Genève, 4 juli 2013

De parlementen zijn het meest geschikt om de uitvoering van
ontwikkelingsdoelstellingen post-2015 te volgen, dixit de heer de Donnea.

de

De parlementen zijn het meest geschikt om toe te zien op de naleving van de verplichtingen
die de landen op zich zullen nemen inzake ontwikkeling na 2015, aldus de heer de Donnea,
die het woord nam tijdens de jaarlijkse vergadering op hoog niveau van de Economische en
Sociale Raad (ECOSOC) van de VN in Genève.

In een thematisch debat over de inbreng van de Economische en Sociale Raad in de bepaling
van de ontwikkelingsdoelstellingen post-2015 verklaarde de heer de Donnea in naam van de
IPU dat de parlementen, ongeacht de aard van die doelstellingen, een essentiële taak hebben
door de regeringen te dwingen verantwoording af te leggen over hun optreden en door toe
te zien op de inachtneming van de internationale verbintenissen op nationaal en regionaal
niveau.
Prominenten van de UNO die nauw betrokken zijn bij de uitwerking van het
ontwikkelingsprogramma voor na 2015 namen eveneens deel aan het debat, onder andere
Wu Hongbo, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor Economische en
Sociale Zaken, Helen Clark, Administrateur van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP, en
Amina Mohammed, Speciaal Adviseur van de Secretaris-Generaal van de UNO, Ban Ki-Moon.
De heer de Donnea zei dat de kwaliteit van het bestuur de grootste hinderpaal is voor de
verwezenlijking van de ontwikkelingsdoelstellingen. Sterke en efficiënte parlementen, die
rekening houden met de armsten en de verstotenen van de maatschappij, vormen de
hoeksteen van goed bestuur. Daarom dient men de inspanningen voort te zetten om de
nationale en regionale parlementen te versterken.
Verwijzend naar het Quito Communiqué dat in maart jl. door de IPU-Assemblee werd
goedgekeurd, pleitte de heer de Donnea ervoor om van democratisch bestuur een
volwaardig ontwikkelingsdoel op zich te maken, met meetbare indicatoren, en niet enkel een
transversale voorwaarde voor de verwezenlijking van de volgende generatie
ontwikkelingsdoelstellingen. Hij onderstreepte ook dat ECOSOC overleg moet blijven plegen
met de parlementen via de IPU, om zo de verwezenlijking van de ontwikkelingsdoelstellingen
te bevorderen.

