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 المتخصصة الدولي البرلماني لالتحاد األخيرة االجتماعات عن تقارير
 

 SDGs أهداف التنمية المستدامة تنفيذحول  آسيا جنوبرؤوساء برلمانات  منتدى( ز)
 0282 شباط/فبراير 02-81( الهند) اندور

 

اليت  قمةال يف 7142 كانون الثاين/يناير يف دكا يف األوىل للمرة آسيا جنوب من الربملانات رؤساء اجتمع
 يف رؤساء الربملانات منتدى إنشاء على واتفقوا. شبنغالد وبرملان الدويل الربملاين االحتادنظمت من قبل 

 لوك قبل من للمنتدى األول االجتماع عقدو . SDGs أهداف التنمية املستدامة حتقيق حول" آسيا جنوب
 فرباير 71-41 الفرتة يف اندور يف الدويل الربملاين االحتادو  Lok Sabha of India  اهلند من ساهبا

7142. 
 

 تنفيعع  ملناقشععة النكاي سععو  ,نيبععال, املالععدي , اهلنععد ,بوتععان ,شبععنغالد ,أفغانسععتان مععن الربملانععات رؤسععاء اجتمععع
 خعالل معن 7142 ععا  يف اعتمعدو  الع   دكعا إعالن تابعواو . املنطقة يف SDGs أهداف التنمية املستدامة

 املسعععتوى علعععى التماسععع  وبنعععاء العامليعععة األهعععداف أسسعععةمب قعععةخعععرباحو حعععول كيفيعععة قيعععا  برملانعععات املنط تبعععادل
 أدوات جمموععة (Saber Chowdhury) تشعودر  صعابر العدويل الربملعاين االحتعاد رئعي  قعد . السياسع 
 برنعام اج األدوات بالتععاون معع حيث مت إنت. SDGs عن أهداف التنمية املستدامة للربملانات ال ايت التقييو
 .SDG أهداف التنمية املستدامة تنفي  دعوعلى  الربملانات ملساعدة اإلمنائ  املتحدة األمو

 

 أصعب  الناس بني التفاوتمن أنواع  وغي النوع اجلندر   أن إىل خيلص ال   ندور،أ إعالن املشاركون واعتمد
 هيئععات إنشععاء إىليععدعو اإلعععالن و . املنطقععة يف SDGs أهععداف التنميععة املسععتدامة حتقيععق أمععا  كععربى عقبععة
 التمييععع  معععن املعععرأة حلمايعععة التشعععريعية التعععدابياختعععاذ و  الشعععع ، املسعععتوى علعععى خاصعععة ،اجلندريعععة الفعععوار  تراعععع 
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 يععرتب  SDGs أهععداف التنميععة املسععتدامة حتقيععق أن أيضععا   اإلعععالن اعععرتفكمععا . والعنعع  اجلنسعع  والتحععرش
 هعع   بشععأن آسععيا جنععوب دول بععني التعععاون مععن م يععد إىل ودعععا املنععا ، تغععي اتلتحععدي التصععد ب وثيقععا   ارتباطععا  
 SDGs لتنفيعع  أهععداف التنميععة املسععتدامة احلععوار لتسععليل الععدويل الربملععاين االحتععاداإلعععالن  دعععاكمععا . املسععألة
أهعععداف التنميعععة  حعععول للتعععداول دورة كعععل يف ا  واحعععد ا  بعععأن ختصعععص يومععع آسعععيا جنعععوب برملانعععات علعععى واقعععرت 

 احملعددة القضايا على للعمل مشرتكة برملانية هيئات إنشاء يف النظر على املشاركون واتفق. SDGs املستدامة
 .اإلقليم  التعاونملمة من أجل باعتبارها 

 

 أهعععداف التنميعععة املسعععتدامة حتقيعععق علعععى آسعععيا جنعععوب يف لرؤسعععاء الربملانعععات ملنتعععدى املقبعععل االجتمعععاع وسعععيعقد
SDGs النكاسي  يف. 
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 (IPU) الدولي البرلماني بل االتحادقالمنظم من 
 الهند وبرلمان

 0282 شباط/ فبراير 02-81 الهند اندور،
 

 ندورأ إعالن
 

تععداولنا  النكا،وسععي  نيبععال ,املالععدي  ,اهلنععد ,بوتععان ,شبععنغالد ,أفغانسععتان مععن الوطنيععة الربملانععات رؤسععاء حنععن،
 جنعوب يف رؤساء برملانات قمة يف SDGsهداف التنمية املستدامة أل اإلقليم  وموارد التعاون تع ي  موضوع
 ،7142 شباط/فرباير 41-41الفرتة  يف ندورأ يفالتنمية املستدامة  أهداف حتقيقحول  آسيا

 

 جاهعدين نسععى وحنعن لشععوبنا املشعرتك واملصعي مصعاحلنا بعني التقارب ضوء يف للقمة قصوىال يمهيةنعرتف باأل
 ،(SDGs)التنمية املستدامة  أهداف حتقيق حنو

 

 الفقععر علععى لقضععاءل حتععديات تواجعع  البشععرية، مخعع  مععن ألكثععر مععوطنك آسععيا، جنععوب منطقععة أن إىل شععينو 
 الكوارث، وإدارة املنا  وتغّي  ,اإلقليم  الرتاب  كفاية وعد  ،اجلندرية املساواة وعد 

 

 علعععىين ومشععدد الفقععر، علعععى لقضععاءمعععن أجععل ا SDGsالتنميععة املسععتدامة  أهعععداف ضععرورات مؤكععدين علععى
 تغي حتديات مع للتعامل احلاجة إضافة إىل املستدامة، التنمية لتحقيق حامسا   عامال   باعتبارها اجلندرية املساواة
 الطبيعية، والكوارث املنا 

 

 املشععرتكة املسععؤوليات مبععدأ مبرك يععة واالعععرتاف البيئععة، علععى واحلفععا  التنميععة بععني املواءمععة ضععرورة علععى نشععدد وإذ
 متباينة،إن كانت و 
 

 تحقيق على آسيا جنوب لرؤساء برلمانات 0282 قمة
 المستدامة التنمية أهداف

 اإلقليمية والموارد التعاون تعزيز
 SDGمن أجل أهداف التنمية المستدامة 

 
 

CL/200/7(g)-R.1 
قملح  
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 وتعميملعا املعرأة جتعا  االجتماعيعة املواقع  لتحويعل املناسبة والتشريعات السياسات تع ي  على أيضا شددكما ن
 املستدامة، التنمية لتحقيق حامسا   عامال   باعتبارها

 

 معن والتخفيع  والتكنولوجيعا ,والسعياحة ,والنقعل ,التجعارة لتع يع  العرب  اإلقيلمع  معن م يد ضرورة على ونشدد
 الكوارث، آثار

 

 ،SDGs أهداف التنمية املستدامة تنفي من أجل  املوارد تعبئة إىل احلاجةومقدرين 
 

أهعداف التنميعة  عمعلحعول  7142ععا   دكعا إععالنيف مواصعلة  الربملعاين، التععاون تع ي  ضرورة علىومؤكدين 
 آسيا، جنوب يف SDG املستدامة

 

 يف املتبعععععة املمارسععععات أفضععععل مععععن واالسععععتفادة والععععتعلو للمشععععاركة آسععععيا جنععععوب منطقععععة يف الربملععععانيني شععععجيعن
 ؛بلداننا

 

 وأصعععحاب املعععدين اجملتمعععع ومنظمعععات اخلعععا  القطعععاع لتشعععجيع املواتيعععة الظعععروف خلعععقعلعععى  الربملانعععات ثحنععع
 ؛SDGs أهداف التنمية املستدامة حتقيق يف للمشاركة اآلخرين املصلحة

 

معن  وذلع  الشعع ، املسعتوى علعى خاصعة ،اجلندريعة الفعوار  تراعع  منتخبعة هيئعات إنشعاء إىل الربملانعات ندعو
 للمرأة؛ الصلة ذات للقضايا األولوية وإعطاء اجلندرية املساواة حتقيقأجل 

 

 واألعمععال ,اجلنسعع  التحععرش ,العنعع  ,التمييعع  مععن املععرأة حلمايععة تشععريعية تععدابي وضععع علععى الربملانععات شععجيعن
 جتار؛واإل الوحشية

 

 امللارات؛ وتنمية ,والتعليو ,والتغ ية ,الصحية الرعاية على واحلصول الفر  تكافؤ توفي ضرورة علىنؤكد 
 أصععحاب مجيععع بععني والتعععاون واالسععرتاتيجيات ,اإلجععراءات لتع يعع  مجععاع  بشععكل العمععل علععى الربملانععات ثحنعع

 زمعي إطعار يف SDGs أهعداف التنميعة املسعتدامة الغايعات وفعق وحتقيعق إضافية موارد تعبئة أجل من املصلحة
 ؛دحمدّ 

 



                                              
            

 األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب ترمجة
                                                                7142 آذار / مارس 41

 

 املنععا  تغععّي  خلطععر التصععد  يف وثيقععا   ارتباطععا   يععرتب  SDGs أهععداف التنميععة املسععتدامة حتقيععق أن علععىنؤكععد 
 الدويل؛ التعاون عن فضال   ا  إقليمي ا  تعاون تتطلب واليت الكوارث، خماطر من احلد وتع ي 

 

 اإلطاريععة املتحععدة األمععو اتفاقيععة بععاد مبوبشععكل مسععتمر سرتشععد جيععب أن ي بععاري اتفععا   أنّ  علععى نشععددكمععا 
 ؛القدرات ذات الصلةو  متباينةإن كانت و  املشرتكة واملسؤوليات اإلنصاف مباد  سيما ال املنا ، تغي بشأن

 

 بشعععأن التععععاون وتعميعععق للتعععداول منتعععدى إطعععار يف املشعععرتكة الربملانيعععة اجملموععععات إنشعععاء يف النظعععر علعععىنوافعععق 
 الصلة؛ ذات القضايا

 

 تغعّي  حتعديات ومواجلعة اإلقليميعة االسعتجابة تع يع  أجعل معن آسعيا جنوب دول بنيلتعاون أكرب وعاجل  ندعو
 الصلة؛ ذات والكوارث املنا 

 

 .SDGs أهداف التنمية املستدامة حتقيق أجل من والتعاون احلوار لتسليل الدويل الربملاين االحتاد ندعو
 

 أهععداف التنميععة املسععتدامة لتحقيععق القععدرات بنععاءبععرام  و  ,البحععوث دعععوو , واملعلومععات, لتبععادل املعرفععةنععدعو 
SDGs؛ 

 

أهععداف التنميععة  تتنععاول تععداول جلسععة كععل  يف واحععد يععو  ختصععيص إىل آسععيا جنععوب منطقععة يف الربملانععات نععدعو
 .SDGs املستدامة
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Reports on recent IPU specialized meetings 
 
 

(g) South Asian Speakers' Forum on implementation of the SDGs 
 

 Indore (India), 18–20 February 2017 
 
 
 

The Speakers of Parliament from South Asia met for the first time in Dhaka in January 
2016 at a summit organized by the IPU and the Parliament of Bangladesh. They agreed 
to establish the South Asian Speakers’ Forum on Achieving the SDGs. The first meeting 
of the Forum was convened by the Lok Sabha of India and the IPU in Indore on 
18-20 February 2017. 
 

Speakers of Parliament from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal 
and Sri Lanka met to discuss the implementation of the SDGs in the region. They 
followed up on the Dhaka Declaration that they adopted in 2016 by sharing their 
experiences of how parliaments in the region were institutionalizing the global goals and 
building coherence at the policy level. IPU President Saber Chowdhury presented the 
self-assessment toolkit for parliaments on the SDGs. The toolkit was co-produced with 
UNDP to help parliaments support SDG implementation. 
 

Participants adopted the Indore Declaration, which concludes that gender- and other 
types of inequality are major impediments to the achievement of the SDGs in the region. 
The declaration called for the creation of gender-sensitive bodies, especially at the 
grassroots level, and legislative measures to protect women against discrimination, 
sexual harassment and violence. The Declaration also recognized that achieving the 
SDGs was closely linked to addressing the challenge of climate change and called for 
more cooperation among South Asian countries on this issue. The declaration called on 
the IPU to facilitate dialogue so as to achieve the SDGs and suggested that South Asian 
parliaments set aside one day per session to deliberate on the SDGs. Participants agreed 
to look into establishing joint parliamentary bodies to work on the issues identified as 
important for regional cooperation. 
 

The next meeting of the South Asian Speakers’ Forum on Achieving the SDGs will take 
place in Sri Lanka. 
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 2017 South Asian Speakers’ Summit on 

Achieving the Sustainable Development Goals 
 

Strengthening regional cooperation and resources  
for the SDGs 

 
Organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU)  

and the Parliament of India 
 

Indore, India, 18-20 February 2017 

   
 

 

Indore Declaration 
 
We, the Speakers of the national Parliaments of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, 
Nepal and Sri Lanka, having deliberated on the theme Strengthening regional cooperation and 
resources for the SDGs at the South Asian Speakers’ Summit on Achieving the Sustainable 
Development Goals at Indore on 18–19 February 2017, 
 
Recognizing the Summit's utmost relevance in light of the convergence of our interests and the 
shared destiny of our peoples as we strive towards achieving the Sustainable Development Goals 
(SDGs), 
 
Noting that the South Asian region, home to more than a fifth of humanity, is faced with challenges 
of poverty eradication, gender inequality, inadequate regional connectivity, climate change and 
disaster management, 
 
Underscoring the imperatives of the SDGs for eliminating poverty, and stressing gender equality as 
a critical factor for sustainable development, as well as the need to deal with the challenges of 
climate change and natural disasters, 
 
Emphasizing the need for harmonizing development with environmental preservation, and 
recognizing the centrality of the principle of common but differentiated responsibilities, 
 
Also emphasizing the strengthening of appropriate policies and legislation for transforming societal 
attitudes towards women and mainstreaming them as a critical factor for sustainable development, 
 
Stressing the need for greater intraregional connectivity for promoting trade, transport, tourism, 
technology and disaster mitigation, 
 
Appreciating the need to mobilize resources for implementing the SDGs, 
 
Emphasizing the need to strengthen parliamentary cooperation, in pursuance of the 2016 Dhaka 
Declaration on SDG Action in South Asia, 
 
Encourage parliamentarians of the South Asia region to share, learn and benefit from the best 
practices followed in our respective countries; 
 
Urge parliaments to create enabling conditions for encouraging the private sector, civil society 
organizations and other stakeholders to participate in the realization of the SDGs; 
 
Call upon parliaments to create gender-sensitive elected bodies, particularly at the grassroots level, 
with a view to achieving gender equality and prioritizing issues pertinent to women; 
 
Encourage parliaments to put in place legislative measures to protect women against 
discrimination, violence, sexual harassment, atrocities and trafficking; 
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Emphasize the need to provide equal opportunities and access to health care, nutrition, education 
and skills development; 
 
Urge parliaments to collectively work to advance actions, strategies and cooperation among all 
stakeholders in order to mobilize additional resources and achieve the targets under the SDGs in a 
time-bound manner; 
 
Reaffirm that the achievement of the SDGs is closely linked to addressing the threat of climate 
change and strengthening disaster risk reduction, which require regional as well as international 
cooperation; 
 
Stress that the Paris Agreement should continue to be guided by the principles of the UN 
Framework Convention on Climate Change, especially the principles of equity and common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities; 
 
Agree to consider setting up joint parliamentary groups under the Forum to deliberate and deepen 
cooperation on relevant issues; 
 
Call for greater and urgent cooperation among the South Asian countries in order to strengthen a 
regional response and meet the challenges of climate change and related disasters; 
 
Call upon the IPU to facilitate dialogue and cooperation for achieving the SDGs; 
 
Call for the sharing of knowledge, information, research support and capacity-building programmes 
for achieving the SDGs; 
 
Call upon the parliaments of the South Asia region to allocate one day in a Session for deliberation 
on the SDGs. 
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