
 

 

 

 
  

 

 
 استشارة مع المجتمع المدني  حول تنظيم بالغ إخباري 

 المغربببشأن التقرير الوطني حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
 

برنامج المشترك الفي إطار  ،تفعيال للمقاربة التشاركية في إعداد التقرير رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة، تقرر
تبع إنجاز هذه  وعشر وكاالت أممية أخرى بالمغرب، لدعم ت للتنميةوبرنامج األمم المتحدة المندوبية السامية للتخطيط بين 

إبراز مجهوداتها في المشاركة في  من أجل  المجتمع المدنيجمعيات تنظيم استشارة مع  ،إعداد التقارير بشأنهاو األهداف 
 .أوسع اتوافقي ابعداألخير محتوى هذا بالتالي إعطاء و  إعداد هذا التقرير

 
يمكنهم الولوج إليها  استمارة إلكترونية ة الفاعلين الجمعويينإشار  تنظم هذه االستشارة عبر اإلنترنت من خالل وضع رهنو 

تحديد أجل تعبئة االستمارة في أواسط   كان من المتوقع.و https://forms.gle/GBDKAoMChfUTpx1s8على الرابط 
حول الموضوع   هذه الفعاليات الجمعوية معلقاء تواصلي  عقد ،بعد استغالل المعطيات المجمعة، شهر أبريل المقبل ليتم

بسبب انتشار فيروس التي تعيشها بالدنا  الصحية    للوضعيةونظرا    .بالرباطالمقبل  شهر أبريل  غضون النصف الثاني من  في  
أجل تثمين  نوم الشهر. من نفس  20إلثنين ا ومغاية ي إلى ملئ هذه االستمارة وإرسالهاتم تمديد تاريخ ، 19-كورونا كوفيد

 .في هذه االستشارةوالمكثفة نشطاء الجمعويين للمشاركة الواسعة  الهيب بكافة ، نآرائهملمساهماتهم و أقوى  
 

مع السياق 20301خطة التنمية المستدامة مة ءأنشطة تملك ومالسياق تندرج في وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االستشارة، 
حيث تم تنظيم استشارتين وطنيتين حول أهداف  هذه الخطة، المغرب مباشرة بعد تبني األمم المتحدة لأنجزها التي  ،الوطني

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج  من طرف  2019و 2016التنمية المستدامة سنتي 
سيما المنظمات غير ، شاركت فيهما جميع األطراف المعنية والللتنميةوالمندوبية السامية للتخطيط وبرنامج األمم المتحدة 

 .الحكومية
 

 قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز مجموعة من األشغال حول أهداف التنمية المستدامة، نخص منها بالذكر كما
النتقال من أهداف األلفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة، وبحث وطني حول تصورات المغاربة  شامل حول ا تقرير

تنظيم ثالث  باإلضافة إلى، 2المستدامة و وضع منصة إلكترونية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامةألهداف التنمية 
، بتعاون مع الواليات 2019و 2017سنتي  بينالجهوي لسياق في اأهداف التنمية المستدامة تفعيل جهوية حول استشارات 

من صندوق األمم المتحدة  بدعم أسفي، و -مراكشمكناس و  -الحسيمة، وفاس -تطوان  -والمجالس الجهوية لجهات طنجة
 للسكان. 

 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf1   للمزيد من المعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، تصفح الرابط 

 /https://odd.hcp.ma، تصفح الرابط   المندوبية السامية للتخطيط حول أهداف التنمية المستدامة أشغالللمزيد من التفاصيل عن 2
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