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 ،االستشاريةممثلي المجالس النيابية و أصحاب المعالي والسعادة

 الزميالت والزمالء، 

 الحضور الكريم،

ومنطقتنا العربية تمر بتحوالت كبيرة و متسارعة حتى اصبح المواطن العربي يعيش نجتمع اليوم 

و النزاعات و و االحتالل حالة شديدة من القلق رغم انه ولسنوات عدة لم يشهد سوى كثير من الدمار 

 من االنتهاكات الشديدة ال دميته و لكرامته أيضا.  الحروب و التشرد و اللجوء و حاالت

و رغم كل هذه الصورة التي تبدو سوداوية بعض الشيء اال ان العربي والعربية  اليوم ال يملكون اال 

التسلح باالمل و العمل من أجل تنمية متكاملة وشاملة و مستدامة تخرج هذه المنطقة من هذا النفق الطويل و 

عالم ماضية بعزم نحو مشاركة واسعة لمواطنيها في صنع القرار و وضع الخطط التي تضعها كما دول ال

تساهم في الحد من الفقر و العوز و البطالة و الالمساواة وبناء السلم األهلي و السالم و األمن و إحالل سيادة 

 القانون. 

 السيدات و السادة،

را و قد يكون صعبا في اخذ زمام المبادرة للبدء لكل ذلك يبدو ان عليكم وانتم تجتمعون اليوم دورا كبي

لوضع تصور تشارك فيه مختلف فئات المجتمع ، دون عزلة او تهميش الحد، شامل في اطالق حوار إقليمي 

 لمستقبل هذه المنطقة تكون التنمية الحقيقية و المستدامة عمادته. 

رسم خطط التنمية الحقيقية والمضي  دور البرلمانات و المجالس االستشارية العربية في حوار يشمل 

لتنفيذ ذاك البند من إعالن "تحويل عالمنا" والذي تضمن فقرات تؤكد دور البرلمانيين في تنقيذ خطة قدما 

 في المنطقة العربية و مراجعتها و متابعتها.  2030التنمية المستدامة للعام 
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 والسادة،السيدات 

 والتنسيق   التعاون  ستلزم يمفهوم  ،وترابط محاوره عادهأب بتشعب مفهوم التنمية 2030 خطة تؤكد

وتكفل  االنسان وكذلك كوكبنا األرض ، في ظل مؤسسات تحمي الجهود بين مختلف الشركاء  وتضافر  

 هافي هدفخطة التنمية المستدامة، فلحظت ال في سياق الحكم الرشيد نت التجربة أهمية  بي  وقد  شروط االستدامة.

برلمانات وأكدت على دور ال . شاملة للجميع ،خاضعة للمساءلة ،بناء مؤسسات فعالة رة  ضرو السادس عشر

 في تحقيق التنمية.   

 مطالبون ،كبرلمانيين ،.  وأنتم اليومفعال من دون برلمانمشاركة ال تشريع وال تمثيل وال رقابة وال ف

 ،للوقوف على الحاجات لناخبيكمار الحو عن طريقدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة  بالمساهمة في

اتفاقات الدولية، و االتفاقياتإقرار ، وأدائها ومراقبة ،القرار، ومساءلة حكوماتكمانعي وإيصال صوتهم إلى ص

 . الوطنية السياسات والتشريعاتو ،التعاون اإلقليمي

 ،السيدات والسادة

ستشارية اكثر فعالية و قدرة على فيما يطالب مواطني دول منطقتنا العربية ببرلمانات و مجالس ا

دون صنع القرار و الرقابة، اال اننا جميعا ندرك حجم التحديات التي تواجهونها و الصعوبات التي تحول 

 . والرقابة والمحاسبةتمكينكم من القيام بدوركم في التشريع 

العديد من  البرلمانات، في هاومنثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة  أزمة  وما يُفاقم هذه التحديات   

يُستعاض عن بناء كثيراً ما و التواصل بين البرلمان ومختلف أطياف المجتمع. تحول دونأزمة  .المنطقةدول 

، ووقتهم ينالبرلمانيعمل  األكبر من الحيز   الخدمات، تستغرقمؤقتة تقوم على تقديم  الثقة بحلولهذه 

الدولة على  محدودية قدرةظل  في، التعليم والصحة والتشغيل عن العمل البرلماني بتسهيل خدمات فينشغلون

 . بلدان المنطقةالمحلي في العديد من ضعف أو غياب أجهزة التمثيل و ،الخدماتتأمين هذه 
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 السيّدات والسادة،

 االخوات و االخوة،

يل تعدإلى  عمدت دول  قد ف .واعدةتطورات ملحوظة شهدنا في األعوام األخيرة  الصعوبات، رغم

تها اوقامت برلمانات بتحديث هيكلي ؛أوسع البرلمان صالحيات   جديدة، فأعطتأو صياغة دساتير  دساتيرها

في درء النزاعات  مجالسساهمت و ات؛في مساءلة الحكوم ا، وعملت على تعزيز دورهالداخلية وأنظمتها

 .  األطراف السياسية توفير مساحة للحوار بين مختلفب

 ،السيدات والسادة 

ندرك ان . بها مية الشاملة والمستدامةالتن من مسيرةمن تاريخ منطقتنا و  ي هذه اللحظة المفصلية ف

في تعّهدت به ما  العالم، تحويل كغيرها من دول ،العربيةعلى الدول ف عليكم وعلينا معا مسؤوليات كبيرة . 

المستدامة حسب األولويات الوطنية أهداف التنمية  لتنسيق تنفيذاعتماد آليات ب ،اإلعالن إلى خطوات عملية

 هذا الجهدمسؤولية المشاركة في  ،شعوبللكممثلين  ،. وتقع على عاتقكم، ورصد التقدم في تنفيذهاواإلقليمية

إشراك  تقع على الحكومات مسؤوليةو. في التمثيل والتشريع والرقابةوظائفكم  ، بحكموالعمل على إنجاحه

وتنشيط الحوار والنقاش المعلومات إتاحة التخطيط والتنفيذ والتقييم، وفي  في المجالس النيابية واالستشارية

  .حول أولويات التنمية

، ومن طاقات االبتكار تتطلب الكثير من الموارد المالية والمعرفيةخطة العالم ب دول وكما التزمت

ركة على كل المستويات التزمت منظومة األمم المتحدة بالعمل على دعم كل الجهود وتفعيل الشراكة والمشا

على التزام  خير دليل ،اليوم، وهو األول من نوعه في المنطقة العربية اندون إغفال أحد. ولعل اجتماع  

العمل مع ب ،نمائيبرنامج األمم المتحدة اإلباإلسكوا وب ممثلةً  ،في المنطقة العربية منظومة األمم المتحدة

 وبيانات وخبرات.  الخطة من طاقات على حشد ما تتطلبه هذه البرلمانات العربية
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بمنطقتنا  نستطيع السير استثمرناها، قدإن  ،فرصأمامنا على أعتاب مرحلة جديدة، ونقف نحن 

أن تصدر عن هذه أتمنى على هذا األمل، كريم. عيش نمية وتووعدل أمن  تنشده شعوبها من إلى ماوبلدانها 

للبرلمانات والبرلمانيين مهد الطريق نحو االنخراط الكامل والفعال عملية ت الندوة البرلمانية اإلقليمية مقترحات  

 والمواطنة والكرامة.  واالمن االستقرار  لمستقبل من عالمي في مشروع

 ختاما،

قادمة من الشباب و الشابات  ألجيال لألمللمداوالتكم و حواراتكم كل التوفيق في فتح افق جديد  ىاتمن

 م الفرص و كثيرا ما تعطلت بهم السبل..العربيات فقد اوصدت في اوجهه

 شكرا

 

 

 


