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 طط

 

 

 

 
 تقرير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة

 
 للبرلمانات المستدامة التنمية أهداف تحقيق حول إقليمية ندوة b)) – (ب)

 : المناخ لتغير االستجابة بشأن الهادئ والمحيط آسيا منطقة في      
                          المستدامة التنمية أهداف لتحقيق المشرعين إجراءات          

 7112 مايو/  أيار 11 - 11 ،(فيتنام)منه  تشي هو مدينة
 

 التنميرتة أهرتدا حرتو   الرتدوي الربملرتاين واالحترتاد لفيتنرتا  الوطنيرتة اجلمعيرتةنُظمت ندوة إقليمية بشكل مشرتك  برت  
 الفرترتكة يف( تنرترتا في) هوتشرترتم منرترت  مدينرترتة يف النرترتدوة وعقرترتد . اهلرترتاد  واحملرترتيط آسرترتيا منطقرترتة يف للربملانرترتا  املسرترتتدامة

 الرتدوي الربملرتاين لالحترتاد اإلقليميرتة النرتدوا  من سلسلة من جزءا   وكانت ،7112 مايو/  أيار 11 إىل 11 من
 .املستدامة التنمية أهدا  يفومسامهتها  الربملانا  بعمل للنهوض

 

 حتقيرترترت  يف الربملانرترترتا  دور( 1: )مثرترترتل الرئيسرترترتية القضرترترتايا ناقشرترترتوا بلرترترتدا   71 مرترترتن برملرترترتاني  احلرترترتد  هرترترت ا ضرترترت  وقرترترتد
( 1) املنرترترترتا   لتغرترترترتر االسرترترترتت ابة سرترترترتيا  يف والصرترترترت ة اجلندريرترترترتة املسرترترترتاواة تعزيرترترترتز( 7) املسرترترترتتدامة  التنميرترترترتة أهرترترترتدا 

 املرتوارد تعبئرتة( 5)و للمشرترع   الدولية واملتطلبا  االلتزاما ( 4) االست ابة  وإجراءا  ،الفرص ،الت ديا 
 .اهلاد  واحمليط آسيا منطقة يف املستدامة التنمية أهدا  لتنفي 

 

 أحرترتد وهرترتو املنرترتا ، لتغرترتر التصرترتد  يف املصرترتل ة أصرترت ا  خمتلرترت  دور بشرترت   واخلرترتربا  اآلراء املشرترتاركو  وتبرترتاد 
 آثارهرتا معاجلرتة لضرتما  فعالرتة إجرتراءا  اخترتا  أمهيرتة علرت  واتفقرتوا املستدامة، التنمية تواج  اليت التهديدا  أخطر
خمتلفرترترترتة  بطرترترترتر  والنسرترترترتاء الرجرترترترتا  علرترترترت  يرترترترت ثر املنرترترترتا  تغرترترترتر أ  ومبرترترترتا. الوطنيرترترترتة الصرترترترت ية االسرترترترتكاتي يا  يف السرترترترتلبية

 ومتكرت اجلندريرتة  املسرتاواة تعزيرتز علرت  بنشرتا  العمرتل علرت  بقوة الربملانا   عتشُ  فقد ،ومتفاوتة بشكل واضح
 .املستدامة التنمية لت قي  وكوسيلة ام اهت حد يف ك هدا  عنهما غىن ال أمرين باعتبارمها املرأة

 لالتحاد البرلماني الدولي 112الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7112أكتوبر / تشرين األول  11-11 
CL/201/10(b)-R.1 

7112 يوليو/ متوز 17  اجمللس احلاك  
11البند   
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 الوطنيرترترتة القرترترتوان  يف املسرترترتتدامة التنميرترترتة أهرترترتدا  إدمرترترتا  ضرترترترورة علرترترت  شرترترتدد  ختاميرترترتة وثيقرترترتة الربملرترترتانيو  واعتمرترترتد
 وم شرترترا غايرترتا  و  أهرترتدا  حتديرترتد أمهيرترتة الوثيقرترتة وأبرترترز . وترترترزر  شرترتامل هنرترت  باتبرترتا  الوطنيرترتة التنميرترتة وخطرترتط
 وإشرترترترا  املسرترترتتدامة، التنميرترترتة أهرترترتدا  يف احملرترترترز التقرترترتد  تتبرترترت  يف للمسرترترتاعدة بلرترترتد بكرترترتل اخلاصرترترتة املسرترترتتدامة التنميرترترتة

 .لل مي  املتابعة إجراءا  مشولية لضما  الضعيفة، الفئا  سيما وال املواطن ،
 

 املت رترترترتدة األمرترترترت  وبرنرترترترتام  الرترترترتدوي الربملرترترترتاين لالحترترترترتاد الرترترترت اي التقيرترترترتي  أدوا  جمموعرترترترتة برترترترت طال  الربملرترترترتانيو  ورحرترترترت 
 برترترتااللتزا  للنهرترترتوض القائمرترترتة اهلياكرترترتل اسرترترتتمدا  هبرترترتا ميكرترترتن الرترترتيت الكيفيرترترتة لت ديرترترتد فعالرترترتة أداة متثرترترتل ألهنرترترتا اإلمنرترترتائم،
 قطاعرترتا  لعرترتدة الشرتاملة الطبيعرترتة تعكرتس جديرترتدة هياكرتل وضرترت  ينبغرترتم كرتا  إ ا ومرترتا املسرتتدامة، التنميرترتة ب هرتدا 

 للمشرترترتارك  أتي رترترتت حيرترترت  ترترترتر ، برترترتن ملقاطعرترترتة امليدانيرترترتة علرترترت  الزيرترترتارة وأطلعرترترتت النرترترتدوة اإلقليميرترترتة. األهرترترتدا  مرترترتن
 .املنا  تغر من بشدة رةاملتضر  املناط  لزيارة الفرصة
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 الوثيقة الختامية
 

 11 مرتن فيتنرتا ، ،هوتشم منرت  مدينة يف اجتمعنا اهلاد  واحمليط آسيا منطقة من ا الربملان وأعضاءرؤساء  حنن
 إجرترترترتراءا  - املنرترترترتا  لتغرترترترتر االسرترترترتت ابة" حرترترترتو  املسرترترترتتو  رفيعرترترترتة إقليميرترترترتةيف نرترترترتدوة  7112 مرترترترتايو/ أيرترترترتار 11 إىل

 الوطنيرترتة اجلمعيرترتة مرترتن كرترتل النرترتدوة تنظرترتي  يف وشرترتار (". SDGs) املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  لت قيرترت  املشرترترع 
 .الدوي الربملاين واالحتاد لفيتنا 

 

 ويف بلرتداننا يف املسرتتدامة التنميرتة أهدا  لتنفي  اختا ها للربملانا  ميكن اليت العملية اخلطوا  يف حبثت الندوةو 
 :يلم ما عل  خاص بشكل ركزنا وقد. ككل املنطقة

 املسرترتتو  مرترتن املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  حتقرترت  أ  للربملانرترتا  هبرترتا ميكرترتن الرترتيت الكيفيرترتة ومناقشرترتة اخلرترتربا  تبرترتاد  *
  احمللم  املستو  إىل العاملم

  الربملانية  اآلليا  ضمن املستدامة التنمية أهدا  تعمي * 
  املستدامة  التنمية أهدا  لدع  قوان  وض * 
 املستدامة  التنمية أهدا  متويل* 
 املستدامة  التنمية أهدا  تنفي  رصد*  
 .حدإغفا  أ عد  لضما  ،ضعفا  األكثر  الفئا األخ  باحلسبا  بشكل أكرب  م  اجلمهور م  االخنرا *  
 

 يف سرترتيما ال املسرترتتدامة، التنميرترتة هترترتدد الرترتيت األخطرترتار أكرترترب أحرترتد وهرترتو املنرترتا ، تغرترتر موضرترتو  علرترت  النرترتدوة وركرترتز 
 النرترتا  أشرترتد علرترت  خرترتاص بشرترتكل االنتشرترتار والواسرترتعةالشرترتديدة  السرترتلبية آثرترتار  وترترت ثر. اهلرترتاد  واحملرترتيط آسرترتيا سرترتيا 
 للربملانرترتا  ميكرتن وكيرترت  الت رتد ، هلرترت ا التصرتد  أمهيرتة مرترتد  وناقشرتنا. واألطفرترتا  النسرتاء سرترتيما ال ،وضرتعفا   فقرترا  

 للبرلمانات المستدامة التنمية أهداف تحقيق حول إقليمية ندوة
 الهادئ والمحيط آسيا منطقة في

 

 المناخ لتغير االستجابة
 المستدامة التنمية أهداف لتحقيق المشرعين إجراءات
 7112 مايو/  أيار 11-11 ،(فيتنام) منه تشي هو مدينة

 

CL/201/10(b)-R.1 
 مل  
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 واحلرترتد املنرترتا ، لتغرترتر االسرترتت ابة أجرترتل مرترتن تشرترتريعا ، صرترتياغة يف سرترتيما ال ملموسرترتة، إجرترتراءا  تتمرترت  أ  الوطنيرترتة
وبشرترتكل خرترتاص تلرترتت الرترتيت تنرترتدر   الصرترتدد، هرترت ا يف الدوليرترتة بااللتزامرترتا  والوفرترتاء الطبيعيرترتة، الكرترتوار  خمرترتاطر مرترتن

 .باريسضمن إطار اتفا  
 املسرترتتدامة  التنميرتة أهرترتدا  حتقيرت  يف الربملانرترتا  دور( 1: )هرتم ،رئيسرتية مواضرترتي  مخسرتة علرترت  مناقشرتاتنا وركرتز 

 اإلجرتراءا و  ،الفرترص ،الت رتديا ( 1) املنرتا   لتغرتر االسرتت ابة سرتيا  يف والصرت ة اجلندرية املساواة تعزيز( 7)
 املرترتوارد تعبئرترتة( 5)و الرترتوطني   للمشرترترع  الدوليرترتة واملتطلبرترتا  االلتزامرترتا ( 4) املنطقرترتة  يف البلرترتدا  تتمرترت ها الرترتيت

 .اهلاد  واحمليط آسيا منطقة يف املستدامة التنمية أهدا  لتنفي 
 

 قابلرترترتة حمليرترترتة وسياسرترترتا  تشرترترتريعا  إىل املسرترترتتدامة التنميرترترتة أهرترترتدا  ترمجرترترتة يف للربملانرترترتا  احليرترترتو  بالرترترتدور واعكفنرترترتا
 مرترتن متكنهرترتا بضرترتما  الرترتدوي الربملرترتاين االحترترتاد يف األعضرترتاء ربملانرترتا ال جانرترت  مرترتن القرترتو  برترتااللتزا  ورحبنرترتا. للتنفيرترت 
 ،التشرترترتريعية وظائفهرترترتا خرترتال  مرترترتن تنفيرترترت ها وضرترتما  واإلقليميرترترتة الوطنيرترتة املسرترترتتدامة التنميرترترتة خطرترتط تنفيرترترت  يف البرترتدء

 علرترترت  األعضرترترتاء وبرملاناترترترت  الرترترتدوي الربملرترترتاين االحترترترتاد أيضرترترتا   وهن نرترترتا. والتمثيرترترتل وازنرترترتة،بامل املتعلقرترترتةتلرترترتت و  ،اإلشرترترترافية
 .7111 عا  جدو  أعما  تنفي  أجل من املستفادة والدرو  خرباهت  تباد  يف النشطة مشاركته 

 

 الربملرترتاين االحترترتاد برترت واملعرترتدة بشرترتكل مشرترتك   بالربملانرترتا  اخلاصرترتة الرترت اي التقيرترتي  أدوا  جمموعرترتة برترت طال  ورحبنرترتا
 حرتد علرت  والناميرتة املتقدمرتة البلرتدا  يف للربملانرتا  الرت اي التقيرتي  وسيتيح. اإلمنائم املت دة األم  وبرنام  الدوي
 التنميرتة أهرتدا  تنفيرت  يف بفعاليرتة مسرتامهتها وضما  الرئيسية الربملانية بالوظائ  يتعل  فيما أدائها حتس  سواء

 .املستدامة
 

 الرتيت، و "والتقاضرتم املنرتا  تغر تشريعا  يف العاملية االجتاها " عن البيانا  وقاعدة بالدراسةأخ نا علما   كما
. للقرترتانو  كولومبيرترتا وكليرترتة لالقتصرترتاد لنرترتد  وكليرترتة الرترتدوي الربملرترتاين االحترترتاد: عرترتد  بشرترتكل مشرترتك  برترت  كرترتل مرترتنأ

 بشرت   الت رتويلم برتاريس اتفرتا  تطبي  إىل واملمارسو  املشرعو  يسع  حي  حر  وقت يف الدراسة ه   وت ي
 .ووضع  موض  التنفي  املنا  تغر

 

 تنفيرترت  لرتدع  اختا هرترتا للربملانرتا  ميكرترتن الرتيت امللموسرتة اإلجرترتراءا  هرتم مرترتا: التاليرتة األسرترتئلة إىل مناقشرتاتنا وتطرقرتت
 يف والصرترت ة اجلندريرترتة املسرترتاواة تعزيرترتز للربملانرترتا  ميكرترتن كيرترت  املنطقرترتة  ويف بلرترتداننا يف املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا 
 كربملرتاني  نفعلرت  أ  ميكننرتا الرت   مرتا املسرتتدامة  التنميرتة أهرتدا  إطرتار خرتال  مرتن املنرتا  لتغرتر االسرتت ابة سيا 
 للربملرترتاني  ميكرترتن وكيرترت  واإلقليميرترتة  الوطنيرترتة االسرترتكاتي يا  لتنفيرترت  كافيرترتة ماليرترتة وغرترتر ماليرترتة مرترتوارد ترترتوفر لضرتما 



5/9 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 إىل األقرترتوا  حتويرترتل" برترترو  أفعرترتا  إىل الدوليرترتة اإلمنائيرترتة االلتزامرترتا  لكمجرترتة شرترتراكا  وإقامرترتة الرترتدوي التعرترتاو  تعزيرترتز
  117الرترت  اجلمعية اعتمدت  ال   هانو  عال إل" أفعا 

 
 للنهرترتوض التاليرترتة والتوصرترتيا  واإلجرترتراءا  االسرترتكاتي يا  ووضرترتعنا املسرترتائل هرترت   يف اسرترتتباقم حنرترتو علرترت  وشرترتاركنا
 :اهلاد  واحمليط آسيا منطقة يف املستدامة التنمية  هدا ب الربملانية باملشاركة

 

 املسرترتتدامة التنميرترتة يوجرترت  أ  ميكرترتن للسياسرترتا  وشرترتامال   قويرترتا   إطرترتارا   متثرترتل املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  أ  نسرترتل  . 1
 املسرتتدامة، التنميرتة أهرتدا  بشرت   برملانيرتة إجرتراءا  اخترتا  االستع ا  وج  عل يتطل  و . جمتمعاتنا يف الشاملة
 للغايرتا  الوطنيرتة املواءمرتة خرتال  مرتن املسرتتدامة التنميرتة أهرتدا  تنفيرت  يف تقرتدما   حيرترز أ  برملرتا  كرتلعل    وينبغم

 ورصرترترتدها وتنفيرترترت ها الوطنيرترترتة التنميرترترتة خطرترترتط وضرترترت  يف تشرترترتار  أ  لربملانرترترتا علرترترت  ا وينبغرترترتم. املالئمرترترتة وامل شرترترترا 
 .األهدا  تنفي  يف فعا  حنو عل  املواطن  مشاركة وضما 

 

 تعكرترتس حبيرترت  سرترتواء، حرترتد علرترت  والرجرترتا  النسرترتاء ،املرترتواطن  مرترت  بالتشرترتاور الوطنيرترتة األولويرترتا  وضرترت  ينبغرترتم . 7
 والسرترتكا  الضرترتعيفة الفئرترتا  وإدمرترتا  حتديرترتد علرترت  خرترتاص بوجرترت  الككيرترتز وينبغرترتم. احلقيقيرترتة وتوقعرترتاهت  احتياجرترتاهت 

 .ال تستثين أحدا   املتابعة إجراءا  أ  لضما  و لت املشاورا ، يف إليه  الوصو  يصع  ال ين
 

 مرترت  وترترترزر ، كلرترتم برترتنه  املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  يرترتدم  التشرترتري  أ  مرترتن ت كرترتدال لربملانرترتا علرترت  ا ينبغرترتم . 1
 التنميرترتة خطرترتط تتضرترتمن أ  علرترت  يصرترتر أ  برملرترتا  كرترتل علرترت  ويتعرترت . احملرترتددة الوطنيرترتة والظرترترو  الشرترترو  مراعرترتاة
 تتبرترت  يف للمسرترتاعدة بلرترتد بكرترتل خاصرترتة وم شرترترا  وغايرترتا  أهرترتدافا   املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  ترترتدم  الرترتيت الوطنيرترتة
 أ  ضرتما  يف الرئيسرتم دورهرتا الربملانرتا  تعرتزز الطريقرتة، وهب  . الواق  أرض عل  املستدامة التنمية أهدا  تقد 

 خرتاص اهتمرتا  إيرتالء مرت  ككرتل، للم تمرت  البشرترية التنميرتة وتطلعرتا  احتياجرتا  الوطنية التنمية خطط تعكس
 .وتطويرها والسعادة الرفا  م شرا  يف النظر أيضا   وينبغم. ضعفا   الفئا  ألكثر

 

 الوطنيرتة واخلطرتة املستدامة التنمية أهدا  تنفي  عن احلكومة ملساءلة فعالة طر   إجياد  برملا  كلعل    جي . 4
 وظيفرترتة هرترتوو  الصرترت يح الطريرترت  علرترت  يسرترتر املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  تنفيرترت  أ  مرترتن والت كرترتد. املسرترتتدامة للتنميرترتة
علرترترت   وينبغرترترتم. املناسرترترت  الوقرترترتت يف العقبرترترتا  وحتديرترترتد احملرترترترز التقرترترتد  بتقيرترترتي  للربملانرترترتا  تسرترترتمح أ  ميكرترترتن حيويرترترتة

 جلسرترترتا  طرترترتر  األسرترترتئلةو  ،الربملانيرترترتة االسرترترتتما  جلسرترترتا  مثرترترتل الرقابرترترتة، آليرترترتا  اسرترترتتمدا  مرترترتن تزيرترترتد أ  لربملانرترترتا ا
 أ  أيضرترتا   للربملانرترتا  وميكرترتن. تعرترتاوين هنرترت  خرترتال  مرترتن احلكوميرترتة والرترتربام  السياسرترتا  أثرترتر لتقيرترتي  العامرترتة، والتقرترتارير
 املسرتتو  علرت  املسرتتدامة التنميرتة أهرتدا  لتنفيرت  طوعيرتة وطنيرتة مراجعرتا  تقرتدم عل  الوطنية احلكوما  تش  
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 التنميرترترتة أهرترترتدا  وتعمرترترتي  الربملانرترترتا ، يف املسرترترتتدامة التنميرترترتة ب هرترترتدا  الرترترتوعم زيرترترتادة مبكرترترتا  األمهيرترترتة ومرترترتن. الرترترتدوي
 .واملشاركةاالخنرا  الربملاين  وزيادة الربملانية، اآلليا  داخل املستدامة

 
 األمرت  وبرنرتام  الرتدوي الربملرتاين لالحترتاد الرت اي التقيرتي  أدوا  جمموعرتة استمدا  عل  الربملانا  مجي     حتُ  - 5

 برترترتااللتزا  للنهرترترتوض القائمرترترتة اهلياكرترترتل اسرترترتتمدا  هبرترترتا ميكرترترتن الرترترتيت الكيفيرترترتة لت ديرترترتد فعالرترترتة كوسرترترتيلة اإلمنرترترتائم املت رترترتدة
الطبيعرتة املشرتككة برت  القطاعرتا   تعكرتس جديرتدة هياكرتل إنشرتاء ينبغرتم كا  إ ا وما املستدامة، التنمية ب هدا 

 ممكرترتن وقرترتت أقرترتر  يف املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  حتقيرترت  علرترت  قرترتدراهتا حتليرترتل لربملانرترتا علرترت  ا وينبغرترتم. ألهرترتدا ل
 التنميرترترتة أهرترترتدا  تنفيرترترت  إىل الراميرترترتة اجلهرترترتود طليعرترترتة يف تكرترترتو  حرترترتى الربملانيرترترتة وظائفهرترترتا أداء حتسرترترت  علرترترت  والعمرترترتل
 إىل ترترت د  أ  شرترت هنا مرترتن االقتضرترتاء حسرترت  برملانيرترتة هياكرترتل إنشرترتاء يف النظرترتر أيضرترتا   للربملانرترتا  وينبغرترتم. املسرترتتدامة
 حترترتدد أ  الوطنيرترتة لربملانرترتا علرترت  ا ينبغرترتم الصرترتدد، هرترت ا ويف. عملهرترتا يف املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  مراعرترتاة تعمرترتي 
 تنفيرترت  تعزيرترتز علرترت  الربملرترتاني  قرترتدرة تعزيرترتز زيرترتادة أجرترتل مرترتن املت رترتدة األمرترت  هيئرترتا  مرترت  التعرترتاو  لتعزيرترتز اتصرترتا  نقرترتا 

 .املستدامة التنمية أهدا 
 

 االجتمرترترترترترتاعم التقرترترترترترتد  يف األنفرترترترترترتس بشرترترترترترت  حتققرترترترترترتت الرترترترترترتيت اإلجنرترترترترترتازا  علرترترترترترت  القضرترترترترترتاءيهرترترترترترتدد  املنرترترترترترتا  تغرترترترترترترإ   . 6
 أهرترترتدا  لت قيرترت  وبيئيرترتا   ،اجتماعيرترتا   ،اقتصرترتاديا   حترترتديا   ميثرترترتل يرترتزا  وال اهلرترتاد ، واحملرترتيط آسرترتيا ملنطقرترتة واالقتصرترتاد 

 ميكرتن ملموسرتة، فعرتل ردود فبرتدو . ظرتاهرة تلرتت إزاء املنطقرتة يف الضرتع  مستو  الرتفا  نظرا   املستدامة التنمية
 إىل يرت د  مرتا ،الفقرتر ويزيرتد احلكوميرتة واإليرترادا  معيشرتيا   األسرترهرتدد ويأ  يعرض السكا  للمطر،  املنا  تغرل

 يف االعتبرترترتار يف العوامرترترتل هرترترت   مجيرترترت  ت خرترترت  أ  وينبغرترترتم. املسرترترتاواة عرترترتد  أوجرترترت  مرترترتن مزيرترترتد وإىل اجتماعيرترترتة هشاشرترترتة
 .الصلة  ا  والربام  التشريعا 

 

 متباينرتةو  خمتلفرتة بطر  والنساء الرجا  عل  ي ثر املنا  تغر أ  عل  كثرة أدلة هنا   لت، إىل وباإلضافة . 2
 عرترترتددهرترتو أكرترترب مرترتن  الطبيعيرترتة الكرترتوار عرترتدد النسرترتاء اللرترترتواي يقرترتتلن نتي رترتة  املثرترتا ، سرترتبيل فعلرترت . واضرترتح بشرترتكل
 تعمرترترتل أ  لربملانرترترتا علرترترت  ا وينبغرترترتم. االقتصرترترتادية - االجتماعيرترترتة الظرترترترو  إىل  لرترترتت يف السرترترتب  ويعرترترتود. الرجرترترتا 
. املسرتتدامة التنمية حتقي ردا  عل  و  ،عن  غىن ال هدفا   باعتبار  املرأة ومتك  اجلندرية املساواة تعزيز عل  بنشا 
 ضرترتد للتمييرترتز التصرترتد  تسرترتتهد  السياسرترتا  يف تغيرترترا  لتنفيرترت  فرصرترتة املسرترتتدامة التنميرترتة أهرترتدا  إطرترتار ويترترتيح
 .والص ة املنا  تغر مثل جماال   لت يف مبا ،اجلندرية الفوار  تراعم بطريقة املوارد ختصيص وت ثر املرأة

 

 التنميرترتة خطرترتط يف بلرترتد كرترتلل املنرترتا  تغرترتر واسرترتت ابا  وطنيرترتا   احملرترتددة املسرترتامها  يف االلتزامرترتا  إدمرترتا  ويلرترتز  . 8
 مرترترتواطين ومجيرترترت  األعمرترترتا  قطرترترتا ، لاملسرترترتتويا  مجيرترترت  علرترترت  احلكومرترترتة تتمرترترت ها إجرترترتراءا  إىل وترمجتهرترترتا املسرترترتتدامة،
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 نقرترترترترتل ،املاليرترترترترتة املرترترترترتوارد أشرترترترترتكا  يف الناميرترترترترتة البلرترترترترتدا  إىل النمرترترترترتو املتقدمرترترترترتة البلرترترترترتدا  مرترترترترتن املقرترترترترتد  الرترترترترتدع  إ . البلرترترترترتد
 .النامية البلدا  يف املنا  تغر إلجراءا  الدافعة العوامل هم القدرا ، وبناء ،الشفافية ،التكنولوجيا

 

 خرترتال  مرترتن لرترتيس الصرترت ة علرترت  يرترت ثر أ  وميكرترتن. ورفاهرترت  اإلنسرترتا  لصرترت ة خطرترترا   هتديرترتدا   املنرترتا  تغرترتر وميثرترتل . 9
 مثرترتل تعقيرترتدا   أكثرترتر آثرترتار خرترتال  مرترتن أيضرترتا   برترتل والعواصرترت ، الفيضرترتانا  مثرترتل فقرترتط املباشرترترة الطبيعيرترتة التهديرترتدا 
 فعالرترتة إجرترتراءا  تتمرترت  أ  لربملانرترتا علرترت  ا وينبغرترتم. السرترتكا  وتشرترتريد ،الغرترت ائم األمرترتن انعرترتدا  ،السرترتارية األمرترتراض
 صرت ية خرتدما  ترتوفر وضرتما  ،الوطنيرتة الصرت ية االسرتكاتي يا  يف املنرتا  لتغرتر السرتلبية اآلثار معاجلة لضما 
 .الطبيعية والكوار  املنا  تغر من املتضررين األشماص جلمي  معقولة وب سعار جيدة

 

 منرترتا   بت ويرترتل للبلرتدا  يسرترتمح مرترتا املنرتا ، تغرترتر حترترتديا  سرتيا  يف املسرترتتدامة التنميرترتة فرترص حتديرترتد وميكرتن.  11
 البلرترتدا  جانرت  مرتن فوريرتة إجرتراءا  اخترتا إىل  أيضرتا   حتترتا  ولكنهرتا املسرتتدامة، التنميرتة أهرتدا  حتقيرت  إىل التنميرتة
 .رئيسم فيها دور لربملانا يكو  ل املصل ة، أص ا  مجي  وإشرا  املعنية

 

 تعظرترتي  طريرترت  عرترتن املنرترتا  لتغرترتر لالسرترتت ابة تضرترتافرا   وأكثرترتر أقرترتو  إجرترتراءا  تتمرترت  أ  لربملانرترتا ا علرترت  ينبغرترتم .11
 أجرتل مرتن الرتدولي  والشراكة التعاو  تعزيز طري  عن وك لت ،مصدر التشري  ومبوق  اإلشرا  بوصفها أدوارها
 .والعاملم اإلقليمم الصعيدين عل  واخلربا  املعلوما  تباد 

 

 مرترتن احلرترتد يكرترتو  أ  جيرترت  بالترترتاي،. منطقتنرترتا تواجرترت  هامرترتة حترترتديا  البيئرترتم والترترتدهور الكرترتوار  خمرترتاطر متثرترتل .17
 الربملانرترتا  علرت  ويتعرت . املنرتا  تغرتر جمرترتا  يف الربملانيرتة املشرتاركة مرتن يت رتزأ ال جرترتزءا   البيئرتة ومحايرتة الكرتوار  خمرتاطر
 والكرترتوار  املنرتا  تغرتر ترت ثر لتفرتاد  املوازنرتا  يف مدرجرتة الوقايرترتة ترتدابر وأ  البيئرتة حيمرتم التشرتري  أ  مرتن الت كرتد
 .الطبيعية

 

والتقليرترترتل مرترترتن  اإليرترترتدز وبرترتاء وقرترترت  يف لإلع رترترتا  مثرترتر تقرترترتد  سرترترت ل ملاضرترتية،مسرترترتة عشرترترتر ااخل السرترتنوا  يف . 11
 نشرت   وقرتد. احملليرتة واجملتمعرتا  ،املرتدين اجملتمرت  ،واحملليرتة الوطنيرتة احلكومرتا  الترتزا  بفضل املنطقة يفاإلصابة ب  
  لرترتت، ومرترت  الصرترت ية  اخلرترتدما  تقرترتدم لتيسرترتر البشرترترية املناعرترتة نقرترتص فرترترو  قطرترتا  يف هامرترتة وآليرترتا  ممارسرترتا 
 البشرترترية املناعرترتة نقرترتص فرترترو  مرترتن والوقايرترتة العرترتال  ترترتوفر لضرترتما  والسياسرترتا  القرترتوان  تعزيرترتز إىل حاجرترتة هنرترتا 

 املبرترتادرا  بقرترتوة ن يرترتد وحنرترتن. االقتصرترتاد  - االجتمرترتاعم وضرترتعه  أو جنسرترته  نرترتو  عرترتن النظرترتر بصرترتر  لل ميرترت ،
 برنرتام  يتمرت   الرت   91-91-91 العرتال  غايرتة سرتيما ال اإليرتدز، لوبرتاء السرتريعة االسرتت ابة تعزيز إىل الرامية
 .اإليدز/  البشرية املناعة نقص بفرو  املعين املشك  املت دة األم 
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 املسرترترتتدامة التنميرترترتة أعمرترترتا  جلرترترتدو  الفعرترترتا  التنفيرترترت  أجرترترتل مرترترتن إضرترترتافية مرترترتوارد وتعبئرترترتة التمويرترترتل يعترترترترب ترترترتوفرو  . 14
 هلرترترترت ا املناسرترترترتبة االسرترترترتت ابة علرترترترت  يعتمرترترترتد املسرترترترتتدامة التنميرترترتة أهرترترترتدا  إجنرترترترتاز جنرترترترتا  إ  إ   الرترترترترئيس الت رترترترتد مبثابرترترتة 
 الرتوطني  املصرتل ة وأصرت ا  والعا  اخلاص القطاع  من واملبتكرة التقليدية املوارد تساعد أ  وميكن. الت د 
 أ  ،وازنرتةبامل املتعلقرتة وظائفهرتا خرتال  مرتن للربملانرتا ، وميكن. العاملية األهدا  حتقي  عل  شت دو  والدولي 
 .املستدامة التنمية أهدا  تنفي  تعزيز يف هاما   دورا   ت د 

 

 تنفيرت  جنرتا  يف أمرترا  حيويرتا   املسرتتدامة للتنميرتة الوطنيرتة السرتكاتي يةمرتن أجرتل ا املوازنرتة خمصصرتا  وستكو  . 15
 التنميرترترتة وأولويرترترتا  الوطنيرترترتة االلتزامرترترتا  أ  مرترترتن تت كرترترتد أ  لربملانرترترتا علرترترت  ا وينبغرترترتم. املسرترترتتدامة التنميرترترتة أهرترترتدا 
 تسرترتاعد أ  وميكرترتن. اجلندريرترتة لالعتبرترتارا  مراعيرترتة تكرترتو  وأ  املوازنرترتة يف الواجرترت  الن رترتو علرترت  ترترتنعكس املسرترتتدامة
 متويرترتل علرترت  تركرترتز واإلقليمرترتم الرترتوطين الصرترتعيدين علرترت  جديرترتدة رصرترتد وأطرترتر أهرترتدا  وضرترت  علرترت  الدوليرترتة االتفاقرترتا 
 .املستدامة التنمية

 

 بلرترتد كرترتل مسرترتامها  وتقيرترتي  ،وتنفيرترت  ،لت ديرترتد املسرترتتمرة العمليرترتة وتيسرترتر ترصرترتد أ  لربملانرترتا علرترت  ا ينبغرترتم . 16
 سرتيا  يف املنرتا ، تغرتر لتهديرتد العامليرتة االسرتت ابة وتعزيرتز للمسامها ، احلاي املستو  من تقد  إحراز أجل من

 .الفقر من واحلد املستدامة، التنمية
 

 الترترترتدقي  يفشرترترتكل كامرترترتل ب برترترتدورها القيرترترتا  مرترترتن الربملانرترترتا  لتمكرترترت  تهرترترتانوعي حتسرترترت مجرترترت  البيانرترترتا   ويلرترترتز  . 12
 البيانرتا  مراكرتز قرتدرة كثرت  عرتن يرتدر  أ  برملرتا  كرتل علرت  ويتع . حوهلا واملساءلة املستدامة التنمية  هدا ب

 السرترتما  مرترت  ،يف صرترتياغة السياسرترتا  وحتليلهرترتا يسرترتاعد شرترتكل يف وتقرترتدميها تفصرترتيلية بيانرترتا  توليرترتد علرترت  الوطنيرترتة
 .احملرز والتقد  لألداء الفعا  بالرصد  نفس الوقت يفو 
 

 أهرتدا  بشرت   قرتو  ودوي ،إقليمرتم ،قطرتاعم تعرتاو  إقامرتة إىل وترتدعو تش   أ  لربملانا عل  ا وينبغم . 18
 مبشرترترتاركة السياسرترترتا حرترترتو   حرترترتوارا  خرترترتال  مرترترتن سرترترتيما ال املنرترترتا ، تغرترترتر طريرترترت  عرترترتن خاصرترترتة املسرترترتتدامة، التنميرترترتة
 ،االسرترتتقرار ،السرترتال  خترترتد  البلرترتدا  برترت  مشرترتككة مشرترتاري  ووضرترت  اخلرترتاص، والقطرترتا  ،الب رترتو  معاهرترتد ،احلكومرترتة
 .واالزدهار

 

 اخلتاميرترتة الوثيقرترتة هرترت   إىل الربملرترتا  يف زمالئنرترتا انتبرترتا  نوجرترت  سرترتو  املسرترتتدامة، التنميرترتة أهرترتدا  علرترت  العمرترتل وإلهلرترتا 
 .الصلة  و  اآلخرين املصل ة أص ا  انتبا  بتوجي  نتعهد كما. املمكنة القنوا  مجي  خال  من

 

 وتوصياتنا استنتاجاتنا إىل العاملم الربملاين اجملتم  انتبا  يوج  أ  الدوي الربملاين االحتاد من ونطل 
 الدوي الربملاين االحتاد وحن   . سانت بطرسربغ يف الدوي الربملاين لالحتاد 112 رترترترترتال العامة اجلمعية يف
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 املت دة األم  م  العمل ومواصلة املستدامة التنمية أهدا  حو  الربملانية املشاركة تعزيز عل 
 .7111 عا  أعما  جلدو  الناجح التنفي  أجل من الصلة  و  اآلخرين والشركاء
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(b) Regional Seminar on Achieving the Sustainable Development Goals  
for the Parliaments in the Asia-Pacific Region on Responding to  

climate change: Actions of legislators to achieve the SDGs 
 

Ho Chi Minh City (Viet Nam), 11 - 13 May 2017 
 
 

The National Assembly of Viet Nam and the IPU jointly organized a Regional Seminar on 
the Sustainable Development Goals (SDGs) for the Parliaments in the Asia-Pacific 
region. The Seminar took place in Ho Chi Minh City (Viet Nam) from 11 to 13 May 2017 
and was part of a series of IPU regional seminars to advance the work and contribution of 
parliaments to the SDGs.  
 

The event brought together members of parliaments from 21 countries who discussed 
key issues such as: (1) the role of parliaments in achieving the SDGs; (2) the promotion 
of gender equality and health in the context of responding to climate change; (3) 
challenges, opportunities and response actions; (4) international commitments and 
requirements for legislators; and (5) the mobilization of resources for the implementation 
of the SDGs in the Asia-Pacific region. 
 

Participants shared views and experiences on the role of different stakeholders in the 
responses to climate change, one of the most serious threats to sustainable 
development, and agreed on the importance of taking effective actions to ensure that its 
negative impacts are addressed in the national health strategies. As climate change 
impacts men and women in clearly different and disproportionate ways, parliaments were 
strongly encouraged to actively promote gender equality and women’s empowerment as 
these are indispensable both as objectives in themselves and as a means of achieving 
sustainable development. 
 

MPs adopted an outcome document which stressed the need to integrate the SDGs into 
national laws and national development plans with a holistic and synergistic approach. 
The document highlighted the importance of identifying country-specific SDGs, targets 
and indicators to help track the advancement of the SDGs, and to involve the 
participation of citizens, most notably of vulnerable groups, so as to ensure that follow-up 
actions leave no one behind.  
 

MPs welcomed the launch of the IPU-UNDP Self-Assessment Toolkit, as it represents an 
effective instrument to identify how existing structures can be used to advance 
engagement on the SDGs and whether new structures should be put in place to reflect 
the cross-cutting nature of the goals. The seminar was informed by a field visit to Ben Tre 
province, where participants had the opportunity to visit areas that are severely affected 
by climate change.  
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OUTCOME DOCUMENT 
 

We, Speakers and members of parliament from the Asia-Pacific region gathered in Ho Chi Minh City, 
Viet Nam, from 11 to 13 May 2017 for a high-level Regional Seminar on “Responding to climate 
change-Actions of legislators to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)”. The Seminar 
was jointly organized by the National Assembly of Viet Nam and the Inter-Parliamentary Union (IPU). 
  

The Seminar examined practical steps parliaments can take to implement the SDGs in our respective 
countries and in the region as a whole. We placed special emphasis on: sharing experiences and 
discussing how parliaments could bring the SDGs from global to local level; mainstreaming the SDGs 
within parliamentary mechanisms; making laws in support of the SDGs; financing the SDGs; 
monitoring the SDGs’ implementation; and engaging with the public while taking into account the most 
vulnerable, so as to ensure that no one is left behind. 
 

The thematic focus of our Seminar was on climate change, one of the biggest threats to sustainable 
development, especially in the Asia-Pacific context. Its intense and wide-spread negative impacts 
particularly affect the poorest and the most vulnerable, especially women and children. We discussed 
how crucial it is to address this challenge and how national parliaments could effect concrete actions, 
particularly in the form of legislations, in order to respond to climate change, reduce natural disaster 
risks and fulfil international commitments in this respect, especially those under the Paris Agreement. 
 

Our debates focused on five main themes: (1) the role of parliaments in achieving the SDGs; (2) 
promoting gender equality and health in the context of responding to climate change; (3) challenges, 
opportunities and response actions of countries in the region; (4) international commitments and 
requirements for national legislators; and (5) mobilizing resources for the SDGs’ implementation in the 
Asia-Pacific region. 
 

We recognized the critical role of parliaments in the translation of the SDGs into enforceable domestic 
legislations and policies. We welcomed the strong commitment by the IPU Member Parliaments to 
guarantee that they can initiate and ensure the implementation of national and regional sustainable 
development plans through their legislative, oversight, budgetary and representative functions. We 
also congratulated the IPU and its Member Parliaments for their active engagement in sharing their 
experiences and lessons learned for the implementation of the 2030 Agenda. 
 

We welcomed the launch of the IPU/UNDP SDG Self-Assessment Toolkit for Parliaments. The self-
assessment will enable parliaments in both developed and developing countries to improve their 
performance in regard to key parliamentary functions and ensure that they could actively contribute to 
the implementation of the SDGs. 
 

We also took note of the study and database on “Global trends in climate change legislation and 
litigation” that has been produced jointly by the IPU, the London School of Economics and Columbia 
Law School. This study comes at a critical time as lawmakers and practitioners seek to implement and 
put into practice the transformative Paris Agreement on climate change.  
 

Our discussions turned to the following questions: What are the concrete actions parliaments can 
undertake to support SDGs implementation in our countries and in the region?; How can parliaments 
promote gender equality and health in the context of responding to climate change through the SDGs 
framework?; What can we do as parliamentarians to ensure adequate financial and non-financial 
resources for the implementation of national and regional strategies?; and, How can parliamentarians 
enhance international co-operation and forge partnerships to translate international development 
commitments into actions in the spirit of “Turning words into action” of Hanoi Declaration adopted at 
the 132

nd
 Assembly? 

 

We proactively engaged on these issues and drew up the following strategies, actions and 
recommendations to advance parliamentary engagement with the SDGs in the Asia-Pacific region: 
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1. We recognize that the SDGs represent a powerful and comprehensive policy framework that 
can drive inclusive sustainable development in our societies. Parliamentary actions on the SDGs are 
urgently needed and each parliament should advance the implementation of the SDGs through 
national harmonisation of appropriate targets and indicators. Parliaments should engage in 
development, implementation and monitoring of national development plans and ensure meaningful 
citizens’ participation in the implementation of the goals.  
 

2. The national priorities need to be developed in consultation with citizens, women and men alike, 
so that they reflect their real needs and expectations. Special emphasis should be placed on 
identifying and including in the consultations, vulnerable groups and hard-to-reach populations so as 
to ensure that follow-up actions leave no one behind. 
 

3. Parliaments should make sure that the legislation integrates the sustainable development goals 
with a holistic and synergistic approach, taking into account the specific national conditions and 
circumstances. Each parliament should insist that national development plans that integrate the SDGs 
contain country-specific goals, targets and indicators to help tracking the advancement of the SDGs on 
the ground. In this manner, parliaments enhance its key role in ensuring that national development 
plans reflect the human development needs and aspirations of the society as a whole, paying special 
attention to the most vulnerable. Wellbeing and happiness indicators should also be considered and 
developed.  
 

4. Each parliament should find effective ways to hold government to account concerning the 
implementation of the SDGs and the national sustainable development plan. Making sure that the 
SDGs implementation is on track is a crucial function that could allow parliaments to assess progress 
and identify obstacles in a timely fashion. Parliaments should increase the use of oversight 
mechanisms, such as parliamentary hearings, question times and plenary reports, to assess the 
impact of government policies and programs through a collaborative approach. Parliaments can also 
encourage national governments to voluntary submit national reviews of SDGs implementation at 
international level. It is crucial to raise the awareness of the SDGs in parliaments, mainstream the 
SDGs within parliamentary mechanisms, and increase inter-parliamentary engagement and 
participation. 
 

5. All parliaments are urged to use the IPU/UNDP Self-Assessment Toolkit as a effective way to 
identify how existing structures can be used to advance engagement on the SDGs and whether new 
ones structures should be put in place to reflect the inter-sectoral nature of the goals. Parliaments 
should analyze their capacities to deliver on the SDGs as soon as possible and work to improve the 
performance of their parliamentary functions so as to be at the forefront of efforts to implement the 
SDGs. Parliaments should also consider creation of parliamentary structures as appropriate that will 
spearhead mainstreaming of the SDGs in their work. In this regards, National Parliaments should 
identify focal points to strengthen cooperation with UN bodies for further enhancement of capacity of 
parliamentarians to promote the SDGs implementation. 
 

6. Climate change threatens to wipe out the impressively hard-earned achievements in the socio-
economic progress of the Asia Pacific region and remains an economic, social and environmental 
challenge to the achievement of the SDGs due to the region’s high level of vulnerability to that 
phenomenon. Without concrete responses, climate change could put populations at risk, endanger 
households and government revenues and increase poverty, thereby causing social fragility and 
further inequalities. All these factors need to be taken into account in relevant legislation and 
programming. 
 

7. In addition, there is ample evidence that climate change impacts men and women in clearly 
different and disproportionate ways. For example, natural disasters kill more women than men. The 
reason for that is to be found in the socio-economic conditions. Parliaments should actively promote 
gender equality and women’s empowerment as they are both an indispensable objective and an 
answer to achieving sustainable development. The SDGs framework presents an opportunity to 
implement policy changes directed at tackling discrimination against women and influencing the 
allocation of resources in a gender-sensitive manner, including on such areas as climate change and 
health. 
 

8. Commitments in Nationally Determined Contributions (NDC) and climate change responses of 
each country need to be integrated into sustainable development plans, and translated into actions of 
the government at all levels, of the business sector and of all citizens of the country. Supports from 
developed countries to the developing countries in forms of finance resources, technology transfer, 
transparency and capacity building, are the triggers for climate change actions in developing countries. 
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9. Climate change represents a serious threat to human health and well-being. It can affect health 
not only through direct natural menaces such as, floods and storms, but also through more complex 
implications like communicable diseases, food insecurity and population displacement. Parliaments 
should take effective actions to ensure that the negative impacts of climate change are addressed in 
the national health strategies and guarantee that quality and affordable health services are provided 
for all people affected by climate change and natural disasters. 
 

10. Opportunities for sustainable development can be identified in the context of climate change 
challenges, allowing countries to transform development models to attain the SDGs, but also requiring 
immediate actions of respective countries and engagement of all stakeholders, in which parliaments 
play a key role. 
 

11. Parliaments should take stronger and more concerted actions to respond to climate change by 
maximizing their roles as legislators and supervisors and also by enhancing international cooperation 
and partnership to share information and experiences on regional and global scale.  
 

12. Disaster risk and environmental degradation present important challenges to our region. 
Disaster risk reduction and environmental protection therefore need to be part and parcel of the 
parliamentary engagement on climate change. Parliaments need to make sure that legislation protects 
the environment and that prevention measures are included in the budget to avert the impact of 
climate change and natural disasters. 
 

13. In the last 15 years, impressive progress in halting and reversing the AIDS epidemic has been 
recorded in the region thanks to the commitment of national and local governments, civil society and 
communities. Important practices and mechanisms have been generated in the HIV sector to facilitate 
health service delivery; nonetheless there is a need to reinforce laws and policies to ensure that HIV 
treatment and prevention are accessible for all, regardless of their gender or socio-economic status. 
We strongly support initiatives to boost fast-track response to the AIDS epidemic, in particular the 
90-90-90 treatment target by UNAIDS.  
 

14. Generating funding and mobilizing additional resources for effective implementation of the 
sustainable development agenda is the central challenge; the success of the SDGs achievement 
depends on a proper response to that challenge. Traditional and innovative resources from private 
and public sectors and national and international stakeholders could undoubtedly help to meet the 
global goals. Through their budgetary functions, parliaments can play an important role in advancing 
SDGs implementations. 
 

15. Budget allocations for the national sustainable development strategy will be critical to successful 
implementation of SDGs. Parliaments should make sure that national commitments and sustainable 
development priorities are duly reflected in the budget and that they are gender-sensitive. International 
agreements could help establish new targets and monitoring frameworks at national and regional 
levels focused on financing sustainable development. 
 

16. Parliaments should monitor and facilitate the continuous process of identifying, implementing 
and evaluating the contributions of each country in order to progress from the current level of 
contributions, strengthening the global response to the threat of climate change, in the context of 
sustainable development and poverty reduction. 
 

17. Data quality and collection need to be improved in order to enable parliaments to fully play their 
part in scrutiny of and accountability for the SDGs. Each parliament must closely examine the capacity 
of its national data centers to generate disaggregated data and present it in a form that helps analysis 
and shapes policy, while at the same time allowing for effective monitoring of performance and 
progress. 
 

18. Parliaments should promote and advocate for strong sectoral, regional and international 
cooperation on the SDGs especially on climate change, and in particular through the policy dialogues 
with the participation of the government, research institutes and private sectors, and the development 
of joint projects between countries serving for peace, stability and prosperity. 
 

In order to inspire action on the SDGs, we will bring this Outcome Document to the attention of our 
parliamentary colleagues through all possible channels. We also undertake to bring it to the attention 
of other relevant stakeholders. 
 

We request the IPU to bring our conclusions and recommendations to the attention of the global 
parliamentary community at the 137th IPU Assembly in St. Petersburg. We urge the IPU to promote 
parliamentary engagement with the SDGs and continue to work with the United Nations and other 
relevant partners towards the successful implementation of 2030 Agenda. 


