المسافة إلى الهدف :أداة
تركيبية لتوحيد قياس تطور
أهداف التنمية المستدامة
يف قســم املســافة املتواجــدة يف منصــة الويــب الخاصــة برتابــط أهــداف التنميــة
املســتدامة عــى موقــع  ، hcp.maنقــدم أداة تحليليــة تســمح بقيــاس مــدى
تحقيــق الغايــات املســطرة بالنســبة لجميــع األهــداف وذلــك بشــكل متجانــس.
إضافــة إىل ذلــك ،متكننــا املنصــة مــن عــرض الفجــوة بــن الوضعيــة الحاليــة
واألهــداف املحــددة يف أجنــدة  2030وقــد تــم تحقيــق ذلــك لـــ  25هدفًــا.
وتوضــح النتائــج عــدة مالحظــات مرتبطــة بالتقــدم املســتمر يف تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة يف املغــرب.

مفاهيم ومنهجية الحساب

يســتند قيــاس هــذه الفجــوات إىل حســاب مــؤرش تـراوح قيمتــه بــن  0و.1
وميكــن تفســر نتيجــة هــذا املــؤرش عــى أنهــا املســافة املتبقيــة ،بالنســبة
املئويــة ،للوصــول إىل الهــدف املحــدد يف أجنــدة .2030

الطريقة املعتمدة لحساب املسافة تعطى بالصيغة التالية:

max j - min j
T j - min j

dj = 1

حيــث ميثــل  djالفــرق ،بالنســبة املئويــة ،بــن اإلنجــازات الحاليــة والقيمــة
املطلوبــة Tjللهــدف jبينــا متثــل  maxjminjالقيمــة القصــوى (الدنيــا)
املالحظــة للمــؤرش املتعلــق بالهــدف .j
وتجــدر اإلشــارة إىل أن التوجــه املعيــاري قــد تــم أخــذه يف االعتبــار بالنظــر إىل
ـض
الطبيعــة املختلفــة لألهــداف (مثــل معــدل الفقــر الــذي يجــب أن ينخفـ 
مقابــل معــدل النمــو الــذي يجــب أن يرتفــع).

حجم األقطاب يعكس نسبة املسافة املتبقية لبلوغ الهدف

مثال وتوضيح
مــن حيــث اإلنجــازات ،تعطــي هــذه األداة التحليليــة توضيحــا كميــا و تصويريا
عــى أداء املغــرب يف تحقيــق األهــداف املختلفــة باتســاق عىل مســتوى غاياتها.
توضــح النتائــج املتعلقــة بحســابات املســافة العديــد مــن النتائــج املرتبطــة
بتقــدم إنجــازات أهــداف التنميــة املســتدامة يف املغــرب .ولهــذه الغايــة  ،نذكــر
بعــض اإلنجــازات املرضيــة ملجموعــة مــن الغايــات مثــل الغايــة ( )3.2و ()8.2
و ( )8.1والغايــة (.5ب).
خاصا مــن صانعي القـرار ،
مــن ناحيــة أخــرى  ،تتطلــب األهــداف األخــرى اهتام ًمــا ً
ال ســيام الغايــة ( )7.2و( )9.5و( ،)7.3الذيــن ال تتجاوز نســبة إنجازهم .5٪
يلخص الشكل أعاله جميع نتائج األهداف الـ  25التي متت دراستها.
مــن خــال الشــكل أعــاه ،يتضــح أن إنجــازات الهــدف ( )3.2هــي األكــر
إرضــا ًء .يف الواقــع  ،وف ًقــا للبيانــات املتاحــة  ،قطــع املغــرب  53٪مــن املســافة
التــي يســتغرقها للقضــاء عــى الوفيــات التــي ميكــن الوقايــة منهــا للمواليــد
واألطفــال دون ســن الخامســة .مبعنــى آخــر ،يتبقــى حــوايل  46٪مــن الجهــد
للوصــول إىل هدفــه.

و باملثــل  ،ميكننــا أن نالحــظ أداءات مثــل تلــك املذكــورة أعــاه  ،مثــل األداء
مــن حيــث اإلنتاجيــة اإلقتصاديــة ( ، )8.2والنمــو اإلقتصــادي للفــرد (، )8.1
واســتخدام التكنولوجيــا لتمكــن املــرأة (.5ب) حيــث ان املغــرب يف منتصــف
الطريــق لتحقيــق هــذه الغايــات.
يف املقابــل ،ال تــزال أهــداف أخــرى «بعيــدة متا ًمــا» عــن مســتوى إنجازهــا.
يف الواقــع ،مــن بــن  25هدفًــا متــت دراســتها ،مل تتجــاوز  10أهــداف عتبــة
تحقيــق  .10٪يف مجــال الطاقــة ،نالحــظ ضعــف األداء يف زيــادة االســتهالك
النهــايئ للطاقــة املتجــددة ( )7.2و مــن حيــث كفــاءة الطاقــة ( .)7.3و 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.
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