
  

  

 

 0202جندة أآليات لرصد ومساءلة  أية :املجتمع المدني بالمغرب منظمات ندوة موضوعاتية:

 :شعارتحت  حول الهدف الرابع: الولوج لتعليم جيد

اقع : خنيفرةبني مالل  والتكوين بجهة التربية » واآلفاق الو  » 

 بمركز تقوية قدرات الشباب بأفورار 0202دجنبر  02الجمعة 

 

 71األهداف الـ  علىلتنمية المستدامة ا لصالح الجهود العالمية ترتكز، سةالقادم شريةخالل الع

أجندة ألهداف جزء من هذه ا ،0202عام ل الجديدة خطةالفي  صياغتها تتمالتي  ،غاية 761و

ً في سياسات توسوف  ،0202 مع بدوره بتطويرها،  التي يقوم المغرب التنمية،لعب دوراً حاسما

 .األهداف اإلنمائية لأللفية حصيلةمراعاة 

 

والتحديات يجب تطويرها،  واالنتظارات التيووفقا لتقارير رسمية فقد قام المغرب بتقييم اإلنجازات، 

 وحسب البيانات، يجب عليه مواجهتها فيما يتعلق باألهداف المحددة في أجندات التنمية الدولية التي

، هذا التقييم بالمغرب اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وزارة الشؤون الخارجية والتعاونأجرت 

 0270، هذه المشاورات التي تمت في سنة 0272من خالل مشاورات وطنية حول توقعات ما بعد 

 جميع مناطق المغرب. في 0272و

 

اهتماما خاصا ألجندة  الجمعوي  ضاءأولى الف ، و تماشيا مع مهمته في النهوض بالفعل الجمعوي

بالسياسات العمومية في متعلق ا للقراءة و التقييم و التحليل القياسو ذلك باعتبارها م ،التنمية منذ تبنيها

المغرب، ومدى انسجامها مع االلتزامات الدولية، فقد قام بصياغة تقرير للتقييم مبني على تصور 

، كما قام بوضع برنامج لتقوية القدرات حول  األهداف اإلنمائية لأللفيةجمعيات المجتمع المدني حول 

 ومهارات معرفة تعزيزعمله على  جانب إلىامة قائم على المقاربة الحقوقية، المستد أهداف التنمية

صانعي القرار  تعبئة، و كذا عاليقظة والترافووضع أدوات  المجال، هذا في المدني المجتمع

 والمساءلة المستدامة التنمية أهداف تفعيل تتبع مدى خالل من ،مسار الديمقراطية لدعم مواكبتهمو

 .بها المرتبطة

 

 



  

  

 

 والشراكات العالمي، والتضامن للشراكة جديًدا نظاًما يتطلب المستدامة التنمية أهداف تحقيق إن

 على ضرورة ،المركز واألرض هما، يكون فيه اإلنسان مشتركة رؤية وأهداف على المبنية الشاملة

 مع وكذلك األمم، بين التضامن اهذ يتم أن جبكما ي. المحلي والوطني واإلقليمي العالمي المستوى

 .الخاص والقطاع الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع

 

ذلك فإن الفضاء الجمعوي شريك في برنامج دولي يهدف إلى تتبع التزامات الدول حول  وانطالقا من

 المدني المجتمع منظمات آلياتحيث يقوم بتنفيذ مشروع حول اعتماد أهداف التنمية المستدامة، 

وبدعم  FORUS مع شراكةالذي يتم ب ،0202 عام بحلول المستدامة التنمية أهداف ومراقبة لرصد

 المستدامة التنمية أهداف فيه التركيز على والذي تم، للتنمية الفرنسية والوكالة األوروبي االتحاد من

 :التالية الخمسة

 ؛والرفاهالصحة الجدية  الثالث: الهدف 

 الجيد؛ التعليمالرابع:  الهدف 

 الجنسين؛ بين المساواةالخامس:  لهدفا 

  ؛المؤسسات القويةووالعدالة السادس عشر: السالم الهدف 

 األهداف لتحقيق عقد الشراكة السابع عشر: الهدف. 

 انخفاض تحديات بشأن القرار صانعي على والتأثير الوعي مستوى رفع و يهدف هذا المشروع إلى

 يتعلق فيما ومسؤولياتهم التزاماتهم على وكذلك المستدامة، التنمية أهداف وتنفيذ، المجتمع توقعات

 ، كما يهدف بشكل خاص إلى:بالمساءلة

 المستهدفة؛ الجمعيات واستراتيجيات رؤى في المستدامة التنمية أهداف دمج في المساهمة 

 ؛ المستهدفة الجمعيات مع بالموضوع الوعي تعزيز 

 المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى الدعوة  ً  ؛ المحلية لألولويات وفقا

 التنمية أهداف بتنفيذ يتعلق فيما القرار وصناع الفاعلة الجهات مساءلة إرساء تعزيز 

 ؛ المستدامة

 0202 عامل المستدامة التنمية أهداف لمراقبة تنسيقية خلق هيئة. 

 

والبيئة والثقافة االنطالقة للتنمية اإلطار يتم تنظيم هذه المائدة المستديرة بشراكة مع جمعية  هذا في

مجموعة بمشاركة  حول الهدف الرابع المتعلق بالوصول إلى تعليم جيد والتي ستتمحور، بأفورار

 .بالجهةالمدني  وجمعيات المجتمع التربويين والمهتمينالفاعلين 


