
املستدامة، اإلقليمي اإلفريقي الخامس للتنمية حضور ومشاركة تمثيلة عن مركز التنمية لجهة تانسيفت في اشغال املنتدى 
  ، مراكش، اململكة املغربية 2019أبريل  18الى  16من 

5ème session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable (FRADD) à 
Marrakech (Maroc) 

 وضمان األشخاص تمكين" شعار تحت ،،املستدامة للتنمية اإلفريقي اإلقليمي للمنتدى الخامسة الدورة بمراكش، أبريل 18 غاية إلى 16 من انعقدت
 ومنظومة للتنمية، اإلفريقي والبنك اإلفريقي، االتحاد مفوضية مع بتعاون  املنظمة، الجهة إلفريقيا، االقتصادية للجنة بالغ وحسب ."واملساواة اإلدماج

 والدروس والتجارب الخبرات وتقاسم املحرز، التقدم تتبع إلى باألساس تهدف الدولية، الحكومية للمنظمات منصة يعد املنتدى هذا فإن املتحدة، األمم
 .2063 أجندة وأهداف ،2030 لسنة املستدامة التنمية أهداف تنفيذ وتيرة تسريع أجل من املستخلصة

 الخصوص، على وبحث، بإفريقيا، املستدامة التنمية أهداف بتنفيذ املرتبطة والفرص والتحديات للمنجزات للتطرق  فرصة كانت الدورة هذه أن كما
 ،(املساواة عدم أوجه من الحد) والعاشر ،(االقتصاد ونمو  الالئق العمل) والثامن ،(الجيد التعليم) الرابع الهدف في املتمثلة املستدامة، التنمية أهداف
 .(األهداف لتحقيق الشراكات عقد) عشر والسابع ،(القوية واملؤسسات والعدل السالم) عشر والسادس ،(املناخي العمل) عشر والثالث

 إلى باإلضافة املستوى، رفيعي خبراء مشاركة عرف الذي امللتقى، هذا هامش على لقاء، عشرين من أكثر  تنظيم تم الرئيسية، الجلسات مع وباملوازاة
 .التنمية مجال في دوليين وشركاء والعلمي، األكاديمي والوسط املدني، واملجتمع الخاص، القطاع عن وممثلين حكومية، ومنظمات حكوميين، ممثلين

 ومستدام أفضل مستقبل لتحقيق املتبعة االستراتيجية تسطر  والتي ،2030 أفق في محددا هدفا عشر  سبعة تضم املستدامة، التنمية أهداف أن يذكر 
 واالزدهار، البيئي، والتدهور  واملناخ، املساواة، وانعدام بالفقر، املرتبطة تلك خاصة العالم، يواجهها التي للتحديات األهداف هذه وتستجيب .للجميع

 .والعدالة والسالم،

Bulletin d’information, numéro spécial, Avril  2019نشرة إخبارية، عدد خاص أبريل  

 لألمم االقتصادية واللجنة املغربية اململكة قبل من نظم الذي املستدامة، للتنمية اإلفريقي للمنتدى الخامسة الدورة أشغال أن الى اإلشارة تجدر 
 ووضع واملعقدة املتعددة التحديات لرفع بينها التجارب وتقاسم جنوب – جنوب التعاون  تعزيز  الى دعا التي مراكش، بإعالن توجت إلفريقيا، املتحدة
 .املنشودة التنمية تحقيق أجل من اإلقليمي، املستوى  على عمل وبرامج ومخططات األطراف متعددة شراكات

  األستاذ من لكل فعلية ومشاركة بحضور  ،2019 أبريل 18 الى 16 من املنتدى هذا أشغال في (CDRT) تانسيفت لجهة التنمية مركز  شارك وباملناسبة،
   .اإلداري  املكتب عضو  ،بلمجاد محمد واألستاذ ، املسير  املكتب عضو  ،الكمري  يوسف واألستاذ املركز، رئيس ،الشهبوني أحمد

 في (side évent) عمل– ورشة تنشيط في الشهبوني األستاذ ساهم كما
 النشاط هذا وسعى بإفريقيا، املستدامة التنمية أهداف تقييم موضوع  
 الوطنية التقييم قدرات تعزيز " حول  وااللتزامات املناقشة متابعة الجانبي  
 (Evaluation Capacities for the Africa we Want) "نريدها التي ألفريقيا  
 .2018 ديسمبر 12 إلى 10 من الفترة في أبابا أديس في عقدت والتي  
 عن وممثلون  والبنين وموريتانيا املغرب دول  من املتدخلون  وعمل  
 لتبادل ؛ األفكار  ملناقشة إلفريقيا، االقتصادية واللجنة اليونيسيف  
 الوطنية التقييم قدرات تعزيز  نحو  األمام إلى الطريق واستنباط الخبرات  
 األفريقية البلدان قدرات تعزيز  في املنتدى من الهدف .نريدها التي ألفريقيا  
 .األدلة على القائمة الطوعية الوطنية للمراجعات  

                           Centre de Développement de la Région du Tensift (CDRT) الكمري  يوسف :وتوضيب إعداد


