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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 مكتب شمال أفريقيا

 الدوليةاالجتماع الثالث والثالثون للجنة الخبراء الحكومية 

 تشرين الثاني/نوفمبر 02 –تشرين األول/أكتوبر 30تونس العاصمة، 

 

  أهداف التنمية املستدامة تحقيقالتقرير األول عن 

 في املغرب العربي

 موجز تحليلي
 

ك الوطني ألهداف التنمية املستدامة وإدماجها في أطر التخطيط وامليزنة
ّ

تطورات متنوعة بحسب البلدان، غير أنها  تعرف عملية التمل

 تبقى شديدة البطء عموما. 

ذات الصلة. ما عدا موريتانيا، يتعّين على البلدان الثالثة األخرى إيالء األولوية ألهداف التنمية املستدامة وتحديد األهداف واملؤشرات الوطنية 

أجل  فإن املغرب وحده بإمكانه أن يجعل منها أداة مرجعية منوبالرغم من وجود استراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة في جميع البلدان، 

 التنمويةتحقيق أهداف التنمية املستدامة، على شاكلة بلدان أوربية أخرى )سويسرا، أملانيا(. البلدان الثالثة األخرى تستعمل استراتيجياتها 

للجزائر وتونس(  بالنسبة ملوريتانيا( أو خطتها الوطنية للتنمية على األمد املتوسط )بالنسبة 2030 –املشترك والرفاهالنمو املتسارع )استراتيجية 

هذا، ويالحظ بعض التقّدم في إدماج أهداف التنمية املستدامة في السياسات القطاعية واملحلية، من أجل تفعيل أهداف التنمية املستدامة. 

 يتفاوت بحسب البلدان والقطاعات.

يه في يوليو 2030-2016في الجزائر، ال يشير نموذج النمو االقتصادي )
ّ
 إلى برنامج 2016(، الذي تم تبن

ً
، غير أنه يدمج العديد من 2030، صراحة

(. وتتكفل االستراتيجية 2019-2015وهذا هو الشأن كذلك بالنسبة للمخطط الخماس ي )اإلشكاليات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة. 

  14العتماد، بـ هي في طريق ا الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة، التي
ً
. إن أشغال مطابقة أهداف 17 أهداف التنمية املستدامة الـ منهدفا

 -اللجنة البينالتنمية املستدامة مع االستراتيجيات القطاعية مستمرة، تحت رعاية املجموعات املوضوعاتية ألهداف التنمية املستدامة و 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة، يقوده املجلس قطاعية لتنسيق أهداف التنمية املستدامة. هذا ويجري اآلن استعراض تهيئة الحكومة ل

األعلى للحسابات. ويهدف هذا االستعراض إلى تقييم التدابير املتخذة لبلوغ أهداف التنمية املستدامة واقتراح توصيات من أجل تحسين 

 .  الحوكمةانسجام السياسات العمومية وآليات 

، عن إرادته في إعداد مقاربة مدمجة وتقاربية ملختلف 2016توى بشأن التنمية املستدامة وعّبر املغرب، بمناسبة املنتدى السياس ي رفيع املس

سياق تحقيق أهداف التنمية املستدامة. فأهداف التنمية تدخل ويجري تنفيذها ضمن استراتيجيات قطاعية ال االستراتيجيات القطاعية، في 

 للبلد. وهك
ً
ل تحّديا

ّ
 وتشك

ً
( في شهر 2030-2016ذا فقد تمت املواقة على االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة )تكون حكامتها مضمونة دائما

 ملختلف السياسات ، ويمكن أن 2017يونيو 
ً
 وتقاربيا

ً
 مرجعيا

ً
تكون، كما نّص عليه في امليثاق الوطني حول البيئة والتنمية املستدامة، إطارا

بيد أنه يبدو مع ذلك أن أي موقف واضح لم يتم اتخاذه بعًد بهذا املوضوع. وهناك دراسة  العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية املستدامة،

من جارية من أجل معرفة االنسجام بين االستراتيجيةوأهداف التنمية املستدامة، وإعادة توجيه خطة عمله وتقييم االحتياجات في التمويل 

 أجل تنفيذها.

( من أجل أن تدمج فيها أهداف 2030-2016لورة استراتيجيتها الجديدة للنمو املتسارعوالرفاه املشترك )اغتنمت موريتانيا الفرصة التي قدمتها ب

 الستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك.الوطنية ذات األولوية. وقد تم وضع إطار للتوجيه والتنسيق واملتابعة  واألهدافالتنمية املستدامة 
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  املستوى  الرفيع السياس ي املنتدى إلى ستقدم التي الطوعية الوطنية املراجعات وبلورة املستدامة التنمية أهداف تتبع ويشكل
ً
 من يتجزأ ال  جزءا

  156من  مجموعة تتبع فيهال تضم قاعدة الذي ،الستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك وإعداد التقارير  والتقييم التتبعمنظومة 
ً
 مؤشرا

 املستدامة. التنمية أهداف تشمل

 التنمية أهداف إدماج ملستوى  تحليل حاليا املستدامة. ويجري  التنمية أهداف ( معظم2020-2016للتنمية ) املخطط الخماس ي تونس، يضم في

املندمج  التقييم ملنهجية وفقا الحكومة اعتمدتها معينة قطاعية استراتيجياتو  لتنميةلخماس ي لا املخطط في والقطاعات املستهدفة املستدامة

 املخطط وصياغة 2018عام  ستنطلق التي ،لتنميةل لمخطط الخماس يل املدة منتصف مراجعة عملية في مارسةامل هذه وتندمج. (RIA)السريع

 عن. 2019لعام  الجديد للتنمية اس يالخم
ً
 التنمية أهداف تدمج فيها ،2030 لعام جديدة يةو تنم استراتيجية وضع الحكومة ذلك، تنوي  فضال

 ذات التقارير  وإعداد والتقييم للتتبع آلية وضع ،االندماج دعم " ملنظومة األمم املتحدة املشترك البرنامج من الحكومة تستفيدو املستدامة. 

 ال و . 2018مايو  في الدولي والتعاون  التنمية ووزارة الخارجية الشؤون وزارة مع والذي تم توقيعه تونس "، في املستدامة التنمية بأهداف الصلة

( SNDD،2014-2020املستدامة ) للتنمية الوطنية ستراتيجيةاال : لم يتم بعد اعتمادهما رسميا، هما شاملتان ستراتيجيتانا هناك تزال

ل( SNEV ،2016-2030األخضر )  لالقتصاد الوطنية ستراتيجيةواال 
ّ
 محور  التي تشك

ً
  ا

ً
 .يس االخم لمخططل أساسيا

  يجري 
 

 املستدامة. التنمية أهداف ومراقبة وتنسيق لتوجيه املؤسسية واملسؤوليات الترتيبات وضع تدريجيا

 لجان وكذلك األول الوزير  برئاسة الوزارات بين املشتركة التوجيهية والتشاور )اللجنة للتنسيق جديدة هيكليات وموريتانيا الجزائر  أنشأت
ً
ا

كذلك و  ،الخارجية الشؤون وزير  برئاسة املستدامة، التنمية أهداف وتتبع للتنسيق الوزارات بين املشتركة واللجنة موريتانيا؛ في وجهوية قطاعية

 الجزائر(. في ،أهداف التنمية املستدامة – مواضيعية مجموعات

 رئيس برئاسة استراتيجية لجنتين: لجنة املستدامة مع للتنمية الوطنية االستراتيجية وتتبع من أجل توجيه للحوكمة إطار  وضع تم املغرب، وفي

التتبع  دور وتقوم ب املستدامة، بالتنمية املكلفة الدولة كتابة تسيرها ،قيادة ولجنة جهة، من استراتيجي وتوجيهي سياس ي دور  لها الحكومة،

 ،املستدامة التنمية ألهداف السياسية القيادة بدور  والتعاون  الخارجية الشؤون وزارة أخرى. تضطلع جهة من االستراتيجية، لتنفيذ الفعلي

 الهيكلية التي تحديد املهم من يبقى ذلك، ومواءمتها. ومع العمومية السياسات تقريب على والحوكمة العمل العامة الشؤون وزارة تواصل بينما

 املستدامة. التنمية أهداف تحقيق تنسيقب تكلفست

 التقني )القطاعي التنسيق والتعاون  واالستثمار  التنمية وزارة تتولى حين في السياسية القيادة الخارجية الشؤون وزارة تتولى تونس، وفي

كما  .2019 –املنتدى السياس ي رفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة إلى األول، الذي سيقّدم الوطني التقرير  صياغة عملية والجهوي( وتوّجه

 وإعداد والتقييم للتتبع آلية وضع االندماج، دعم " املتحدة مماأل  ملنظومة املشترك البرنامج أهداف أحد أيضا هو  مؤسس ي تنسيق آلية أن وضع

 تونس ". في املستدامة التنمية بأهداف الصلة ذات التقارير 

ا البيانات توفر  يعد ا تحدي   متفاوتة.  بدرجات البلدان، ولكن لجميع كبير 

  الوطني اإلحصائي النظام سيكون  املغرب، البلدان. ففي جميع في للمؤشرات تقييم ممارسات أجريت
ً
 من األقل ٪ على60إنتاج  على قادرا

 التنمية ألهداف الوطني املرجعي الوضع عن التقرير  يبين موريتانيا، (. وفي2016 للمندوبية السامية للتخطيط، العالمي )دراسة اإلطار  مؤشرات

 تونس، فيو. غير متوفرة املؤشرات هذه ٪ من54( أن 2017مارس  ،وزارة االقتصاد واملاليةاالستراتيجية ) الخطة بموجب املحتفظ بها املستدامة

 هذا يبلغ الجزائر، فيو٪. 55بنسبة  املؤشرات توافر  مستوى  ،2018 يوليو  في تقديمها تم التي البيانات، فجوة لتحليل األولية النتائج تظهر 

 عجز  هناككما يالحظ أن  ٪. 50املستوى 
ً
 والحوكمة. ةوالزراع ةاملتعلقة بالبيئ البيانات في أكبر  ا

 لتطوير  الوطنية االستراتيجية موريتانيا وضعت املؤشرات، املخصصة لتعليم املعلومات إلى لالحتياجات واالستجابة التحدي هذا ملواجهة

 منظومة بالفعل لديها والجزائر( وتونس البلدان )املغرب بعض(. 2015-2011) السابقة االستراتيجية تقييم أساس على (،2020-2016اإلحصاء )

 آليةلوضع  االستفادة منها يمكن والتي املستدامة، للتنمية ةالوطني االستراتيجيةب املتصلة املستدامةالتنمية و  ةالبيئ مؤشرات لتتبععملياتية 

 أهداف تتبع في املستدامة والتنمية للبيئة واإلقليمية الوطنية املراصد دور  في النظر  ينبغي الغاية، املستدامة. ولهذه التنمية ألهداف جديدة تتبع

 املستدامة. التنمية

أول تقرير تطوعي إلى املنتدى السياس ي الرفيع املستوى حول  2016، املغرب هو البلد املغاربي الوحيد الذي قدم في عام فيما يتعلق بالتقارير

 .2019رها األول إلى املنتدى السياس ي الرفيع املستوى في عام التنمية املستدامة. وكل من الجزائر وموريتانيا وتونس مسجلة رسميا لتقديم تقري

، التي تشترك في الحاجة إلى زيادة املوارد الداخلية ومساهمة القطاع تظل مسألة تمويل التنمية املستدامة مطروحة على جميع البلدان

( وتحسين مناخ األعمال لجذب 17-17والهدف  PAAAالخاص، ال سيما من خالل مقاربات الشراكة بين القطاعين العام والخاص )انظر 
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االستثمار األجنبي املباشر إلى القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ملواجهة هذا التحدي، ستحتاج 

 البلدان أيًضا إلى اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل:

ذات األولوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ومراعاة الترابط بين أهداف التنمية  توجيه التدفقات املالية املباشرة إلى القطاعات ▪

 امليزانية؛املستدامة في تخصيصات 

 التمويل؛تنويع خيارات التمويل باستخدام تشكيلة مناسبة من أدوات  ▪

 واملصارف؛وضع اإلطار املناسب لتيسير مساهمة القطاع الخاص  ▪

، ليةولددرات المباالصناديق، وا)مثل رة لمتطواملتنوعة والتمويل در وأدوات افضل من مصاأبشكل دة الستفااعلى رة لقدوالمعرفة اتعزيز  ▪

 لخ(.اء، الخضرات السندوا

 أبان التحليل املوضوعاتي عن التقّدم املحرز ولكن كذلك عن التحديات الواجب مواجهتها: 

منظمة من األهداف اإلنمائية لأللفية في مكافحة الجوع ) الغايةقيا التي حققت املغرب العربي هو املنطقة دون اإلقليمية الوحيدة في أفري

من أهداف التنمية هدف  2.1انتشار انعدام األمن الغذائي الحاد ) إن (.2016عن انعدام األمن الغذائي،  إقليميةملحة  األغذية والزراعة:

موفقا  املقاس( 2املستدامة 
ّ
في شمال أفريقيا )ما عدا موريتانيا، التي تعتبر ٪ 12(، يكون حوالي FIES) املعاشقياس انعدام األمن الغذائي  لسل

(. وعلى 2017، منظمة األغذية والزراعة: تقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية في العالمأفريقيا )٪ في 26مقابل ضمن مجموعة غرب أفريقيا( 

زادت وقد إنتاج الحبوب ال يغطي الطلب ويبقى عرضة للمخاطر املناخية. في  الوطني فإن العرضنمو اإلنتاج الزراعي،  فيالرغم من املكاسب 

) ال سيما في  ةالزراعي اتاالستثمار  توإذا زاد لماء.ل املقتصدةمساحة األراض ي الزراعية املروية بشكل كبير وتحسن استخدام تقنيات الري 

 اعي واإلنتاجية، في جميع البلدان، التحسن املستدام لإلنتاج الزر  يبقى، (املغرب وموريتانيا
ً
الهادفة الزيادة الكبيرة االستثمارات في البحوث ب رهينا

ؤثر بشكل خاص على النساء والشباب. هشاشة ت وهي، يةاملناخ التغيراتالقطاع تجاه  لهشاشةالتربة واملياه والتصدي  صيانةتقنيات  لتحسين

االتحاد  بهي أوص ى الذالحد األدنى من األهداف  بلغبلد  وال يوجد أياركة القطاع الخاص. كما تعاني سياسات االبتكار من نقص التنسيق ومش

 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي للبحث والتطوير.1 تخصيص وهو  األفريقي،

، وينبغي أن تكون 
ً
 الحد من البطالة وتحسين فرص العمل للشباب والنساء هي من بين أولويات السياسات العمومية الشاملة والقطاعية أحيانا

. ويجب معالجة هذه القضايا في إطار شامل ومفصل يتضمن سلسلة من التدابير يدعم بعضها الترابيموجهة بصورة منهجية على املستوى 

. وتشمل هذه التدابير تنويع البنيات االقتصادية، والحد من عدم املساواة في التنمية 
ً
التي أدت إلى نزوح جماعي من الشباب إلى  الترابيةبعضا

لكبر املراكز الحضرية، وإدماج القطاع غير الرسمي )أ
ّ
عدم التوازن بين املؤهالت واحتياجات القطاعات الحد من (، و في يومنا هذالشباب ل مشغ

تم تطوير برامج لتحسين توظيف الشباب وإدماجهم وقد أفضل.  وتوسيع   ودعم هيكليات ريادة األعمال وتوجيهها نحو استهدافاالقتصادية، 

(، ANSEJمخصصة مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في الجزائر ) هيكلياتن جميع البلدا وضعتاملنهي وتعزيز روح املبادرة. وقد 

( في موريتانيا والوكالة ANAPEJ( في املغرب، الوكالة الوطنية للنهوض بتشغيل الشباب )ANAPECوالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات )

التي تكون تكلفتها عالية نسبًيا ، لها تأثير إجمالي  األجهزة،فإن جميع هذه  ذلك، ( في تونس. ومعANETIالوطنية للتوظيف والتوظيف الذاتي )

 بشكل كاف. مستهدفةغير هي من الشباب و  قليلفقط إلى عدد  تصل إنهامحدود. 

ب النوع االجتماعي، هناك جوانب هامة متعلقة بالعمل غير املستقر، والعمالة غير الرسمية، والتغطية االجتماعية والتفاوت في العمالة )بسب

 واملناطق، وقطاعات النشاط( ال تحظى باالهتمام الكافي.

(. وقد حددت البلدان لنفسها هدف تعزيز أمن 2014في عام  ٪38.8( يكون عاًما، باستثناء موريتانيا )1-7يكاد الوصول إلى الكهرباء )الهدف 

ر الطاقة من خالل وضع قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، وتنويع خليط الطاقة الذي يسيطر عليه الوقود األحفوري )الغاز والنفط والفحم( بأكث

٪، والرفع من قيمة اإلمكانات الهامة للطاقة املتجددة )طاقة الرياح، الطاقة الضوئية، الطاقة الشمسية املركزة( وللكفاءة الطاقية. 70 من

جميع  وقد تعهدتفرص عمل مستدامة. لضافة و املقيمة لل خالقةهذان القطاعان األخيران يوفران فرًصا لتطوير قطاعات صناعية جديدة 

األهداف التي  ومع كون . 2020، بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام (CDNمساهمتها الوطنية املحددة ) إطار في البلدان، 

املغرب وموريتانيا بشكل ملحوظ من  كل من زادفقد . آخرختلف من بلد إلى ي يةرحلة االنتقالاملحددتها البلدان طموحة، فإن التقدم املحرز في 

 ة.يكفاءة الطاقالالجهود الرامية إلى تعزيز ب لالرتقاء قائمةال تزال  غير أن الحاجةالطاقة،  خليطتجددة في امل الطاقاتحصة 

 واعتماد نسبي على الواردات. إن الصناعة
ً
 إن اقتصادات بلدان املغرب العربي تفتقر إلى التنوع والرقي، مع عرض للتصدير ال يزال محدودا

اسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، توفر الفرصة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وخلق فرص عمل. التحويلية، وهي الركيزة األس
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 في السنوات األخيرة. كما تظل مساهمته في التوظيف محدودة.  ذلك،ومع 
ً
 كبيرا

ً
فإن حصة هذا القطاع من الناتج املحلي اإلجمالي لم تشهد تغيرا

٪ فقط في 10٪ من اإلنتاج الصناعي في البلدان الصناعية، فإن حصتها تبلغ 80منتجات التكنولوجيا املتوسطة والعالية حوالي  وبينما تمثل

  املحلي،الصناعي، أي تطوير املحتوى  االندماجيعتبر لذا البلدان املغاربية. 
ً
  رهانا

ً
  استراتيجيا

ً
تطلب تطوير برامج مبتكرة تحل محل جزء ي حقيقيا

ن الواردات الصناعية وتعزز الصادرات. في الوقت الحاضر، تظل مساهمة الصناعة في الجهود الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار كبير م

ة في االعتبار بشكل يكفاءة الطاقال( و GHGالتكيف مع مخاطر املناخ والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ) يجري أخذال و هامشية. 

 الصناعية. واضح في السياسات

. ويهدد التصحر وتدهور املغرب العربي لبلدان كبرى  تحديات نباتي الغابوي املوارد املائية والحفاظ على الغطاء ال وتدبير تمثل مكافحة التصحر 

في إطار خطط العمل الوطنية ملكافحة  مهمةبرامج و تم تنفيذ مشاريع وقد ، تبعا للبلد. الوطني الترابفي املائة من  90إلى  80األراض ي نحو 

( ال تزال غير كافية، التشجيراإلنجازات )تثبيت الكثبان الساحلية والقارية، وإعادة  غير أن( واالستراتيجيات القطاعية، PAN-LCDالتصحر )

 ب
ً
 .يةاملناخ اتتغير الحجم التحديات التي تتفاقم بسبب قياسا

ين أولويات البلدان املغاربية، التي أطلقت جميعها عملية بلورة الخطة الوطنية للتكّيف )املستمدة من يعد التكيف مع التغيرات املناخية من ب

وفي . يتغير املناخال حول بموجب اتفاقية باريس  الوطنية،ال يتجزأ من مساهمات البلد املحددة  جزءالتكيف  إنإطار كانكون حول التكّيف(. 

ووضعت آليات  التشريعيو  على الصعيد املؤسس ي، حققت الدول تقدًما (2030-2015) طر الكوارثتنفيذ إطار سينداي للحد من مخا نطاق

املفصل وإدراجها في القرارات الوطنية املتعلقة  هاتقييمو  املخاطر الرئيسية تستمر نقاط الضعف في معرفةمع ذلك، مالية مخصصة. و 

 اعتماد سياسة إدار  يعتبر بالتخطيط واالستثمار والتنمية. و 
ً
 وتنوعا

ً
 وشموال

ً
)اإلدارات الوزارية  املتدخلينوتعزيز التنسيق بين  ،ة أكثر تنظيما

 .من بين التحديات التي يجب مواجهتها ة(وميمالعوشبه  العموميةوالهيئات 

بتمكينه البلدان من مواجهة التحديات املشتركة بفضل اعتماد حلول  ،2030التعاون اإلقليمي مدعّو للعب دور مركزي في تنفيذ برنامج عام 

اتفاق باريس  ،2063 أجندة، 2030برنامج ) 2015في عام  املبرمةاالتفاقات الرئيسية  هذا، وتحثأكثر مواءمة، وأكثر مردودية، وقابلة للنقل. 

وتعزيز التعاون وتبادل  االندماج اإلقليمي،دعم املشاريع وأطر التعاون التي تعزز على ملناخ، خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية( ا ل حو 

 الخبرات، ال سيما في أفريقيا.

 تزيد على 
ً
 على الصعيد البين 90يعد املغرب العربي، الذي يمثل سوقا

ً
إقليمي وكذلك من حيث  -مليون مستهلك، أحد أقل املناطق اندماجا

اللجنة  -٪ 3.35٪ من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان الخمسة )3مي. وتمثل التجارة البينية املغاربية حوالي االندماج في االقتصاد العال

 املغرب وتونس، محدودة. في، وخاصة ة البينية املغاربيةاملباشر  ةاألجنبي اتمشاريع االستثمار تبقى ( و 2012 ألفريقيا،االقتصادية 

 لإلشراف على على الرغم من أن األولويات اإلقليم
ً
ية محددة بما يكفي من الوضوح، إال أن هناك القليل من األطر االستراتيجية املتاحة حاليا

 عن ذلك، في حين تتشارك الدول نفس الرهانات 
ً
العمل املغاربي، وكذلك ال توجد أهداف معززة باألرقام على املستوى املغاربي. وفضال

يم نفس السياسات االستراتيجية والوطنية بهدف تعزيز التعاون املغاربي. لذا، يتعّين على اتحاد املغرب االستراتيجية، إال أنه نادرا ما يتم تصم

 لحل االفي إطار عمل  املتخذة ترجمة االلتزامات العديدةمن أجل  جهودها مضاعفةالعربي والدول األعضاء 
ً
تحاد إلى أعمال ملموسة والعمل معا

إقليمية،  -الصناعات الغذائية البين  سيما لتحقيق انسجام السياسات واللوائح التنظيمية، وتحفيز تجارة املشاكل ذات االهتمام املشترك، ال 

 لحدود، وتشجيع تبادل املعارف والخبرات ونقل التكنولوجيا.ل ةبر اعال الطاقيةتطوير البنية التحتية و وخلق سالسل قيمة إقليمية، 

تعزيز دوره  عليه. ولهذا الغرض، 2063 وأجندة 2030 برنامجد وتتبعبلدانه األعضاء في تنفيذ  مواكبةفي  هام ليقوم به دور تحاد املغرب العربي ال

انتفاع التآزر بين تدخالت شركاء التنمية على املستوى دون اإلقليمي وتحسين تأثيرها من خالل  تيسير القيادي في التنسيق اإلقليمي بهدف 

 :، هيوده حول خمسة محاور رئيسيةعليه تركيز جهيتعين املوارد. ب أفضل

 لجهود الدول األعضاء في تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ  ▪
ً
 ؛2063 أجندةتطوير استراتيجية مغاربية للتنمية املستدامة دعما

 ؛على املستوى املغاربي هاوآفاق املتحقق، والتقدم لوضعية التنمية املستدامة،املنتظم  التتبع ▪

 املؤسسة؛بناء قدرات موظفي  ▪

 وتكوينتقاسم املعرفة والخبرة واملمارسات الجيدة بين الدول األعضاء في املجاالت الرئيسية مثل اإلحصاء، والبحوث واالبتكار التكنولوجي،  ▪

 .؛املهارات، إلخ

 قي.تنفيذ مبادرات دون إقليمية، دعما للمبادرات والبرامج القارية التي أطلقها االتحاد األفري ▪

 


