strategies 
through cooperation between the legislature and the executive. This could involve 
working closely with ministries to shape and implement the national sustainable development 
strategy. 

 

 Each parliament should find effective ways to hold their government to account for the 
implementation of the national sustainable development strategy. In doing so, 
parliaments should define frameworks for periodic monitoring of government action, 
including on gender mainstreaming. Parliamentary hearings and plenary reports should be 
used more effectively to oversee action and bring the SDGs to the attention of the public and 
the media, thereby encouraging accountability at all levels.  

 

 Budget allocations for the sustainable development strategy will be critical to success. 
Parliaments should make sure that national commitments and sustainable development 
priorities are both gender-responsive and are duly reflected in the budget. This may require 
an entirely new approach to fiscal and tax policy, as well as incentives for more sustainable 
production and consumption. 

 

 Considering the critical impact of climate change on the countries of the region, we call for 
the creation of specific parliamentary bodies to oversee this issue. Such bodies should 
aim to keep parliaments regularly informed about climate change management. Those 
bodies should provide data updates to allow legislation to be adapted and government action 
to be monitored. Such updates would also ensure good stakeholder coordination, which 
should include input from the executive, UN agencies, other international partners and civil 
society.  

 

 In implementing the SDGs, it is important to stay up to date on what is happening and where 
the agenda is heading. Therefore, Parliaments should be part of the international SDG 
network by participating in organizations that provide support on the SDG agenda such as 
the IPU and the Commonwealth Parliamentary Association. We call for initiatives to be 
coordinated between the parliaments of the Pacific and the IPU so as to achieve more 
efficient results. 

 

 Parliamentarians of the Pacific region should be actively engaged at every point in the 
Universal periodic review, including by:  

 

 participating in the national consultation process during the preparation of the national 
report; 

 participating in the working group session; 
 identifying the State's position on the recommendations (a consultative role); 
 following up on the recommendations through parliamentary human rights committees 

and as members of inter-institutional structures; 
 participating in the preparation of the mid-term implementation report; 
 participating in the national consultation process for the next review. 

 
We urge the IPU to bring our conclusions and recommendations to the attention of the global 
parliamentary community and ensure follow-up through its programs and Assemblies. We also 
urge the IPU to continue to facilitate exchanges of good practice and experience among 
parliamentarians at all levels. This will help to inspire action and maximize the contribution of 
parliaments to implementing the SDGs. 
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