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 رير عن االجتماعات األخيرة المتخصصةاتق

 

 المتحدة لألممالرفيع المستوى  السياسي المنتدى في برلمانيال جتما اال (g) -(ز)              
 المستدامة التنميةحول                         

 

 7171 يوليو/ تموز 71 نيويورك،                   
 
 

 .وطنيا   وفدا   43 من نائبا   نيمثانحبضور 
 

 الربملااين لالحتااد اجلااني احلاد  هااا يف املشاارينيالادو    الربملااين االحتاد رئيس ،تشودري صابر السيد رحب
 املاضاا  العااا مقارنااة   تضااا  هاااا العااا   احلضااور أن إىل أشااارو . املسااتو  الرفياا  السياساا  املنتااد  يف الاادو 
 يف تقاادما   حاار أ الاادو  الربملاااين االحتااادوالاااأ أر اار أن  ،املمثلااة الفرديااة الربملانااا أو  النااوا  حياا  ماان سااوا 
 .حول أهداف التنمية املستدامة املتحدة األمم تقودها اليت العاملية االستعراض عملية  ربملاينال اجملتم  ر ط

 

 كيارلو  هوسيي  السايد ما  حلقاة مناششاة الادو ، الربملااين لالحتااد العاا  األمني ،شونغونغت مارتن السيد أدار
 أميياد  الساايدو  للنمسااا، الااوطي اجمللااس ضااو  ،بييير بيتييرا الساايدةو  أوروغااواأ، يف النااوا  جملااس رئاايس ،ماهيييا

 .Air Quality Asia املنظمو  الرئيس ،رافي شادية والسيدة ما ، يف الوطنية اجلمعية ضو  ،سيسي
 

 املتحادة، األمام شاوونل الادو  الربملااين االحتااد للجنة الر ي  دورة ىلإ شارة اإل االجتماع شونغونغت السيد افتتح
حااااول أهااااداف التنميااااة  الربملاااااين العماااا  لتقياااايم للنااااوا  فرصااااة أول شاااادم والاااايت  ،7102 أ رياااا / نيسااااان يف

 ج ااودحتااول إىل  مث. الاارئيس للمنتااد  الرفياا  املسااتو ، وهااو القضااا   لاا  الفقاار املوضااوعمناششااة و  املسااتدامة
 دور ولعابأهاداف التنمياة املساتدامة  أ مال جدول دمج يف للمسا دة موخرا   اليت مت  الدو  الربملاين االحتاد

 للمساا دة اإلمناائ  املتحادة األمام  رناامج ما املعادة  الاااي التقييم أدوا  جممو ة: اليت تضمن و  تنفياها، يف

 لالتحاد البرلماني الد لي 731الجمعية العامة الييي 
 ر سيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األ ل  71-71 
CL/201/10(g)-R.1 

 اجمللس احلايم 7102 يوليو/ متو  72
01البند   
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 للمسااا دة للربملاانيني اإلشليميااة النادوا  مان  اادد أهاداف التنميااة املساتدامة   لا  املوسساا  الطاا   إضافا  يف
 حيادد مناوجج   رملااين وشارار. الرئيساية السياساا  شضاايا ومعاجلاة حول أهداف التنمية املستدامة الو   رف  يف

 .ألهداف التنمية املستدامة الوطنية وامللكية املسا لة لتعزيز اختاجهاإىل  الربملانا  اليت حتتاج الرئيسية اخلطوا 
 

  رضااا   دولاااة 33  رملاناااا  ىلإ املرسااالة االساااتبيانا  نتاااائج  ااان التفاصاااي  مااان مزيااادا   تشاااونغونغ السااايد وشاااد 
  رملاناا  تساعة مشاارية أن االستقصاا  وأر ار. إىل املنتاد  السياسا  رفيا  املساتو  وطنياة مرحلية تقارير تقد 
 السياساا  املنتااد  إىل املقااد  التقرياار أجاا  ماان احلكومااة تقودهااا الاايت الوطنيااة املشاااورا  يف مااا، حااد إىل فقااط،
 األمام إىل تقدميا  شبا  التقريار الستعراض الفرصة هلا أتيح  فقط الربملانا  هاه من ثالثة وأن املستو ، الرفي 

 التنميااااة ألهااااداف العااااامل  االسااااتعراض يف الربملانيااااة للمشااااارية مقياسااااا   املسااااح هاااااا يااااوفر مااااا و قاااادر. املتحاااادة
 .أن الطريق ال يزال طويال   النتائج تظ ر املستدامة،

 

 العامااة  السياسااة املتعلقااة التوجي ااا   لاا  شويااا   حلقااة النقاااا ومااا تالهااا ماان مناششااا  دلاايال    ااروض وشاادم 
  لا  يثاةة أمثلاة أيضاا   املناششاة وشادم . العاام أحناا  مجيا  يف للربملاناا  املساتدامة التنمياة أهداف توفرها اليت

 .والرشا ية التشريعية أ ماهلا يف املستدامة التنمية أهداف لتعميم الربملانا  تتخاها اليت امللموسة اخلطوا 
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 ةالرئيسالرسائل  التوصيات 
 

 االشتصاااااادية السياساااااة يف نشااااااطا   أيثااااار موشااااا  إىل احلاجاااااة إىل املساااااتدامة التنمياااااة أهاااااداف تشاااااة، 
 يف الربملاناااا  تكاااون وتنظيمياااة تشاااريعية إصاااالحا  األهاااداف مجيااا  وتتطلاااب. والبيئياااة ،االجتما ياااة

 ،إسااابانيا ،أوروغاااواأ مثااا  خمتلفاااة  لااادان يفيظ ااار  ويماااا. د م اااا أو في اااا الشاااروع مااان ميكن اااا وضااا 
 خفاااا   لاااا وا نااااا  امل د اااام و يااااادة االسااااتباشية التشااااريعا  سااااا د  املثااااال، ساااابي   لاااا  ويينيااااا،
 سااا د  سااةاليون، ويف. الشاااملة الصااحية الر ايااة وتااوفة التفاااو ، وجاا ضااييق أوت الفقاار، معاادال 
. اجلنساا  التثقياا  خااالل ماان املراهقااا  محاا  حاااال  ومناا  التغايااة سااو  ماان احلااد  لاا  التشااريعا 

 متثيا  لزياادة (املسااواة اجلندرياة)الرجا  واملارأة   اني للمسااواة تشاريعا  الربملاناا  مان  ادد أصدر وشد
 .السياسة يف املرأة

 يئاة لتاوفة إطارية تشريعا  ا تماد للربملانا  ميكن املتصلة مبسائ  حمددة، التشريعا  إىل و اإلضافة  
 ،ني نا مج ورياة ففا . املساتدامة التنمياة أهاداف يف للمسااةة اخلاا  والقطاع املدين للمجتم  ةمتكيني
 خلااق رروفااا   واخلااا  العااا  القطااا ني  ااني الشاارايا   شاا ن جديااد شااانون وضاا  املثااال، ساابي   لاا 
 .األجنبية لالستثمارا  أفض 

 الصاااعو ا   لااا  للتغلاااب يلااا  للربملاااان هنجاااا   املساااتدامة التنمياااة ألهاااداف املرتا طاااة الطبيعاااة وتتطلاااب 
  لاا  خاصااة  صاافة جلاا  وينطبااق. واحااد وشاا  متعااددة يف نظاار وج ااا  ماان شضااية ياا  يف والنظاار

 شياساا  جيااب الاااأ - املسااتو  الرفياا  السياساا  للمنتااد  الاارئيس املوضااوع وهااو - للفقاار االسااتجا ة
 جلاودة البسايطة املسا لة إن. للدخ  األساس  التعري  يتجاو  ما وهو األ عاد، ة صورة متعدد وتقريب 
 اهلااوا  تلااو  ماان فاحلااد. املسااتدامة التنميااة أهااداف ماان  اادد ماا  تتقاااط  الفريااق، أ ر هااا الاايت اهلااوا ،
  لااا  ويتعاااني. املناااا  تغاااة مكافحاااة  لااا  ويساااا د اإلنتاجياااة، ويزياااد الصاااحة، يباااة  شاااك  حيّسااان

 للتصادأ إجارا ا  تتخاا وأن املشاكلة هلااه الرئيسية  الدواف  يتعلق فيما واضحة تكون أن الربملانا 
 مكافحاااة تنظااايم تشاااديدو  وطنياااة، أهاااداف وضااا و  اهلاااوا ، جاااودة رصاااد يف االساااتثمار خاااالل مااان هلاااا

 .األحفورأ للوشود املقد  الد م وخف  التلو ،
 مجيااااا  إشاااارا  يتطلاااااب الربملانااااا  يف املساااااتدامة التنميااااة أهاااااداف  لاااا  املوسسااااا  الطااااا   إضاااافا  إن 

 مت صاال   اإلمناائ  التفكة يزال ال الربملانا ، من يثة ويف. فقط التنمية جلان أ ضا  وليس األ ضا ،
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 ويف. الناميااة  البلاادان إال تتعلااق ال يعمليااة التنميااة يطاار  الاااأ لأللفيااة، اإلمنائيااة األهااداف إطااار يف
 التنميااااة أهااااداف  تقياااايم الربملااااان أ ضااااا  ماااان العديااااد يقاااام م املتقدمااااة، البلاااادان  رملانااااا  ماااان  ديااااد

  ااااد  أوجاااا  وتزايااااد املرتفعااااة، الفقاااار مسااااتويا  معاجلااااة  نااااد هباااام يتصاااا  أ مااااال يجاااادول املسااااتدامة
 تصاار أن الربملانااا   لاا  جيااب البلاادان، مجياا  ويف. البيئيااة والقضااايا الرشاايد احلكاام ومسااائ  املساااواة،

 الربملاااانيني مااا  االتصاااال  لتبسااايط املساااتدامة التنميااة ألهاااداف تنسااايق ج ااة احلكوماااة تعاااني أن  لاا 
 .الربملانية اللجان خمتل  م  ويال 

  ّ الايت والرشا ياة التشاريعية االستخدا  الكاما  للسالطا   ل  الربملانيني املستدامة التنمية أهداف وحت 
اانح  اخلاصااة اسااتجا ت ا تنظاايم للربملانااا  وميكاان. الدسااتور مبوجااب تقريبااا   مكااان ياا  للربملانااا  يف متم

 أو  رملاااين جتماا  إنشااا  خااالل ماان اللجااان  ااني التنساايق حتسااني  اان طريااق املسااتدامة التنميااة ألهااداف
 ألهاااداف وطنياااة خطاااة وضااا  ضااامان خاااالل مااان املساااتدامة، التنمياااة أهاااداف حاااول متخصصاااة جلناااة
 مشاروع جلا  يف مباا التشاريعا ، مجيا  واساتعراض الربملاان، إىل مرحلا  تقريار وتقدمي املستدامة التنمية
 .املستدامة التنمية منظور أهداف خالل من املوا نة،

 املتحاادة واململكااة توغااو، سااةاليون، املكسااي ، نيجةيااا، مااا ، يينيااا، الاادمنار ، ماان املشاااريون وأفاااد 
 مثااا  جدياادة  رملانياااة هياياا    نشاااا  أو القائمااة اللجاااان تشااكي  أهناااا شاماا     اااادة إمااا  رملانااا م أن

  شاااا ن الربملااااان أ مااااال ماااان وغةهااااا التشااااريعا  لتنساااايق متخصصااااة جلنااااة أو  ماااا ، فريااااق أو جتماااا ،
 ماان األ ضااا  جلمياا  مفتوحااة اهليئااا  هاااه يف العضااوية تكااون مااا و ااادة. املسااتدامة التنميااة أهااداف
 ميكان م الااين الربملانياة اللجاان رؤساا  مان تتا ل  أن إىل املساتدامة التنمياة جلاان ومتيا . اللجاان مجي 

 الضاااريي الت اار  ماان للحااد" ماليااة وحاادة" اإلياااوادور  رملااان وأنشاا . جلاااهنم  ماا   اارامج يف الااتحكم
 التشااااريعا  مجياااا  ملراجعااااة خطااااة األردن  رملااااان وا تمااااد. املسااااتدامة التنميااااة أهااااداف إياااارادا  و يااااادة
 .املستدامة التنمية أهداف نظر وج ة من القائمة

 تازال أنا  الإال  املستدامة آخااة يف التجاّار، التنمية ألهداف املنسقة الربملانية أن االستجا ة حني ويف 
 والساااالطة الربملانيااااة القاااادرا  حياااا  ماااان ساااادها يتعااااني الاااايت والثغاااارا  التحااااديا  ماااان العديااااد هنااااا 

 املوا ناة اشارتا  يف حمادود دور للربملاان املثاال، سبي   ل  األردن، فف . التنفيا  ل  لإلشراف القانونية
 التعاديال ، وطلاب املوا ناة ملراجعاة شوياة  سالطة املغاريب الربملاان يتمتا   املقا ا ،. احلكوماة من املقدمة
  لاااااا  وردا  .  الكامااااا  امل اااااا  هااااااه أدا   لااااا  التوشعاااااا ، حيااااا  مااااان القااااادرا ، إىل يفتقااااار ولكنااااا 

 مان شلايال    اددا   نأل ساف أ  ان  لجيكاا مان  رملااين  ار أ املالحظا  األولية لالحتااد الربملااين الادو ،
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 الشامول اد اا  األمار الااأ يثاة شاكويا  حاول الطو ياة، الوطنياة االستعراضاا  يف  شاري الربملانا 
 املناششاااا  مااان أياااا   أن إىل النمساااا مااان الربملاااان أ ضااا  أحاااد وأشاااار. حكوماااا   ديااادة شدمتااا  الااا 
 . رملانيا   يكن م املستو  الرفي  السياس  املنتد  يف الرئيسة

 لشااوون الاادو  الربملاااين االحتاااد جلنااة الربملاااين، ورئاايس أفسااان، أناايت الساايد جّياار االجتماااع، ختااا  ويف 
  اا  يا  يف الر يا  مان دور اا تعما  الايت جلنت ، هبا تضطل  اليت امل مة   ةية املشاريني املتحدة األمم

 التنميااة أهااداف تنفيااا يف املسااتفادة املمارسااا  والاادرو  ألفضاا  املنااتظم التبااادل لتساا ي  يمنتااد 
 اسااتنادا   املسااتدامة التنميااة أهاداف  شاا ن الاازمال  ما  العماا   لاا  احلاضاارون مجيعاا   وشااج . املساتدامة

 االحتاااد أدوا  جممو ااة تيسااره الاااأ الااااي التقياايم إجاارا  يف والنظاار الاادو  الربملاااين االحتاااد منااوجج إىل
 .اجلديدة الدو  الربملاين

 
 الخاتمة
 الربملااين االحتااد معلوماا  اإلضاافة إىل  املساتو ، الرفيا  السياسا  املنتاد  خاالليف  دار  الايت املناششة تظ ر
 يف املساتدامة التنمياة   هاداف الاو   مساتو  ارتفااع، املاضا  العاا  خاالل الربملاناا  مان مجع اا تّ  الايت الادو 

 أهااداف لتعماايم و مليااا  هياياا  وإنشااا  جت يااز    ااادة  رملانااا   اادة وتقااو . العااام أحنااا  مجياا  يف الربملانااا 
 .حوهلا حكوما  مسا لة م  املستدامة التنمية

 

 للربملاناا  الفعلياة القادرا  حيا  مان أو اجلغرافياة الناحياة مان سوا  جدا   متفاوتة الصورة هاه ف ن جل ، وم 
 املسااتدامة التنميااة   هااداف املتعلقااة الربملانيااة العمليااا  نتااائج تتفاااو  أن املاارجح وماان. حاااوها حتاااو أن  لاا 

 تلا  سايما ال الربملاناا ، مجيا  تف ام وم. االختباار مان زيادسايتطلب األمار املو  البلادان،  اني فيماا  شك  يبة
 .املستدامة التنمية ألهداف العامل  الطا   النمو، املتقدمة البلدان يف املوجودة

 

 تعزياز يف املاوارد مان املزياد اساتثمار إىل املااحنني وجمتما  الادو  الربملاين االحتاد سيحتاج ،شدما   املض  أج  ومن
 إىل احلكوماااا  وساااتحتاج. املساااتدامة التنمياااة أهاااداف  لااا  املوسسااا  الطاااا   إضااافا   لااا  الربملاناااا  شااادرا 
 الوفااود ويف املسااتو  الرفياا  السياساا  املنتااد  إىل الطو يااة االستعراضااا  يف اسااتباش   شااك  الربملانااا  إشاارا 
 .املستو  الرفي  السياس  املنتد  دورة إىل الوطنية
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Eighty MPs from 34 national delegations were in attendance. 
 

Mr. Saber Chowdhury, President of the IPU, welcomed participants to this side event of 
the IPU at the High-Level Political Forum (HLPF). He noted that attendance had more 
than doubled from last year both in terms of individual MPs and parliaments represented, 
which showed that the IPU was making inroads in connecting the parliamentary 
community to the UN-led global review process for the SDGs. 
 

Mr. Martin Chungong, IPU Secretary General, moderated a panel with Mr. José Carlos 
Mahía, Speaker of the House of Representatives of Uruguay, Ms. Petra Bayr, MP, 
National Council of Austria, Mr. Amadou Cissé, MP, National Assembly of Mali, and 
Ms. Shazia Rafi, President and Convener, AirQualityAsia.  
 

Mr. Chungong opened the meeting referring to the spring session of the IPU Committee 
on UN Affairs , in April 2017, which provided a first opportunity for MPs to take stock of 
parliamentary action on the SDGs and discuss the main theme of the HLPF—poverty 
eradication. He then went over IPU’s recent efforts to help parliaments integrate the 
SDGs agenda and play a role in their implementation, which included: a self-assessment 
toolkit, prepared with UNDP, to help parliaments institutionalize the SDGs; a number of 
regional seminars for parliamentarians to help raise awareness of the SDGs and 
address key policy questions; and a model parliamentary resolution outlining the key 
steps parliaments need to take to strengthen accountability and national ownership of 
the SDGs.  
 

Mr. Chungong further elaborated on the results of a survey questionnaire sent to the 
parliaments of the 44 countries presenting national progress reports to the HLPF. The 
survey showed that only nine parliaments had been engaged, to some extent or another, 
in the government-led national consultations for the report to the HLPF, and that only 
three of these parliaments had had an opportunity to review the report before it was 
submitted to the UN. To the extent that this survey provides a gauge of parliamentary 
engagement in the global review of the SDGs, the results show that there is still a long 
way to go. 
 

The panel presentations and the ensuing debate provided strong evidence of the policy 
guidance SDGs were providing to parliaments around the world. The discussion also 
provided many examples of concrete steps parliaments were taking to mainstream the 
SDGs in their legislative and oversight work.  
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Main messages and recommendations 
 
 

 The SDGs signal the need for a more pro-active stance in economic, social and environmental 
policy. All of the goals require legislative and regulatory reforms that parliaments are well 
positioned to initiate or support. As shown in countries as different as Uruguay, Spain and Kenya, 
for example, pro-active legislation and increased budget support helped reduce poverty rates, 
narrow inequalities, and provide universal health care. In Sierra Leone, legislation helped reduce 
malnutrition and prevent teen pregnancies through sexual education. A number of parliaments 
have passed gender equality legislation to increase the representation of women in politics.  

 

 In addition to issue-specific legislation, parliaments can adopt framework legislation to provide an 
enabling environment for civil society and the private sector to contribute to the SDGs. In Benin, 
for example, a new law on public-private partnerships created better conditions for foreign 
investments. 

 

 The inter-connected nature of the SDGs requires an all-of-parliament approach to overcome silos 
and look at every issue from several perspectives at once. This is particularly true in the response 
to poverty—the main theme of the HLPF— which must be measured and approached multi-
dimensionally, going beyond the basic income definition. The simple issue of air quality, 
highlighted from the panel, crosses over a number of SDGs. Reducing air pollution drastically 
improves health, raises productivity and helps combat climate change. Parliaments need to be 
clear as to the main drivers of such a problem and take action to tackle it by, among other, 
investing in air quality monitoring, setting national targets, tightenening anti-pollution regulation, 
and cutting subsidies to fossil fuels. 

 

 Institutionalizing the SDGs in parliaments requires engaging all members, not just those from 
development committees. In many parliaments, development thinking is still rooted in the MDGs 
framework, which posited development as a process pertaining only to developing countries. In 
many developed countries’ parliaments, many MPs have yet to take stock of the SDGs as an 
agenda that relates to them when addressing high poverty levels, growing inequalities, and 
questions of good governance as well as environmental issues. In all countries, parliaments must 
insist that the government appoint a focal point for the SDGs to streamline communications with 
parliamentarians as well as with the various parliamentary committees. 

 

 The SDGs challenge MPs to make full use of the legislative and oversight powers that almost 
everywhere are granted to parliaments under the constitution. Parliaments can organize their own 
response to the SDGs by improving coordination between committees, by setting up a 
parliamentary caucus or a specialized SDGs committee, by ensuring that a national plan for the 
SDGs is drawn up and a progress report presented to parliament, and by reviewing all acts of 
legislation, including the budget bill, through an SDG lens. 

 

 Participants from Denmark, Kenya, Mali, Nigeria, Mexico, Sierra Leone, Togo, and the UK 
reported that their parliaments either retooled existing committees or set up new parliamentary 
structures such as a caucus, a working group, or a specialized committee to coordinate 
legislation and other acts of parliament on the SDGs. Typically, membership in these bodies is 
open to all members from all committees. SDG committees tend to be composed of the chairs of 
the portfolio committees who can control their committee’s respective work programmes. The 
Parliament of Ecuador created a “fiscal unit” to curb tax evasion and raise revenue for the SDGs. 
The Parliament of Jordan adopted a plan to review all existing legislation from the standpoint of 
the SDGs. 

 

 While a coordinated parliamentary response to the SDGs is taking root, there remain many 
challenges and gaps to be filled in terms of parliamentary capacities and legal authority to 
oversee implementation. In Jordan, for example, parliament has only a limited role in the budget 
proposal presented by the government. By contrast, Morocco’s Parliament has strong authority to 
review the budget and request amendments but lacks the capacities, in terms of expectations, to 
fully perform those functions. Echoing the initial remarks by the IPU SG, a parliamentarian from 
Belgium lamented that only a few parliaments were engaged in the voluntary national reviews, 
which cast doubt on the claim of inclusiveness made by many governments. An MP from Austria 
noted that none of the main panel discussions of the HLPF featured a parliamentarian. 
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 At the closing of the meeting, Mr. Anti Avsan, MP, President of the IPU Committee on UN Affairs 
reminded participants of the important function of his committee, whose spring session each year 
functions as a forum to facilitate a regular exchange of best practices and lessons learned in 
SDGs implementation. He encouraged all present to work with colleagues on an SDGs motion 
based on the IPU model and to consider performing the self-assessment facilitated by the new 
IPU toolkit. 

 
 
Conclusion 
 
The discussion during the HLPF as well as the information IPU collected from parliaments over the 
past year show a rising level of awareness of the SDGs in parliaments worldwide. Several parliaments 
are retooling and establishing structures and processes to mainstream the SDGs while holding their 
respective governments to account.  
 

However, this picture is very uneven both geographically and in terms of the actual capacities of 
parliaments to follow suit. The results of parliamentary processes for the SDGs are likely to vary 
greatly across countries and will need to be tested further. The universal nature of the SDGs has not 
fully been understood by all parliaments, particularly those in developed countries.  
 

Going forward, the IPU and the donor community will need to invest more resources in strengthening 
the capacities of parliaments to institutionalize the SDGs. Governments will need to pro-actively 
engage parliaments in the voluntary reviews to the HLPF and in the national delegations to the HLPF’s 
session proper. 
 
 
 
 
 
 


