
ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   1 | ص  ا
 

 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (9142 يونيو /حزيران 41) 

 

 

 أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة افتتاح

 

  دشتي من الرباط: نتطلع إلى تآزر مستمر مع المملكة وشركائنا جميعا لتحقيق تنمية مستدامة

 (الوكالة الوطنية لإلعالم)  وعادلة ال تستثني أحدا

 9101سؤولة أممية تثمن جهود المغرب المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق م 

 (عبِّر | Media1 Tv | هبة بريس | سايس بريس | حدث كم)

 افتتاح أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة (MAP) 
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دشتي من الرباط: نتطلع إلى تآزر مستمر مع المملكة وشركائنا جميعا لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة ال 

   تستثني أحدا

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 9102 يونيو /حزيران 41

" كوااإلس" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أشارت - وطنية

 المملكة في ،"المستدامة التنمية أهداف تتبعو تنزيل حول الثانية الوطنية المشاورة أشغال" افتتاح في دشتي روال الدكتورة

 لوالدو المغربية المملكة الوطني المستوى على تدعم اإلسكوا" أن إلى الرباط في الخارجية وزارة مقر في وذلك المغربية،

 نفيذت لىع ومساعدتها األعضاء، الدول قدرات وبناء الفني الدعم خالل من المستدامة للتنمية متكامل نهج تبني في العربية

 ."لمجالا هذا في الطوعية الوطنية االستعراضات ذلك في بما المستدامة، التنمية خطط في المحرز التقدم واستعراض ومتابعة

 

 وماتالحك تقودها وتشاركي، تكاملي طابع ذات بامتياز وطنية عملية هي الطوعي الوطني االستعراض عملية" أن إلى ولفتت

: وقالت ،"حداأ تستثني ال التي والعادلة الشاملة المستدامة التنمية تحقيق وفرص الوطنية والظروف الحقائق وفهم الذات لتقييم

 خطة ىءومباد قيم وترجمة التحويلية المقاربة ترسيخ على يساعد تشاركي مسار هي بل تقرير، مجرد ليست فهي بالتالي،"

 9191 لعام الطوعية الوطنية االستعراضات أن يقين على ناوإن. ومتكاملة منسقة سياسات إلى 9101 لعام المستدامة التنمية

 ."9102 عام المستدامة التنمية خطة اعتماد شملت التي األولى المرحلة تجارب عليه كانت مما وأوسع، أشمل ستكون

 

 التنموية هاوبرامج خططها مواءمة خالل من الواقع أرض على الدولية التزاماتها ترجمة في المغربية المملكة جهود" وثمنت

 ئةالبي استدامة وإلى للجميع، الكريمة العيش ظروف توفير إلى يصبو تنموي نموذج وإرساء العالمية األهداف مع الكبرى

 المسارات العربية الدول إلى اإلسكوا تقدمه الذي الدعم يتجاوز ،9101 عام خطة اعتماد منذ: "وقالت ،"الطبيعية والموارد

 ."الدولية للمسارات ويمهد اإلقليمية المسارات شتى ليطال الوطنية اإلنمائية

 

 خطة ولح البرلماني والمنتدى المستدامة للتنمية العربي المنتدى أهمها لعل سنوية منتديات تنظم برحت ما اإلسكوا إن: "أضافت

 قضايا حول عديدة يميةإقل اجتماعات تعقد وهي المدني، المجتمع ومنتدى العربية المنطقة في 9101 لعام المستدامة التنمية

 ذلك،وب. المستدامة التنمية أهداف نحو التقدم ورصد التوافق وبناء للحوار عنها غنى ال عرض واجتماعات المستدامة، التنمية

 صوت لىإ للتوصل بينها ما في والتنسيق الحوار ويعزز المعنية الجهات كل يحتضن جامع محفل توفير في اإلسكوا تنفرد

 ."الدولية المحافل إلى نقله عاتقها على اإلسكوا تحمل صوت موحد، عربي

 

 العربية طقةالمن في المستدامة التنمية لمسارات تقدمه المغربية المملكة فتئت ما الذي الدعم، على نثني أن يفوتنا ال: "وتابعت

 بعد كوالالس التنفيذية للجنة السادس لالجتماع استضافتها وعلى المتحدة، األمم لجهود دعمها على نشكرها وأن إفريقيا، وفي

 ."أيام

 

 نا،ومنطقت دولنا لتحويل جميعا، شركائنا ومع المملكة، مع مستمر تآزر إلى نتطلع المتحدة األمم مؤسسات في إننا: "وختمت

  ."عدةصاال ألجيالنا واعد بمستقبل وتعد وغدا، اليوم شعوبنا ثمارها تقطف أحدا، تستثني ال وعادلة مستدامة تنمية ولتحقيق

 

 

 ن.ح ===============
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  9101تثمن جهود المغرب المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق مسؤولة أممية 

 عبِّر | Media1 Tv | هبة بريس | سايس بريس | حدث كم
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الرباط، بثمنت األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، السيدة روال دشتي، اليوم األربعاء 

لخطة التنمية المستدامة لعام  01جهود المغرب الرامية إلى تجسيد التزاماته الدولية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 

 .على أرض الواقع 9101

المستدامة،  ةوأوضحت السيدة دشتي، في كلمة لها خالل افتتاح أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمي

أن المملكة المغربية تعمل على تجسيد التزاماتها الدولية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خالل تكييف خططها 

، وكذلك من خالل إرساء نموذج تنموي يروم توفير ظروف معيشية الئقة 9101وبرامجها التنموية الكبرى مع أهداف خطة 

 .عمل على استدامة الموارد الطبيعيةوحياة كريمة للجميع، وال

وأكدت المسؤولة األممية أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا تدعم جهود المملكة لتبني نهج متكامل 

لتنمية اللتنمية المستدامة، من خالل توفير الدعم التقني وبناء القدرات والمساعدة على تنفيذ ومتابعة التقدم المحرز في خطط 

 .المستدامة، بما في ذلك االستعراضات الوطنية الطوعية

عملية “، هي 9102وأوضحت السيدة دشتي أن عملية االستعراض الوطني الطوعي، الذي كان المغرب سباقا الى القيام بها سنة 

جاد وللظروف الوطنية وإيوطنية بامتياز، ذات طابع تشاركي وتكاملي، تقودها الحكومات لتقييم الذات وفهم أفضل للحقائق 

 .”فرص لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، التي ال تستثني أحدا

بل هي مسار تشاركي سيساعد على ترسيخ المقاربة “وأضافت أن االستعراضات الوطنية الطوعية ليست مجرد تقرير، 

 .”سياسات منسقة ومتكاملةإلى  9101التحويلية وترجمة قيم ومبادئ خطة التنمية المستدامة لعام 
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واستعرضت السيدة دشتي في ختام كلمتها، مختلف الجهود التي تقوم بها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

. وافتتحت، في وقت سابق من اليوم، أشغال المشاورة 9101لمساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 

طنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلي الوكاالت األممية الو

 .والبعثات الدبلوماسية بالمغرب

، الستعراض تنزيل أهداف التنمية 9102وستخصص هذه المشاورة، التي تأتي بعد ثالث سنوات من انعقاد مشاورة أولى سنة 

 .ومستوى تحقيق التزاماتها الدولية في هذا اإلطارالمستدامة 

ويضم برنامج هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، ورشات 

كن من ، وهي اإلنسانية والكوكب واالزدهار والسلم والشراكات، ستم9101تتمحور حول خمسة مواضيع متصلة بأجندة 

االطالع على الجهود المبذولة ودرجة مطابقة االستراتيجيات الوطنية، والعقبات والتحديات الواجب رفعها من طرف المملكة 

 .9101من أجل ضمان تنزيل أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 

أن تسفر عن صدور توصيات يونيو الجاري بمدينة سال، حيث من المرتقب  04و 00وستتواصل أشغال هذه المشاورة يومي 

 .تهم أساسا سبل النهوض بأهداف التنمية المستدامة واالستعراض الشامل لمدى تنفيذها
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  افتتاح أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة
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