
 

 

 

 
 

 

 

 باإلنابة التنفيذي األمين ،تابت منير السيد كلمة
 بمناسبة

 في المنطقة العربية 2030حول خطة التنمية المستدامة لعام المنتدى البرلماني 
 بيت األمم المتحدة، بيروت، لبنان

 24 كانون الثاني/يناير 2019

 

 

 أعضاء البرلمانات ومجالس الشورى،  أصحاب المعالي والسعادة
 السيدات والسادة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، 

 الزميالت والزمالء، 
 الحضور الكريم،

يسعدني باسم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أن أرّحب بكم في بيت األمم المتحدة في بيروت في 

 افتتاح المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. 

واسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر من السادة رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى في الدول العربية على استجابتهم للدعوة 
ومشاركتهم بوفود مهمة، كما أشكر ممثلي البرلمان اإلندونيسي واأللماني على حضورهما معنا. وأخص بالشكر شركائنا في 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية، على مساهمتهم وجهودهم في اإلعداد لهذا المنتدى، وأشكر أيضا   االتحاد 

 البرلماني الدولي على تعاونه معنا في التحضير لهذا اللقاء اإلقليمي.  

 

 الحضور الكريم،

نجتمع اليوم للمرة الثانية، وقد سبق هذا المنتدى ندوة برلمانية في أواخر العام 2017 كان من أهم توصياتها تكريس هذا اللقاء 

كمنتدى إقليمي سنوي يخصص للبحث في دور البرلمان من منظور خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وما اعتمدته الدول من 

 خطط وبرامج تسعى من خاللها إلى تحقيق أهداف وطنية تحاكي أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ومقاصدها.

نجتمع اليوم، ليس فقط للتأكيد على أن للبرلمان دورا   أساسيا   في التنمية، بل لكي نعّمق فهمنا للعالقة الوطيدة بين عمل المجالس 

التشريعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولكي نساهم في تطوير الخطاب من االلتزام بمبدأ الشراكة إلى تفعيل الشراكات 

 على كل المستويات. 

فالبرلمان هو إحدى تلك المؤسسات التي ينص الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة على تدعيمها لكي تصير فعّالة وشفّافة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. والبرلمان أيضا   هو أحد وسائل التنفيذ كما في الهدف 17. فحيث تقود الحكومات جهود التنمية، 

يبقى تحويل الخطط والبرامج التنموية الوطنية إلى سياسات وخطوات عملية متوقفا   على عمل البرلمان كمؤسسة تمثل المجتمع، 

 وتسن تشريعات تحمي مصالح وحقوق الشعب، وتدرس الميزانيات وتراقب عمل الحكومة.  

قد تختلف أساليب العمل السياسي من بلد إلى أخر، وقد تختلف أيضا   تركيبة المؤسسات البرلمانية واألدوات المتوفرة في عالمنا 

العربي، إال أنه من الصعب أن يختلف اثنان حول دور البرلمان في تمثيل الشعب والتأكد من أن الحكومة تقوم بدورها في وضع 

السياسات العامة للقضاء على الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم الخدمات األساسية لهم من صحة وتعليم وبنية تحتية، 

وحماية البيئة، وتمكين المرأة والشباب والفئات الضعيفة وحفظ الوئام الوطني والسلم المجتمعي. فبمساءلة الحكومة حول أدائها في 

هذه المجاالت وغيرها يؤدي البرلمان جزء مهم من مهمته، وفي مراقبته ألداء الحكومة على هذه الصعد يكون قد حمل بأمانة ثقة 

 المواطن به كمراقب ومسائل ومحاسب على أداء الحكومة فيما يخص مصلحة المواطن مباشرة.

 

 السيدات والسادة،

كل هذه القضايا هي ضمن مكّونات أجندة 2030. فخطة التنمية المستدامة ليست عبئا   جديدا   على عاتق الدول، بل مقاربة مبتكرة 

لمفهوم التنمية تختلف عما سبقها، أساسها حقوق اإلنسان، وهدفها تفادي االجتزاء في العمل، وأحد شروط نجاحها العمل الجماعي 

والشراكات. ولتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أتى هذا اإلطار العالمي التحويلي الطموح الذي التزمت كل بلدان 
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لُ  على البرلمان في ضمان التقدم السليم نحو اإلصالح والتنمية  العالم على العمل بمبادئه وتحقيق أهدافه، وفي هذا اإلطار يُعَوَّ

 واالستدامة واالستقرار. 

يعول أيضا   على البرلمان إليجاد حلول مبتكرة إلحدى أكبر المعوقات التي تواجه البلدان النامية، وهو تمويل التنمية. فتحقيق التنمية 

المستدامة التي ال تستثني أحد أمر مكلف. وبحسب بعض الدراسات الحديثة، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب ليس فقط 

موارد كبيرة بل إعادة النظر في طريقة توزيع الموارد بحسب القطاعات واألولويات. مثال   لقد أصبح معروفا   بأن الهدف الرابع 

حول التعليم في البلدان األقل نموا   ال يمكن تحقيقه بأقل من 10 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، وكذلك بالنسبة للهدف الثالث حول 

الصحة. فالتغير التحويلي هو ليس فقط على مستوى التخطيط، بل يستوجب ميزانيات تربط السياسات التنموية بالسياسات 

االقتصادية والضريبية والمساعدات الخارجية واستثمارات القطاع الخاص. وفي هذا دور مهم للبرلمان في إقرار موازنات 

 تستجيب لطموحات المواطن ومواءمة ألهداف التنمية المستدامة.

قد يتطلب ذلك تحسين أساليب عمل المؤسسة التشريعية وتفعيل أدواتها وشراكاتها لكي تكون لها أيضا   رؤية واضحة وبرنامج 

تواكب من خالله القضايا العامة واألداء الحكومي عن قرب. وهذا في صلب أهداف هذا المنتدى حيث سنستعرض معا ، اليوم وغدا ، 

كيف بدأت بعض البرلمانات بوضع مسار التنمية المستدامة على قائمة أولوياتها والعمل فعليا   بما دعت إليه خطة 2030 من تضافر 

 وتعاون مع كل الشركاء الوطنيين لتحقيقها. 

 السيدات والسادة،
يعتبر هذا المنتدى ركنا   مهما    من االجتماعات اإلقليمية التي تصب مباشرة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي سينظم هذا 

العام تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" أسوة   بشعار المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019. لذا تم 

وضع برنامج العمل تحت هذا العنوان، وستشكل المشاركة والمساواة والشمول مدخال للنقاش واالطالع على تجارب ومبادرات 

برلمانات من المنطقة العربية ومن دول أخرى في صنع قوانين وتشريعات تراعي حقوق االنسان وتهدف إلى تحقيق العيش الكريم 

 للجميع.  

كما سيتم البحث في دور البرلمانات في المتابعة واالستعراض، حيث تشكل االستعراضات الطوعية الوطنية التي تبلغ فيها 

الحكومات شراكتها على المستوى الدولي، مستوى التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطة عملها ل2030. تشكل هذه االستعراضات 

مدخال   هاما   لتفعيل الشراكة بين الحكومة والبرلمان. وتثبت التجارب خالل السنوات الثالثة الماضية أن هناك حاجة إلى تعزيز دور 

 البرلمان في متابعة التقدم المحرز في العديد من االتفاقيات واألطر الدولية.

ووفاء   بمبدأ الديمقراطية والشمولية والمساواة وعدم إهمال أحد، وكما تنال الحكومات حصتها من الدعم الفني والمشورة من 

منظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تساند الدول األعضاء بكافة مكوناتها، التزمنا في اإلسكوا، ومع شركائنا، 

بتنظيم هذا المنتدى سنويا   ليكون منصة للبرلمانات العربية للتعاون وتبادل المعرفة والتجارب وبناء قنوات تواصل مع مختلف 

 أصحاب المصلحة.

بح من الضروري العمل على وضع آليات عمل ، أص2030وبانعقاد الدورة الثانية من المنتدى البرلماني العربي حول أجندة 
ورفع قدراتهم المؤسسية والفنية للمساهمة في تنفيذها  2030مشتركة تساهم في زيادة معرفة البرلمانيين بخطة التنمية المستدامة 

 ورصد التقدم المحرز نحو أهدافها.
نمائي والبنك اإلسالمي للتنمية، ولكل من ساهم في لكم جميعاً ولشركائنا في برنامج األمم المتحدة اإلوفي الختام أجدد شكري 

  ولضيوفنا إقامة طيبة في لبنان.كل النجاح ، وأتمنى لمداوالتكم المنتدىا لهذاإلعداد 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 


