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يوافق على إطار النتائج المنقح الوارد في متن الوثيقة بوصفه "إطار النتائج المؤسسية ( – )2021-2017الجزء "1
على أن يكون مفهوما أن اإلدارة ستعد "إطار النتائج المؤسسية ( – )2021-2017الجزء  "2شامال أهداف نواتج
البرامج ومؤشرات األداء بقصد الموافقة عليه في الدورة السنوية للمجلس لعام 2019؛



*

يحيط علما بفئات األنشطة ومؤشرات األداء الواردة في مالحق الوثيقة .WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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قد ة
-1

يلتزم برنامج األغذية العالمي (الب ا ) بدعم البلدان في جهودها الرامية إلى القضاااااء على الجوع بشااااك مسااااتدام مع تعزيز
أعلى معايير جودة البرامج ،والشااافافية ،والمسااااءلة .وهذا ينطوي على تحساااين إدارة األداء لضااامان امساااتخدام الفعال والكفؤ
للموارد من أج تحقيق النتائج المشاتركة .والغر من إطار النتائج المؤساساية المن اقح المقترح (( )2021-2017إطار النتائج
المنقاح) هو تفعي الخطة امسااااااتراتيجية للب ا

( (1))2021-2017عن طريق توفير أداة معيارية واحدة لتخطيط ورصااااااد

وقياس أداء المنظمة بُغية تحقيق الحصائ امستراتيجية.
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وبناء على ساالساالة نتائج البرامج الخاصااة بالب ا المدرجة في إطار النتائج المؤسااسااية ( )2021-2017الذي تمت الموافقة
عليه في نوفمبر/تشااارين الثاني ( (2)2016إطار النتائج المؤساااساااية الحالي) ،يقدم هذا اإلطار المنقاح نهجا أكثر رساااولا لقياس
األداء .واسااااتجابة للدعوة إلى زيادة الدعم المقدام للبلدان التي تنفذ لطة التنمية المسااااتدامة لعام  ،2030يقوم الب ا
قياس برامجه باستخدام مؤشرات أوسع نطاقا .كما يتضمن إطار النتائج المنقاح مؤشرات لربط استراتيجيات الب ا
التنمية المسااتدامة من أج توحاايح مساااهمة الب ا

بتحسااااين
بأهداف

في األهداف الوطنية بشااك أفض ا  .وأليرا ،فمن أج تحقيق المزيد من

الشفافية والمساءلة ،يجري دمج مؤشرات أداء اإلدارة ومؤشرات األداء الرئيسية بصورة كاملة.
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تطور نهج إدارة األداء في الب ا
وقد ا
المؤسسية .والغر

-4

من إطار منفصااااا للنتائج امساااااتراتيجية وإطار لنتائج اإلدارة إلى إطار واحد للنتائج

من ذلك هو التمكين من تنفيذ البرامج من لالل عمليات اإلدارة في مختلف المجامت الوظيفية.

ويُعد نهج قياس األداء المتمث في إطار النتائج المنقاح نتاج بحوث منهجية ،وتجارب ،ومشاااااورات .وسااااوف يسااااتمر تحسااااين
مؤشرات األداء إذا لزم األمر لضمان دعم إطار النتائج المنقاح عن طريق نظام شام لقياس األداء ،يفي بأعلى معايير المساءلة
والشفافية .وقد تم تطوير المؤشرات والمقاييس على النحو التالي:
أ)

قياس سللللسللللة تائ الب ا  .تطورت نظريات التغيير بالنسااابة لمجامت البرامج الرئيساااية بغية إيجاد عالقة ساااببية
قياسية بين تدلالت البرامج والنتائج امستراتيجية .وقد وحعت نظريات التغيير األساس لصياغة فئات حصائ إطار
النتائج المؤسسية الحالي ،وفئات النواتج ،وفئات األنشطة ،والمؤشرات.

ب)

ج)

قياس ساه ات ب ا الب ا ف خطة التن ية ال ستدا ة ل ام  .2030تم تطوير مسارات األثر التي توحح األدلة
على مساهمات برامج الب ا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتم التبار األُطر التشغيلية مع المكاتب القطرية.
قياس دعم اإلدارة لتنفي الب ا  .بناء على النهج الموحح في لطة الب ا

لإلدارة ( (3))2020-2018تم استعرا

البيانات التاريخية بالتشااااور مع مديري الب ا  .وجرى تنقيح مؤشااارات أداء اإلدارة ،ومواءمتها مع عمليات تسااايير
أعمال الب ا

التي تدعم تنفيذ الخطط امسااااااتراتيجية القطرية .وقد أدى تحلي أساااااااليب العم الوظيفية إلى التيار

مؤشاااارات األداء الرئيسااااية التي تتيح لمديري الب ا

فهما أوسااااع للمساااااءلة المشااااتركة من جانب المكاتب القطرية

والمكاتب اإلقليمية والمقر بالنسبة لتنفيذ الخطط امستراتيجية القطرية.
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ويؤدي إطار النتائج المنقاح ،إلى جانب الخطة امسااتراتيجية ( ،)2021-2017واسااتعرا
امساااتراتيجية القطرية إلى بلورة إطار ساااياسااااتي لتمكين الب ا
)(5

الوطنية في سعيها لتحقيق لطة التنمية المستدامة لعام .2030

( )1الخطة امستراتيجية للب ا

(.(WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2) )2021-2017

( )2إطار النتائج المؤسسية (.(WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1) )2021-2017
( )3لطة الب ا
( )4استعرا

لإلدارة (.(WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1) )2020-2018
اإلطار المالي ).(WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1

( )5سياسة الخطط امستراتيجية القطرية ).(WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1

اإلطار المالي )4)،وسااياسااة الخطط

من امساااتجابة لالحتياجات اإلنساااانية ،ودعم الحكومات

3
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ويعتبر إطار النتائج المنقح عنصارا من عناصار دورة إدارة األداء الشااملة للتخطيط والرصاد واإلبال والتعلم .وتُترجم الخطة
امساااتراتيجية المؤساااساااية على المساااتوى القطري إلى لطط اساااتراتيجية قطرية مدتها لمس سااانوات ،تتواءم مع األولويات
الوطنية ويتم تفعيلها من لالل البرامج ،وهي تنفذ بالشااراكة .ويسااترشااد تصااميم ورصااد الخطط امسااتراتيجية القطرية ب طار
النتائج المؤسااسااية ،والذي يقدم األساااس المنطقي لساالساالة نتائج البرامج ،فضااال عن المؤشاارات اإللزامية والموصااى بها لقياس
األداء .وترتبط الموارد بالنتائج من لالل ميزانيات البرامج القطرية التي يتم تنظيمها بدورها على نحو يتماشااااى مع ساااالساااالة
نتائج البرامج.
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و ستكون األدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ إطار النتائج المؤسسية المنقح على النحو التالي :سيوفر المقر التوجيه المعياري
واألدوات والتدريب وساااايتكف بأن تنعكس التغييرات المعتمدة في النظم المؤسااااسااااية لتيسااااير جمع البيانات؛ وسااااتقدم المكاتب
اإلقليمية الدعم للمكاتب القطرية وسااااتشاااارف عليها ،وسااااتقوم المكاتب القطرية بتطبيق مؤشاااارات البرامج الجديدة في أطرها
المنطقية وباساااتخدامها في رصاااد نتائج البرامج واإلبال عنها في عام  .2019وساااتتتبع الوحدات الفنية مؤشااارات أداء اإلدارة
على جميع المستويات ،حسب امقتضاء ،لمتابعة التقدم المحرز في حمان تقديم الدعم الكافي للبرامج.
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ويجري على أساااس ساانوي تفعي اسااتراتيجية المنظمة من لالل لطة عم مؤسااسااية ساانوية تُعر

في لطة اإلدارة ،وعلى

المسااتوى القطري في لطة إدارة العمليات القطرية وذلك لك مكتب قطري .وينعكس التنفيذ على المسااتوى القطري من لالل
الرصد واإلبال المستمرين ،مما يولد أدلة ألغرا
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اتخاذ القرار والمساءلة.

ويرد تقرير عن التنفيذ واألداء لك ٍ من الخطط امسااااااتراتيجية القطرية في التقرير القطري الساااااانوي .ويجري بعد ذلك تجميع
وتحلي نتائج المستوى القطري في تقرير األداء السنوي المؤسسي ،الذي يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية ك عام.
ويشاااام هذا اإلبال المؤسااااسااااي مؤشاااارات مختارة للتجميع ،وتحليال لعدد األشااااخال الذين يحصاااالون على المساااااعدة ومدة
حصااااولهم عليها حسااااب نوع المسااااتفيدين وحسااااب األنشااااطة ،تماشاااايا مع مجامت التركيز والنتائج امسااااتراتيجية في الخطة
امساااتراتيجية للب ا

سااانوي ل داء على

( .)2021-2017وتسااامح دورة اإلبال القطري والمؤساااساااي ب جراء اساااتعرا

مسااتوى البلد وعلى مسااتوى المنظمة ،وبتتبع امتجاهات من عام إلى عام في سااياقات البلدان المتنوعة وعلى مدى عمر الخطة
امساااتراتيجية .وتكتم صاااورة المسااااءلة بالتقييمات امساااتراتيجية العالمية وتقييمات الساااياساااات وبالمراجعات المواحااايعية
والتقييمات اإللزامية للخطط امستراتيجية القطرية لضمان التعلم والتكيف على المستوى القطري وعلى مستوى المنظمة كك .
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وتُسااااااتكم دورة إدارة األداء بمجموعة أدوات إدارة المخاطر المؤسااااااسااااااية ،وسااااااياسااااااة التقييم الخاصااااااة بالب ا
 (6)،2021-2016والتي توفر طائفة واسااااااعة من أدوات امسااااااتعرا

للفترة

والتقييم لضاااااامان جودة البرامج القائمة على الوعي

بالمخاطر ،والتخفيف من آثارها ،والتفكير النقدي المنتظم في مبادئ التصميم ،والتنفيذ ،والنتائج.
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ويُعد الب ا

طرفا في اتفاقات مشتركة بين الوكامت تهدف إلى تيسير التنسيق ،والنهو

بتنفيذ لطة التنمية المستدامة لعام

 .2030وتشم هذه امتفاقات اتفاقا بشأن التعاون مع الوكامت التي تتخذ من روما مقرا لها (7)،وامستعرا

الشام للسياسات
))9

الذي يجري ك أربع ساانوات (8)،ولطة العم على نطاق منظمة األمم المتحدة بشااأن المساااواة بين الجنسااين وتمكين المرأة.
ويهدف هذا اإلطار المنقاح إلى مواصاااااالة تعزيز التزام الب ا بالقيام بدور هام في مجم جهود األمم المتحدة لدعم تحقيق
الغايات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة.

( )6سياسة التقييم (.(WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1) )2021-2016
()7
توجد
التي
المتحدة
األمم
منظمات
بين
التعاون
()CL 155/12 Rev.2 ، EB 2016/119/R.45،WFP/EB.2/2016/4-D/Rev.1

مقارها

في

روما:

تحقيق

لطة

عام

.2030

( )8امستعرا الشام الذي يجري ك أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أج التنمية ،قرار الجمعية العامة 243/71
المؤرخ  21ديسمبر/كانون األول .2016
( )9تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة األمم المتحدة وبرامجها ،قرار المجلس امقتصادي امجتماعي  24/2012المؤرخ  27يوليو/تموز
.2012
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قياس أداء الب ا
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يُعتبر إطار النتائج المؤسااااسااااية إطارا معياريا وأداة أساااااسااااية لتوجيه المكاتب القطرية فيما يتعلق برصااااد وقياس ما إذا كانت
التدلالت تحقق النواتج والحواص ا واألولويات الشاااملة المتولاة (المساااءلة أمام السااكان المتأثرين ،والحماية ،والمساااواة بين
الجنسين ،والبيئة) (10(.ويستند إطار النتائج إلى هرمية النتائج القابلة للقياس والمعروحة في الشك  ،1مما يضمن المواءمة مع
الغايات اإلنمائية العالمية والوطنية.

الشكل  :1سلسلة تائ الب ا

ف الب ا

( )10يُستكم إطار النتائج المؤسسية بمجموعة فنية من المنهجيات المخصصة لك مؤشر .ومؤشرات إطار النتائج كمية وهي تمث كال البيانات الكمية والنوعية.
وبالنسبة لجميع مجامت البرامج ،يتم تحديد حد أدنى من المؤشرات اإللزامية (قابلة للتطبيق عند امقتضاء) للسماح بالتحلي المقارن .وتتوفر لدى المكاتب القطرية
المرونة مستحداث مؤشرات إحافية لاصة محددة بالبلدان .ويتم جمع البيانات من لالل لط األساس ،والرصد بعد التوزيع ،ومجموعات التركيز .وفي بعض السياقات
التشغيلية ،يمكن أن يتطلب األمر استخدام الرصد من قب طرف ثالث أو استخدام أجهزة محمولة عن بعد..

5
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وتنشااال الخطة امساااتراتيجية للب ا

( )2021-2017والخطط امساااتراتيجية القطرية مجامت جديدة ونُهجا متكاملة طويلة

األج إزاء البرمجة .ويتعين أن يعر

الرصااد بشااك واف نتائج البرامج المتزايدة التنوع لدى الب ا  .ويعتمد إطار النتائج

المؤساااساااية المنقح على ما تراكم حتى اخن من لبرة وتعلم ،للتمكن من تحساااين المنهجيات والمؤشااارات واأللذ بالمرونة التي
تتيح عكس الحصائ بصورة أكثر دقة عندما تكون النتائج متعددة األوجه وشاملة.
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ويعتمد قياس أداء برامج الب ا

على هدفين اسااااااتراتيجيين يسااااااتندان إلى الهدفين  2و 17من أهداف التنمية المسااااااتدامة،

وتدعمهما لمساااااااة أهداف اسااااااتراتيجية وثماني نتائج اسااااااتراتيجية على النحو المبيان في الخطة امسااااااتراتيجية للب ا
( .)2021-2017وت ُ شك األهداف ام ستراتيجية الخم سة مجال التركيز البرامجي والت شغيلي للب ا  .و سيتم تحقيق األهداف
امسااااتراتيجية عبر النتائج امسااااتراتيجية التي ترتبط بالجهود القطرية والعالمية للوفاء بغايات الهدفين  2و .17وتجري متابعة
النتائج امسااتراتيجية على المسااتوى القطري اسااتنادا إلى مجموعة من الحصااائ امسااتراتيجية للب ا  ،والمسااتمدة من نواتج
المنظمة .وتصاااف الحصاااائ امساااتراتيجية اخثار القصااايرة األج والمتوساااطة األج لبرامج الب ا

التي تسااااهم في تحقيق

الغايات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة والنتائج امستراتيجية.
-15

وتصف الحصائ امستراتيجية ،التي يُسهم في إعدادها المكتب القطري وشركاء وطنيون ،الناس والكيانات التي سوف تستفيد
من الحصاايلة ،والنطاق الجغرافي للحصاايلة ،والنتيجة المنشااودة ،واإلطار الزمني المتوقع لتحقيق الحصاايلة .وتعكس الحصااائ
امساااااتراتيجية األهداف أو الغايات المقصاااااودة أو المحددة في الخطة الوطنية للبلد ،واإلطار اإلقليمي الذي ساااااوف تُساااااهم فيه
المساعدة التي يقدمها الب ا .

-16

وتتمحور الحصااااائ امسااااتراتيجية حول أحد مجامت التركيز الثالثة )11):امسااااتجابة ل زمات؛ وبناء القدرة على الصاااامود؛
وام ستجابة ل سباب الجذرية .وتت سم ك ح صيلة ا ستراتيجية بأحد مجامت التركيز الثالثة هذه ،والتي ي ستبعد بع ضها بع ضا،
مما يفتح المجال أمام التحلي والتجميع حسب مجال التركيز.

-17

وتُصاا بيانات الحصاائ امساتراتيجية والنواتج واألنشاطة على المساتوى القطري باعتبارها "نصاوصاا غير مقيادة" ،وتتواءم
مع فئات الحصاااااائ امساااااتراتيجية والنواتج واألنشاااااطة الموحادة .وتُعتبر فئات األنشاااااطة إرشاااااادية ومتوائمة مع الحصاااااائ
امسااتراتيجية والنواتج ،حسااب امسااتراتيجيات الوطنية والسااياق المحلي (انظر الملحق األول) .وتساامح الفئات الموحادة برصااد
الموارد على مستوى النشاط ،والحصيلة ،والنتيجة ،وحسب البلد.

-18

ومن لالل مواءمة فئات الحصائ امستراتيجية ،والنواتج ،واألنشطة ،والهيك الجديد لميزانية الحافظة القطرية ،سوف يتمكن
الب ا

من اسااااااتعرا

وتحلي معلومات األداء وبيانات النفقات دال الفئات المختلفة وعلى نطاقها ،بحيث يُحل النتائج

المحققة فيما يتعلق بالموارد المستثمرة .وسوف يتم اكن الب ا من تجميع البيانات عبر العديد من البلدان ،وإظهار األداء على
المسااتويين اإلقليمي والعالمي .ويساامح هيك ميزانية الحافظة القطرية وإطار النتاج المن اقح بتتبع جميع موارد البرامج ،بدءا من
التخطيط ،ومرورا بالرصد ،وحتى اإلبال .
-19

وتصناف فئات الحصائ ب حدى طرق ثالث ،وهو ما يشير إلى المستوى الذي يتم عنده استهداف الحصيلة ،وبالتالي المستوى
الذي يساااهم الب ا

من لالله في تحقيق حصاااائ اساااتراتيجية ونتائج اساااتراتيجية محدادة بصاااورة مشاااتركة :الفرد/األسااارة؛

والمجتمع المحلي؛ ونظم ومؤسسات القطاعين العام والخال .وعلى المستوى القطري ،ف ن سلسلة نتائج الخطط امستراتيجية
القطرية ،إلى جانب نتائج منظومة األمم المتحدة (على النحو المحدد في إطار عم األمم المتحدة للمسااااااااعدة اإلنمائ ية ،على
سبي المثال) ،تتواءم بصورة كاملة مع لطة التنمية الوطنية.
-20

ويعر

الجدول  1ساااااالساااااالة نتائج برامج الب ا

بمزيد من التفصااااااي  ،موحااااااحا العالقة بين الغايات واألهداف والنتائج

امستراتيجية للمنظمة ،وفئات الحصائ امستراتيجية ،والنواتج ،واألنشطة .وفئات النواتج المعروحة في الجدول هي األكثر
اساااتخداما .وهناك تشاااكيالت ألرى ممكنة رهنا بالساااياق المحلي وامساااتراتيجيات الوطنية .ويتضااامن الجدول أيضاااا أولويات
شاملة تتعلق بالغاية امستراتيجية  ،1وتغطي المساءلة أمام السكان المتضررين ،والحماية ،والمساواة بين الجنسين ،والبيئة.
( )11سياسة الخطط امستراتيجية القطرية ).(WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1
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الجدول  :1سلسلة تائ ب ا

الب ا

الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
م ا ة إ كا ية

الهدف االسلللللللت اتيج  :1القضلللللللاء على الجوع عح ط
ة
الحصول على ا
النتيجة االسللت اتيجية  :1يحصا ك فرد على الغذاء (غاية التنمية المسااتدامة
)1 -2

النتيجة االست اتيجية  :2م يعاني أحد من سوء التغذية (غاية التنمية المستدامة
)2 -2

فئات الحصائل االست اتيجية

فئات الحصائل االست اتيجية

 1-1اساااااااتمرار/تحساااااااين
حصااااول األساااار واألفراد
على الغذاء الكافي

2 -1
اساااااااتقرار/تعزيز
تااااوافاااار األغااااذيااااة
المالئمة والميسورة
التكلفة في األسواق

 3-1تااااعاااازيااااز قاااادرة
القطاااااعين امجتماااااعي
والعااام على مساااااااااعاادة
السكان الذين يعانون من
انعاااادام األمن الغااااذائي
الااحاااااد أو الاامااؤقاااات أو
المزمن

فئات النوات
ألف -تحوي الموارد
(منقحة)
باء -توفير األغذية المغذية
جيم -توفير تنمية القدرات
والدعم التقني
دال -إنشاء األصول
هاء -توجيه رسائ التغيير
امجتماااااعي والسااااااالوكي
(منقحة)
نون -الت غذية ال مدرساااااااية
المقدامة (جديدة)

الهدف االست اتيج  :2تحسيح التغ ة

 1-2تحسين استهالك
األغااااذيااااة الااعااااالااياااة
الاااجاااودة والاااغااانااايااااة
بااااالاامااغااااذيااااات بااياان
األفراد المستهدفين

 2-2تحسااين سااالسا
القيمة ل غذية العالية
الاااجاااودة والاااغااانااايااااة
بالمغذيات

 3-2تعزيز قدرات القطاعين
امجتمااااعي والعاااام لتحااادياااد
السكان الضعفاء واستهدافهم
ومساعدتهم تغذويا

فئات النوات
جيم -توفير تنميااااة
الاقاااادرات والاااادعام
التقني

فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

جااياام -تااوفااياار تاانااماايااااة
القدرات والدعم التقني
طاااااء -وحااااااااع/تااناافاايااااذ
اسااتراتيجيات المشاااركة
في مجال السياسات
ياااء -تحااديااد/الاادعوة إلى
اإلصالحات السياسية
كاف -دعم الشراكات
مم -دعم امسااااااتثمارات
فااي الاابااناايااااة الااتااحااتااياااة
والمعدات
ميم -دعم آليات التنسااايق
الوطنية

ألف -تحوي الموارد
(منقحة)
باااء -توفير األغااذيااة
المغذية
جاياام -تاوفاياار تانااماايااااة
القدرات والدعم التقني
هاء -توجيه الرسااااااائ
التغيير امجتماااااعي
والسلوكي (منقحة)

جيم -توفير تنميااااة
الااااقاااادرات والاااادعاااام
التقني

فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

جيم -توفير تنمياااة القااادرات
والدعم التقني
طاااااء -وحااااااااااع/تااااناااافاااايااااذ
اساااتراتيجيات المشااااركة في
مجال السياسات
ياااااء -تحااااديااااد/الاااادعوة إلى
إصالحات السياسات
كاف -دعم الشراكات
ميم -دعم آليااااات التنسااااااايق
الوطني
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع

الهدف االست اتيج  :3تحقي ا ح الغ ائ
النتيجة االسللت اتيجية  :3تحسااين األمن الغذائي والتغذية ألصااحاب الحيازات
الصغيرة عن طريق زيادة إنتاجيتهم ودللهم (غاية التنمية المستدامة )3-2

النتيجة اسللت اتيجية  :4تكون النُظم الغذائية مسااتدامة (غاية التنمية المسااتدامة
)4 -2

فئات الحصائل االست اتيجية

فئات الحصائل االست اتيجية

 1-3زيااااادة إنااتاااااجاايااااة
أصاااااااحااااب الحياااازات
الصغيرة ومبيعاتهم

 2-3زياادة الكفاااءات
في التجميع المناصاار
ألصااااحاب الحيازات
الصغيرة في سالس
القيمة الغذائية

 3-3زيادة توافر السااااااالع
والااااخاااادمااااات الااااعااااامااااة
المناااصااااااارة ألصاااااااحاااب
الحيازات الصغيرة

فئات النوات
ألف -تحوي الموارد
(منقحة)
باااااء -توفير األغااااذيااااة
المغذية
جااياام -تااوفااياار تاانااماايااااة
القدرات والدعم التقني

 1-4تحساااااااا ين ت كياف
األسااااااار مع التغيرات
المنالية والصااااااااد مات
األلرى وقاادرتهااا على
الصمود أمامها

 2-4دعاااام وظااااائااااف
ولدمات النُظم الغذائية
التجارية الشاملة للجميع

 3-4تحساااااااايان توا فر
الساالع والخدمات العامة
المعززة للنظام الغذائي

فئات النوات
جيم -توفير تنميااااة
الااااقاااادرات والاااادعاااام
التقني
واو -الشاااااااااراء مااان
أصاااااااحاب الحيازات
الصغيرة

دال -إنشاء األصول
هاااء -توجيااه رسااااااااائا
الااتااغاايااياار امجااتااماااااعاي
والسلوكي (منقحة)

جيم -توفير تنمية القدرات
والدعم التقني
طاااااء -وحاااااااااع/تااانااافااايااااذ
اسااااتراتيجيات المشاااااركة
في المجال السياسي
ياااء -تحااديااد /الاادعوة إلى
إصالحات السياسات
كاف -دعم الشراكات
ميم -دعم آليات التنسااااااايق
الوطنية

ألف -تحوي الموارد
(منقحة)
باااااء -توفير األغااااذيااااة
المغذية

جااياام -تااوفااياار تاانااماايااااة
القدرات والدعم التقني

جااياام -تااوفااياار تاانااماايااااة
القدرات والدعم التقني

دال -إنشاء األصول

طاااااء -وحاااااااع/تنفيااااذ
استراتيجيات المشاركة
في المجال السياسي

جااياام -تااوفااياار تاانااماايااااة
القدرات والدعم التقني
دال -إنشاء األصول
هاااء -توجيااه رسااااااااائ ا
الااتااغاايااياار امجااتااماااااعااي
والسلوكي (منقحة)

واو -الشاااااااااااراء مااااان
أصاااااااحااااب الحياااازات
الصغيرة

زاي -تيساااااااير الروابط
مااع الاامااوارد الاامااااالاايااااة
ولدمات التأمين

فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

ياء -تحديد /الدعوة إلى
إصالحات السياسات
كاف -دعم الشراكات
ميم -دعم آليات التنسيق
الوطنية
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الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة

الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االسلللللللت اتيجية  :5امتالك البلدان النامية لقدرات معززة على تحقيق
أهداف التنمية المستدامة (غاية التنمية المستدامة )9-17

النتيجة االست اتيجية  :6اتساق السياسات لدعم التنمية المستدامة (غاية التنمية
المستدامة )14-17

فئات الحصائل االست اتيجية

فئات الحصائل االست اتيجية

 1-5تعزيز قدرات مؤساااساااات ونظم
القطاعين العام والخال بما في ذلك
المسااااتجيبون المحليون ،بهدف تحديد
السكان الذين يعانون من انعدام األمن
الغااااذائي ومن الضاااااااعف الغااااذائي
واستهدافهم ومساعدتهم

 2-5تلبياااة طلاااب الشاااااااركااااء على
الخدمات الجيدة

فئات النوات

 1-6عمليات اإلصاااالح الشااااملة للجميع
والمساااااتدامة لساااااياساااااات األمن الغذائي
والتغذية التي تحظى بالدعم

 2-6إصااااالحات سااااياسااااات األمن
الغاااذائي والتغاااذياااة ذات األولوياااة
والمنفذة

فئات النوات

جيم -توفير تنمياااة القااادرات والااادعم
التقني

جيم -توفير تنمياااة القااادرات والااادعم
التقني

طاااااء -وحاااااااع/تنفيااااذ اساااااااتراتيجيااااات
المشاركة في مجال السياسات

طاء -وحااااااع/تنفيذ اسااااااتراتيجيات
المشاركة في مجال السياسات

طاااء -وحاااااااع/تنفيااذ اساااااااتراتيجيااات
المشاركة في مجال السياسات

حااااء -توفير لااادماااات ومنصاااااااااات
مشتركة

ياااء -تحااديااد /الاادعوة إلى إصاااااااالحااات
السياسات

ياء -تحديد/الدعوة إلى إصااااالحات
السياسات

ياء -تحديد /الدعوة إلى إصاااااااالحات
السياسات

كاف -دعم الشراكات

كاف -دعم الشراكات

كاف -دعم الشراكات

مم -دعم امساااااااتثماااارات في البنياااة
التحتية والمعدات

ميم -دعم آليات التنسيق الوطني

كاف -دعم الشراكات
ميم -دعم آليات التنسيق الوطنية
فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

ميم -دعم آليات التنسيق الوطنية
فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)
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الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة

الهدف االست اتيج  :5إرساء الش اكات لتحقي

تائ أهداف التن ية ال ستدا ة

النتيجة االسلللللللت اتيجية  : 7إمكانية حصاااااااول البلدان النامية على طائفة من
الموارد المالية لالستثمار اإلنمائي (غاية التنمية المستدامة )3-17

النتيجللة االسلللللللت اتيجيللة  :8يعزز اقتسااااااااام المعرفااة والخبرة تكنولوجيااا دعم
الشااااراكات العالمية لجهود البلدان الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المسااااتدامة
(غاية التنمية المستدامة )16-17

فئات الحصائل االست اتيجية

فئات الحصائل االست اتيجية

 1-7زيادة إمكانية حصول الحكومات على الموارد المالية (من لالل شراكات
القطاع العام ،والقطاع الخال ،والشراكات بين القطاعين العام والخال)

 1-8تعزيز منصااااااااااات التنسااااااايق
المشتركة

فئات النوات

فئات النوات

جيم -توفير تنمية القدرات والدعم التقني

جيم -توفير تنمياااة القااادرات والااادعم
التقني

طاااء -وحاااااااع/تنفيااذ اساااااااتراتيجيااات
المشاركة في مجال السياسات

حااااء -توفير لااادماااات ومنصاااااااااات
مشتركة

ياء -تحديد/الدعوة إلى إصاااااااالحات
السياسات

زاي -تيسير الروابط مع الموارد المالية ولدمات التأمين
كاف -دعم الشراكات

 2-8تعزيز الشاااراكات امساااتراتيجية
مااع الااقااطاااااعااياان الااعااااام والااخااااال،
والو كامت التي تت خذ من رو ما مقرا
لها ،والجهات الشاااااااريكة التشاااااااغيلية
األلرى

كاف -دعم الشراكات

كاف -دعم الشراكات

مم -دعم امساااااااتثماااارات في البنياااة
التحتية والمعدات

ميم -دعم آليات التنسيق الوطنية

ميم -دعم آليات التنسيق الوطنية
فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

فئات ا شطة (ا ظ ال لح ا ول)

الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
ا ولو ات الشا لة
جيم 1-يستطيع السكان المتضررون مساءلة الب ا

وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم

جيم 2-يستطيع السكان المتضررون امستفادة من برامج الب ا

بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم وحرمتهم

جيم 3-تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة الب ا
جيم 4-تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج الب ا

بطريقة م تضر بالبيئة

10
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وفي حين أن مؤشارات الحصاائ تُعر

على أسااس فئات الحصاائ امساتراتيجية في إطار النتائج المؤساساية الحالي ،إم أنه

يتم تجميعها حسااااااب المجال البرامجي في إطار النتائج المنقح (انظر الملحق الثاني) ،تأكيدا على مبدأ التيار المكاتب القطرية
للمؤشرات األكثر صلة بتصميم التدل والنتائج المرجوة منه بدم من فئة الحصيلة امستراتيجية (12).ولم يطرأ أي تغيير على
سلسلة النتائج والمؤشرات األساسية في إطار النتائج المؤسسية المنقح ،مما يسمح للمكاتب القطرية برصد مجموعات البيانات
وامتجاهات التاريخية واإلبال عنها.
-22

للرصاااااد المؤساااااساااااي ( )2021-2018قدرته المتعلقة بوظيفة الرصاااااد ،وذلك ب عطاء األولوية

وتعزز اساااااتراتيجية الب ا

لال ستثمارات في تخطيط قوة العم واملتزام المالي والقدرات الوظيفية )13).ومن شأن النواتج المتوقعة الرئي سية – وهي زيادة
وتعزيز قوة العم في مجال الرصااد وتوجيه التموي للرصااد على أساااس األولوية – أن تيساار تعميم إطار النتائج المؤسااسااية
المنقح.
-23

وتقوم المكاتب القطرية باإلبال عن األداء اساااتنادا إلى المؤشااارات وذلك في تقاريرها القطرية السااانوية ،والتي تشااام لطوط
))14

األسااااااس المحددة لك قطر

والغايات السااااانوية والغايات المتعلقة ب ُمدد الخطط امساااااتراتيجية القطرية .ويتم تجميع التقارير

(والبيانات) القطرية على المستوى العالمي في تقرير األداء السنوي الذي يقدم إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه.

ساه ة الب ا
-24

ف تحقي خطة التن ية ال ستدا ة ل ام ( 2030ال ؤش ات ال ت لقة بأهداف التن ية ال ستدا ة)

ترتبط الغايات امساتراتيجية للب ا
الب ا

ارتباطا مباشارا بهدفي التنمية المساتدامة  2و .17وتسالم الخطة امساتراتيجية بأن برامج

يمكن أن تسااااهم أيضاااا في تحقيق أهداف التنمية المساااتدامة األلرى .ولتشاااجيع المزيد من البرمجة المتكاملة ،وزيادة

الشاافافية والمساااءلة ،يتضاامن إطار النتائج المنقح نهجا موحدا لتحسااين التعريف بمساااهمات الب ا

في جميع أهداف التنمية

المستدامة ذات الصلة عن طريق المؤشرات المتعلقة بهذه األهداف والتي تم استخدامها حديثا.
-25

وعلى النحو الوارد في الملحق الثالث ،تصا المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بطريقة محايدة من حيث الوكامت،
وهي تساااتخدم ،حيث يمكن ذلك ،نفس وحدات القياس التي تساااتخدمها المؤشااارات المقابلة الخاصاااة بأهداف التنمية المساااتدامة.
وتعم المؤشااااارات المتعلقة بأهداف التنمية المساااااتدامة على تجميع المعلومات عبر حافظات الخطط امساااااتراتيجية القطرية،
أسااااساااا على مساااتوى النواتج ،وتُظهر كام مسااااهمات الب ا

المقصاااودة في الجهود الوطنية .وعند اإلبال  ،ساااتُساااتكم

المؤشااارات المتعلقة بأهداف التنمية المساااتدامة بقسااام ساااردي يقدم دليال على مسااااهمات تدلالت الب ا

في الغايات الوطنية

ألهداف التنمية المستدامة الوطنية .وقد است ُرشد في إدلال المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالمبدأ القائ بضرورة
التقلي إلى أدنى حد من الحاجة إلى قيام المكاتب القطرية بجمع بيانات إحافية.
-26

وقد اعتمدت الدول األعضاااااااء في األمم المتحدة أهداف التنمية المسااااااتدامة وغاياتها؛) )15غير أن مؤشاااااارات أهداف التنمية
المستدامة م تزال لاحعة للتنقيح والمناقشة .ومن المتوقع إدلال تغييرات على المؤشرات ال شديدة التعقيد ،والتي يُعتبر توافر
البيانات عنها محدودا أو يفتقر إلى منهجية مقبولة .وعالوة على ذلك ،ف ن بعض المؤشاااارات م تغطي كليا الغايات المقابلة لها.

( )12ثمة مثال على كيفية تطبيق ذلك من حيث الممارسة على النحو التالي:
في إطار النتيجة امستراتيجية  ، 1ف ن الحصيلة امستراتيجية القائلة إن" الناس المتضررين من األزمة في بلد ما يمكنهم تلبية احتياجاتهم األساسية من األغذية والتغذية
في أوقات األزمة" (مجال التركيز :امستجابة ل زمة) يمكن استهدافها من لالل تحوي الموارد على شك نقد أو أغذية على مستوى األسرة ،وكذلك من لالل توفير
أغذية مغذية متخصصة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل .وسوف تشم مؤشرات الحصائ تلك المتعلقة باألمن الغذائي ل سر ،فضال عن معدل أداء عالج سوء
التغذية الحاد المعتدل والتغطية التي يوفرها .ويمكن أيضا استخدام نفس مؤشرات حصائ األمن الغذائي في إطار النتيجة امستراتيجية  3لقياس الحصيلة امستراتيجية
القائلة إنه "يمكن ل لمزارعين الضعفاء أصحاب الحيازات الصغيرة في بلد ما تلبية احتياجاتهم األساسية من الغذاء والتغذية طوال العام"(مجال التركيز :امستجابة
ل سباب الجذرية) ،في ال حامت التي يقدم فيها الغذاء أو التحوي النقدي ل سر في سياق التدل الخال ب نشاء األصول مقاب الغذاء.
( )13تعم استراتيجية الب ا للرصد المؤسسي  ،2021-2018وهي توجيه داللي تم تعميمه في يونيو/حزيران  ،2018على تحسين وظيفة الرصد في البرنامج في
إطار نظامه الخال ب دارة األداء ،وهي تعر رؤية الب ا في مجال المساءلة وترتبط بمنظومة األمم المتحدة .ويجري تنفيذ امستراتيجية على مستوى المكاتب
القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر .وهي متاحة عند طلبها من شعبة إدارة األداء والرصد في البرنامج أو دالليا على الموقع التالي:
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074366/download/
( )14توحع على المستوى القطري في غضون ثالثة أشهر من بدء النشاط.
( )15تحوي عالمنا :لطة التنمية المستدامة لعام  ،2030قرار الجمعية العامة .(2015) A/RES/70/1
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وفي هذا السياق ،يتوقع الب ا

أن تستمر المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في التطور ،حيث ستشم التغييرات

المسااتقاة من المناقشااة العالمية لمؤشاارات أهداف التنمية المسااتدامة ومن الدروس الداللية المسااتفادة في سااياق إصااالح منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية لالل فترة الخطة امستراتيجية (.)2021-2017

قياس أداء اإلدارة
-27

تعزز الخطة امسااتراتيجية للب ا

( ،)2021-2017واسااتعرا

اإلطار المالي ،والسااياسااة المتعلقة بالخطط امسااتراتيجية

القطرية ،مواءمة الموارد للنتائج كمبدأ ل داء يعتبر أ سا سيا بالن سبة لل شفافية والم ساءلة .وتم شيا مع هذا المبدأ ،يعتبر الب ا
أداء اإلدارة بمثابة عنصر مساعد ألداء البرامج.
-28

وتساااااات ند العال قة بين الموارد والن تائج في هذا الهي ك إلى الفرحاااااا ية ال تال ية :ت هدف و ظائف اإلدارة إلى دعم تنف يذ الخ طة
امسااتراتيجية من أج المساااهمة في تحقيق الغايات امسااتراتيجية ،واألهداف امسااتراتيجية ،والنتائج امسااتراتيجية .وم توجد
نتائج لاصة باإلدارة في حد ذاتها ،ألن الهدف من وظائف اإلدارة هو دعم البرامج.

)(16

-29

ويتضااح من التواؤم بين أداء البرامج واإلدارة في الشااك  2أن تنفيذ األنشااطة على المسااتوى القطري يعتبر حلقة محورية في
هذه العالقة .وتظهر ساااالساااالة النتائج في إطار منطقي رأسااااي ل نشااااطة ،والنواتج ،والحصااااائ على النحو المحداد في الخطة
امساااتراتيجية القطرية .وتتواءم إدارة المجامت الوظيفية في المقر ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية بصاااورة أفقية حتى
يتسنى تنفيذ أنشطة الخطة امستراتيجية القطرية .ويقاس األداء باستخدام مؤشرات نواتج وحصائ البرامج ومؤشرات األداء
الرئيسية لإلدارة.
الشكل  :2واء ة أداء الب ا

( )16هذا يتعار

واإلدارة

مع نظام ما قب عام  2017ألُطر النتائج امستراتيجية ونتائج اإلدارة الموازية والمتساوية في األهمية.
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ويُقاس أداء اإلدارة عن طريق المجال الوظيفي .ويتم تجميع أسااااااااليب العم من لالل الخبرة في المجامت الوظيفية ،والتي
تمكن من تنفيذ أنشااااااطة الخطة امسااااااتراتيجية القطرية .وتُشااااااك المجامت الوظيفية األساااااااس لتحديد هيك المكاتب القطرية
والمكاتب اإلقليمية والمقر ،فضال عن مهارات الموظفين وكفاءاتهم .وتوحح لطة األداء السنوية المنجزات والموارد المطلوبة
في ك مجال وظيفي لدعم تنفيذ البرامج .ويتم تعريف هذا الدعم في المكاتب القطرية على أنه دعم مباشااار ،بينما توفر المكاتب
اإلقليمية والمقر الدعم غير المباشر.

-31

-32

ويمكن تطويع شك وتكوين المجامت الوظيفية استنادا إلى حقائق تشغيلية .وتوجد عشرة مجامت وظيفية مشتركة:
أ)

اإلدارة

ب)

البرامج

ج)

سلسلة اإلمداد

د)

الميزانية والبرمجة

ه)

الموارد البشرية

و)

الشؤون اإلدارية

ز)

الشؤون المالية

ح)

تكنولوجيا المعلومات

ط)

األمن

ي)

تعبئة الموارد ،وامتصامت ،واإلبال

ويعتبر دعم البرامج واإلدارة من الموارد البالغة األهمية التي يديرها الموظفون المسااااااؤولون عن المجامت الوظيفية لتوفير
الدعم غير المباشااار من أج تنفيذ الخطط امساااتراتيجية القطرية .وفي ساااياق مماث  ،تساااتخدم صاااناديق وبرامج األمم المتحدة
األلرى "ميزانياتها المؤساااساااية" (وهي ما يقاب ميزانية دعم البرامج واإلدارة لدى الب ا ) لدعم الخدمات الضااارورية من
أج تنفيذ البرامج .وفي الب ا  ،يتم توزيع موارد دعم البرامج واإلدارة بصورة استراتيجية على الركائز الخمس ،مع تجميع
الت كاليف حاااااامن ف ئات م ماث لة لصاااااا ناديق وبرامج األمم المت حدة األلرى .و هذه الف ئات هي :أ) امسااااااتراتيج ية والتوج يه،
ب) الخدمات المباشاااارة للعمليات ،ج) السااااياسااااات واإلرشااااادات وحاااامان الجودة ،د) الدعوة ،والشااااراكات ،وجمع األموال،
والتنساايق مع األمم المتحدة ،ه) الحوكمة والرقابة المسااتقلة .ويحدد هيك الركائز المساااءلة المشااتركة بالنساابة للمقر ،والمكاتب
اإلقليمية ،والمكاتب القطرية فيما يتعلق بالحفاظ على بيئة تمكينية ائتمانية ومعيارية مصاا اممة بشااك جيد لتيسااير تنفيذ العمليات
القطرية بكفاءة وفعالية .كما أنه يُيسر تحسين تحلي وفهم المبرر المنطقي لتخصيص موارد ميزانية دعم البرامج واإلدارة.
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ولقياس أداء اإلدارة ،تُسااااتخدم مؤشاااارات األداء الرئيسااااية في عمليات التخطيط ،والرصااااد ،واإلبال  .وتُعد مؤشاااارات األداء
الرئيسااااااية في إطار النتائج المنقح نتاج تطوير المقاييس التي أُدللت في لطة الب ا لإلدارة ( ،)2020-2018مع مجموعة
مكتملة ومناسبة بدرجة أكبر تهدف إلى تحسين قياس أداء اإلدارة لدعم أداء البرامج .وت ُستخدم بعض مؤشرات األداء الرئيسية
أيضا كمقاييس للمخاطر حيث تتدال إدارة المخاطر مع قياسات األداء .وت ُ ا
نظم مؤشرات األداء الرئيسية وفقا لفئة المساءلة.
أ)

مؤشااارات األداء الرئيساااية من الفئة األولى ،وتعكس األداء المؤساااساااي للب ا  ،وتقييس أداء اإلدارة الذي يسااااهم في
تنفيذ الخطة امستراتيجية؛

ب)

مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة الثانية ،وهي أقصر أجال وتستعر

التقدم المحرز في حوء األولويات المؤسسية

التي حددتها قيادة الب ا  ،والترتيبات المتعددة األطراف ،واملتزامات الخاحعة لومية لارجية؛
ج)

مؤشااااارات األداء الرئيساااااية من الفئة الثالثة ،وهي مقاييس تقيس األداء في إدارة العمليات اليومية وأسااااااليب العم في
مختلف المجامت الوظيفية.
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وتُنشر غايات الفئتين األولى والثانية سنويا في لطة اإلدارة ،ويُعر

-35

ويستند اإلبال عن مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة األولى إلى تحلي لمؤشرات مختارة من الفئة الثالثة تعتبر إلزامية بالنسبة

األداء على حوء هذه الغايات في تقرير األداء السنوي.

للمكاتب القطرية (انظر الملحق الرابع) .وقد التيرت الفئة الثالثة ("مؤشاااااارات المكونات") من بين تلك التي تُطبق حاليا في
المنظمة .ويسمح استخدام المؤشرات اإللزامية والمنهجيات الموحادة بتحلي المعلومات على جميع مستويات المنظمة ،وحساب
المؤشرات المركبة على المستوى المؤسسي.
-36

وتخضاااع مؤشااارات الفئة الثانية لقرارات لارجية أو تنفيذية ،وم تُعر
التي تحدد التزامات الب ا

في إطار النتائج المنقح .وتشااام العمليات الخارجية

المتعلقة بمؤشرات األداء من الفئة الثانية الصفقة الكبرى ،وامستعرا

الشام للسياسات الذي

يجري ك أربع سااااانوات ،ولطة العم على نطاق المنظومة بشاااااأن المسااااااواة بين الجنساااااين وتمكين المرأة .ويتم تأكيد هذه
المؤشرات من جانب المجلس التنفيذي في لطة اإلدارة ،واإلبال عنها في تقرير األداء السنوي.
-37

وتُعد مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة الثالثة تدابير منخفضة المستوى ،ووحعت ألساليب العم التي تدار في ك مجال من
المجامت الوظيفية .وهذه ت ُعد أدوات داللية للرقابة ،وقياس التنفيذ الفعال والكفؤ للخدمات والمنتجات في ك مجال .ويتولى
موظفو المجامت الوظيفية في المقر مسؤولية تطوير مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بأداء اإلدارة ،ووحع لطوط األساس،
والغايات ،وعتبات المخاطر ،حساااب مقتضاااى الحال .وتُساااتخدم مؤشااارات األداء الرئيساااية هذه على امتداد دورة لطة األداء
الساااااانوية لجميع المكاتب في الب ا  .وهذا يربط جميع الموارد المتاحة في الب ا

بالمجامت الوظيفية التي تدعم تنفيذ

البرامج وتحقيق النتائج.

الخالصة
-38

إن حاااااامان المواءمة مع الجهود الوطنية وأهداف التنمية المسااااااتدامة ،واإلصااااااالح الجاري ل مم المتحدة ،ومجامت التركيز
المتطورة لبرامج الب ا

تسااااااتلزم إطارا للنتائج يوفر امسااااااتمرارية والمرونة ،وقادرا على التكيف مع بيئة متغيرة .وفي

الساانوات المقبلة ،سااوف يحتاج الب ا

إلى اسااتيعاب المؤشاارات المتغيرة ألهداف التنمية المسااتدامة ،وإدلال تعلم جديد فيما

يتعلق بأداء البرامج واإلدارة.
-39

وحتى يناير/كانون الثاني  ،2018ت ُعد األُطر المنطقية لجميع عمليات الب ا

متوائمة مع إطار النتائج المؤسااااااسااااااية الحالي،

الذي ينعكس اخن بصااورة كاملة في وثائق التخطيط والمساااءلة المؤسااسااية ،مث لطة اإلدارة ،وتقرير األداء الساانوي .ورهنا
بموافقة المجلس التنفيذي ،سااااااوف تتم مواءمة الخطط امسااااااتراتيجية القطرية مع إطار النتائج المنقح اعتبارا من عام .2019
وسوف يتطلب ذلك تعدي األُطر المنطقية للخطط امستراتيجية القطرية المتأثرة ،وأدوات التخطيط والرصد الخاصة بالبرامج
واإلدارة ،ونُظم البيانات ذات الصلة (أداة "كوميت" ،على سبي المثال).
-40

وتعر

هذه الوثيقة إطار النتائج المؤسااسااية المنقح الخال بالب ا

للموافقة عليه .وباإلحااافة إلى ذلك ،يقدم الب ا

فئات

األنشااطة ،ومؤشاارات أداء البرامج ،والمؤشاارات المتعلقة بأهداف التنمية المسااتدامة ،ومؤشاارات األداء الرئيسااية لإلدارة على
شك مالحق للنظر فيها ،ويلتزم بتزويد المجلس التنفيذي بتحديثات سنوية في حالة حدوث أي تغييرات.
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ال لح ا ول
فئات ا شطة
يرتبط بيان ك نشاط في سلسلة النتائج الخاصة بالخطة امستراتيجية القطرية بفئة من فئات األنشطة .ويرد تخطيط الميزانية وتسجي
النفقات على مستوى النشاط.

فئة النشاط
-1

تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية

-2

سب كسب العيش
أنشطة إنشاء األصول ودعم ُ

-3

أنشطة التكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر

-4

أنشطة الوجبات المدرسية

-5

أنشطة العالج التغذوي

-6

أنشطة الوقاية من سوء التغذية

-7

أنشطة دعم األسواق الزراعية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة

-8

أنشطة تعزيز القدرات الفردية

-9

أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية

-10

أنشطة توفير الخدمات والمنصات

-11

أنشطة امستعداد للطوارئ

-12

أنشطة التحلي والتقدير والرصد

-13

أنشطة ألرى
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ال لح الثا
ؤش ات ا داء ،وال ؤش ات الشا لة ،و ؤش ات الحصائل والنوات ال ت لقة الب ا
تُساااتخدم مؤشااارات أداء البرامج لرصاااد وقياس النواتج والحصاااائ المقصاااودة من التدل  ،على النحو المبيان في اإلطار المنطقي للخطة
امستراتيجية القطرية (اإلطار المنطقي) .ويتضمن هذا الملحق مبادئ توجيهية ملتيار مؤشرات الحصائ والنواتج والمؤشرات الشاملة.
وترد مؤ شرات الح صائ ح سب المجال البرامجي لت سهي ت صميم اإلطار المنطقي للمكاتب القطرية ،ولتي سير الر صد .ولتمكين تحلي
البلدان وامتجاهات حساااب المجال البرامجي ،تحدد الجداول أدناه مجموعة مختارة من المؤشااارات اإللزامية لك مجال برامجي .محظ
أن بعض مؤشااارات الحصاااائ (من قبي تعزيز القدرات القطرية والشاااراكات) تُعر

على أسااااس محايد من حيث القطاع ومن حيث

النشاط ،وينبغي أن توحع بحيث تكون ذات صلة بالمجامت البرامجية المختلفة.
وينبغي أن يُسااترشااد في التيار مؤشاارات الحصااائ بتصااميم التدل والنتائج المرجوة منه؛ ومع انتقال الب ا

إلى تنفيذ البرامج على

أساس أكثر تكامال ،ينبغي التيار مؤشرات المجامت البرامجية ذات الصلة.

ؤش ات الحصائل

)(1

ا ح الغ ائ

تُستخدم المؤشرات عادة في التدلالت حيث يحص المستفيدون على تحويالت مباشرة على مستوى األسرة لتحسين
أمنهم الغذائي

ؤش ات إلزا ية
بالنسبة لج يع التحو الت ا س ة ح الغ اء والنقد والقسائم
• درجة امستهالك الغذائي (نص منقح)
ا
• مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على امستهالك ،والمؤشر المخفض
بالنسبة للتدخالت ال ت ددة القطاعات وال ت ددة ا

اض

• القدرة امقتصادية على تلبية امحتياجات األساسية (جديد)
ؤش ات وصى بها
بالنسبة لج يع التحو الت ا س ة ح الغ اء والنقد والقسائم

• استراتيجيات التصدي القائم على ُسبُ كسب العيش (منهجية محدثة)
• القدرة امقتصادية على تلبية امحتياجات األساسية (جديد)
• درجة استهالك األغذية – التغذية)( )2لاصة التدلالت القائمة على النقد ،عندما يتضمن التدل هدفا يتعلق بالتنوع الغذائي)
بالنسبة للتحو الت القائ ة على النقد
• حصة اإلنفاق على األغذية
التغ ة

))3

إلزاميااة لبرامج عالج ساااااااوء التغااذيااة الحاااد المعتاادل والوقااايااة منااه ،والوقااايااة من التقزم ،والمغااذيااات الاادقيقااة.
(معايير )SPHERE

ؤش ات إلزا ية
بالنسبة لج يع التدخالت التغ و ة
• نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)

( )1عندما تتعلق حصائ الب ا

باألفراد ،سوف تص انف البيانات حسب الجنس والعمر .وسوف يستقي الب ا

أيضا بيانات اإلعاقة ،حسب مقتضى الحال.

( )2يستند تقييم درجة امستهالك الغذائي إلى تحلي استهالك األسرة لمجموعات غذائية غنية بالمغذيات ،ويجري جنبا إلى جنب مع تحلي درجة امستهالك الغذائي.
ويتعين قياس ذلك بامقتران مع مؤشرات المستوى الفردي للحصائ الغذائية.
()3

في الحامت التي يجري فيها جمع بيانات القدرة امقتصادية على تلبية امحتياجات األساسية ،ليس من الضروري جمع البيانات لتحديد حصة اإلنفاق على األغذية.
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ؤش ات الحصائل

)(1

بالنسللبة لب ا الوقا ة ح سللوء التغ ة الحاد
ال تدل/ال غ ات الدقيقة

•

نسابة الساكان المساتهدفين الذين يشااركون
في عاااادد كااااافٍ من عمليااااات التوزيع
(اممتثال)

معدل األداء في عالج سااوء التغذية الحاد
المعتاااادل :معاااادل التعااااافي ،والوفيااااات،
والتخلف عن العالج ،وعدم امستجابة

•

معااادل التخلف عن عالج حاااالاااة ساااااااوء
التغااذيااة الحاااد المعتاادل لمن يخضاااااااعون
للعالج بمضاااادات الفيروساااات الرجعية،
والعالج القصاااااااير األجا للساااااااا تحاات
الرقابة الم باشااااااارة ،وبرامج الوقاية من
انتقال فيروس نقص المناعة البشااارية من
األم إلى الطف .

•

بالنسبة ل الج سوء التغ ة الحاد ال تدل

بالنسبة للوقا ة ح التقزم
•

نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون
في عاااادد كااااافٍ من عمليااااات التوزيع
(اممتثال)

•

نساابة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6أشااهر و 23شااهرا ويتلقون الحد األدنى
من الغذاء المقبول

•

الحد األدنى من التنوع الغذائي – للنساء

ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
• نسبة الزيادة في إنتاج األغذية ذات الجودة العالية والمغذية
النه ال اع للتغ ة

يتم تنفيذ البرمجة المراعية للتغذية في قطاعات تكميلية ،مث التغذية المدرساااااااية ،و الزراعة ،والصاااااااحة ،والحماية امجتماعية،
والمياه والصااااااارف الصاااااااحي ،بهدف التأثير على العوام المؤثرة على التغذية ،بما في ذلك األمن الغذائي ،والرعاية الكافية،
والحصول على لدمات صحية وبيئة آمنة ونظيفة .وم يتعيان بالضرورة أن يكون الهدف األساسي لهذه البرمجة متعلقا بالتغذية،
غير أن هذه البرامج تحدد أهدافا تغذوية ثانوية (تحسااين المدلول الغذائي ،أو البيئات الغذائية ،أو الحصااول على بيئات صااحية)،
وإجراءات ومؤشرات تغذوية ثانوية(4).

ؤشللللللل ات إلزا ية :بالنسااااااابة للتدلالت المراعية للتغذية في إطار النتائج امساااااااتراتيجية  1و 3و ،4يجب التيار مؤشااااااار واحد على األق من هذه
المؤشرات .وبالنسبة لبرامج التغذية المدرسية المراعية للتغذية ،يجب التيار مؤشر الناتج نون.2-
• نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والذين يتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
• درجة امستهالك الغذائي – التغذية

)(5

• الحد األدنى من التنوع الغذائي للنساء
• نسااابة المزارعين أصاااحاب الحيازات الصاااغيرة المساااتهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصاااي مغذية ،مصااانافة حساااب نوع جنس
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
• نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والمكثفة من حيث المغذيات التي تتضمنها
التغ ة ال درسية

باإلحافة إلى المؤشرات اإللزامية ،ينبغي أن يختار المكتب القطري المؤشرات ذات الصلة بالنتائج المقصودة .وفي
الحامت التي تنفذ فيها أنشاااااطة التغذية المدرساااااية مع أهداف تتعلق بالتغذية( )6والزراعة وتعزيز القدرات وشااااابكات
األماان و/أو ترتبط باالحمااياة امجتمااعياة ،ينبغي أن ترجع المكااتاب القطرياة إلى المؤشااااااارات المادرجاة في إطاار
المجامت البرامجية ذات الصلة.

ؤش ات إلزا ية:
بالنسبة لج يع أ شطة التغ ة ال درسية:

• معدل امستبقاء/التسرب (جديد)

()7

بالنسبة لأل شطة ال تصلة بدعم ال زارعيح أصحاب الحيازات الصغي ة أو الزراعة ال حلية وأسواق ا
• قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من لالل نُظم التجميع التي يدعمها الب ا
بالنسبة لأل شطة ال ص ة لز ادة القدرات الوطنية على االست ار بب ا

ة

(نص منقح)

التغ ة ال درسية

• أنشااااااطة نهج النُظم لتحسااااااين نتائج التعليم ( )SABERالمتعلقة بالقدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسااااااية (إلزامي لجميع البرامج
المصممة بحيث تركز على األسباب الجذرية أو القدرة على الصمود) (جديد)

(WFP. 2017. Unlocking WFP’s potential: Guidance for nutrition-sensitive programming. Available at )4
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022216/download.
( )5تنطوي درجة امستهالك الغذائي – التغذية على تحلي امستهالك على المستوى األسري للمجموعات الغذائية الغنية بالمغذيات ،والذي يجري بموازاة تحلي لدرجة
امستهالك الغذائي ،ويلزم قياسهم بالتوافق مع مؤشرات الحصائ الغذائية على مستوى األفراد.
( )6ينبغي استخدام جميع مؤشرات النواتج المنطبقة ،نون 2-ونون 3-ونون ، 4-ل نشطة التي لديها أهداف مصممة للتغذية أو أهداف مراعية للتغذية.
( )7معدل التسرب هو عكس معدل امستبقاء؛ ويقيس كال المؤشرين مدى مساهمة برنامج للوجبات المدرسية في إبقاء البنات واألومد في المدرسة.
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ؤش ات الحصائل

)(1

• عدد السااااااياسااااااات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعم الب ا
تعزيز القدرات (جديد)

في مجال

ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
• معدل التسجي (جديد)
• معدل الحضور (جديد)
• معدل التخرج (جديد)
• نسبة التالميذ الذين يثبتون ،بعد صفين من التعليم امبتدائي ،قدرتهم على قراءة وفهم الكتب المدرسية الخاصة بالصف الدراسي (جديد)

()8

• الرجوع إلﯽ مؤشرات المجال البرامجي الخال بدعم األسواق الزراعية
• الرجوع إلى مؤشرات المجال البرامجي الخال بتعزيز القدرات
ت ز ز القدرات

عند متابعة حصاااااائ تتعلق بتعزيز القدرات ،يعتبر المؤشااااار األول إلزاميا .إحاااااافة لذلك ،ينبغي أن تختار المكاتب
القطرية المؤشرات ذات الصلة بالنتائج المقصودة من مجموعة المؤشرات الموصى بها

ؤش ات إلزا ية
بالنسبة لت ز ز القدرات على أساس حا د ح ميث القطاع
• عدد الخطط والسياسات ومكونات األنظمة المعززة نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

(جديد)

ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
بالنسبة لت ز ز القدرات على أساس حا د ح ميث القطاع
• تعبئة الموارد (بالقيمة الدومرية) ل نظمة الوطنية ل من الغذائي والتغذية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا
• عدد البرامج الوطنية المعززة نتيجة للدعم الذي ييسره الب ا

(جديد)

للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي (جديد)

• مؤشر القدرة على امستعداد للطوارئ
• نساابة القطاعات المسااتهدفة والهيئات الحكومية المشاااركة في تنفيذ التوصاايات المسااتمدة من امسااتعراحااات امسااتراتيجية للقضاااء على
الجوع.
بالنسبة

شطة ت ز ز القدرات ال قصود بها دعم ا ظ ة الوطنية للح ا ة االجت اعية

• عدد األشااخال الذين يساااعدهم الب ا
الب ا (جديد)

والمدمجين في األنظمة الوطنية للحماية امجتماعية نتيجة ألنشااطة تعزيز القدرات التي يقوم بها

• نسااااااابة التحويالت القائمة على النقد الموجهة عن طريق األنظمة الوطنية للحماية امجتماعية نتيجة للدعم الذي يقدمه الب ا
القدرات (جديد)
أ شللللللللطللللة د عم ا سللللللللواق
الزراعية لصلللللالح أصلللللحاب
الحيازات الصغي ة

لتعزيز

بالنساابة للحصااائ التي تجري متابعتها من لالل أنشااطة دعم أصااحاب الحيازات الصااغيرة والدعم الزراعي ،يعتبر
المؤشر األول إلزاميا .إحافة لذلك ،ينبغي أن تختار المكاتب القطرية المؤشرات ذات الصلة بالنتائج المقصودة من
مجموعة المؤشرات الموصى بها.

ؤش ات إلزا ية
• قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من لالل نُظم التجميع التي يدعمها الب ا

(نص منقح)

ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
• نسبة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من لالل نُظم التجميع التي يدعمها الب ا

(نص منقح)

• معدل لسائر ما بعد الحصاد لدى أصحاب الحيازات الصغيرة
• معدل لسائر ما بعد الحصاد (مبادرة القضاء على لسائر األغذية)
• نسبة األغذية التي يشتريها الب ا

من نظم تجميع أصحاب الحيازات الصغيرة (نص منقح)

• نسبة معدل التخلف عن الوفاء بعقود الشراء المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة مع الب ا

(نص منقح)

( )8يمكن تصميم أنشطة األغذية المدرسية لتحسين اإللمام بالقراءة والكتابة كجزء من نهج شمولي لضمان جع األطفال في سن المدرسة متمتعين باللياقة البدنية
والتغذوية والمعرفية بما يمكنهم من النجاح في المدرسة .وتتناول هذه األنشطة عادة نوعية تعليم القراءة والكتابة وتحسين فعالية المدرسين من لالل تقديم الدعم
والتدريب واإلرشاد بصورة متواصلة .إحافة لذلك ،يمكن أن تحسن هذه األنشطة نوعية مواد القراءة ومدى مالءمتها وتوفرها واستخدامها الفعال.
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سبل كسب ال يش /ال ساعدة
ُ
الغللل ائيلللة قلللابلللل إ شلللللللللاء
ا صول

بالنسبة لتدلالت إنشاء األصول التي تجري متابعتها في إطار النتيجتين امستراتيجيتين  3و ،4يعتبر المؤشر األول
إلزاميا .وحيث تتابع تدلالت دعم سب كسب العيش في إطار النتيجة امستراتيجية  ،1يوصى بأن تستخدم المكاتب
القطرية مؤشرات المجال البرامجي الخال باألمن الغذائي())9

ؤش ات إلزا ية
سبُل كسب ال يش
بالنسبة لأل شطة ال ت ددة السنوات إل شاء ا صول ودعم ُ

• نسااابة الساااكان في المجتمعات المحلية المساااتهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بفضااا تحسااان قاعدة أصاااول ُسااابُ كساااب العيش (منهجية
معززة)
ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
بالنسبة

شطة إ شاء ا صول

• نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بيئية
الللتللكل ولي لد والصلللللللل للود ف ل
واجهة الصللللد ات ال ناخية
و ي ها ح الصد ات

بالنسااااااابة للحصاااااااائ التي تجري متابعتها من لالل أنشاااااااطة تتعلق أهدافها بالمخاطر المنالية أو بتخفيف مخاطر
الكوارث ،يعتبر المؤشر األول إلزاميا.

ؤش ات إلزا ية

• نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يتوفر فيها دلي على تحسن القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المنالية (منهجية معززة)
ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
• قيمة األموال التي ُجمعت (بالدومر األمريكي) بهدف الحد من المخاطر المنالية (جديد ،يح مح المؤشر )1-1-7
النظم الغ ائية

يجب التيار مؤشر مؤسسي واحد على األق في الحامت التي يهدف فيها الب ا

إلى المساهمة في النظم الغذائية.

ؤشللل ات إلزا ية :ينبغي التيار مؤشااار واحد على األق تحت النظم الغذائية القادرة على الصااامود أو النظم الغذائية المتصااافة بالكفاءة وبالشااامول.
وعندما يكون التدل مصاامما بهدف يتعلق بالتغذية واألغذية اخمنة ،ينبغي التيار مؤشاار واحد على األق من المؤشاارات المراعية للتغذية ،حسااب
امنطباق.
بالنسبة للنظم الغ ائية القادرة على الص ود

• نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة التي تُبلغ عن جني فوائد من قاعدة معززة ألصول وسائ كسب العيش (منهجية معززة)
• نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة التي تُبلغ عن جني مكاسب بيئية

• نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دلي على قدرة محسانة على إدارة الصدمات والمخاطر المنالية (منهجية معززة)
بالنسبة للنظم الغ ائية ال تصفة بالكفاءة وبالش ول
• قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من لالل نظم تجميع يدعمها الب ا

(نص منقح)

• معدل لسائر ما بعد الحصاد لدى أصحاب الحيازات الصغيرة (جديد)
بالنسبة للنظم الغ ائية ال غ ة واآل نة
• يُرجع إلى مؤشرات المجال البرامجي المراعي للتغذية
الش اكات

تعد مؤشاارات الشااراكة ذات صاالة عبر جميع المجامت البرامجية وهي تُعر على أساااس محايد من حيث القطاع.
وحيث تتابع حصائ الشراكات بشك واحح (كأهداف أولية أو ثانوية لنشاط برامجي تابع للب ا ) ،ينبغي التيار
المؤشر األول.

ؤش ات إلزا ية
• مؤشر الشراكات (جديد ،يح مح المؤشر )1-2-8
ؤش ات وصى بها (حسب امنطباق على النتائج المقصودة)
• عدد البرامج الوطنية التي تم تعزيزها نتيجة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره الب ا

(جديد)

( )9تجدر مالحظة أن مؤشرات المجال البرامجي الخال باألمن الغذائي تنطبق على جميع تدلالت دعم سب كسب العيش والمساعدة الغذائية مقاب األصول التي
تشم تحويالت أسرية.
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• يُرجع إلى مؤشرات المجال البرامجي المتعلق بتعزيز القدرات
تنسي الخد ات/ال ج وعات تتص بالحصائ المتعلقة بتقديم لدمات جيدة ومنصات للتنسيق مشتركة

()10

ؤش ات إلزا ية
• معدل رحا المستخدم

( )10تشم الخدمات المتقاسمة الخدمات المشتركة وتقديم الخدمات – مذكرات التفاهم ،واتفاقيات مستوى الخدمة ،وامتفاقات الفنية .وتشم منصات التنسيق المشتركة
تنسيق اللوجستيات ،وامتصامت في حامت الطوارئ ،ومجموعات األمن الغذائي.
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ال ؤش ات الشا لة
جيم 1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

وش كائه عح تلبية امتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وأفضلياتهم

ؤش ات إلزا ية :جميع المؤشرات مطلوبة بالنسبة للتدلالت التي تتضمن تحويالت أسرية.
• نسبة األشخال الذين يتلقون المساعدة وعلى علم بالبرامج
• نسبة األنشطة التي تم توثيق وتحلي تعقيبات المستفيدين بشأنها وتم إدماج هذه التعقيبات في تحسينات البرامج
جيم 2-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ح ب ا

الب ا

بط قة تض ح وت زز سال تهم وك ا تهم وم تهم

ؤش ات إلزا ية :جميع المؤشرات مطلوبة بالنسبة للتدلالت التي تتضمن تحويالت أسرية
•

نسااااااابة األشاااااااخال المساااااااتهدفين الذين يتلقون المسااااااااعدة دون التعر

لتحديات تتعلق بالساااااااالمة (جديد ،يح مح المؤشااااااار

جيم)1-2-
• نسبة األشخال المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا تتسم بالكرامة (جديد)
• نسبة األشخال المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا دون عوائق (جديد ،يح مح المؤشر جيم)1-2-
جيم 3-تحسيح ال ساواة بيح الجنسيح وت كيح ال أة ف أوساط السكان ال ح ساعدهم الب ا
ؤش ات إلزا ية :جميع المؤشرات مطلوبة بالنسبة للتدلالت التي تتضمن تحويالت أسرية
• نساابة األساار التي تُتخذ فيها القرارات بشااأن اسااتخدام األغذية/النقد/القسااائم من جانب المرأة ،أو الرج أو كليهما معا ،مصاانفة حسااب
طريقة التحوي
• نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،أو مجالس ،أو أفرقة وغير ذلك
• نوع التحوي (أغذية ،نقد ،قساااائم ،بدون تعويض) الذي يحصااا عليه المشااااركون في أنشاااطة الب ا  ،مصااانفين حساااب نوع الجنس
ونوع النشاط
جيم 4-تستفيد ال جت ات ال ستهدفة ح ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ؤش ات إلزا ية :للتدلالت الخاصة بالمساعدة الغذائية من أج إنشاء األصول.

)(11

• نسبة األنشطة التي فُحصت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددت إجراءات التخفيف حسب امقتضاء (منهجية معززة)

()11

يجري العم على تطوير أداة للفرز لاصة باألثر البيئي وامجتماعي ،وذلك ألغرا

تدلالت ألرى .وسيتم تحديث قواعد تسيير األعمال وفقا لذلك.
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اإلبال إلزامي فيما يتعلق بجميع النواتج التي تجري متابعتها .وينبغي تصنيف المؤشرات على أساس تفصيلي ،حسب المعايير ذات الصلة ،من
قبي النشاط ،والجنس ،والعمر ،واإلعاقة ،وفئة المستفيدين ،ونوع السلع ،والمجال البرامجي/القطاع ،وما إلى ذلك.
ألد -تحو ل ال وارد

ألف 1-عدد النساء والرجال واألومد والبنات الذين يتلقون األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/تحويالت تعزيز القدرات (منقح)
ألف 2-كمية األغذية المقدامة
المحولة إلى المستفيدين المستهدفين
ألف 3-مجموع المبالغ النقدية
ا
ألف 4-مجموع قيمة القسائم (معبرا عنها بكمية األغذية/النقد) التي يستبدلها المستفيدون المستهدفون
ا
الموزعة
ألف 5-كمية المواد غير الغذائية
ألف 6-عدد المواقع المؤسسية المتلقية للمساعدة
ألف 7-عدد متاجر التجزئة المشاركة في برامج التحويالت القائمة على النقد
ألف 8-عدد الحصص الغذائية المقدامة

ألف 9-عدد النساء والرجال واألومد والبنات ذوي اإلعاقة الذين يتلقون األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/تعزيز القدرات (جديد)
ألف 10-مجموع قيمة التحويالت الخاصة بتعزيز القدرات (بالدومر األمريكي) (جديد)
باء -توفي ا

ة ال غ ة

باء 1-كمية األغذية المقواة المقدامة
باء 2-كمية األغذية المغذية المخصصة المقدامة
ا
الموزعة والمقواة (جديد)
باء 3-نسبة السلع األساسية
جيم -توفي تن ية القدرات والدعم التقن
جيم 4-عدد األشخال المنخرطين في مبادرات تعزيز القدرات التي يسرها الب ا
الغذائي والتغذية (جديد)
جيم 5-عدد مبادرات تعزيز القدرات التي يسرها الب ا

لتحسين قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين في مجال األمن

لتحسين قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين في مجال األمن الغذائي والتغذية (جديد)

جيم 6-عدد األدوات أو المنتجات التي تم تطويرها أو تنقيحها لتعزيز النظام الوطني ل من الغذائي والتغذية نتيجة للدعم الذي قدمه الب ا
لتعزيز القدرات (جديد)
جيم 7-عدد المؤسسات الوطنية المستفيدة من الدراية الفنية القائمة أو المعارة نتيجة للدعم الذي يقدمه الب ا

لتعزيز القدرات (جديد)

ساااالمت لمؤسااااسااااات أصااااحاب المصاااالحة نتيجة للدعم الذي يقدمه الب ا
جيم 8-قيمة األصااااول والبنية التحتية بالدومر األمريكي التي ُ
القدرات (جديد)
دال -إ شاء ا صول
دال 1-عدد األصول التي تم بناؤها أو إصالحها أو صيانتها من جانب األسر والمجتمعات المحلية المستهدفة ،حسب النوع ووحدة القياس

دال 2-عدد األشخال المزودين بأصول ولدمات وتكنولوجيات لاصة بالطاقة (جديد)
هاء -توجيه رسائل التغيي االجت اع والسلوك (من اقح)
هاء 4-عدد األشخال الذين تم الوصول إليهم من لالل نُهج رسائ التغيير امجتماعي والسلوكي المتبادلة بين األشخال (جديد)
هاء 5-عدد األشخال الذين تم الوصول إليهم من لالل نُهج رسائ التغيير امجتماعي والسلوكي باستخدام وسائ اإلعالم (جديد)
واو -الش اء ح أصحاب الحيازات الصغي ة
واو 1-عدد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم أو تدريبهم
واو 2-كمية األغذية المقواة ،واألغذية التكميلية ،واألغذية المغذية المتخصصة المشتراة من موردين محليين.
زاي -تيسي ال وابط ع ال وارد ال الية وخد ات التأ يح

زاي 1-عدد األشخال الذين يحصلون على وثيقة تأمين من لالل التدلالت الخاصة ب دارة المخاطر (نص منقح)
زاي 3-مجموع المبالغ المؤ امن عليها من لالل التدلالت الخاصة ب دارة المخاطر (نص منقح)
زاي 7-عدد األدوات المطورة لتعزيز النظم الوطنية لإلجراء المبكر المبني على التنبؤ (جديد)
زاي 8-عدد األشخال المزودين ب مكانية الوصول بصورة مباشرة إلى المعلومات عن مخاطر المناخ واألحوال الجوية (جديد)
( )12الرجاء مالحظة أن مؤشرات النواتج المنقحة والجديدة أُعطيت أرقاما جديدة (فئات النواتج جيم وهاء وزاي).

لتعزيز
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ماء -تقد م الخد ات وال نصات ال ا ة
حاء 1-عدد الخدمات العامة التي تم توفيرها ،حسب النوع
حاء 2-عدد المجموعات التي يقودها الب ا

والتي تقوم بعملها ،حسب النوع

حاء 3-عدد األعمال الهندسية المنجزة ،حسب النوع
حاء 4-الحجم الكلي للشحنات المنقولة
حاء 5-نسبة قدرة الشحن المعروحة مقاب القدرة الكلية المطلوبة
حاء 6-نسبة الحمولة المستخدمة مقاب القدرة المتاحة
حاء 7-مجموع عدد الركاب الذين تم نقلهم
حاء 8-عدد نظم المعلومات وامتصامت في حامت الطوارئ التي تم إنشاؤها ،حسب النوع
حاء 9-عدد المخيمات والمواقع التي تم إنشاؤها أو صيانتها
حاء 10-عدد العاملين في مجال المساعدة اإلنسانية الذين تم توفير الخدمات الصحية لهم ،حسب الوكالة والنوع
حاء 11-عدد الوكامت التي تستخدم منصات مشتركة للتحويالت القائمة على النقد
طاء -وضع أو تنفي است اتيجيات ال شاركة ف

جال السياسات

طاء 1-عدد استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات التي تم وحعها أو تنفيذها
اء -تحد د إصالمات السياسات أو الدعوة إليها
ياء 1-عدد إصالحات السياسات التي تم تحديدها أو الدعوة إليها
كاف -دعم الش اكات
كاف 1-عدد الشركاء الذين تم دعمهم
الم -دعم االستث ارات ف البنية التحتية أو ال دات
مم 1-عدد األشغال المنفاذة المتعلقة بالبنية التحتية ،حسب النوع
مم 2-حجم امستثمارات في المعدات ،حسب النوع
يم -دعم آليات التنسي الوطنية
ميم 1-عدد آليات التنسيق الوطنية التي تحظى بالدعم

ون -التغ ة ال درسية ال ق َّد ة (جديد)
نون 1-أيام التغذية كنسبة مئوية من مجموع أيام الدراسة (جديد)
نون 2-متوسط عدد أيام الدراسة في الشهر التي قُدمت فيها أغذية مقواة بعناصر متعددة أو أربع مجموعات من األغذية على األق (مؤشر مراعٍ
للتغذية) (جديد)
نون 3-عدد األطفال الذين يتلقون عالج التخلص من الديدان بدعم من الب ا

نون 4-عدد األطفال الذين يتلقون مسحوق المغذيات الدقيقة أو مكمالتها (جديد)
نون 5-عدد المدارس التي تم فيها إصالح البنية التحتية أو إنشاؤها (جديد)
نون 6-عدد األطفال الذين تغطيهم التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية (جديد)

(جديد)
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ال لح الثالث
ال ؤش ات ال ت لقة بأهداف التن ية ال ستدا ة
تُعد المؤشاارات المتعلقة بأهداف التنمية المسااتدامة وساايلة لبيان مساااهمات الب ا

في الغايات الوطنية للتنمية المسااتدامة .وتظهر هذه

المؤشاارات مساااهمات مجمعة على مسااتوى حافظة الخطة امسااتراتيجية القطرية .ويعتبر اإلبال عن جميع المؤشاارات المتعلقة بهدفي
التنمية المسااتدامة  2و 17إلزاميا بالنساابة لجميع المكاتب القطرية ،عند امقتضاااء .وبالنساابة ألهداف التنمية المسااتدامة األلرى ،ينبغي
للمكاتب القطرية أن تختار تلك األهداف والمؤ شرات التي ترتبط برامجيا بخططها ام ستراتيجية القطرية وأن تبلغ عنها .وت شير القائمة
التالية للمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة إلى المستفيدين المباشرين وغير المباشرين.

الهدف  :1القضاء على الفق بج يع أشكاله ف كل كان

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :2-1تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال
من جميع األعماار الاذين يعاانون الفقر بجميع
أبعاده وفقا للتعاريف الوطنية بمقدار النصااااف
على األق  ،بحلول عام 2030

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :1-2-1نسابة الساكان الذين يعيشاون دون لط
الفقر الوطني ،بحسب الجنس والعمر

عدد السااااااكان الذين يعيشااااااون دون لط الفقر
الوطني الذين تم الوصاااااااول إليهم (بواساااااااطة
الب ا أو الحكومات أو الشاااااركاء بدعم من
الب ا ) لتحساااااااين فرل حصاااااااولهم على
امحتياجات األساسية

 :3-1تنفيااااذ نظم وطنيااااة مالئمااااة للحمااااايااااة
امجتماعية وتدابير للجميع ووحاااع حدود دنيا
لهااااا ،وبحلول عااااام  ،2030تحقيق تغطيااااة
واسعة للفقراء والضعفاء

 :1-3-1نسااااابة الساااااكان الذين تشاااااملهم حدود
دنيا/نظم للحماية امجتماعية ،بحسااااب الجنس،
وبحسب الفئات السكانية ،كاألطفال ،والعاطلين
عن العما  ،والمسااااااانين ،واألشاااااااخااال ذوي
اإلعاقة ،والحوام  ،واألطفال حديثي الومدة،
وححايا إصابات العم  ،والفقراء ،والضعفاء

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (بواسطة
الب ا أو الحكومات أو الشاااااركاء بدعم من
الب لللا ) لتحساااااااين فرل وصاااااااولهم إلى
الحاادود الاادنيااا لنُظم الحمااايااة امجتماااعيااة ،أو
تحسين جودة هذه الحدود أو النُظم

 :4-1كفالة تمتع جميع الرجال والنساااااااء ،وم
سااايما الفقراء والضاااعفاء منهم ،بنفس الحقوق
في الحصاااااااول على الموارد امقتصاااااااااديااة،
وكذلك حصااااولهم على الخدمات األساااااسااااية،
وعلى حق امتالك األراحاااي والتصااارف فيها
وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بأشكال الملكية
األلرى ،وبااااالميراث ،وبااااالحصاااااااول على
الموارد الطبيعيااااة ،والتكنولوجيااااا الجاااادياااادة
المالئمااة ،والخاادمااات الماااليااة ،بمااا في ذلااك
التموي المتناهي الصغر ،بحلول عام 2030

 :1-4-1نساابة السااكان الذين يعيشااون في أساار
معيشااااااايااة يمكنهااا الحصاااااااول على الخاادمااات
األساسية

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (بواسطة
الب ا أو الحكومات أو الشاااااركاء بدعم من
الب ا ) لتحساااااااين فرل حصاااااااولهم على
موارد اقتصااااااااااديااة ،أو جودة هااذه الموارد،
وحصاااولهم على الخدمات األسااااساااية ،وعلى
حق امتالك األراحااي والتصاارف فيها ،وغير
ذ لك من أشااااااا كال الملك ية األلرى ،والموارد
الطبيعياااة ،والتكنولوجياااا الجاااديااادة المالئماااة،
والخدمات المالية والتأمين

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :5-1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على
الصااااااامود ،والحاااد من تعرحاااااااهم وتاااأثرهم
بالظواهر المتطرفة المتصااالة بالمناخ وغيرها
مااان الاااهااازات والاااكاااوارث امقاااتصاااااااااااديااااة
وامجتماعية والبيئية ،بحلول عام 2030

[يمكن اإلبال في إطار المؤشاااار  1-1-1على
حاااااااوء لط الفقر المااادقع الوطني ،حساااااااااب
امقتضاء]

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
 :1-5-1عدد األشااااخال المتوفين والمفقودين
ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين
 100 000شخص

 :4/3-5-1عدد البلدان التي لديها استراتيجيات
وطنية للحد من مخاطر الكوارث.

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (بواسطة
الب ا أو الحكومات أو الشاااااركاء بدعم من
الب ا ):
•

من لالل تدلالت منقذة للحياة اساااتجابة
للصاااااااااادمااااات (الكوارث الطبيعيااااة أو
امقتصاااااادية أو المنالية أو الصااااادمات
المتعلقة بالنزاع أو الصحة)

•

لتحسين القدرة على الصمود وامستجابة
للصاااااااااادمااااات (ال كوارث الطبيعيااااة،
وامقتصاااااادية ،والمنالية ،والصااااادمات
المتعلقة بالنزاع والصحة)

عدد اساااتراتيجيات ولطط الحد من الكوارث،
والتي وحعت بدعم من الب ا
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سنة وت ز ز الزراعة ال ستدا ة
الهدف  -2القضاء على الجوع وتوفي ا ح الغ ائ والتغ ة ال ح ّ
الغا ة االست اتيجية للب ا
ا ة التن ية ال ستدا ة
 :1-2القضاااااااء على الجوع وكفالة حصااااااول
الجميع ،وم سااايما الفقراء والفئات الضاااعيفة،
بمن فيهم الرحاااااع ،على ما يكفيهم من الغذاء
المااأمون والمغااذي طوال العااام ،بحلول عااام
()13
2030

 :2-2إنهاء جميع أشكال سوء التغذية ،بحلول
عاااام  ،2030بماااا في ذلاااك تحقيق األهاااداف
المتفق عليها دوليا بشاأن توقف النمو والهزال
لدى األطفال دون ساااااان الخامسااااااة ،ومعالجة
امحتياااجااات التغااذويااة للمراهقااات والحواما
والمراحاااااااع وكبااااار السااااااان ،بحلول عااااام
()14
2030

 :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
 :1-1-2معدل انتشار نقص التغذية
 :2-1-2معدل انتشاااااااار انعدام األمن الغذائي
المتوسط أو الشديد وسط السكان ،استنادا إلى
مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (من جانب
الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من
الب ا ) لتحسين أمنهم الغذائي
عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (من جانب
الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من
الب للا ) في ساااااااياااق امساااااااتجااابااة لحااامت
الطوارئ واألزمات الممتدة

 :1-2-2معاادل انتشااااااااار توقف النمو (الطول
باااالنساااااااباااة للعمر  2-نقطاااة من امنحراف
المعياااري عن متوساااااااط معااايير نمو الطفاا
لمنظمة الصاااااااحة العالمية) بين األطفال دون
سن الخامسة

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (من جانب
الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من
الللبل للللا ل ) بااباارامااج لاالااوقااااايااااة ماان الااتااقاازم

 :2-2-2معدل انتشاااااار ساااااوء التغذية (الوزن
 2أو  2-نقطاااة من
باااالنساااااااباااة للطول
امنحراف المعياري عن متوسااااااط معايير نمو
الطف لمنظمة الصااااااحة العالمية) بين األطفال
دون ساااان الخامسااااة ،مصاااانفين حسااااب النوع
(الهزال وزيادة الوزن)

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (من جانب
الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من
الب ا ) من لالل تدلالت للوقاية من سااااوء
التغذية وعالجه (مصنافين حسب برامج العالج
والوقااايااة من ساااااااوء التغااذيااة الحاااد المعتاادل،
وبرامج المغاااذياااات الااادقيقاااة ،وبرامج زياااادة
الوزن)

 :3-2مضااااااااعفة اإلنتاجية الزراعية ودل
صاااااغار منتجي األغذية ،وم سااااايما النسااااااء
وأفراد الشاااااااعوب األصاااااااليااااة والمزارعون
األساااريون والرعاة والصااايادين ،بما في ذلك
من لالل حاااااااماااان األمن والمسااااااااااواة في
حصولهم على األراحي وعلى موارد اإلنتاج
األلرى والمعااااارف والخاااادمااااات الماااااليااااة
وإمكانية وصاااولهم إلى األساااواق وحصاااولهم
على الفرل لتحقيق قيمة مضااافة وحصااولهم
على فرل عما غير زراعيااة ،بحلول عااام
()15
2030

 :2-3-2متوسااط دل منتجي األغذية صااغار
الحجم ،حسب الجنس وامنتماء األصلي

عدد صاااغار منتجي األغذية الذين تم الوصاااول
إليهم (من جااانااب الب للا أو الحكومااات أو
الشاااااااركاااااء باااادعم من الب للللا ) من لالل
التدلالت التي تسهم في تحسين الدلول

 :4-2كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة،
وتنفيذ ممارساااااااات زراعية متينة تؤدي إلى
زيادة اإلنتاجية والمحاصاااااي  ،وتسااااااعد على
الحفاااااظ على النظم اإليكولوجيااااة ،وتعزز
القااادرة على التكيف مع تغير المنااااخ وعلى
مواجهااة أحوال الطقس الشاااااااادياادة وحااامت
الجفاف والفيضااااااانات وغيرها من الكوارث،
وتحساااان تدريجيا نوعية األراحااااي والتربة،
()16
بحلول عام 2030

 :1-4-2نساابة المساااحة الزراعية المخصااصااة
للزراعة المنتجة والمستدامة

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم (من جانب
الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من
الب ا ) ب تدلالت ت هدف إلى حااااااا مان نُظم
غذائية منتجة ومستدامة
عدد الهكتارات من األراحاااااي المساااااتصااااالحة
(بواساااطة الب ا أو الحكومات أو الشاااركاء
بدعم من الب ا )

( )13الهدف امستراتيجي  : 1القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية .النتيجة امستراتيجية  :1تمتع ك فرد بالقدرة على الحصول على
الغذاء (غاية التنمية المستدامة .)1-2
( )14الهدف امستراتيجي  :2تحسين التغذية .النتيجة امستراتيجية  :2أم يعاني أحد من سوء التغذية (غاية التنمية المستدامة .)2-2
( )15الهدف امستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي .النتيجة امستراتيجية  : 3تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة (غاية التنمية المستدامة )2-3
( )16الهدف امستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي .النتيجة امستراتيجية  :4أن تكون النظم الغذائية مستدامة (غاية التنمية المستدامة .)4-2
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الهدف  -3ض ان ت ت ّع الج يع بأ اط عيش صحية وبال فاهية ف ج يع ا ع ار

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :2-3إنهاء وفيات المواليد واألطفال دون سن
الخااامسااااااااة التي يمكن تفاااديهااا ،بحلول عااام
 ،2030بساااااااعي جميع البلدان إلى بلو هدف
لفض وفيات المواليد على األق إلى  12حالة
وفاااااة في كاااا  1 000مولود حي ،ولفض
وفيات األطفال دون ساااااان الخامسااااااة إلى 25
حااالااة وفاااة على األقا في كا  1 000مولود
حي
 :3-3القضاااااااااء على أوبئااة اإلياادز والساااااااا
والمالريااااا واألمرا المااااداريااااة المهملااااة،
ومكافحة املتهاب الكبدي الوبائي ،واألمرا
المنقولة بالمياه ،واألمرا المعدية األلرى
بحلول عام 2030

 :8-3تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما في
ذلااك الحمااايااة من المخاااطر الماااليااة وإمكااانيااة
الحصاااااااول على لدمات الرعاية الصاااااااحية
األساااااسااااية الجيدة ،وإمكانية حصااااول الجميع
على األدوية واللقاحات األساااااااسااااااية المأمونة
والجيدة والفعالة والميسورة التكلفة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :1-2-3معااادل وفياااات األطفاااال دون سااااااان
الخامسة

عدد الحوام والمرحعات من النساء والبنات
واألطفال دون سن الخامسة الذين تم الوصول
إليهم (من جااانااب الب للا أو الحكومااات أو
الشااركاء بدعم من الب ا ) بتدلالت تساااهم
في لفض وفيات المواليد واألطفال دون ساااان
الخامسة

 :1-3-3عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص
المناعة البشااااااارية لك  1 000شاااااااخص غير
مصااااااب من الساااااكان بحساااااب الجنس والعمر
والفئات الرئيسية من السكان

عدد األشاااااااخال المصاااااااابين بفيروس نقص
المناعة البشااارية الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
باااادعم من الب للللا ) بتاااادلالت تزيااااد من
امم تثااااال ل ل عالج من األمرا ال م ن قولااااة
والوقاية منها

 :2-3-3معااادل انتشاااااااااار داء السااااااااا لكااا
 100 000شخص

عدد األشاااااخال المصاااااابين بالسااااا الذين تم
الوصاااااااول إليهم (من جااااناااب الب لللا أو
الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من الب ا )
لتشجيع امتثالهم للعالج والحد من العدوى

 :1-8-3تغطياااة توافر الخااادماااات الصاااااااحياااة
(المعرفة باعتبارها متوسااط التغطية
األساااسااية
ا
التي توفر الخدمات األساااااسااااية المسااااتندة إلى
اإلجراءات الكاشااااااافة التي تشااااااام الصاااااااحة
اإلنجابية ،وصاااااحة األمهات ،والمواليد الجدد،
واألطفاااال ،واألمرا المعااادياااة ،واألمرا
غير المعااديااة ،والقاادرة على توفير الخاادمااات،
وإمكانية الوصاااااول إليها لدى الساااااكان عموما
واألشد حرمانا لصوصا)

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) بتدلالت تساااهم في زيادة
الحصول على الخدمات الصحية

 :2-2-3معدل وفيات المواليد
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الهدف  : 4ض ان أن تتاح للج يع سبل تكافئة للحصول على الت ليم الجيد وت ز ز ف ص الت لم دى الحياة للج يع

ا ة التن ية ال ستدا ة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
نسااااااابة الطلبة الذين تم الوصاااااااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
باادعم من الب للا ) الااذين يثبتون ،في نهااايااة
صااافين من التعليم امبتدائي ،أنهم يساااتطيعون
قراءة وفهم معنى نص على مسااااتوى الصااااف
الدراسي

 :1-4حاااامان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان
بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصااااف وجيد
يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة
بحلول عام 2030

 :1-1-4نسبة األطفال والشباب (أ) في الصف
الثااااني/الثاااالاااث؛ و(ب) في نهااااياااة المرحلاااة
امبتدائية؛ و(ج) في نهاية المرحلة األولى من
التعليم الثانوي ،الذين يحققون على األق الحد
األدنى من مساااااااتوى الكفاااءة في ’‘1القراءة،
و’‘2الرياحيات ،بحسب الجنس

 :2-4ك فالة أن ت تاح لجميع الفت يات والفت يان،
بحلول عاااام  ،2030فرل الحصاااااااول على
نوعيااة جياادة من النماااء والرعااياة في مرحلااة
الطفولااة المبكرة والتعليم قب ا امبتاادائي حتى
يكونوا جاهزين للتعليم امبتدائي

ا
المنظم (قب
 :2-2-4معدل المشاركة في التعلم
ساانة واحدة من ساان املتحاق الرساامي بالتعليم
امبتدائي) ،بحسب الجنس

عاادد األطفااال الااذين تم الوصاااااااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بااادعم من الب لللا ) لتشاااااااجيع دلول دور
الحضانة وامنتظام فيها

 :4-4تحقيق زيااادة كبيرة في عاادد الشاااااااباااب
والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة،
بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعم
وشاااااااغ وظائف مئقة ولمباشااااااارة األعمال
الحرة ،بحلول عام 2030

 :1-4-4نساااابة الشااااباب والبالغين الذين تتوافر
لااااد يهام مهااااارات تكاناو لو جيااااا ا لماعالاومااااات
وامتصامت ،بحسب نوع المهارة

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جانب الب ا أو الحكومات ،أو الشاااااااركاء
بدعم من الب ا ) لتنمية المهارات المهنية

 :5-4القضااااء على التفاوت بين الجنساااين في
التعليم

 :1-5-4مااؤشاااااااارات الااتااكااااافااؤ (أنااثااى/ذكاار،
وريفي/حضااااري ،وأدنى/أعلى لمس السااااكان
ثراء ،وفئات ألرى مث ذوي اإلعاقة وأفراد
الشاااااااعوب األصاااااااليااااة ،والمتضاااااااررين من
النزاعااات ،متى توافرت البيااانااات عن ذلااك)
لجميع مؤشااااااارات التعليم المناادرجااة في هااذه
القائمة ،التي يمكن تصنيفها

عاادد األطفااال الااذين تم الوصاااااااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) للقضااااء على التفاوت بين
الجنساااااااين وغيره من التفاااوتااات األلرى في
الحصول على التعليم

 :6-4كفالة أن يلم جميع الشااباب ونساابة كبيرة
من الكبار ،رجام ونسااااااااء على حد ساااااااواء،
بااالقراءة والكتااابااة والحساااااااااب ،بحلول عااام
2030

 :1-6-4نساااااابة السااااااكان في فئة عمرية معينة
الااذين يحققون على األقا مساااااااتوى ثااابتااا من
الكفاءة في المهارات الوظيفية المتصااااااالة بما
يلي( :أ) األمية و(ب) الحساب ،بحسب الجنس

عدد الساااااااكان في فئة عمرية معيانة الذين تم
الوصاااااااول إليهم (من جااااناااب الب لللا أو
الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من الب ا )
لتشاااااااجيع الكفاااااءة في المهااااارات الوظيفيااااة
المتصلة بمحو األمية والمهارات الحسابية

عاادد األطفااال الااذين تم الوصاااااااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) لتشااااااجيع دلول المدارس
وامنتظام فيها
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الهدف  :5تحقي ال ساواة بيح الجنسيح وت كيح كل النساء والفتيات

ا ة التن ية ال ستدا ة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :1-5القضاااء على جميع أشااكال التمييز حااد
جميع النساء والفتيات في ك مكان

 :1-1-5ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة ،أم
م ،من أج تعزيز وإنفاذ ورصااااااد المساااااااواة
وعدم التمييز على أساس الجنس

القي مة الدومرية ل ما أنف قه الب ا من أج
تعزيز القااادرات القطرياااة (دعم الحكوماااات)
فيما يتعلق بصاااااااياغة أو تنقيح الساااااااياساااااااات
واألُطر القاااانونياااة لتعزيز وإنفااااذ ورصاااااااااد
المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس

 :2-5القضااااء على جميع أشاااكال العنف حاااد
جميع النساااااااااء والفتيااات في المجااالين العااام
والخاااال ،بماااا في ذلاااك امتجاااار باااالبشااااااار
وامساااااااتغالل الجنساااااااي وغير ذلك من أنواع
امستغالل

 :1-2-5نساابة النساااء المعاشاارات والفتيات في
الخامساااااة عشااااارة وما فوق ،الالتي تعرحااااان
لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي
أو ساااابق ،لالل امثني عشااار شاااهرا الساااابقة،
مصنفة بحسب شك العنف والعمر

عدد األشااااخال الذين تم الوصااااول إليهم عن
طريق تدلالت الب ا التي تُساهم ،بصورة
كلية أو جزئية ،في الحد من العنف الجنساني

 :2-2-5نساااابة النساااااء والفتيات في الخامسااااة
عشاارة وما فوق الالتي تعرحاان لعنف جنسااي
من أشااخال غير العشااير ،لالل امثني عشاار
شااااهرا السااااابقة ،بحسااااب العمر ومكان حدوث
العنف
 :3-5القضاء على جميع الممارسات الضارة،
من قبيااا زواج األطفاااال ،والزواج المبكر،
والزواج القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية
لإلناث

 :1-3-5نساابة النساااء الالتي تتراوح أعمارهن
بين  20و 24سنة ،والالتي تزوجن أو ارتبطن
بقرين قب بلو سااااان الخامساااااة عشااااارة وقب
بلو سن الثامنة عشرة

عدد األشااااخال الذين تم الوصااااول إليهم عن
طريق تدلالت الب ا التي تساهم ،بصورة
جزئيااة أو كليااة ،في الحااد من الممااارسااااااااات
الضاااااااارة ،من قبي زواج األطفال ،والزواج
المبكر ،والزواج القسااري ،وتشااويه األعضاااء
التناسلية لإلناث

 :4-5امعتراف باااأعماااال الرعااااياااة والعمااا
المنزلي غير المااادفوعاااة األجر وتقاااديرهاااا،
بتوفير الخدمات العامة والهياك األساااااسااااية،
ووحع سياسات للحماية امجتماعية ،وتعزيز
تقاساااااام المسااااااؤولية دال األساااااارة والعائلة،
حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني

 :1-4-5نسااااااابة الوقت المخصاااااااص ل عمال
المنزلياااة وأعماااال الرعااااياااة غير المااادفوعاااة
األجر ،بحسب الجنس والعمر والمكان

نسااااااابة الوقت المخصاااااااص ألعمال الرعاية
واألعمااال المنزليااة غير الماادفوعااة األجر من
جانب األفراد الذين وص إليهم الب ا

 :5-5كفالة المشاااااااركة الكاملة والفعالة للمرأة
وفرصااااااها المتساااااااوية مع الرج في شااااااغ
المناصااب القيادية على جميع مسااتويات صاانع
القرار في الحياة الساااااااياساااااااية وامقتصاااااااادية
والعامة

 :1-5-5نساابة المقاعد التي تشااغلها النساااء في
أ) البرلمااااانااااات الوطنيااااة ،وب) الحكومااااات
المحلية

نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار
المتعلق بااالمسااااااااااعاادة الغااذائيااة – لجااان أو
مجالس ،أو أفرقة وغيرها.

 :2-5-5نسبة النساء في المناصب اإلدارية
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ا ة التن ية ال ستدا ة
 :6-5كفااالااة حصاااااااول الجميع على لاادمااات
الصااااااحة الجنسااااااية واإلنجابية وعلى الحقوق
اإلنجااااابيااااة ،على النحو المتفق عليااااه وفقااااا
لبرنامج عم المؤتمر الدولي لل سكان والتنمية
ومنهاااااج عماااا بيجين والوثااااائق الختاااااميااااة
لمؤتمرات استعراحهما
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ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :1-6-5نساابة النساااء الالتي تتراوح أعمارهن
بين  15سنة و 49سنة والالتي يتخذن بأنفسهن
قرارات مساااااتنيرة بشاااااأن العالقات الجنساااااية،
واساااااااتخادام وسااااااااائا منع الحما  ،والرعااياة
المتعلقة بالصحة اإلنجابية

عدد النسااااااء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15
ساانة و 49ساانة الالتي تم الوصااول إليهن (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) بتدلالت توفر ،بصاااااورة
جزئية أو كلية ،فرل الحصااول على لدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية

 :2-6-5عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة
تكف حصاااول النسااااء والرجال الذين في سااان
 15ساااااااناااة فاااأكثر على لااادماااات الرعااااياااة
والمعلوماااات والتثقيف في مجاااال الصاااااااحاااة
الجنسااااية واإلنجابية على نحو كام وعلى قدم
المساواة

القيماااة الااادومرياااة لماااا أنفقاااه الب لللا على
تعزيز القااادرات القطرياااة (دعم الحكوماااات)
فيما يتعلق بصااياغة أو تنقيح القوانين واللوائح
التي تكف حصااااول النساااااء والرجال ممن هم
في سااان  15سااانة فأكثر على لدمات الرعاية
والمعلوماااات والتثقيف في مجاااال الصاااااااحاااة
الجنساااية واإلنجابية بصاااورة كاملة وعلى قدم
المساواة

-5أ :إجراء إصاااااااالحااات لمنح المرأة حقوقااا
متسااااااااوية في الموارد امقتصاااااااادية ،وكذلك
إمكانية حصاااولها على حق الملكية والسااايطرة
على األر وغيرهااا من الممتلكااات ،وعلى
ا لخاااادمااااات ا لمااااا ليااااة ،وا ل م يراث وا ل موارد
الطبيعية ،وفقا للقوانين الوطنية

-5أ :1-نسااااااابة البلدان التي يكف فيها اإلطار
القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة
المساااواة في الحقوق في ملكية األراحااي و/أو
السيطرة عليها

القيمااة الاادومريااة لمااا أنفقااه الب للا لتعزيز
القدرات القطرية (دعم الحكومات) فيما يتعلق
بصاااااااياغة أو تنقيح األُطر القانونية التي تكف
للمرأة والرج ا حقوقااا متساااااااااويااة في ملكيااة
األراحي و/أو السيطرة عليها

-5ب تعزيز اساااااااتخدام التكنولوجيا التمكينية،
وبخاصااة تكنولوجيا المعلومات وامتصااامت،
من أج تعزيز تمكين المرأة

-5ب 1-نساااااااباة األفراد ا لذين يملكون الهااتف
المحمول ،حسب نوع الجنس

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) بتدلالت توفر ،بصاااااورة
جزئيااااة أو كليااااة ،فرل الحصاااااااول على
تكنولوجيا المعلومات وامتصامت

-5ج :اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة
لإلنفاذ وتعزيز هذه الساااياساااات والتشاااريعات
للنهو بالمسااااواة بين الجنساااين وتمكين ك
النساء والفتيات على جميع المستويات

-5ج :1-نسااااااابااااة البلاااادان التي لااااديهااااا نظم
لتخصااااااايص وتتبع المخصاااااااصااااااااات العااامااة
المرصاااااودة للمسااااااواة بين الجنساااااين وتمكين
المرأة

القيمااة الاادومريااة لمااا أنفقااه الب للا لتعزيز
القدرات القطرية (دعم الحكومات) فيما يتعلق
بصاااااااياااااغااااة أو تنقيح نُظم لتتبع ورصااااااااااد
المخصاااصاااات العامة للمسااااواة بين الجنساااين
وتمكين المرأة
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الهدف  :6كفالة تواف ال ياه وخد ات الص ف الصح للج يع وإدارتها إدارة ستدا ة

ا ة التن ية ال ستدا ة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :1-6تحقيق هدف حصاااااول الجميع على نحو
منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة
التكلفة بحلول عام 2030

 :1-1-6نسااااابة الساااااكان الذين يساااااتفيدون من
لدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) من لالل تدلالت تهدف
إلى تعزيز فرل الحصااول على مياه الشاارب
المأمونة

 :2-6تحقيق هاااادف حصاااااااول الجميع على
لدمات الصاارف الصااحي والنظافة الصااحية،
وإنهاااااء التغوط في العراء ،وإيالء اهتمااااام
لااال محتياااجااات النساااااااااء والفتيااات ومن
يعيشون في أوحاع هشة ،بحلول عام 2030

 :1-2-6نسااااابة الساااااكان الذين يساااااتفيدون من
اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي ،بما
فيها مرافق غس اليدين بالصابون والمياه

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) من لالل تدلالت تهدف
إلى تعزيز النظافة الصحية ولدمات الصرف
الصحي

الهدف  :7كفالة مصول الج يع بتكلفة يسورة على خد ات الطاقة الحد ثة ال وثوقة وال ستدا ة

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :1-7كفالة حصاااااول الجميع بتكلفة ميساااااورة
على لدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول
عام 2030

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
 :2-1-7نسااابة الساااكان الذي يعتمدون أسااااساااا
على الوقود والتكنولوجيا النظيفين

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) من لالل تدلالت تهدف
إلى تحساااااااين فرل الحصاااااااول على لدمات
وتقنيات الطاقة

الهدف  : 8ت ز ز الن و االقتصللادي ال ط د ،والشللا ل للج يع ،وال سللتدام ،وال الة الكا لة وال نتجة ،وتوفي ال ل الالئ
للج يع
ا ة التن ية ال ستدا ة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :5-8تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير
العما الالئق لجميع النساااااااااء والرجااال ،بمن
فيهم الشباب واألشخال ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ
األجر لقاء العم المتكافل القيمة ،بحلول عام
2030

 2-5-8معدل البطالة ،بحساااااب الجنس والعمر
واألشخال ذوي اإلعاقة

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) لتعزيز فرل الحصااااااول
على العمالة والعم الالئق

 :10-8تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية
على تشاااجيع إمكانية الحصاااول على الخدمات
المصاارفية والتأمين والخدمات المالية للجميع،
وتوسيع نطاقها

 :2-10-8نسبة البالغين ( 15سنة فأكثر) الذين
لهم حسااااب مصااارفي أو حسااااب في مؤساااساااة
مالية ألرى أو لدى مقدم لدمات مالية متنقلة

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) لتحسااين فرل الحصااول
على الخدمات المالية ،وجودة هذه الخدمات
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الهدف  : 9إقا ة هياكل أساسية قادرة على الص ود ،وتحفيز التصنيع الشا ل للج يع ،وتشجيع االبتكار

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :1-9إقامة هياك أسااااااااساااااااية جيدة النوعية
وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود ،بما
في ذلك هياك أساسية إقليمية وعابرة للحدود،
لدعم التنمية امقتصااااادية ورفاه اإلنسااااان ،مع
سابُ اسااتفادة الجميع منها
التركيز على تيسااير ُ
بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
 :1-1-9نسبة سكان الريف الذين يعيشون على
بعد كيلومترين من طريق صاااالحة لالساااتعمال
في جميع الفصول

ال ؤشللل ال ت ل بأهداف التن ية ال سلللتدا ة
طول الطرق التي أُصلحت أو أُنشئت محسوبة
بااااالكيلومترات (بواساااااااطااااة الب للللا أو
الحكومات أو الشركاء بدعم من الب ا )
عدد الجساااااااور التي أُصااااااال حت أو أنشااااااا ئت
(بواسااطة الب ا أو الحكومات أو الشااركاء
بدعم من الب ا )

 :2-1-9عدد الركاب وحجم الشحنات ،بحسب
وسيلة النق

عدد الركاب المنقولين (بواسطة الب ا )
حجم الشحنات المنقولة (بواسطة الب ا )

-9أ :تيساااير إنشااااء هياك أسااااساااية مساااتدامة
وقااادرة على الصااااااامود في البلاادان الناااميااة،
بتحساااااااين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني
المقاادم للبلاادان األفريقيااة ،وأق ا البلاادان نموا،
والبلاادان الناااميااة غير السااااااااااحليااة ،والاادول
الجزرية الصغيرة النامية

-9أ :1-مجموع الاادعم الاادولي (المسااااااااااعاادة
اإلنمائية الرسااااااامية باإلحاااااااافة إلى التدفقات
الرسمية األلرى) إلى الهياك األساسية

القيمة الدومرية لالساااااااتثمارات (التي قدمها
الب ا ) في البنية التحتية في البلد المعني

-9ج :تحقيق زيادة كبيرة في فرل الحصااول
على تكنولوجيااا المعلومااات وامتصاااااااااامت،
والساااعي إلى توفير فرل الوصاااول الشاااام
والميسااور إلى شاابكة اإلنترنت في أق البلدان
نموا ،بحلول عام 2020

-9ج :1-نسااااابة الساااااكان المشااااامولين بشااااابكة
الهاتف المحمول ،بحسب التكنولوجيا

عدد الساااااااكان الذين تم الوصاااااااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
بدعم من الب ا ) لزيادة إمكانية الحصااااااول
على تكنولوجيا امتصامت

 :3-9زيااااادة فرل حصاااااااول المشاااااااااااريع
الصااناعية الصااغيرة الحجم وسااائر المشاااريع،
وم سااااااايما في البلدان النامية ،على الخدمات
الماااليااة ،بمااا في ذلااك امئتمااانااات الميساااااااورة
التكلفة ،وإدماجها في سالس القيمة واألسواق

 :2-3-9نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي
لها قر أو لط ائتمان

عدد الصااااناعات الصااااغيرة الحجم المشاااامولة
بالمسااااعدة (من جانب الب ا أو الحكومات
أو الشركاء لدعم من الب ا ) لتعزيز فرل
الحصاااااااول على قرو أو لطوط ائتمانات
جديدة

الهدف  :10الحد ح عدم ال ساواة داخل البلدان وفي ا بينها

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :3-10كفالة تكافؤ الفرل ،والحد من أوجه
انعدام المساواة في النتائج ،بوسائ منها إزالة
القوانين والسااياسااات والممارسااات التمييزية،
وتعزيز التشااريعات والسااياسااات واإلجراءات
المالئمة في هذا الصدد

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
 :1-3-10نسااااااابااة الساااااااكااان الااذين أبلغوا عن
تعرحاااااهم شاااااخصااااايا لممارساااااات تمييزية أو
تحرش لالل امثني عشاااااار شااااااهرا السااااااابقة
ألسااباب يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسااان
التمييز على أساسها

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جا نب الب ا أو الحكو مات أو الشااااااار كاء
باادعم من الب للا ) لمنع التمييز ألساااااااباااب
يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسااااان التمييز
على أساسها
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الهدف  :11ج ل ال دن وال ستوطنات البش ة شا لة للج يع وآ نة وقادرة على الص ود و ستدا ة

ا ة التن ية ال ستدا ة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤشللل ال ت ل بأهداف التن ية ال سلللتدا ة

 :1-11كفالة حصااااااول الجميع على مساااااااكن
ولدمات أسااااااساااااية مالئمة وآمنة وميساااااورة
التكلفة ،ورفع مساااتوى األحياء الفقيرة ،بحلول
عام 2030

 :1-1-11نسااااابة الساااااكان الحضاااااريين الذين
يعيشااااون في أحياء فقيرة أو مسااااتوطنات غير
رسمية أو مساكن غير مئقة

عاادد الساااااااكااان الااذين يعيشاااااااون في مناااطق
حضاارية والذين تم الوصااول إليهم (من جانب
الب ا أو الحكومات أو الشااااركاء بدعم من
الحكومات) لتلبية احتياجاتهم األساسية

 :5-11تحقيق انخفا كبير في عدد الوفيات
وعدد األشاااااااخال المتأثرين ،وانخفا كبير
في الخساااائر امقتصاااادية المباشااارة المتصااالة
بال ناتج المحلي اإلج مالي ال عالمي التي ت حدث
بسااااااابااااب الكوارث ،بمااااا في ذلااااك الكوارث
المتصااااااالااة بااالمياااه ،مع التركيز على حمااايااة
الفقراء واألشخال الذين يعيشون في ظروف
هشة ،بحلول عام 2030

 :1-5-11عدد األشخال المتوفين والمفقودين
ومن تأثروا مباشاااارة بساااابب الكوارث من بين
ك  100 000شخص من السكان

عدد السااااكان في المناطق الحضاااارية الذين تم
الوصاااااااول إليهم (من جااااناااب الب لللا أو
الحكومات أو الشاااااااركاء بدعم من الب ا )
لمساعدتهم بعد الكوارث

-11ب :العماااا  ،بحلول عااااام  ،2020على
تااحااقاايااق زيااااادة كاابااياارة فااي عاااادد الااماااادن
والمساااااااتوطناات البشااااااار ية التي تعتماد وتنفاذ
ساااااياساااااات ولططا متكاملة من أج شااااامول
الجميع ،وتحقيق الكفاءة في اساااتخدام الموارد،
والتخفيف من تغير المناااااخ والتكيف معااااه،
والقدرة على الصاااااامود في مواجهة الكوارث،
ووحع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث
على جميع المساااتويات ،بما يتماشاااى مع إطار
ساااااااناااداي للحاااد من مخااااطر الكوارث للفترة
2030-2015

-11ب :2-نساابة الحكومات المحلية التي تعتمد
وتنفذ اساااااااتراتيجيات محلية للحد من مخاطر
الكوارث تمشااااايا مع امساااااتراتيجيات الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث

عدد الحكومات المحلية التي حصااااااالت على
دعم (من الب ا ) لوحع استراتيجيات للحد
من مخاطر الكوارث

الهدف  :12كفالة وجود أ اط استهالك وإ تاج ستدا ة

ا ة التن ية ال ستدا ة

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :3-12تخفيض نصااااااايب الفرد من النفايات
الغااذائيااة العااالميااة على صاااااااعيااد أماااكن البيع
بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف ،والحد
من لساااااااااائر األغااذيااة في مراحاا اإلنتاااج
وسااالس ا اإلمداد ،بما في ذلك لسااائر ما بعد
الحصاد ،بحلول عام 2030

 :1-3-12مؤشر الخسائر الغذائية العالمية

نسااااابة الحد من الخساااااائر الغذائية (في تدلالت
الب ا أو في تدلالت الحكومات أو الشااركاء
بدعم من الب ا )

 :7-12تعزيز ممارساااااات الشاااااراء العمومي
المساااااااتدامة ،وفقا للساااااااياساااااااات واألولويات
الوطنية

 :1-7-12عدد البلدان التي تنفذ الساااااياساااااات
ولطط العم ا المتعلقااة بااالشاااااااراء العمومي
المستدام

القي مة الدومرية ل لدعم (الذي قدمه الب ا )
لحكومة ما من أج تحسااين ممارسااات الشااراء
(قيد اإلعداد)
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الهدف  :13اتخاذ إج اءات عاجلة للتصدي لتغي ال ناخ وآثاره

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :1-13تعزيز القاااادرة على الصااااااامود في
مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث
الطبيعياااة في جميع البلااادان ،وتعزيز القااادرة
على التكيف مع تلك المخاطر

 :3-13تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات
البشاارية والمؤسااسااية بشااأن التخفيف من تغير
المناخ ،والتكيف معه ،والحد من أثره واإلنذار
المبكر به

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :1-1-13عدد األشخال المتوفين والمفقودين
ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين
ك  100 000شخص

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جانب الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء
باااادعم من الب للللا ) لتعزيز قاااادرتهم على
الصااااااامود في مواجهاااة المخااااطر المرتبطاااة
بالمناخ والكوارث الطبيعية

 :2-1-13عاااادد البلاااادان التي تعتمااااد وتنفااااذ
استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث

عدد امساااااتراتيجيات والخطط التي وحاااااعت
(باااادعم من الب للللا ) للحااااد من المخاااااطر
المرتبطة بالمناخ

 :1-3-13عاادد البلاادان التي أدمجاات التخفيف
من تغير المناخ ،والتكيف معه ،والحد من أثره
واإلناااذار المبكر في منااااهج التعليم امبتااادائي
والثانوي والعالي

عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جانب الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء
بدعم من الب ا ) إلذكاء الوعي والتدريب
على التخفيف من آثار تغير الم ناخ ،والتكيف
معه ،والحد من أثره ،واإلنذار المبكر به

الهدف  : 14مفظ ال حيطات والبحار وال وارد البح ة واستخدا ها على حو ستدام لتحقي التن ية ال ستدا ة

ا ة التن ية ال ستدا ة
-14ب :تيسااااير وصااااول صااااغار الصاااايادين
الحرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
-14ب :1-التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى
تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي
يعترف بحقوق مصااائد األسااماك الصااغيرة في
الوصاااااااول إلى الموارد البحريااة ويحمي تلااك
الحقوق

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
عدد األشاااخال الذين تم الوصاااول إليهم (من
جانب الب ا أو الحكومات أو الشاااااااركاء
بدعم من الب ا ) لزيادة فرل وصاااااااولهم
إلى مصااااادر المياه من أج أنشااااطة مصااااائد
األسماك الصغيرة النطاق

الهدف  -15م ا ة النظم اإل كولوجية الب ة وت ي ها وت ز ز استخدا ها على حو ستدام ،وإدارة الغابات على حو
ستدام ،و كافحة التصح  ،ووقد تدهور ا راض وعكس ساره ،ووقد فقدان التنوع البيولوج

ا ة التن ية ال ستدا ة
 :1-15كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية
البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة
الداللية ولدماتها ،وم سيما الغابات
واألراحي الرطبة والجبال واألراحي
الجافة ،وكفالة استخدامها على نحو مستدام،
وذلك وفقا لاللتزامات المنصول عليها في
امتفاقات الدولية ،بحلول عام 2020

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة
 :1-1-15مساحة الغابات كنسبة من مجموع
مساحة اليابسة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة
عدد األشخال الذين تم الوصول إليهم (من
جانب الب ا أو الحكومات أو الشركاء بدعم
من الب ا ) بتدلالت تهدف إلى الحفاظ على
األراحي واستصالحها واستخدامها المستدام
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الهدف  :16التشللللللجيع على إقا ة جت ات سللللللال ة ال ه ّ ش فيها أمد ح أجل تحقي التن ية ال سللللللتدا ة ،وإتامة
إ كا ية وصول الج يع إلى ال دالة ،وبناء ؤسسات ف الة وخاض ة لل ساءلة وشا لة للج يع على ج يع ال ستو ات

ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ا ة التن ية ال ستدا ة

 :2-6-16نسااااااابة الساااااااكان الراحاااااااين عن
تجربتهم األليرة في امسااااتفادة من الخدمات
العامة

 :6-16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة ولاحعة
للمساءلة على جميع المستويات

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

قيد اإلعداد

()17

الهدف  : 17ت ز ز وسائل تنفي الش اكة ال ال ية وتنشيطها ح أجل التن ية ال ستدا ة
الغا ة االست اتيجية للب ا
ا ة التن ية ال ستدا ة

 :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
ؤش أهداف التن ية ال ستدا ة

ال ؤش ال ت ل بأهداف التن ية ال ستدا ة

 :9-17تعزيز الااادعم الااادولي لتنفياااذ بنااااء
القااادرات في البلااادان الناااامياااة تنفياااذا فعاااام
ومحاااادد األهااااداف من أجاااا دعم الخطط
الوطنياااة الرامياااة إلى تنفياااذ جميع أهاااداف
التنمية المستدامة ،بوسائ تشم التعاون بين
الشااااااامال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي

 :1-9-17القيمة الدومرية للمسااااااعدة المالية
والتقنية (بوسااائ تشاام التعاون بين الشاامال
والجنوب وفي ما بين ب لدان الجنوب والت عاون
الثالثي) المرصودة للبلدان النامية

القيمة الدومرية (حااااااامن حافظة الب ا )
للمساعدة التقنية والتدلالت الخاصة بتعزيز
القدرات القطرية (بما في ذلك تيسير التعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي)

 :14-17تعزيز اتساااق السااياسااات ألغرا
()18
التنمية المستدامة

 :1-14-17عاادد البلاادان التي لااديهااا آليااات
لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة

عادد اخلياات (حسااااااااب النوع) التي طورت
(بواسطة الب ا أو الحكومات أو الشركاء
بدعم من الب ا ) لتعزيز اتساق السياسات
(المرتبطة بالقضاء على الجوع)

 :3-17حشااااااااد موارد مالياة إحااااااااافياة من
()19
مصادر متعددة من أج البلدان النامية

 :1-3-17امساااااااتثماااار المبااااشااااااار األجنبي
والمساااااعدة اإلنمائية الرساااامية والتعاون فيما
بين بلاااادان الجنوب كنسااااااابااااة من إجمااااالي
الميزانية المحلية

القيمة الدومرية للموارد التي تم حشدها (من
قب الب ا ) من أج زيادة فرل حصول
الحكومات أو أصاااحاب المصااالحة الوطنيين
على موارد ماااالياااة لتحقيق أهاااداف التنمياااة
المستدامة

 :16-17تعزيز الشاااااااراكة العالمية من أج
تحقيق التنمية المستدامة ،وتكميلها بشراكات
بين أصاااااااحاب المصااااااالحة المتعددين لجمع
المعااارف والخبرات والتكنولوجيااا والموارد
المالية وتقاسااااااامها ،وذلك بهدف دعم تحقيق
أهداف التنمية المسااااااتدامة في جميع البلدان،
()20
وم سيما البلدان النامية

 :1-16-17عااادد البلااادان التي أبلغااات عن
إحراز تقدم فيما يتعلق بأطر رصاااااااد فعالية
التنمية ألصااااحاب المصاااالحة المتعددين التي
تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عدد الشااااااركاء المشاااااااركين في شااااااراكات
ألصااحاب المصاالحة المتعددين (بما في ذلك
الخدمات المشااتركة ومنصااات التنساايق حيث
يقوم الب ا بدور رائد أو دور تنسيقي)

( )17تعتبر العالقة بين الجوع والنزاع موحوعا معقدا يحظى باهتمام متزايد على جميع المستويات ،وتعتبر مساهمة الب ا المحتملة في تحقيق السالم بمثابة فجوة
معترف بها في الترابط بين العم اإلنساني ،والتنمية ،والسالم .وفي هذا السياق ،انضم الب ا إلى معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم لتحديد مساهمات الب ا
في تحقيق السالم ،وإلثراء الدعوة والممارسة ،ولوحع إطار لمؤشرات محتملة يمكن أن تقيس مث هذه المساهمة .ونظرا ألن الشراكة كانت قد بدأت قب فترة وجيزة
فحسب من رفع الوثيقة ،ف ن الب ا م يستطيع أن يقترح مؤشرات تم التبارها مع المكاتب القطرية ،ولكنه ملتزم بتقديمها حالما تتوفر.
( )18الهدف امستراتيجي  : 4دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .النتيجة امستراتيجية  : 6اتساق سياسات دعم التنمية المستدامة (غاية التنمية المستدامة .)14-17
( )19الهدف امستراتيجي  : 5إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة .النتيجة امستراتيجية  :7إمكانية حصول البلدان النامية على طائفة من الموارد
المالية لالستثمار اإلنمائي (غاية التنمية المستدامة .)3-17
( )20الهدف امستراتيجي  :5إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة .النتيجة امستراتيجية  :8يعزز اقتسام المعرفة والخبرة والتكنولوجيا دعم الشراكات
العالمية لجهود البلدان الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (غاية التنمية المستدامة .)16-17
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ال لح ال ابع
ؤش ات ا داء ال ئيسية لإلدارة
ل حة عا ة
تشاام مؤشاارات األداء الرئيسااية الواردة أدناه مؤشاارات أداء من الفئة األولى وما يرتبط بها من مؤشاارات مكونات الفئة الثالثة (انظر
الفقرة  28من إطار النتائج المن اقح لالطالع على شرح الفئات) .و سوف ت ُ ستخدم هذه المؤ شرات بالن سبة للفترة المتبقية من إطار النتائج
المنقاح .وسااااتكون مؤشاااارات المكونات إلزامية لضاااامان وجود صاااالة واحااااحة باإلدارة اليومية للعمليات .وترد منهجيات لك من هذه
المؤشاااارات ،بما في ذلك لطوط األساااااس ،والغايات ،والحساااااب ،والتفسااااير ،في لالصااااة وافية داللية لمؤشاااارات اإلدارة الخاصااااة
بالب ا  .وسوف تعر

الغايات سنويا في لطة اإلدارة ،وسيتم تحلي األداء في تقرير األداء السنوي.

ال ؤش  :1التقدم ال ام ف تنفي الخطة االست اتيجية القط ة
يقيس كيفية تأثير القيادة المالية والتشاااااااغيلية على التنفيذ الذي يقوم به الب ا  ،وأداء األنشاااااااطة
والحصائ امستراتيجية التي تُنفذ لالل الفترة التي يجري قياسها
ؤش ات ال كو ات
نسبة الحصائ التي لضعت للتنفيذ
نسبة الحصائ التي حققت قيمتها أو في سبيلها للتحقيق
نسبة النواتج التي لضعت للتنفيذ
نسبة النواتج التي حققت قيمتها أو في سبيلها للتحقيق
التصور
تُعر

المكونات األربعة لمؤشر األداء الرئيسي في الرسم البياني أدناه .ويتم تمثي ك مكون في ربع من أرباع الشك .

ويعر المربعان األيسااران نساابة الحصااائ والنواتج التي كان يُراد تنفيذها .وهي تبين نساابة برنامج عم الب ا التي كان من الممكن تنفيذها
في حوء القيود التشغيلية والتموي الذي تلقاه الب ا  .ويعكس هذا أيضا األولويات التي ُحددت على المستوى التشغيلي .ويعكس الفرق بين قيم
المكونات والمجموع ( 100في المائة) فجوة التموي في الب ا .
ويعر المربعان األيمنان أنشااطة الب ا التي نُفذت ،ونساابة الحصااائ والنواتج التي حققت غاياتها .وهذا يعكس مدى فعالية اسااتخدام التموي
الذي تلقاه الب ا  .ويبين الفرق بين القيم والمجموع ( 100في المائة) مدى تأثير امنخفا في تحقيق النواتج على تحقيق الحصائ .
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ؤش ا داء

التقدم ال ام ف تنفي الخطة االست اتيجية القط ة

لطة قائمة على امحتياجات

ج يع ال كاتب القط ة للب ا

لطة التنفيذ
سبة ؤش ات الحصائل الت تحقق أو ف سبيلها للتحقي

اإلطار المنطقي

اإلطار المنطقي

سبة ؤش ات الحصائل الت كان اد تنفي ها

الفعلي

سبة ؤش ات الحصائل الت كان اد تنفي ها

سبة ؤش ات الحصائل الت تحقق أو ف سبيلها للتحقي

ؤش ا داء  :2االست داد الف ال لحالة الطوارئ واالستجابة لها
يقيس أداء الب ا على حوء معايير امستعداد لحالة الطوارئ وامستجابة لها .وهذا يتضمن امستعداد
على المستويين القطري والمؤسسي ،فضال عن تنفيذ امستجابات المؤسسية لحامت الطوارئ الحادة.

ؤش ات كون االست داد
نسبة المكاتب القطرية التي تستكم أو تنفذ  80في المائة على األق من الحد األدنى إلجراءات امستعداد
عدد أنشطة التدريب على امستجابة للطوارئ طبقا لمعيار التدريب الوظيفي واإلسنادي لالستجابة للطوارئ
حسن توقيت مرفق امستعداد لالستجابة الفورية
ؤش ات كون االستجابة
حسن توقيت فرقة العم التنفيذية
حسن توقيت توحيح مفهوم العمليات من جانب المكتب القطري
التصور (م يوجد تصميم لال بالتصور بالنسبة لهذا المؤشر)
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ؤش ا داء  :3اإل جاز ال ام ل ا ي أداء اإلدارة
يقيس أداء المكتب القطري في ك مجال وظيفي لدعم تنفيذ الخطط امساااااااتراتيجية القطرية .ويسااااااامح تجميع
المجامت الوظيفية ب جراء تحلي مؤسسي لعمليات اإلدارة.
ؤش ات ال كون
اإلدارة :تمثي الجنسين
اإلدارة :عدد توصيات المراجعة المعلاقة
البرامج :نسبة تحقيق النواتج في الشراكات
البرامج :نسبة تنفيذ توصيات التقييم
سلسلة اإلمداد :نسبة الخسائر ما بعد التسليم
سلسلة اإلمداد :نسبة الحمولة المرفوعة بحلول التاريخ المتفق عليه
الميزانية والبرمجة :نسبة كام إنفاق الخطة امستراتيجية القطرية على حوء لطة التنفيذ
الموارد البشرية :معدل اممتثال لتعزيز األداء والكفاءة
الموارد البشرية :نسبة الموظفين الذين أكملوا جميع التدريبات اإللزامية
الشؤون اإلدارية :نسبة الضوابط الداللية المعول بها والمنفذة في اإلدارة
الشؤون اإلدارية :نسبة أصول البرنامج الثابتة التي تم إحصاؤها والتحقق منها ماديا
الشؤون المالية :نسبة عناصر المخاطر المعززة في لوحة المتابعة المالية
تكنولوجيا المعلومات :نسبة اممتثال لمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات
األمن :نسبة اممتثال لمعايير إطار المساءلة عن األمن الميداني
تعبئة الموارد ،وامتصامت ،واإلبال  :نسبة الخطط القائمة على امحتياجات الممولة في عمليات المكاتب القطرية
التصور
يتم تمثي المكونات المختلفة لمؤشااااار األداء الرئيساااااي أدناه مج امعة في المجامت الوظيفية العشااااارة .ويُقاس األداء في ك مجال وظيفي مقاب
معيار واحد أو أكثر (من المعايير التي حددتها المكونات) ،ويقيام بشاااك مساااتق  .ويتم أيضاااا تقييم األداء في ك مجال وظيفي على أسااااس أنه
مرتفع أو متوسااط أو منخفض (كما تمثله األلوان في الرساام البياني) (21).وعند امقتضاااء ،يمكن ربط األداء المنخفض بعتبات المخاطر .ويقدم
الرسم البياني أيضا قياسين مستقلين (لمنتصف العام ،ويغطي نحو  6أشهر ،ولنهاية العام ،ويغطي نحو  12شهرا) ،وهو ما يقاب دورة إدارة
األداء في الب ا .

( )21لك مجال وظيفي عتبات مختلفة با لنسبة ل داء العالي ،والمتوسط ،والمنخفض .ولتيسير قراءة الشك  ،جرت معايرة العتبات.
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ؤش ا داء ال ئيس  :3اإل جاز ال ام ل ؤش ات أداء اإلدارة – ج يع ال كاتب القط ة للب ا
اإلدارة

ت بئة ال وارد ،واالتصاالت ،واإلبال

الب ا

سلسلة اإل داد
ا ح
قيم منتصف العام
قيم نهاية العام
تكنولوجيا ال لو ات

ال يزا ية والب جة

الشؤون ال الية

ال وارد البش ة
الشؤون اإلدار ة
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