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 :م��ص

ل�ال�دف�من�املداخلة��و�ت�بع�واقع�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي،�وما�تم�تحقيقھ�من�خال

��مم� �سطر��ا �ال�� �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق ��� �العر�ي �املغرب �دول �تقدم �درجة �تب�ن �و�يانات �إحصائيات عرض

� �عام �بحلول �تحقيق�ا �املزمع �من �وال�� �شوطا�2030املتحدة، �قطعت �قد �العر�ي �املغرب �دول �أن �تب�ن �الدراسة �خالل ،ومن

�القضاء�ع���الفقر�كب��ا����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�وقد�ح ققت�نتائج�جيدة�خاصة�فيما�يخص�ال�دف��ول

�ا���س�ن� �ب�ن �املساواة �ا��امس �ال�دف �خاصة ���داف ��عض �تحقيق ��� �التحديات �من �مجموعة �تواجھ �التزال ولك��ا

السادس�عشر�وال�دف�الثامن�العمل��ئق�ونمو��قتصاد،�وال�دف�التاسع�الصناعة�و�بت�ار�وال�يا�ل��ساسية،�وال�دف�

 .السالم�والعدل�واملؤسسات�القو�ة�

 .التنمية�املستدامة،�دول�املغرب�العر�ي،�ا�داف�التنمية�املستدامة�: ال�لمات�املفتاحية�
ABSTRACT 
 
The aim of the intervention is to track the reality of achieving sustainable development goals in the 
countries of the Maghreb, by presenting statistics and data showing the degree of progress of the Arab 
Maghreb countries in achieving the sustainable development goals set by the United Nations, which are 
supposed to be achieved by 2030. This  study shows out that the countries of the Maghreb have made 
great strides in achieving the goals of sustainable development, achieving good results, especially with 
regard to the first goal, the eradication of poverty, but they are still facing a set of challenges in achieving 
some goals, especially the fifth goal, gender equality, and the eighth goal decent work and economic 
growth The ninth goal is industry, innovation and infrastructure, the sixteenth goal is peace, justice and 
strong institutions 

Keywords: sustainable development, Countries of the Maghreb, Countries of the Maghreb. 
  

 املقدمة�. 

�املستدامة �التنمية �خطة �التنمية��تضع �أ�داف �و�ش�ل ��رض، �و�وكب �ال�شر�ة �ملستقبل �مش��كة �طر�ق خر�طة

� �عام �خطة �عشر�قوام �السبعة �للتنمية��2030املستدامة �الثالثة ���عاد �و�غطي �للتجزئة، �وغ���قابلة �مت�املة �أ�داف و��

حقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�ومساعدة��فراد�املحتاج�ن�لضمان�املستدامة،�ومن�املنتظر�ان��س���جميع�الدول�ا���ت

  . عدم�ترك�أحد�خلف�الركب

�عت���منطقة�املغرب�العر�ي�منطقة�متنوعة�من�حيث�أ�داف�التنمية�املستدامة،�و���تر�ط�ا�أواصر�مش��كة�الدين،�اللغة،�

�ا �تفعيل �أجل �من �املقومات ��ل �تمتلك �ف�� �املش��كة �والثقافة �من�التار�خ �العديد �تتقاسم �الدول �ف�ذه �املغار�ي، لت�امل

�والتعاون� �الوطنية �السياسات �من �ل�ل �مش��ك �إطار�عمل �العاملية �توفر���داف �بحيث �امل�شا��ة، �والفرص التحديات

�تحقيق� �من �تمكنت �فقد �املستدامة، �التنمية �بأ�داف ��عمق �مرتبطة �املنطقة ��� �م��رة �نجاحات ���لت �فقد �قلي��،

املتعلقة�با��د�من�وفايات��م�ات��وحدي���الوالدة�و�طفال��وكذلك�الوصول�الشامل�ا���الطاقة�الك�ر�ائية�و���داف��
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�ن��نت��واملياه�وخدمات�الصرف�الص��،�إن�العمل�ع���تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�يخلق�خارطة�عمل�مش��كة�ب�ن�

 .  �داف����الوقت�املحدد�ل�ل�دول�املنطقةدول�املنطقة�و�مكنھ�أن��سا�م�����عز�ز�تحقيق�� 

التنمية��أ�دافإ���أي�مدى�تمكنت�دول�املغرب�العر�ي�من�تحقيق�: مما�سبق�ي�بادر�إ���أذ�اننا�ال�ساؤل�التا��

 :و�تفرع�عنھ��سئلة�الفرعية�التالية املستدامة؟

 ما�القصود�بالتنمية�املستدامة�وما���أ�عاد�ا�ومؤشرا��ا�؟ 

 يق�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي�؟ما�و�واقع�تحق 

  : من��ية�الدراسة�

 كتناول��طار�النظري تم�اعتماد�املن���الوصفي�التحلي���للوقوف�ع����عض�املفا�يم�ال���ل�ا�عالقة�باملوضوع،�           

  .��دول�املغرب�العر�يوكذا�متا�عة�وتحليل�مدى�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة��،��للتنمية�املستدامة

  .لتنمية�املستدامةل ا��وانب�النظر�ة. 2

ف����عت�����قتصادية�ن�التنمية�املستدامة�تحتل�م�انة�م�مة�ع���املستوى�العال��،�وتاخذ�ح��ا�بارزا����الدراسات�إ

  .ا�املف�ومولقد�سعت��مم�املتحدة�ا���محاولة�جعل��ل�الدول�ت�ب����ذالغاية��س���ل�ل�الدول�والشعوب،�

لقد�مر�مف�وم�التنمية��عدة�تطورات�ففي��ر�عي�يات���ان�ينظر�إل��ا�من�: التطور�التار����ملف�وم�التنمية�املستدامة  1.2

�يأخذ� �مف�وم�ا �بدأ �السبعي�يات �و�داية �الست�نيات ���اية �مع �ولكن �النمو��قتصادي �ال��ك���ع�� �أي ��قتصادي، ا��انب

م�بالقضايا��جتماعية��الفقر،�البطالة�والالمساواة����توز�ع�الدخل�وظ�ر��ذا�جليا����نموذج�من���أخر،�فقد�بدأت���ت

�الش���" ����" س��ز �تجسدت �كما �التوز�ع، ��� �والالمساواة �الفقر�والبطالة �مشكالت ���م �خالل �من �التنمية ��عرف الذي

إشباع�ا��اجات��ساسية،�اح��ام�الذات�و�حر�ة�: �الذي�تحدد�فيھ�عملية�التنمية����ثالث�أ�عاد�رئ�سية��" توادرو "نموذج�

  ) 136: ،�ص2019 ر�ة،ثوام(  �ختيار

�النمو�ف ���م �و�و�ال��ك���ع�� ��قتصادي �البعد �من �ي�تقل �املستدامة �التنمية �مف�وم �بدأ �املرحلة ��ذه �خالل من

���من�خالل�محاولة�تقليل��سبة�الفقراء�الذي�ينعكس�من�خالل�ز�ادة�الناتج�املح���للدولة،�إ���البعد��جتما�قتصادي،

  .والقضاء�ع���البطالة�وكذلك�محاولة�التوز�ع�العادل�لل��وة�و�و�ما��ع���التحدث�عن�التنمية��جتماعية

حول�الب�ئة���سانية�الذي�نظمتھ��مم�����1972السو�د�سنة�" ستوك�ولم"مع�بداية�السبعينات�و�ا�عقاد�مؤتمر�

الضوء��حمر���لب���تمام�العال���نحو�الب�ئة�النھ�ناقش�ألول�مرة�القضايا�البي�ية�وعالق��ا�بالفقر�املتحدة،��ان�بمثابة�

� ��� �دولية �وثيقة �عنھ �صدرت �وقد �العالم ��� �التنمية       Rapport or the united nation conbern of the Human“وغياب

environmentب��� �العالقات �مبادئ �الوثيقة ��ذه �تضمنت �الدول�وقد ��افة �تدعو �توصيات �تضمنت �وكذلك �الدول، ن

� �البي�ية �ال�وارث �من �ال�شر�ة �وإنقاذ �الب�ئة �حماية �أجل �تداب���من �التخاذ �الدولية �( واملنظمات �ص2010زرمان، ، :189 -

222(.  

ياغة�فخالل�ف��ة�السبعي�يات�ظل�مف�وم�التنمية�املستدامة�يتداول�خالل�املؤتمرات�والندوات،�ال����انت�تحاول�ص

إجتمعت��مم�املتحدة�مع�ال��نة�العاملية�املعنية�بالب�ئة�والتنمية�برئاسة��1983مف�وم�وا���للتنمية�املستدامة،�و���عام�

�السابقة �ال��و�جية �الوزراء �ال�شر�ة�" غرو�الم"رئ�سة �ا��يار�الب�ئة �من �امل��ايدة �املخاوف �ملعا��ة ���نة �تأس�س �تم وقد

�و�ثار  �الطبيعية، ��شرت��واملوارد �سنوات �أر�ع �و�عد �و�جتماعية، ��قتصادية �التنمية ����يار�ع�� ��ذا �عن الناجمة

��عنوان ��ذه�القضايا �املش��ك" املجموعة�تقر�ر�ملعا��ة ��شر�" مستقبلنا �الب�ئة�فضال�عن ���الة قدم�التقر�ر�تحليال�دقيقا

  ،�)137: ،�ص2019ر�ة،�ثوام( �عر�ف�دقيق�للتنمية�املستدامة
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�بق �حول�و�كذا �املتحدة �مؤتمر��مم �أ�م�ا �ولعل �والثمان�نات �ال�سعينات �ف��ة �طيلة ��عقد �والندوات �املؤتمرات يت

�العاملية��1992" قمة��رض"الب�ئة�والتنمية� بحيث��عت����ذا�املؤتمر�عمال�م�ما����تار�خ�القانون�البي���مؤكدا�ال��صية

   . ��ماية�الب�ئة�وت�امل�ا�مع�التنمية

قد�مؤتمر�ن�دولي�ن�حول�التنمية�املستدامة��ول����مونت��ي�باملكسيك،�الذي��ان��عمل�ع������يع�ا�ع 2002ففي�

�للتنمية� �املتحدة ��مم �دعم �ع�� �فيھ �التأكيد �تم �الذي �افر�قيا �بجنوب �جو�انز�بورغ ��� �والثا�ي �املستدامة، �التنمية فكرة

د����مختلف�دول�العالم�����لفية�الثالثة�وتحديد�املوارد�املستدامة�واملصادقة�ع���خطة�عمل�لدعم��ذا�املنتوج�ا��دي

  ،�)37: ،�ص2015عمرا�ي،�( املالية�ألجل�ذلك

�باألوضاع��قتصادية�و�جتماعية� �تأثرا �و�ذا �من�املراحل، �مر�بالعديد �املستدامة �التنمية �مف�وم فمن�الوا���أن

  .ثة�السابقة�الذكر�لصياغة�املف�وموالبي�ية�ملختلف�تلك�املراحل�مما�تركھ�يأخذ���عاد�الثال

  مف�وم�التنمية�املستدامة 2.2 

  :إن�املراحل�التار�خية�ال���مر���ا�مف�وم�التنمية�املستدامة�جعل�ا�تأخذ�عدة��عار�ف�نذكر�م��ا�             

ل���احتياجات�ا��اضر،�دون�التنمية�ال���ت"ع���أ��ا��1987ل��نة�العاملية�للب�ئة�والتنمية�سنة�  Brunt and  عرف�ا�تقر�ر�-

�املوارد� �من �رصيده �املقبلة �ا��اضر�لألجيال �ا��يل �ي��ك �بان �وذلك �احتياجا��ا، �تلبية �ع�� �املقبلة ��جيال �بقدرة املساس

  .) 54: ،�ص2015بوخدة،�(  "الطبيعية�مماثل�ملا�ورثتھ�او�أفضل�منھ

رتقاء�بالرفا�ية��جتماعية�أك���قدر�ممكن،�مع�ا��رص�ع���بأ��ا�ذلك�ال�شاط�الذي�يؤدي�إ���� " �Edwerd barbierعرف�ا��-

املوارد�الطبيعية�املتاحة�و�أقل�قدر�ممكن�من��ضرار�و�ساءة�إ���الب�ئة،�و�و���ذلك�بأن�التنمية�املستدامة�تختلف�عن�

  .) 43-29: ،�ص2018شايب،�("التنمية�����و��ا�أك����عقيدا�وتداخال�فيما��و�اقتصادي�واجتما���و�ي���

التنمية�املستدامة����تنمية�حقيقة�ومستمرة�ومتواصلة��دف�ا�وغاي��ا���سان،�تؤكد�"  �2014عرف�ا�ما�ر�أبو�املعاطي�����-

ع���التوازن�ب�ن�الب�ئة�بأ�عاد�ا��قتصادية�و�جتماعية�والسياسية�بما��س�م����تنمية�املوارد�الطبيعية�وتمك�ن�وتنمية�

ث�تحوالت����القاعدة�الصناعية�والتنمية�ع���أساس�عل���مخطط�وفق�اس��اتيجية�محددة�لتلبية�املوارد�ال�شر�ة�وإحدا

أبو�( "احتياجات�ا��اضر�واملستقبل�ع���أساس�من�املشاركة�املجتمعية�مع��بقاء�ع���ا��صوصية�ا��ضار�ة�للمجتمعات

  .)81: ،�ص2017النصر�و�مدحت�محمد،�

-�� �السابقة �التعار�ف �خالل �من ��قتصادية،�يت�� �ا��وانب �مختلف ��� �شاملة �تنمية �إحداث ��� �املستدامة �التنمية أن

�جتماعية�و�البي�ية�مع�ضرورة�املحافظة�ع���حقوق��جيال�القادمة،�والعمل�ع���استدامة�املوارد�الطبيعية�والتقليل�من�

  .املخاطر�البي�ية

  أ�داف�التنمية�املستدامة  2.3

ع����سط���مجموعة�من���داف�ال���ال���تضمن�تحقيق�تنمية�مستدامة�ل�ل�الدول�حدد��ا�  حدةلقد�عملت��مم�املت       

   .)�2016س�وا،�(  �دف�أسا����تن�ثق�ع��ا�أ�داف�ثانو�ة����17

  
  أي�العمل�ع���القضاء�ع���الفقر�بجميع�أش�الھ�و����ل�م�ان؛�:  القضاء�ع���الفقر� -
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�ال�دف�ع���القضاء�ع���ا��وع�وتوف����من�الغذا�ي�والتغذية�املحسنة�و�عز�ز�و�نص��ذ: القضاء�التام�ع���ا��وع�� - ا

  الزراعة�املستدامة؛

و�س���من�خالل��ذا�ال�دف�ا���ضمان�تمتع�ا��ميع�بانماط�ع�ش���ية�و�بالرفاه����جميع��:ال��ة�ا��يدة�والرفاه� -

  �عمار�؛

دف�ا���ضمان�التعليم�ا��يد�املنصف�والشامل�ل��ميع�و�عز�ز�و�س����مم�املتحدة�من�خالل��ذا�ال��:التعليم�ا��يد� -

  فرص�التعليم�مدى�ا��ياة�ل��ميع؛�

  و�ذا��ع���تحقيق�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�وتمك�ن��ل�ال�ساء�والفتيات؛��:املساواة�ب�ن�ا���س�ن� -

  ��ل��ميع؛و�ذا�من�خالل�ضمان�توافر�املياه�وخدمات�الصرف�الص��:املياه�النظيفة�والنظافة�ال��ية� -

و�ذا�ال�دف��ع���ضمان�حصول�ا��ميع�بت�لفة�م�سورة�ع���خدمات�الطاقة�ا��ديثة��:طاقة�نظيفة�و�أسعار�معقولة� -

  املوثوقة�واملستدامة؛�

من�خالل��عز�ز�النمو��قتصادي�املطرد�والشامل�ل��ميع�والعمالة�ال�املة�واملنتجة�وتوف����:العمل�الالئق�ونمو��قتصاد� -

  ئق؛�العمل�الال 

- � ��ساسية �و�بت�ار�وال�يا�ل �ل��ميع��:الصناعات �الشامل �وتحف���التص�يع �الصمود �ع�� �قادرة �تحتية �ب�� �إقامة �ع��

  واملستدام�و���يع��بت�ار؛

  و��ون�من�خالل�ا��د�من�ا�عدام�املساواة�داخل�البلدان�وفيما�بي��ا؛�:ا��د�من�أوجھ�عدم�املساواة� -

و�ذا�يجعل�املدن�واملستوطنات�ال�شر�ة�شاملة�ل��ميع�وآمنة�وقادرة�ع���الصمود��:ة�مدن�ومجتمعات�محلية�ومستدام -

  و�ستدامة؛�

  �ع���ضمان�وجود�أنماط�اس��الك�وإنتاج�مستدامة؛�:�س��الك�و�نتاج�املسؤوالن� -

  وتحقيق��ذا�ال�دف�ي�ون�باتخاذ�إجراءات�عاجلة�للتصدي�لتغ���املناخ�واثره؛��:العمل�املنا��� -

�ا�� - �املاء �تحد �التنمية��:ياة �لتحقيق �مستدام �نحو �ع�� �واستخدام�ا �البحر�ة �والبحار�واملوارد �املحيطات �حفظ �ع��

  املستدامة؛

��دف�إ���حماية�النظم��ي�ولوجية�ال��ية�وترميم�ا�و�عز�ز�استخدام�ا�ع���نحو�مستدام�واداراة�الغابات��:ا��ياة����ال��� -

  و�وقف�تد�ور��را����و�عكس�مساره�و�وقف�فقدان�التنوع�البيولو��؛��ع���نحو�مستدام،�وم�افحة�الت��ر�

ال���يع�ع���إقامة�مجتمعات�مساملة�ال��مش�ف��ا�احد،�من�اجل�تحقيق�التنمية��:السالم�والعدل�واملؤسسات�القو�ة� -

لة�ل��ميع�ع���جميع�املستدامة�وإتاحة�إم�انية�وصول�ا��ميع�ا���العدالة�و�ناء�مؤسسات�فعالة�وخاضعة�للمسائلة�وشام

  املستو�ات؛�

-�� ���داف �لتحقيق �الشراكة �التنمية��:عقد �تحقيق �أجل �من �العاملية �الشراكة �وت�شيط �التنفيذ �بتعز�ز�وسائل و��ون

 .  املستدامة

ستدامة،�بالباراز�ل�فكرة�التنمية�امل�1992املنعقد�بر�و�ديجان��و�سنة�" �رضمؤتمر�"لقد�تب���: املستدامة أ�عاد�التنمية.4.2

م�فاصبحت�محور�ا��ديث�ع���مستوى�املجتمع�الدو��،�ف��زت�ل�ا�أ�عاد�21وجعل�ا�محور�خطة�العمل�ال���وضع�ا�للقرن�

���� �و���تتمثل �الصناعة،�الزراعة�وغ���ا �التنموي��� ����ج�د�م �الناس �عل��ا �اعتمد �ال�� �تتصل�بالوسائل�التقنية جديدة

  : ��عاد�التالية

يتمحور�حول���ع�اسات�الرا�نة�واملستقبلية�لالقتصاد�ع���الب�ئة،�الن��قتصاد��و�محرك�التنمية��: البعد��قتصادي -

فل�اذا�اليمكن�الوصول�ا����ذه�التنمية�إال�من�خالل�توظيف�املوارد�الطبيعية�وال�شر�ة،�ل�ذا�جاء�تصور�التنمية�املستدامة�
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�ا��سابات ��� �و�جتماعية �البي�ية �الت�اليف �التنمية��بإدخال �تطور �ع�� ��عمل �املستدامة �التنمية �ان �أي �قتصادية،

���ياة� �و�ساس �التنمية �قاعدة ��� �باعتبار�الب�ئة �البعيد �املدى �ع�� �البي�ية ��عتبار�التوازنات ��ع�ن ��خذ �مع �قتصادية

  )263-246: ،�ص2011زغيب�و�عما�ي،�الب�ئة�والتنمية�املستدامة،�(  طبيعية�و�شر�ة

يو����ذا�البعد�العالقة�ما�ب�ن���سان�والب�ئة�وكيفية�تحس�ن�مستوى�الرفا�ية�من�خالل�حصول��:�جتما����البعد�-

�الثقافات�املختلفة،� �تنمية �ا�� �باإلضافة �للس�ان، �توف���ا��دمات �ع�� �ا���ومات �و�عز�ز�قدرة استقرار�النمو�الديموغرا��،

  )46:،�ص2011بوعث��،�( الشعبية����صنع�القرارالتنوع،�التعددية،�واملشاركة�الفعلية�للقواعد�

-�� �املستدامة����حماية���ساق�الطبيعية�واملحافظة�ع���املوارد�الطبيعيةبحد���:البعد�البي�� يتمثل�البعد�البي���للتنمية

اسية�ال���تقوم�عل��ا�ذا��ا،�و�ما�ان�تد�و�الب�ئة��ش�ل���ديدا�للتنمية�القابلة�لالستمرار�فان�الب�ئة��عت���احد���عاد��س

�املوارد� �استدامة �ع�� �والعمل �البي�� �مظا�ر�التد�ور �بم�افحة �ر��ن ��خ��ة ��ذه �تحقيق �فان �ول�ذا �املستدامة، التنمية

  )10: ،�ص2017ب��ات،�( الطبيعية

  مؤشرات�التنمية�املستدامة  5.2

�امل      �التنمية �لتحقيق �املتحدة ��مم ���نة �طرف �من �املؤشرات �صياغة ��جندةو���تم �بتوصيات ��عرف �فيما ستدامة

  : )146 -133: ،�ص2017شعبا�ي�و�بوستة،�( مؤشرات��عكس���عاد�السابقة

،�لفردي�والوط���ا��ام��عت����افيةان�املؤشرات�املتعددة�كمتوسط�الدخل�ا:املؤشرات��قتصادية�للتنمية�املستدامة� -

��جيال�القاد �تحرم �من��ات�البالدمة�من��ستفادة�من�خ�أل��ا ��غي���أنماط��نتاج�و�س��الك �ع�� �العمل ،�وعليھ�يجب

الب�ئة�وعليھ�يمكن��عتماد�ع���املؤشرات�التالية�لتحقيق�ع���ع���ا��فاظ�اه��جيال�القادمة�مع�العمل�أجل�تحقيق�رف

   : تنمية�مستدامة

  ؛معدل�استخدام�املواد�الطبيعة�����نتاج��لما��ان�أقل�ف�و�أحسن� -

  معدل�اس��الك�الفرد�من�الطاقة�سنو�ا�؛ -

  .كمية�النفايات�الصناعية�وامل��لية�ومعا����ا� -

�للتنمية - ��جتماعية �ع���:  املستدامة�املؤشرات �العمل �خالل �من �دولة �ل�ل ��جتما�� �با��انب ���تم �ال�� �املؤشرات ��

��ج �ال��وةاملساواة �تقسيم ��� �والعدالة �� تماعية ��ل �مسا�مة ��غنياء�، �ب�ن �الفرص �و�ساوي �القرارات �اتخاذ ��� طراف

  .والفقراء����ا��صول�ع���ا��دمات�

   :تتمثل�املؤشرات�البي�ية�للتنمية�املستدامة�:املؤشرات�البي�ية�للتنمية�املستدامة� -

 ؛)،�الطبيعة�ال�واء،�املاء(لتلوث�البي���املسموح�بھ�معدل�ا -

  ؛��القطاع�الصنا���ك�لمعدل�الصناعات�امللوثة�بالنظر�ا� -

  .التأث���البي���ع���حياة�الفرد��معدل -

  �داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�يأمتا�عة�تنفيذ�. 3

�نحاول����� �وسوف �ذلك ��� �الركب �مسايرة �ومحاولة �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق �ا�� �العر�ي �املغرب �دول �سعت لقد

   .املستدامة����دول�املغرب�العر�يمتا�عة�مدى�تحقيق�أ�داف�التنمية�

  مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي. 1.3

درجة�أو�أك���مما��ع���ا��ا�قد�قطعت�حوا���ثل���الطر�ق��65برزت�خمس�دول�كقيادات�إقليمية�بجموع�����2019عام�       

مارات�العر�ية�املتحدة،�املغرب،�تو�س�و�ردن�ومما�يالحظ�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�و�ذه�الدول����ا��زائر،�� 

أن��ناك�ثالث�دول�مغر�ية�تحتل�املراتب��و������التص�يف�وع���رأس�ا�ا��زائر����املرتبة��و���كما�أن�لي�يا�ومور�تانيا�
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� �اك���من �حققتا �ولك��ما �متاخرة، �مراتب ��� ��50جائتا �الدول �ان ��ع�� �و�ذا ���داف �من �املسار�باملئة ��س���ع�� املغر�ية

�املنطقة� �مؤشر�التنمية�املستدامة��� �العر�ية��� �الدول �يو���ترت�ب �التا�� �التنمية�و�ا��دول �تحقيق�ا�داف ال��يح���

  .2019العر�ية�لعام�

  .2019مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العر�ية�للعام�:  1ا��دول�رقم�

  الدرجة  دولةال  التصنيف  الدرجة  الدولة  التصنيف

  59.72  المملكة العربية السعودية  12  66.69  الحزائر  1

  55.49  العراق  13  66.17  االمارات العربية المتحدة  2

  53.90  ليبيا  14  65.77  المغرب  3

  52.11  موريطانيا  15  65.33  تونس  4

  51.86  السودان  16  65.28  األردن  5

  51.04  الجمهورية العربية السورية  17  63.09  لبنان  6

  48.26  جيبوتي  18  62.84  عمان  7

  46.89  جزر القمر  19  61.59  مصر  8

  43.41  اليمن  20  61.08  الكويت  9

    الصومال  21  60.57  قطر  10

        59.82  البحرين  11

 ) 5:ص،�G���،2019و��M( :املصدر

  متا�عة�ا�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي.2.3

ب�العر�ي�أن�الدول�املغر�ية�لم��ستطع�التنمية�املستدامة����دول�املغر �داف�أ متا�عة�تحقيق�01يو���الش�ل�رقم�          

��خضر� �اللون �يمثل �بحيث �باملئة، �مئة �ب�سبة �املستدامة �التنمية �أ�داف �من ��دف �أي �ا�داف�تحقيق �من �إنجازه �تم ما

��صفرا �اللون �املستدامة، � لتنمية �تحديات، ��ناك �ال��تقاالتزال �اللون ��حمر��� �اللون �اما �ملموسة �تحديات ��ناك التزال

و�ظ�ر�من�خالل�الش�ل�أن�وال�دولة�من�دول�املغرب�العر�ي��التزال��ناك�تحديات�كب��ة،�اللون�الرمادي�البيانات�غ���متوفرة

�عا�ي�من�استطاعت�تحقيق�أي��دف�من�ا�داف�التنمية�املستدامة�وا��ا��عا�ي�من�تحديات����انجاز���داف،�كما�ا��ا�

تحديات�كب��ة����انجاز�ال�دف�الثا�ي�املتعلق�بالقضاء�التام�ع���ا��وع،�و�ال�دف�السادس�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�وال�دف�

الثامن�العمل�الالئق�ونمو��قتصاد،�وال�دف�الرا�ع�عشر�ا��ياة�تحت�املاء�و�ذا��س�ب�سوء�السياسات�املرسومة�وضعف�

  ��داف��م�انيات�امل��رة�لتحقيق��ذه

  .لوحة�متا�عة�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي:  01الش�ل�رقم�  
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  )17:ص،�G�،2019و��M: (املصدر�

ن�الدول�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي�بحيث�اللون��خضر�يو���أ اتجا�ات 01يب�ن�الش�ل�رقم�

� ����ت وأ�س���ع���املسار�ال��يح �معدل �ع�� �معتدلة،���داف�التنمية�املستدامة،أجاز�إنحافظ �ز�ادة ��صفر��ناك اللون

اللون�ال��تقا����ناك�ز�ادة�ثابتة،�اللون��حمر�تناقص����تحقيق���داف،�اللون�الرمادي�عدم�توفر�البيانات،�فع���العموم�

�فنالح �املستدامة، �التنمية �أ�داف �تحقيق ��� ��عا�ي �املغر�ية �الدول �فقط��ل ��دف�ن ��ناك �واملغرب �تو�س �كال�من �أن ظ

�عشرالعمل� �الثالث �وال�دف �ال��ية، �والنظافة �النظيفة �الب�ئة �السادس �ال�دف �و�ما �املسار�ال��يح �ع�� �ف��ما �س��ان

  .املنا����ذا�يدل�ع���ا�تمام��ات�ن�الدولت�ن���ذين�املجال�ن�ومحاولة�تجسيد�ما�ع���أرض�الواقع

   �داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�يأتا�عة�اتجا�ات�لوحة�م:  02ل�رقم�الش�

  

  

  

  

  

  ) 17:ص،�G�،2019و��M: (املصدر�

� �رقم �الش�ل �خالل �ملح���:  03يظ�ر�من �الناتج �من �الفرد �ونص�ب �املياه �ملوارد �وفقا �العر�ية �الدول ��عض تص�يف

�املنخ �النص�ب �منطقة ��� �تقع ��ل�ا �العر�ي �املغرب �الدول �أن ��جما��،��جما�� �املح�� �الناتج ��� �للفرد �الدخل �من فض

باست�ناء�لي�يا�ال���تقع����املنطقة�املرتفعة�الدخل�،�ع���عكس�دول�ا��ليج�ال����ل�ا�تقع����منطقة�الدخل�املرتفع،�مما�

�بال�سبة�ملوارد�املياه�فكذلك�نالحظ�أن��ل�ال دول�املغر�ية�يؤ�ل�ا�للم����قدما����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�أما

تقع����املنطقة�الفق��ة�للمياه�و�ذا�ما�يجر�ا�إ���تحديات����إدارة�موارد�ا�املحلية�من�املياه�وكذلك�تحديات�����س�ثمار����

الزراعة،�غ���أننا�نالحظ�أن�مور�تانيا�تقع����املنطقة�الغنية�باملياه�ولك��ا�التم�لك�ال��وة�أل��ا�تقع����املنطقة�املنخفضة�

،�و�ذا�ما�يجر�ا�كذلك�����خرى�إ���تحديات�كب��ة����استدامة�موارد�ا�الطبيعية�أل��ا�تفتقر�ا���املوارد�املالية�من�الدخل

  .أجل��س���ا�واملحافظة�عل��ا

  .وفقا�ملوارد�املياه�ونص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما��تص�يف��عض�الدول�العر�ية�: 03رقم�الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 31:ص،�G�،2019و��M( : املصدر�
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�رقم �الش�ل �خالل �وع��� 03 من �املستدامة، �التنمية �أ�داف �تحقيق ��� �العر�ي �املغرب �لدول ��داء يظ�ر�متوسط

،�و�ل�الدول�2030العموم�فإن��ل�دول�املغرب�العر�ي�تظ�ر�أداء�حسن�إ���جيد����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�برؤ�ة�

  . أ�داف�ا�قد�اتبعت�سياسة�معينة����تحقيق

�ا��زائر�املرتبة��و�� :ا��زائر� �املستدامة�لعام��64عر�يا�و احتلت ،�فيما�تر�عت�2019عامليا�حسب�مؤشر�أ�داف�التنمية

�أ�داف� �تحقيق ��� ���ل��ا �ال�� �ا��يدة ��عود�للنتائج �عر�يا �للمركز��ول �واحتالل�ا �املراكز��و��، �ع�� الدول��سكندنافية

�ك �املستدامة �التنمية �رقم �الش�ل �يظ�ر��� �املجال�03ما �ففي �املجاالت، �مختلف ��� �انت����ا �ال�� �للسياسة �راجع �و�ذا ،

�جتما���قد�حقق�املجتمع�ا��زائري�تطورا�م��وظا����مختلف�املجاالت�ع���غرار�ال��ة،�التعليم�وما�إ���ذلك�وقد��غ���

  التعليم،�و�ذا�ن�يجة��صالحات�ال���باشر��ا�ا��زائر�املجتمع�إ����فضل�من�خالل�انخفاض��سبة�البطالة�وارتفاع��سبة

    )2018نجي���و�أدر،�( من�خالل�إيالء��ولو�ة�لسياسات�السكن�وال��ة�وال��بية�واملوارد�املائية�والنقل�و�شغال�العمومية

���املئة����القضاء�����50املئة����ال�دف��ول�و�و�القضاء�ع���الفقر،�وما�يقارب���90ذا�ما�جعل�ا�تحقق��سبة�تفوق�

���املئة�بال�سبة�لل�دف�����70املئة�بال�سبة�لل�دف�الثالث�ال��ة�ا��يدة�والرفاه،�وحققت��سبة��75التام�ع���ا��وع،�و

���املئة�بال�سبة�لل�دف�ا��امس�املساواة�ب�ن�ا���س�ن،��45الرا�ع�التعليم�ا��يد،�ولك��ا���لت��سبة�منخفضة�ما�يقارب�

  .���املئة�ا��د�من�أوجھ�عدم�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�95ائج�جيدة�جدا����ال�دف�العاشر�مايقارب�ولك��ا���لت�نت

���لت���������� �ولك��ا �ونمو�اقتصاي �تنوع �احداث �أجل �من �إصالحات �ا��زائر��عدة �قامت �فقد ��قتصادي �املجال ��� أما

� �رقم �الش�ل �حسب �واملنخفضة �ا��يدة �ب�ن �متذبذبة �املج�04نتائج ��عض �العمل��� �الثامن �ال�دف �ففي ��قتصادية االت

���املئة�و�������35املئة،�اما�ال�دف�التاسع�الصناعة�و�بت�ار�وال�يا�ل��ساسية�ما�يقارب��50الالئق�و�قتصاد�حققت�

ة����منخفضة�و�و�ما��ع���افتقار��قتصاد�ا��زائري�ا����بت�ار�و�قاعدة�صناعية�و�يا�ل�أساسية�وقد���لت�نتائج�جيد

���املئة،�اما����ال�دف�السا�ع�عشر�كذلك���لت��75ال�دف�السادس�عشر�السالم�والعدل�واملؤسسات�القو�ة�ما��عادل�

  . ���املئة�65نتائج�جيدة�ما�يفوق�

و�ذا�راجع�لالس��اتيجيات�البي�ية�ال���ت�ن��ا�ا��زائر��04أما����املجال�البي���فقد�حققت�نتائج�جيدة�حسب�الش�ل�

يتم�دعم�ا�من�طرف�الصندوق�الوط���للب�ئة�وم�افحة��2010ا����2001فقد�تم�وضع�برامج�بي�ية�تمتد�من��2015ح���قبل�

�ادراج�الرسم��ي�ولو��� �تم �قد �مصادر�التلوث، �ع�� �للقضاء �مالية�للمؤسسات�الصناعية �مساعدات �الذي�يقدم التلوث

اعية�ع���ان��اج�تصرفات�اك���حماية�للب�ئة�وقد�ش�د�وال�دف�منھ��و�حث�املؤسسات�الصن" من�يلوث�يدفع�"  2005سنة�

�قامت� �وقد �املستدامة، �ا��زائر�للتنمية �اس��اتيجية ��عتيار�أولو�ات ��ع�ن �آخذت �التطورات �من �مجموعة �البي�� ال�شر�ع

�نظف،�املرصد��با�شاء�جملة�من�ال�يا�ل�واملنظمات�املعنية�مباشرة�بالتنمية�املستدامة،�وتتمثل����املركز�الوط���لإلنتاج

الوط���للب�ئة�والتنمية�املستدامة،�الو�الة�الوطنية�للفضالت،�املركزالوط���للت�و�ن����الب�ئة،�املركز�الوط���لتنمية�املوارد�

  )199-183: ،�ص2018نجي���و�أدر،�( البيولوجية،�املجلس��ع���للب�ئة�والتنمية

���املئة�من�ال�دف�الثالث��95تمثلت����ما�يقارب���03ش�ل�رقم�فقد�تمكنت�من�تحقيق�نتائج�جيدة�جدا�كما�يو��ھ�ال

� �وحققت �املنا��، ��50عشر�العمل ��عادل �وما �املاء �تحت �عشر�ا��ياة �الرا�ع �ال�دف �من �املئة �ال�دف����70 �من �املئة ��

  .ا��امس�عشر�ا��ياة����ال��

ذجا�يتما����مع�ن���التخطيط�الذي�ي�بعھ�واملب���استحدثت�املغرب�نمو  احتلت�املغرب�املرتبة�الثالثة�عر�يا�فقد: املغرب�

من�خالل�مبادرات���2030ع���سياسات�قطاعية،�فقد�قام�بمالئمة��س��اتيجيات�وال��امج�القطاعية�لتتما����مع�خطة�

�حو  ��خضر�لقطاع�الفالحة �الفقر�وال�شاشة،�ومخطط�املغرب �محار�ة �ال���تتو�� �للتنمية�ال�شر�ة �املبادرة�الوطنية ل�مثل

،�2030- 2015الزراعة�و�س��الك�املستدام�للماء،�و�س��اتيجية�الوطنية�لل��ة�و�س��اتيجية�الوطنية�إلصالح�التعليم�
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� ��� �امل�� �لت�و�ن �الوطنية �2030و�س��اتيجية �افق ��� �للماء �الوط�� �واملخطط �وترشيد��2030، �الوصول ��عميم حول

�و�س��اتيج �التلوث، �من �وا��ماية ��س��الك �الطاقية �و�س��اتيجية��2030ية �الطاقية، �والنجاعة �املتجددة �الطاقة حول

� �لل�شغيل �واس��اتيجية�2025 -2015الوطنية �السك�ي، �للنقل �املديري �واملخطط �الفور�ة، �الطرق �لبناء �الوط�� �وال��نامج ،

رنامج�محار�ة�السكن�الغ���الئق،�،�و�2025،�واس��اتيجية�ال�سر�ع�الصنا��،�واس��اتيجية�تطو�ر�البحث�العل��2030املوا�ئ

: ،�ص�2016س�وا،�( و�رنامج�املدن�ا��ديدة،�وتصاميم�اعداد�ال��اب�الوط���وال��يئة�ا��ضر�ة،�واس��اتيجية�حماية�الب�ئة

13(  

�فمن� �جيدة �ب�سب �املستدامة �التنمية �ا�داف �تحقق �جعل��ا �املغرب �ت�ن��ا �ال�� �و�س��اتيجيات �السياسات ��ذه �ل

�الش �خالل �رقم ���04ل �يقارب �ما �حققت �و�95يظ�ر�أ��ا �عشر، �الثالث �وال�دف ��ول �ال�دف �من �املئة �من����90 �املئة ��

���املئة�من�ال�دف�الثالث�والسادس�والسا�ع�وا��امس�عشر�والسادس�عشر�والسا�ع�عشر،�وما��75ال�دف�الثا�ي�عشر�و

���املئة�من�ال�دف�ا��امس�والتاسع��45و�40وما�ي��اوح�ب�ن����املئة����ال�د�ف�الثالث�والرا�ع�والثامن�والعاشر�50يفوق�

  .والرا�ع�عشر�

- 2015باس��اتيجية�التنمية�الوطنية�املستديمة�"عر�يا،�فقد�اتبعت�اس��اتيجية��عرف� ةالرا�ع املرتبة تو�س احتلت :تو�س�

وحة����مجال�التنمية�والتوج�ات�ال���حددت�ف��ا��سع�محاور�أساسية�ت�ناول�مختلف�التحديات�و�ش�االت�املطر " 2020

وتنص�ع���إرساء�أنماط�اس��الك�وإنتاج�مستدامة،�ال��وض��2020املق��حة�لدعم�مقومات�استدامة�التنمية�بتو�س����أفق�

باقتصاد�ذي�أداء�عا���و�عز�ز��داء��جتما���و�مقاومة�الفوارق�ا���و�ة،�التصرف�املستديم�و�الرشيد����املوارد�الطبيعية،�

�التغ��ات�وض �مع �لتتأقلم �القدرات �دعم �ومستديمة، �ناجعة �نقل �منظومة �ع�� ��عتمد �متوازنة �ترابية �ل��يئة �مقومات ع

�املستدامة �مجال�التنمية �ا��اكمية�الرشيدة��� �أسس �املعرفة،�وضع �ملجتمع �للتنمية�( املناخية،�التأس�س �الوطنية ال��نة

  ) 03: ،�ص2016املستدامة،�

أن�تو�س�قد�حققت�نتائج�جيدة�ففي�املجال��جتما���فقد�حققت�ال�دف��ول�والثا�ي� 04يظ�ر�من�خالل�الش�ل�

� �ب�سب �التوا�� �ع�� �التوا���) 75و50و95(والثالث �ع�� �حققت �فقد �والساس �وا��امس �الرا�ع �لل�دف �بال�سبة �أما باملئة،

�)60و45و50( �يفوق �ما �العاشر�حققت ��قتصا60باملئةوال�دف �املجال ��� �أما �باملئة، �مايفوق �حققت �فقد باملئة��55دي

� �يفوق �و�ما �الثامن �لل�دف ��45بال�سبة �وحققت �عشر، �ا��ادي �ال�دف �وكذللك �التاسع �لل�دف �بال�سبة باملئة��80باملئة

باملئة�بال�سبة�لل�دف�السادس�عشر�والسا�ع�عشر،�و�ال�سبة�للمجال�البي����75ال�سبة�لل�دف�الثا�ي�عشر�،�وما�يقارب�

فقد�حققت�ع���التوا���بال�سبة�لال�داف�الثالث�عشر�ةالرا�ع�عشر�و��04ما�يظ�ر�من�خالل�الش�ل�حققت�نتائج�جيدة�ك

  باملئة) 80و45و90(ا��امس�عشر�

عر�يا�وقد�حققت�نتائج�متذبذة�ب�ن�ا��يدة�واملتوسطة�والضعيفة،�وقد�تب�ت�لي�يا�من�خالل��13لي�يا�املرتبة��احتلت: لي�يا�

 �� �من �العديد �التخطيط �ع���وزارة �حرصت �وقد �املستدامة �التنمية �أ�داف ��عزز �ال�� �الوطنية، �وا��طط س��اتيجيات

�للطاقات� �الوطنية ��س��اتيجية �مثل �املستدامة �التنمية �أ�داف �مع �املجاالت �مختلف ��� �الوطنية �اس��اتيجيا��ا موائمة

كما�تب�ت�وزارة�التخطيط��2022-2020يا�،�وكذلك�خطة�ال��وض�بقطاع�املوارد�املائية����لي�2030املتجددة�وكفاءة��الطاقة�

تتضمن��2022- 2012-���2020اطار�تحقيق�ا�داف�التنمية�املستدامة،�خطة�تنمية�ثالثية�ل�افة�قطاعات�الدولة�لالعوام�

ع���وجھ�ا��صوص�إدماج�أ�داف�التنمية�املستدامة����مق��ح�ا��طة�الوطنية�للتنمية�املشار�إل��ا،�وإيمانا�من�دولة�لي�يا�

�قامت��بان �فقد �املستدامة �التنمية �أ�داف �بتحقيق �املعنية �الفئات �جميع �مسا�مة �يتطلب �وط�� �شأن �املستدامة التنمية

ب���يع�منظمات�املجتمع�املد�ي�والقطاع�ا��اص�لتب���مف�وم��ستدامة،�وذلك�من�خالل�رعاية�وزارة�التخطيط�الطالق�

�بمشارك �غ���ح�ومية، �كمؤسسة �للتنمية �اللي�ية �أ�داف�الو�الة �تحقيق ��� �للمسا�مة �ا��اص �والقطاع �املد�ي �املجتمع ة
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�ع��� �واملرأة �الشباب ��عمال �رواد ����يع �تم �وكذلك �الوط��، �نمو��قتصاد �استدامة �يضمن �بما �املستدامة، التنمية

    . املشاركة������شطة��قتصادية�بطر�قة�مستدامة

أ��ا�قد�تمكنت����ا��انب��جتما���من�تحقيق�نتائج��04ل�الش�ل�بفضل��س��اتيجية�ال���ت�ن��ا�لي�يا�يظ�ر�من�خال

���املئة�و�ال�سبة�لل�دف�الثالث�����50املئة�من�ال�دف��ول،�أما�ال�دف�الثا�ي�فقد�حققت�ما�يفوق��90مرضية،�مايقارب�

��س�75 ���لت �ولك��ا �الع�ش، ��� �و�رفاه �جيدة �ب��ة �يتمتعون �لي�يا �س�ان �ان ��ع�� �و�ذا �املئة �ال�دف��� ��� �ضعيفة بة

�������60املئة�و�ذا��ع���ا��ا�ال�تزال�تواجھ�تحديات�كب��ة����مسألة�املساواة�ب�ن�ا���س�ن،�كما�انھ�حققت��25ا��امس�

املئة�من�ال�دف�السادس�و�ذا��ع���ان�أك���من�نصف�س�ان�لي�يا�يتحصلون�ع���مياه�نظيفة�و�متل�ون�نظافة���ية،�و�

باملئة�،�أما�بال�سبة�للمجال��قتصادي�فقد�حققت�����50متوفرة،�ال�دف�السادس�عشر�حققت�ال�دف�العاشر�البيانات�غ

���املئة�و�ذا��ع���انھ��ناك�بطالة�و�ناك�تراجع����النمو��قتصادي،�أما�بال�سبة�لل�دف��40نتائج�متذبذبة�فقد�حققت�

وقلة�توفر�ال�يا�ل��ساسية،�ال�دف�ا��ادي��باملئة�فقط�و�و�ما��ع���ضعف�الصناعة�و�بت�ار �12التاسع�فقد�حققت�

باملئة�و�و��50باملئة،�ال�دف�السا�ع�عشر�حققت��65باملئة،�ال�دف�الثا�ي�عشر�حققت�ما�يقارب��45عشر�حققت�ما�يقارب�

 ما��ع���ا��ا�تقوم��عقد�شرا�ات�لتحقيق���داف،�و���املجال�البي���تمكنت�من�تحقيق�نتائج�جيدة�فقد�حققت�ما��عادل

�أي�العمل�املنا��،�كما�تمكنت�من�تحقيق�ما�يقارب��80 �عشر� باملئة�بال�سبة�لل�دف�الرا�ع��35باملئة�من�ال�دف�الثالث

  .باملئة�من�ال�دف�ا��امس�عشر�ا��ياة����ال���65عشر�ا��ياة�تحت�املاء،�كما�ا��ا�حققت�ما�يقارب�

ا�وقد���لت�نتائج�حسنة����تحقيق�ا�داف�التنمية�املستامة،�لقد�احتلت�مور�تانيا�املرتبة�الرا�عة�عشر�عر�ي: مور�تانيا�

من�أجل�اصالح��حوال��جتماعية�و�قتصادية�وتحقيق�" النمو�امل�سارع�والرفاه�املش��ك"فقد�تب�ت�مور�تانيا�اس��اتيجية�

حس�ن�من�الرعاية�ال��ية�أ�داف�التنمية�املستدامة،�و�ذه��س��اتيجية���دف�ا���رفع�املستوى�ال��بوي�للمواطن�ن،�والت

�لتلبية�الرغبات��جتماعية� �وتو����س��اتيجية�ا�تماما�خاصا ��عز�ز�الب�ية�التحتية�وا��دمات��جتماعية، �ا�� ���دف كما

�ساسية�بالنظر�لتأث���املباشر�ع���جودة�ا��ياة،�ودور�ا��سا�������ترقية�التنمية�ال�شر�ة�املستدامة�و�قتصاد��خضر�

�ت �و���كما �خلق �ا�� �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �يخص �فيما ��س��اتيجية �و��عمل �العام، �املال �واح��ام �الفساد �محار�ة �ع�� ؤكد

� ���ماية �ا��واجز�الرملية �بناء �إعادة �س�تم �كما �البي�ية، �باملشا�ل �م��ايد �مخاطر�مياه�" أنواكشط"جما�� �ضد خصوصا

��نتاج �ومناطق �ا��يو�ة �النظم �حماية �عن �فضال �رؤ�ة��املحيط، �نتائج ��س��اتيجية ��ذه �و�ش�ل �الرمال، �اجتياح ضد

    )2011و�الة��نباء�السعودية،�( طموحة�وواقعية����آن�واحد

يت���ما�حققتھ�مور�تانيا�من�أ�داف�التنمية�املستدامة�ففي�املجال��جتما���تمكنت��04من�خالل�الش�ل�رقم�

باملئة�بال�سبة�لل�دف�الثا�ي�و�و�ما��ع���ا��ا�ال�تزال��35فقط�ما�يفوق�باملئة�من�ال�دف��ول�ولك��ا�حققت��80من�تحقيق�

� �حققت �الثالث �ال�دف �ا��وع، �ع�� �القضاء ��� �تحديات �من �الرا�ع���50عا�ي �لل�دف �بال�سبة �مرضية، �ن�يجة �و�� باملئة

� ��عادل �ما �فقط �20حققت ��عادل �ما �حققت �كما �امام30باملئة، �التزال �أي �ا��امس �ال�دف �من �التحديات�باملئة ��عض �ا

� �حققت �السادس �ال�دف �ال�دف، ��ذا ��� ��50امللموسة �يقارب �ما �حققت �وقد ����85باملئة، �اما �العاشر، �ال�دف �من باملئة

باملئة�20باملئة�من�ال�دف�الثامن�وقد�حققت��سبة�ضعيفة��85باملئة�وحققت��45املجال��قتصادي�فقد�حققت�ما��عادل�

��ا�تحديات�صعبة����مجال�الصناعة�و�بت�ار�وال�يا�ل��ساسية،�اما�ال�دف�ا��ادي����ال�دف�التاسع�أي�ال�تزال�تواج

باملئة�أي�ال�تزال�امام�ا�تحديات�كب��ة����توف���مدن�ومجتمعات�محلية�مستدامة،�أما��25عشر�كذلك���لت��سبة�ضعيفة�

� �حققت �عشر�فقد �الثا�ي �لل�دف �عش�85بال�سبة �السادس �لال�داف �و�العودة �ع���باملئة، �حققت �عشر�فقد �والسا�ع ر�

باملئة�����ل�من��50باملئة،�و����سب�تفوق�النصف،�اما����املجال�البي���فقد�حققت�نتائج�مرضية�تفوق�)  65و�55(التوا���

  .باملئة)  65و��55و�70(��داف�الثالث�عشر�والرا�ع�عشر�وا��امس�عشر�و���ع���التوا���
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  .ملغرب�العر�ي�بحسب�أ�داف�التنمية�املستدامةمتوسط��داء�لدول�ا: 04الش�ل�رقم�

  املغرب��������������������������������������������������������������������������������  ا��زائر

                     

                                           لي�يا                       تو�س�������������������������������������������������������������
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  النتائج. 4

    ��� ــــــــــر�ي�قــد�قطـــــــــــــعت�أشـــواطا�البـــأس���ا �املغــــرب�العـ تحــــقيق�أ�ــــداف�التنــــــــمية��ي�ب�ن�من�خالل�الدراســــة�أن�دول

  :املستدامة�و�ت��ص�ذلك�فيما�ي��

  جدية�دول�املغرب�العر�ي����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة؛ -

  احتالل�دول�املغرب�العر�ي�ا��زائر�،�تو�س،�املغرب�للمراتب��و���عر�يا؛�-

  ��ال��ت�ب؛تأخر��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�عن�بقية�دول�املغرب�العر�ي���-

  تب���دول�املغرب�العر�ي�لالس��اتيجيات�مختلفة�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة؛�-

  أ�داف�التنمية�املستدامة�؛|التزال�دول�املغرب�العر�ي�تواجھ�تحديات�تفاوتت�ب�ن�امللموسة�و�الكب��ة�من�أجل�تحقيق��ل��-

  .خالل�ال�سب�املحققة��ناك�تفاوت�ب�ن�دول�املغرب�العر�ي����تحقيق���داف�من�-

  املناقشة. 5

�التنمية�    �ا�داف �تحقيق �نحو �قدما �امل��� ��� �رغب��ا ��عكس �عر�يا ��و�� �للمراتب �العر�ي �املغرب �دول احتالل

املستدامة���ا��ا�التزال��عيدة�عن�تحقيق�أ�داف�ا،�والفجوة�بي��ا�و��ن�الدول�املتقدمة�كب��ة،�ألنھ�معروف�ع��ا�أ��ا�دول�

�تف �الطاقات�ر�عية �استغالل ��� �منھ ��عا�ي �الذي �القصور �ا�� �النمو�باإلضافة �معدالت �ضعف �مع ��قتصادي، تقر�للتنوع
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املتجددة��سب�ارتفاع�الت�اليف�والتكنولوجيا�املتطورة�ال���تحتاج�ا،�كما�ان�تأخر��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�عن�بقية�دول�

كما�أن�دول�املغرب�العر�ي�قد�تب�ت�اس��اتيجيات�مختلفة�لتحقيق��املغرب�العر�ي�راجع�للظروف�السياسية�ال���تمر���ا،

أ�داف�ا�ولك��ا�تصب����نفس�القالب�و���تتوائم�مع�الظروف��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�ل�ل�دولة،�وكذلك�التزال�

�افتقار  ��س�ب �الدول �ل�ذه ��قتصادية �للب�ية �راجع �و�ذا ���داف �تحقيق ��� �ملموسة �تحديات �التحتية�تواجھ �للب�� �ا

  .وضعف�اقتصاديا��ا�واعتماد�ا�ع���قطاع�الب��ول�بصفة�أساسية�و�عدم�ا�تمام�ا�بمجال�الب�ئة

  ا��اتمة. 6 

قد�أصبحت�التنمية�املستدامة�ضرورة�حتمية�للدول�املتقدمة�والنامية�ع���حد�سواء،�نظرا�لدور�ا�الكب������تحقيق�             

� �واملوارد�النمو�و�التطور��قتصادي �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �ظل ��� �اقتصاديا��ا ��سا�م����ترقية �ا��ا �كما � �الدول، ملختلف

الطبيعية�من�أجل�استدام��ا�وحفظ�حقوق��جيال�القادمة،�و�مع�اق��اب�املوعد�املحدد�النجاز�أ�داف�التنمية�املستدامة،�

�سبة�ممكنة�من�ا�داف�التنمية�املستدامة�ال���سطر��ا���س���دول�املغرب�العر�ي�مثل�بقية�الدول�جا�دة�ا���تحقيق�أك�� 

،�،�وقد�حققت��ذه�الدول��سبا�جيدة�و�لك��ا�متفاوتة����مختلف���داف�السبعة�عشر�2030مم�املتحدة�بحلول�عام�

�تو �فقد �ال�تزال �أ��ا �إال ���داف، �تلك �تحقيق �أجل �من �مختلفة �اس��اتيجيات �ووضعت �عر�يا ��و�� �املراتب اجھ�احتلت

تحديات�ملموسة�وكب��ة����مختلف�املجاالت�و�ذا�راجع�لطا�ع�ا��قتصادي�ف����عد�من�الدول�النامية،�كما�أ��ا��عا�ي�من�

�وكذلك� �الصناعة �السياحة، �للزراعة، ��س�ثمارات �توجيھ �خالل �من �إقتصاديا��ا �تنو�ع �فعل��ا ��ستقرار�السيا���، عدم

 .ة�خاصة�الطاقة�الشمسية�ال��ا�تمتلك�املقومات�الطبيعية�ا��اصة���االتوجھ�لالس�ثمار����الطاقات�املتجدد
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 املراجع. 7

املجموعة�،�مصر. النمية�املستدامة�مف�وم�ا�ـ�أ�عاد�ا�ـ�مؤشرا��ا). 2017. (أبو�النصر،�و�ياسم�ن�مدحت�محمد�،�مدحت .1

  .العر�ية�للتدر�ب�وال�شر

-2000ثر��س�ثمار��جن���املباشر�ع���التنمية�املستدامة����ا��زائر�دراسة�قياسية�للف��ة�أ�،�)2019-2018( ،�مر�ةاثو �،�ر�م .2

 .،�ا��زائر�قاملة�1945ماي��08جامعة��،�قسم�العلوم��قتصادية،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��. 2015

. دراسة�حالة�والية�ورقلة�ـ�ـل�لتحقيق�التنمية�املستدامة�ترقية�القطاع�الفال���كمدخ�،�)2015-2014( ،�عمرا�ي�،�سفيان .3

  .،�ا��زائر1945ماي� �8لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة� قسم�العلوم��قتصادية،

السلوك�البي���للمس��لك�كمدخل�لتحقيق�التنمية�املستدامة�دراسة�ميدانية�لسلوك��،�)2015-2014( ،�بوخدة�،�آمنة .4

ماي��8جامعة� قسم�العلوم��قتصادية،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�،�املس��لك�ن����والية�ورقلة

  .،�ا��زائر1945

،��لية�العلوم�قسم�العلوم��قتصادية. آليات�تطبيق�مبدأ�ا��يطة����القانون�الدو���،�)2017-2016( ،�ب��ات�،�صونيا .5

  .،�ا��زائر2جامعة�محمد�مل�ن�دباغ�ن�سطيف� علوم�ال�سي��،والتجار�ة�و ��قتصادية

قسم�العلوم��قتصادية،��،�دور�وأ�مية�الطاقات�املتجددة����تحقيق�التنمية�املستدامة�،�)2011-2010( ،�بوعث���،�مر�م .6

  .،�ا��زائر�جامعة�منتوري�قسنطبنة:�لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�س��،

مجلة�أبحاث��،�2009-2001التنمية�املستدامة����ا��زائر�خالل�برنامج���عاش��قتصادي��،�)2010(  ،زرمان�،�كر�م .7

  .222-189 ،�04�،01إدار�ة،�اقتصادية�و�

إش�الية�تحقيق�التنمية����ظل�متطلبات�الواقع�البي���ا��زائري�قراءة�نظر�ة�وصفية�لف�م�حتمية��،)2018(،�شايب�،�ن�يل .8

  .43-29 ،�09�،01والسياسات��قتصادية،�املجلة�ا��زائر�ة�للعوملة��،��سي���البي��التطور�ور�انات�ال

والعلوم�التجار�ة،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���. الب�ئة�والتنمية�املستدامة�،�)2011( ،�زغيب،�ملياء�عما�ي�،�ش�رزاد .9

06�،04�، 246-263.  

،�ل�سو�ق��خضر����تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل��دارة�البي�يةدور�ا�،�)2017( ،�بوستة�،�شعبا�ي،��محمد�،�مجيد .10

  .146-133 ،���17�،04سانية،�مجلة�العلوم�

نماء�لالقتصاد�� مجلة،��خدمة�التنمية�املستدامة����ا��زائر�ا���ود�و�س��اتيجيات�،�)2018(،�أدر�،نجي��،��مناد�،�ع���� .11

  .199-183،�)عدد�خاص( 1والتجارة�،�

12. Loumi  ،  M��،G�، Fuller�، )2019(�،2019مؤشر�ولوحات�متا�عة�أ�داف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العر�ية�لعام��ر تقر���

ا�اديمية��مارات�الديبلوماسية�/مركز�التنمية�التا�ع�ال�داف�التنمية�املستدامة���املنطقة�العر�ية�،أبو�ظ���ونيو�ورك

 .تدامةوشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�املس

وزارة�التخطيط���نة�التنمية�: ،�2030لي�يا��،�)2020( ،�التقر�ر��ستعرا�����ول�حول�أ�داف�التنمية�املستدامة .13

  .املستدامة

  . ���الدول�العر�ية�2030تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة�،�)2016(،�)�س�وا(ال��نة��قتصادية�و�جتماعية�لغر�ي�أسيا� .14

  www.envirnnement.gov.tn،�من�2020, 11 09تار�خ��س��داد�). 2016, 06 02. (ة�املستدامةال��نة�الوطنية�للتنمي .15

 https://www.spa.gorsa،�من�2020, 11 09تار�خ��س��داد�). 2011, 12 02. (و�الة��نباء�السعودية .16

  


