
الطريقة املعتمدة لحساب املسافة تعطى بالصيغة التالية:

ــة والقيمــة  ــة، بــن اإلنجــازات الحالي حيــث ميثــل dj الفــرق، بالنســبة املئوي
املطلوبــة Tjللهــدفj بينــا متثــل maxjminj القيمــة القصــوى )الدنيــا( 

.j ــدف ــق باله ــؤرش املتعل ــة للم املالحظ

وتجــدر اإلشــارة إىل أن التوجــه املعيــاري قــد تــم أخــذه يف االعتبــار بالنظــر إىل 
الطبيعــة املختلفــة لألهــداف )مثــل معــدل الفقــر الــذي يجــب أن ينخفــض   

مقابــل معــدل النمــو الــذي يجــب أن يرتفــع(.

المسافة إلى الهدف: أداة 
تركيبية لتوحيد قياس تطور
 أهداف التنمية المستدامة

يف قســم املســافة املتواجــدة يف منصــة الويــب الخاصــة برتابــط أهــداف التنميــة 
ــدى  ــاس م ــة تســمح بقي ــدم أداة تحليلي ــع hcp.ma ، نق ــى موق املســتدامة ع
تحقيــق الغايــات املســطرة بالنســبة لجميــع األهــداف وذلــك بشــكل متجانــس.

إضافــة إىل ذلــك، متكننــا املنصــة مــن عــرض الفجــوة بــن الوضعيــة الحاليــة 
ــا.  واألهــداف املحــددة يف أجنــدة 2030 وقــد تــم تحقيــق ذلــك لـــ 25 هدفً
ــق  ــتمر يف تحقي ــدم املس ــة بالتق ــات مرتبط ــدة مالحظ ــج ع ــح النتائ وتوض

ــرب. ــتدامة يف املغ ــة املس ــداف التنمي أه

مفاهيم ومنهجية الحساب
يســتند قيــاس هــذه الفجــوات إىل حســاب مــؤرش تــرتاوح قيمتــه بــن 0 و1. 
ــة، بالنســبة  ــا املســافة املتبقي وميكــن تفســر نتيجــة هــذا املــؤرش عــى أنه

ــدة 2030. ــة، للوصــول إىل الهــدف املحــدد يف أجن املئوي

dj = 1 maxj - minj

Tj - minj



مثال وتوضيح
مــن حيــث اإلنجــازات، تعطــي هــذه األداة التحليليــة توضيحــا كميــا و تصويريا 
عــى أداء املغــرب يف تحقيــق األهــداف املختلفــة باتســاق عى مســتوى غاياتها.

ــج املرتبطــة  ــن النتائ ــد م ــة بحســابات املســافة العدي ــج املتعلق توضــح النتائ
بتقــدم إنجــازات أهــداف التنميــة املســتدامة يف املغــرب. ولهــذه الغايــة ، نذكــر 
بعــض اإلنجــازات املرضيــة ملجموعــة مــن الغايــات مثــل الغايــة )3.2( و )8.2( 

ــة )5.ب(. و )8.1( والغاي

مــن ناحيــة أخــرى ، تتطلــب األهــداف األخــرى اهتاًمــا خاًصا مــن صانعي القــرار ، 
ال ســيا الغايــة )7.2( و)9.5( و)7.3(، الذيــن ال تتجاوز نســبة إنجازهم 5٪.

يلخص الشكل أعاله جميع نتائج األهداف الـ 25 التي متت دراستها.

ــر  ــي األك ــدف )3.2( ه ــازات اله ــح أن إنج ــاله، يتض ــكل أع ــالل الش ــن خ م
إرضــاًء. يف الواقــع ، وفًقــا للبيانــات املتاحــة ، قطــع املغــرب ٪53 مــن املســافة 
ــد  ــة منهــا للموالي ــات التــي ميكــن الوقاي التــي يســتغرقها للقضــاء عــى الوفي
واألطفــال دون ســن الخامســة. مبعنــى آخــر، يتبقــى حــوايل ٪46 مــن الجهــد 

ــه. للوصــول إىل هدف

ــل األداء  ــك املذكــورة أعــاله ، مث ــل تل ــا أن نالحــظ أداءات مث ــل ، ميكنن و باملث
ــرد )8.1( ،  ــادي للف ــو اإلقتص ــة )8.2( ، والنم ــة اإلقتصادي ــث اإلنتاجي ــن حي م
واســتخدام التكنولوجيــا لتمكــن املــرأة )5.ب( حيــث ان املغــرب يف منتصــف 

الطريــق لتحقيــق هــذه الغايــات.

ــا.  ــتوى إنجازه ــن مس ــا« ع ــدة متاًم ــرى »بعي ــداف أخ ــزال أه ــل، ال ت يف املقاب
ــة  ــتها، مل تتجــاوز 10 أهــداف عتب ــا متــت دراس ــن 25 هدفً ــن ب ــع، م يف الواق
ــتهالك  ــادة االس ــف األداء يف زي ــظ ضع ــة، نالح ــال الطاق ــق ٪10. يف مج تحقي
النهــايئ للطاقــة املتجــددة )7.2( و مــن حيــث كفــاءة الطاقــة )7.3(. و باملثــل، 
فــإن الجهــود املبذولــة لزيــادة حصــة اإلنفــاق عــى البحــث والتطويــر يف الناتــج 
املحــي اإلجــايل متواضعــة للغايــة، مــع بقــاء ٪98 مــن املســافة للوصــول إىل 

الهــدف املحــدد يف الغايــة. 

حجم األقطاب يعكس نسبة املسافة املتبقية لبلوغ الهدف
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