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البرلمانات



ثثال في مباشرة البرلمانات ذكر تم 
:اإلعالن من مواضع
عن مباشرة تتحدث 45 الفقرة 

 التشريعي البرلمانات دور
الموازنة، إقرار وفي والرقابي

الى البرلمانات تذكر 52 الفقرة 
 األخرى المؤسسات كل جانب
  اجندة ملكية في تشترك التي

2030
خاص دور الى وتشير 79 الفقرة 

 اضاالستعر مسار في للبرلمانات
نيةالوط التقارير واعداد والمتابعة

2030البرلمان ودوره في نص أجندة  
يةالوطن الملكية على النص يجري مرة كل في 

 ين،مع بلد في الحكومة او الدولة مسؤولية وعلى
 نم جزء ألنها أيضا، البرلمانات يعني ذلك فإن

.الوطنية الحوكمة منظومة
لتعدي ضرورة الى اإلشارة تجري مرة كل في 

 فيذلتن جديدة تشريعات اصدار او التشريعات
 حقيقت بان االستنتاج يمكن او ،التنموية االجندة

 يكون تشريعيات تدخال يتطلب معين هدف
.معنيا البرلمان

والشفافية الرقابة على ينص مرة كل في 
 اتعده التي الوطنية الخطط تنفيذ ومتابعة

.معنيا البرلمان يكون الحكومات،



ملع من يجعل والكونية واإلقليمية الوطنية والمستويات والمؤثرات العوامل تداخل 
.الوطني الحيز وأثره تأثره في ويتجاوز تعقيدا، اكثر البرلمانات

واالقتراض ثمار،االست واتفاقيات بالتجارة الخاصة االتفاقيات فيها بما ،الدولية االتفاقيات  
 العولمة عصر في األهمية بالغة مهام كلها الخ،...)والداخلية( الخارجية الديون وإدارة

 تيارواخ التنمية تمويل وعلى التنمية، مسار على لتأثير شديدة عناصر وهذه الراهن،
.المالئمة الوطنية السياسيات

وفوائدها ومضمونها، اعدادها، آليات على التعرف مسؤولية البرلمانات على يقع  
 او ديلهاتع او قبولها بشأن النهائي القرار اتخاذ البرلمانات على يقع واحيانا ،ومخاطرها

  .المجال هذا في بدقة الحكومة أداء ومراقبة رفضها،

أدوار جديدة للبرلمان في ظل العولمة



بابأس معالجة على تعمل تحويلية االجندة 
  ،المشكالت

استثناء او اغفال وعدم النسانا محورها 
  ،والمساواة العدالة تحقيق نحو احد
االبعاد كل شمول الرئيسية خاصيتها 

 بينها، ما في والتكامل
حسنو المعرفة الى االستناد فعاليتها شرط 

والتقييم، والتنفيذ التخطيط
والكوكب التنمية استدامة نجاحها معيار 

عليه، والحياة
وتمكين المشاركة هو عملها أسلوب 

 .الناس

؟2030هل من مهمة تحويلية للبرلمان في ضوء اجندة 

عبروت الناس تمثل هيئات هي بما البرلمانات 
 وبحكم ،الحوكمة منظومة في صوتهم عن

 ارإقر في ودورها والرقابي، التشريعي دورها
 يف رئيسية مسؤوليات عليها تقع الموازنة،

 ،2030 اجندة بروح االلتزام ضمان
 .هاب التنفيذية السلطات التزام على والحرص

في قفيتو التنمية تحقيق في بلد أي نجاح ان 
 أداء من البرلمانات تمكين على منه جانب
 اقتناع وعلى وجه، اكمل على هذا دورها

 اجل من الجهد وبذل بدورهم البرلمانيين
  .سةوكمؤس وجماعيا فرديا بمتطلباته اإليفاء



1 -خطة عمل البرلمانيين 
المشاركة في أطر المتابعة اإلقليمية والعالمية1.

.aعربي للتنمية عقد اجتماع تحضيري سنوي لتحضير المشاركة البرلمانية في المنتدى ال
المستدامة

.bبرلمانات االجتماع يستعرض التطورات السنوية لألنشطة السنوية للبرلمانيين وال
2030بالنسبة ألجندة 

.c مرة كل سنتين 2030اعداد تقرير عن المساهمات البرلمانية في اجندة
.dتدامةالتوافق على رسائل وتوصيات ترفع الى المنتدى العربي للتنمية المس
.eمشاركة البرلمانيين في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

)ةمع فروع وطني(تشكيل شبكة البرلمانين من اجل التنمية في البلدان العربية 2.
.aبرلمانيين انشاء منصة تبادل تجارب وخبرات، الكترونية ومباشرة، لتسهيل وصول ال

الى المعلومات واإلنتاج المعرفي المساعد على أداء دورهم في التنمية



2 -خطة عمل البرلمانيين 

تطوير قدرات البرلمانيين والبرلمانات على أداء دورها التنموي3.
.aفي مجال مشترك تنظيم ورشة بناء قدرات إقليمية على االقل سنويا
.bفادة من ما هو انتاج دليل عام للبرلمانيين متكيف مع خصائص المنطقة العربية باالست

منتج سابقا، مع المواد التدريبية الملحقة به
.cموي واجندة انتاج دليل للبرلمانيين عن كيفية تحليل ومناقشة الموازنة من منظور تن

، مع المواد التدريبية الملحقة به2030
مية او بناء على االحتياجات اإلقلياالستجابة للطلبات الموجهة لمنظومة األمم المتحدة، 4.

ي، وبرنامج الوطنية الخاصة بكل برلمان، على ان تتولى االسكوا مسؤولية التدخل اإلقليم
طالقا األمم المتحدة اإلنمائي مسؤولية التدخل الوطني، ضمن روح التعاون والتكامل وان

.من المواد المعرفية المنتجة في العالم والمنقطة



القطاع الخاص



هل االزدهار هو نفسه النمو االقتصادي؟
  النمو االقتصادي ليس هدفا قائما بذاته 2030في اجندة...
  ربح والمنفعة بالنسبة الى الشركات العالمية العمالقة وأصحاب القرار الفعلي في العالم، ال

...  القصوى هو الهدف
 5المجاالت الخمسة في الديباجة (تشدد على مفهوم االزدهار ال النمو  2030اجندةPs( ،

:أمور 3ويعني ذلك 
.  ان النمو وسيلة لخدمة الناس، وليس هدفا نهائيا -1
.النمو المرغوب به والذي يحقق التنمية هو النمو المقترن بالعدالة -2
.  تدامةالنمو المرغوب به هو النمو الصديق للطبيعة والذي يستجيب لمتطلبات االس -3
  د تحقيق االزدهار لجميع الناس وبالتوافق مع الطبيعة، وق 2030والمطلوب في اجندة

اسع بهذه يجب النظر الى اهداف التنمية المستدامة االقتصادية، السيما الهدفين الثامن والت
.الروحية



ال تنجح االعمال في مجتمعات منهكة او فاشلة: القطاع الخاص

:2030خمسة اسباب لتبني اجندة 

ةفرصة للتوسع في مجاالت جديدة مبتكر -1
امةتطوير المنتجات والعمل من منظور االستد -2
 تعزيز العالقة مع الشركاء ومواكبة تطور -3

السياسات
استقرار المجتمعات واالسواق -4
لغة وغايات مشتركة مع المجتمع -5

:ثالث مبادئ موجهة

احترام القوانين -1
ية احترم المعايير الدول -2
احترام حقوق االنسان -3







المجتمع المدني



الشراكة يجب ان تشمل كل مراحل اجندة التنمية

 الشراكة تمارس
ت على المستويا

الدولية 
واإلقليمية 

 والوطنية ولكل
اه مستوى قضاي
.يهوآلياته وفاعل



دور المجتمع المدني في مسار التنمية

اإلقليمية ، ال بد من حضور المجتمع المدني في المنتديات العالمية و)صياغة المفاهيم(المفهمة في مرحلة •
ير عن من أجل ضمان حضور وجهة نظره في صياغة الخطة وتفسيرها، والحرص على التوازن في التعب

؛وجهات نظر جميع االطراف
ماعية مشاركة المجتمع المدني ضرورية من أجل إسماع صوت الفئات االجت التكييف الوطنيفي عملية •

؛جتمعالمهمشة وضمان أن تكون عملية التكييف تضمينية وشاملة ومعبّرة عن التنوع القائم في الم
وت على المجتمع المدني أن يحرص على إدراج أولويات الفئات المهمشة ومن ال ص التخطيط،في مرحلة •

؛لهم، وحاجاتهم في الخطط الوطنية، وأن تكون هذه الخطط مستجيبة الحتياجات جميع الفئات
والمحلي  يقع على المجتمع المدني قسط من المسؤولية في التدخل الوطني والقطاعي التنفيذفي مرحلة •

؛لتقديم الخدمات أو تنفيذ المشاريع اإلنمائية
؛دم المحقق، على المجتمع المدني أن يقوم بمتابعة علمية وبتقييم موضوعي للتقالرصد والتقييمفي •
تطوير  ، بحيث يساهم فيالمساءلة والتصحيحأخيراً، على المجتمع المدني أن يلعب دوره أيضاً في •

.  االتجاهات واالستراتيجيات الوطنية لتصبح أكثر تقّدماً واستجابةً من سابقتها



مخطط بصري عن دور المجتمع المدني في المسار التنموي



معيقات الشراكة مع المجتمع المدني في العمل التنموي

دوليا
فرض االجندات الدولية على المنظمات الوطنية•
عالقة مانح بمستفيد، ال عالقة شراكة؛ وحصر التعامل مع جمعيات محددة•

ااقليمي
نيضعف مرونة المؤسسات اإلقليمية وضيق مجال المشاركة الفعالة المجتمع المد•
تفضيل التعامل مع الجمعيات والشبكات القابلة للضبط•

وطنيا
اصضعف الثقة بين المجتمع المدني والحكومات، وضعف التفاعل مع القطاع الخ•
طرفةقيود تشريعية وفي الممارسة، وصوال الى مالحقات قضائية في الحاالت المت•



شكرا


