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و ؤش ات ا داء ل ام 2021



إن المجلس ،وقد نظر في الجزء الثاني المنقح المقترح من إطار النتائج المؤسسية (:)2021-2017


يوافق على األهداف السنوية المحددة حتى عام  2021لمؤشرات نواتج البرامج المختارة وجميع مؤشرات أداء اإلدارة
الواردة في "إطار النتائج المؤسسية المنقح (")2021-2017؛



يوافق على األهداف المحددة حتى عام  2021لمؤشرات الفئة الثانية المختارة الواردة في "خطة الب ا

لإلدارة

( ")2021-2019ويحيط علما بأن التغييرات السنوية على هذه األهداف ستُدرج في خطة اإلدارة وأنه سيجري اإلبالغ
عن اإلنجازات الفعلية في تقرير األداء السنوي.

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة M. Juneja
مساعد المدير التنفيذي إلدارة تسيير الموارد والمساءلة
ورئيس الشؤون المالية
هاتف066513-2885 :

السيدة B. Lander
مديرة
شُعبة إدارة ورصد األداء
هاتف066513-2525 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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قد ة
-1

وافق المجلس التنفيذي على إطار النتائج المؤسسسسسسسسية المنقح للفترة  2021-2017في نوفمبر/تشسسسرين الثاني  )1(،2018على أن
يكون مفهوما أن اإلدارة سسستقوم بدعداد "إطار النتائج المؤسسسسسسية ( – )2021-2017الجزء الثاني" شسسامال أهداف نواتج البرامج
ومؤشرات األداء لعام .2021

-2

وتمثل عملية وضسسع األهداف المؤسسسسسسية طريقة لتحديد ااتجاه ااسسستراتيجي للب ا  ،وسسستسسستخدم أل رام المسسساءلة .وتحدد
األهداف بااسسسسسستناد إلى خطط قائمة على ااحتياجات ،وتتيح فرصسسسسسة للتعريف باسسسسسستجابة الب ا
الغذائي العالمية ،ودعم جهود الدعوة وتعبئة الموارد ،والكشف عن الفجوات في تدبير الموارد.

-3

وفيما يتعلق بأهداف نواتج البرامج ،اختار الب ا

المزمعة احتياجات األمن

()2

قائمة بمؤشسسسسسسرات تمثل المجاات التي توجه إليها موارده ،وتعبر عن مد

اتساع عمله ،وتناسب برامجه وحوكمته على السواء.
-4

وفيما يتعلق بأداء اإلدارة ،يبين إطار النتائج المؤسسسسسسسسسسسسسسية المنقح للفترة  2021-2017ثالث فئات لمؤشسسسسسسرات أداء اإلدارة،

()3

ويشسسسمل ثالثة مؤشسسسرات أداء رئيسسسسية من الفئة األولى لقياأل األداء التنظيمي للب ا  .وتلبية لطلب المجلس حسسسسب ما سسسسبقت
اإلشسسارة إليه أعاله ،وضسسع الب ا

أهدافا للفترة  2021-2019فيما يتصسسل بمؤشسسرات األداء الرئيسسسية ومجموعة مختارة من

بعض مؤشرات الفئة الثانية التي ستستخدم خالل الفترة .2021-2019
-5

وجميع المؤشرات المختارة إلزامية عند ااقتضاء .وستوضع األهداف السنوية لفترة ثالث سنوات ابتداء من عام  2019وانتهاء
في عام  2021بما يتفق مع الخطة ااسسسسسستراتيجية الحالية ،ويمكن تعديلها سسسسسسنويا حسسسسسسب ما تقتضسسسسسيه الحاجة من خالل أدوات
مؤسسية ،مثل خطة اإلدارة ،وتقرير األداء السنوي.
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وفيما يلي األدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ الجزء الثاني من إطار النتائج المؤسسية :سيوفر المقر منهجية تجميع المؤشرات
المختارة على المسسستو العالمي وسسسيكفل إدخال التغييرات المعتمدة في النظم المؤسسسسسسية لتيسسسير اإلبالغ المؤسسسسسسي .وسسستوفر
المكاتب ا إلقليمية الدعم والرقابة للمكاتب القطرية .وسسسسسستطبق المكاتب القطرية مؤشسسسسسرات البرامج العالمية في أطرها المنطقية
وسستسستخدمها لرصسد نتائج البرامج واإلبالغ عنها اعتبارا من عام  2019حتى عام  .2021وتحدد المجاات الوظيفية في المقر
المعايير واألهداف ،بينما ستتولى الوحدات الوظيفية على جميع المستويات (المكاتب القطرية ،والمكاتب اإلقليمية ،والمقر) تتبع
مؤشرات أداء اإلدارة لمتابعة التقدم المحرز في ضمان الدعم الكافي للبرامج.
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وسسسسسسيجري اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف المؤسسسسسسسسسسسسية في تقرير األداء السسسسسسنوي للب ا

الذي يقدم سسسسسسنويا

إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه .ويتضمن تقرير األداء السنوي نتائج جميع المؤشرات ،بما فيها مؤشرات مجاات األولوية
الجديدة ،من قبيل اإلعاقات التي قد ا تشسسسسسسملها عملية تحديد األهداف بسسسسسسسبب إضسسسسسسافتها إلى إطار النتائج المؤسسسسسسسسسسسسسسية في
نوفمبر/تشرين الثاني  .2018وسيستمر اإلبالغ عن المستفيدين حسب الجنس.

( )1إطار النتائج المؤسسية المنقح (.)WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1
( )2سيقدم الب ا

تقريرا عن إنجازاته مقارنة باألهداف المستندة إلى الموارد المحددة في تقرير األداء السنوي إلثبات المساءلة.

( )3وفقا للفقرة  33من إطار النتائج المؤسسية المنقح ( ،)WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1ت ُعرف هذه الفئات على النحو التالي:
أ) مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة األولى ،وتعكس األداء المؤسسي للب ا

 ،وتقيس أداء اإلدارة الذي يساهم في تنفيذ الخطة ااستراتيجية؛

ب) مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة الثانية ،وهي أقصر أجال وتستعرم التقدم المحرز في ضوء األولويات المؤسسية التي حددتها قيادة الب ا  ،والترتيبات
المتعددة األطراف ،واالتزامات الخاضعة لسيطرة خارجية؛
ج) مؤشرات األداء الرئيسية من الفئة الثالثة ،وهي مقاييس تقييس األداء في إدارة العمليات اليومية وأساليب العمل في مختلف المجاات الوظيفية.
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ؤش ات أداء الب ا  :ال نهجية
الفئة ألف :ط ائق التحو ل
ال ؤش ات

ال نهجية

كمية األ ذية اإلجمالية (بالطن المتري)
المقدمة إلى المستفيدين المستهدفين

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة لكميات جميع المساعدات الغذائية العينية (بالطن المتري)
المقرر تقديمها إلى المستفيدين المستهدفين .وتستند أهداف عام  2019إلى األرقام التخطيطية.

القيمة اإلجمالية بالدوار األمريكي
لأل ذية العينية المقدمة إلى المستفيدين
المستهدفين

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة للقيمة اإلجمالية لجميع المساعدات الغذائية العينية المقرر
تقديمها إلى المستفيدين المستهدفين ،من حيث الكمية بالطن المتري .وا يشمل ذلك إا تكلفة السلع
الغذائية وليس تكاليف التسليم أو تكاليف الدعم المباشرة أو تكاليف الدعم ير المباشرة.

كمية األ ذية المقواة المقدمة

المجموع العالمي لكميات جميع األ ذية (بالطن المتري) المقرر تقديمها التي أضيفت إليها مغذيات،
بما فيها سلع مثل األ ذية األساسية والزيوت( ،)4وتوقع اتجاهاتها.

كمية األ ذية المغذية المتخصصة المقدمة

()5

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة لكميات جميع األ ذية المغذية المتخصصة (بالطن المتري)
المقرر تقديمها لتحسين المدخول التغذوي للمستفيدين .ويشمل ذلك األ ذية المخلوطة المقواة ،ومساحيق
المغذيات الدقيقة ،واأل ذية الجاهزة لالستعمال ،والبسكويت العالي الطاقة.

مجموع قيمة المبالغ المحولة إلى
(بالدوار
المستهدفين
المستفيدين
األمريكي)

الم جموع العالمي وااتجاهات المتوقعة إلجمالي مبالغ المساعدات النقدية المقرر تقديمها في شكل
أموال وقسائم قيمة وقسائم سلع إلى األفراد المستهدفين أو األسر المستهدفة .ويقتصر ذلك على تكلفة
التحويالت وا يشمل تكاليف الدعم ير المباشرة.

التحويالت النقدية ير المقيدة

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة إلجمالي مبالغ المساعدات النقدية المقرر تقديمها (سواء في
شكل نقود/عمالت مادية أو نقود إلكترونية) إلى األفراد المستهدفين أو األسر المستهدفة .ويقتصر ذلك
على تكلفة التحويالت وا يشمل تكاليف الدعم ير المباشرة.

القسائم

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة إلجمالي مبالغ المساعدات النقدية المقرر تقديمها في شكل قسائم
قيمة إلى األفراد المستهدفين أو األسر المستهدفة .وقسائم القيمة هي مساعدة تُقدَّم في شكل استحقاقات
ورقية أو إلكترونية يمكن استبدالها بقائمة سلع محددة مسبقا لد مجموعة مختارة مسبقا من تجار
التجزئة أو من أسواق تقام خصيصا لهذا الغرم .ويقتصر ذلك على تكلفة التحويالت وا يشمل تكاليف
الدعم ير المباشرة.

قسائم السلع

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة إلجمالي مبالغ المساعدات المقرر تقديمها في شكل قسائم سلع
إلى األفراد المستهدفين أو األسر المستهدفة .وقسائم السلع هي مساعدات تُقدَّم في شكل استحقاقات
ورقية أو إلكترونية يعبّر عنها بكميات ثابتة من سلع محددة يمكن استبدالها من تجار محليين مختارين
مسبقا .ويقتصر ذلك على تكلفة التحويالت وا يشمل تكاليف الدعم ير المباشرة.

مجموع القيمة الدوارية للتحويالت
المقدمة لتعزيز القدرات

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة لمجموع المبالغ المقرر تقديمها من أجل تعزيز القدرات
المؤسسية والفردية من أجل تشجيع المبادرات في مجاات التعليم ،والتوعية ،ورسائل التغيير السلوكي
وااجتماعي؛ وتوفير التدريب والمساعدة التقنيين؛ وتمكين الشراكات وتيسيرها؛ وضمان اتساق
السياسات واإلجراءات؛ وتحفيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في التنفيذ؛ وتعزيز اابتكار؛
وتحسين الوصول إلى الموارد والخبرات والمعارف والشبكات من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة
 2وأهداف التنمية المستدامة األخر  .ويقتصر ذلك على تكلفة التحويالت وا يشمل تكاليف الدعم
ير المباشرة.

النسبة المئوية للمسافرين الذين تقدم لهم
خدمة النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية،
من أصل إجمالي الطلبات المقدمة
للحصول على هذه الخدمة

ُعرف المؤشر على أنه النسبة المئوية لمجموع طلبات المسافرين( )6الذين يحصلون فعال ،في نفس
ي ّ
اليوم المطلوب ،على خدمة النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ،من أصل إجمالي الطلبات المقدمة
للحصول على هذه الخدمة .وكنتيجة للسياق الذي تعمل فيه خدمة النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية،
يمكن أن يتأثر تحقيق الهدف بدلغاء الرحالت الجوية بسبب الظروف األمنية واألحوال الطقسية .وفي

( )4تقوية األ ذية .التغذية باألرقام :لمحة عامة عن برمجة التغذية في برنامج األ ذية العالمي في عام ( 2017صفحة .)11
( )Food fortification. Nutrition in numbers: An overview of WFP nutrition programming in 2017
.https://docs.wfp.org/api/documents/893d3ae001b04be2b1da115e0da27620/download/
( )5األ ذية المغذية المتخصصة .التغذية باألرقام  :لمحة عامة عن برمجة التغذية في برنامج األ ذية العالمي في عام ( 2017صفحة .)9
()Specialised nutritious foods. Nutrition in numbers: An overview of WFP nutrition programming in 2017
.https://docs.wfp.org/api/documents/893d3ae001b04be2b1da115e0da27620/download/
( )6في السنوات السابقة ،كان مسافرو خدمة النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية يشملون موظفي الب ا ( 13-10في المائة من مجموع المسافرين) ،ومفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين ( 9-8في المائة) ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (نحو  6في المائة) ،والمنظمات ير الحكومية (الدولية) األخر .
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ال نهجية

ال ؤش ات

مثل هذه الحاات ،ستقدم تفسيرات تمثل نسبة المسافرين الذين ا يحصلون على الخدمات بسبب هذين
العاملين.
()7

الفئة باء :ال ستفيدون
ال ؤش ات

ال نهجية

مجموع عدد المستفيدين المستهدفين من
خالل األ ذية والتحويالت القائمة على
النقد التي يقدمها الب ا

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة للعدد المقرر للمستفيدين الذين يحصلون على تحويالت من
خالل المساعدة الغذائية العينية ،والنقد ،وقسائم السلع ،وقسائم القيمة.

عدد التالميذ المستهدفين من خالل
تدخالت التغذية المدرسية

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة للعدد المقرر للتالميذ المستهدفين من خالل برامج التغذية
المدرسية داخل المدارأل ،ويحصلون على حصص ذائية منزلية ،بما في ذلك من خالل تدخالت
التغذية المدرسية المنتجة محليا التي تربط المنتجين المحليين والمدارأل ،وفي حاات
الطوارئ/السياقات الهشة.

عدد األشخاص المستهدفين من خالل
التدخالت الخاصة بالتغذية

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة للعدد المقرر لألشخاص المستهدفين من خالل التدخالت أو
األجنَّة واألطفال ونموهم – المدخول
البرامج الخاصة بالتغذية التي تعالج المحدِّّدات المباشرة لتغذية ِّ
الغذائي والتغذوي الكافي ،والتغذية ،وممارسات الرعاية والتربية ،وانخفام عبء األمرام المعدية.
ويشمل ذلك عالج سوء التغذية الحاد المعتدل ،والوقاية من سوء التغذية الحاد ،والوقاية من التقزم،
والوقاية من نقص المغذيات الدقيقة ،وبرامج فيروأل نقص المناعة البشرية/السل.

عدد األشخاص المستهدفين من خالل
المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول

المجموع العالمي وااتجاهات المتوقعة للعدد المقرر لألشخاص المستهدفين من خالل المساعدة الغذائية
مقابل إنشاء األصول التي توفر األ ذية أو التحويالت القائمة على النقد بصورة مباشرة لسد الفجوة
ااستهالكية لد الفئات األشد ضعفا وتبني في الوقت نفسه األصول األسرية والمجتمعية التي تحد من
مخاطر الكوارث وتعزز سبل كسب العيش وتبني القدرة على الصمود بمرور الوقت.

عرف المستفيدون (من المستو  )1بأنهم األفراد المحددون الذين يحصلون على مساعدة مباشرة (من الب ا ومن خالل شركائه
( )7أل رام هذه العملية ،يُ َّ
المتعاونين) في شكل أ ذية ،وتحويالت قائمة على النقد ،ومواد ير ذائية ،وتعزيز للقدرات الفردية (التدريب أو اإلرشاد أو التوعية لصالح األفراد المحتاجين أو
أفراد أسرهم) .أما المستفيدون من المستو  2والمستو  ،3او المستفيدون ير المباشرون ،فال يشملهم نطاق هذا العملية.
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ؤش ات أداء الب ا  :ا هداف ال ال ية
الفئة ألف :ط ائق التحو ل
ال ؤش ات

هدف 2019

هدف 2020

هدف 2021

كمية األ ذية اإلجمالية (بالطن المتري) المقدمة إلى المستفيدين
المستهدفين

 5.6مليون

 5.7مليون

 5.8مليون

مجموع القيمة الدوارية لأل ذية المقدمة إلى المستفيدين المستهدفين

 2.81مليار

 2.86مليار

 2.92مليار

كمية األ ذية المقواة المقدمة (بالطن المتري)

 326ألفا

 376ألفا

 406آاف

كمية األ ذية المغذية المتخصصة المقدمة

 747ألفا

 785ألفا

 824ألفا

مجموع قيمة المبالغ (بالدوار األمريكي) المحولة إلى المستفيدين من
خالل التحويالت القائمة على النقد وقسائم السلع

 3.3مليار

 3.8مليار

 4.2مليار

التحويالت النقدية ير المقيدة

 2.2مليار

 2.3مليار

 2.6مليار

 1مليار

 1.2مليار

 1.3مليار

قسائم السلع

 130مليونا

 306ماليين

 337مليونا

مجموع القيمة الدوارية للتحويالت المقدمة لتعزيز القدرات

 425مليونا

 446مليونا

 464مليونا

النسبة المئوية للمسافرين الذين تقدم لهم خدمة النقل الجوي للمساعدة
اإلنسانية ،من أصل إجمالي الطلبات المقدمة

 95في المائة

 95في المائة

 95في المائة

القسائم

الفئة باء :ال ستفيدون
ال ؤش ات

هدف 2019

هدف 2020

هدف 2021

مجموع عدد المستفيدين المستهدفين من خالل األ ذية والتحويالت
القائمة على النقد التي يقدمها الب ا

 78.7مليون

 81مليونا

 83مليونا

عدد التالميذ المستهدفين من خالل تدخالت التغذية المدرسية

 17.7مليون

 17.7مليون

 17.9مليون

عدد األشخاص المستهدفين من خالل التدخالت الخاصة بالتغذية

 22.4مليون

 23.5مليون

 24.6مليون

عدد األشخاص المستهدفين من خالل المساعدة الغذائية مقابل إنشاء
األصول

 10.9مليون

 11.7مليون

 12.5مليون
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ال ؤش ات ال ئيسية داء اإلدارة :ال نهجية
ال ؤش ات

ال نهجية

ؤش ات الفئة ا ولى
مؤشر األداء الرئيسي  :1التقدم العام
في تنفيذ الخطة ااستراتيجية القطرية

مؤشر مر ّكب يقيس مد تأثير التمويل والقيود التشغيلية على التنفيذ في الب ا  ،واألداء مقابل األنشطة
والحصائل ااستراتيجية المنفذة أثناء فترة القياأل.
يقارن هذا المؤشر (مقابل الخطة ااستراتيجية القطرية) ما يلي )1 :نسبة مؤشرات الحصائل والنواتج
التي نُفذت أنشطتها؛  )2نسبة مؤشرات الحصائل والنواتج التي تحققت أهداف مؤشراتها.

مؤشر األداء الرئيسي  :2فعالية
الطوارئ
لحاات
ااستعداد
وااستجابة لها

مؤشر مر ّكب يقيس أداء الب ا مقابل معايير ااستعداد للطوارئ وااستجابة لها .ويشمل ااستعداد
على المستويين القطري والمؤسسي ،وكذلك تنفيذ ااستجابات المؤسسية لحاات الطوارئ الحادة.

مؤشر األداء الرئيسي  :3اإلنجاز العام
لمعايير أداء اإلدارة

مؤشر مر ّكب يقيس أداء المكاتب القطرية في كل مجال وظيفي (مقابل معاييره المؤسسية المحددة) في
دعم تنفيذ الخطط ااستراتيجية القطرية .ويسمح تجميع المجاات الوظيفية بتحليل مؤسسي لعمليات
اإلدارة .وتقابل المجاات الوظيفية مختلف الوحدات في المكاتب القطرية التي يعمل كل منها مع اآلخر
لتنفيذ أنشطة الخطة ااستراتيجية القطرية وتحقيق نتائج البرامج .ولكل مجال من هذه المجاات الوظيفية،
تم اختيار مؤشر أو اثنين من المؤشرات الحاسمة لقياأل أداء العمليات التي يمثلها بدرجة أكبر ،وأدرجت
المؤشرات المختارة كمكونات في مؤشر األداء الرئيسي .3

ال ؤش ات ال ختارة ن الفئة الثا ية
نسبة الموظفين الذين يُت ّمون دورتي
التدريب اإللزاميتين على منع
المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
استعمال السلطة

مجموع عدد الموظفين الذين يُت ّمون دورتي التدريب اإللزاميتين اللتين تشمالن الوحدات التدريبية المشار
إليها ،بالمقارنة مع مجموع عدد الموظفين الذين تعتبر هاتان الدورتان إلزاميتين بالنسبة لهم.

النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي
لديها جهات تنسيق للحماية من
ااستغالل واانتهاك الجنسيين

من بين جميع المكاتب القطرية العاملة في أي سنة معينة ،نسبة المكاتب التي لديها شخص يتمتع
بالمواصفات الكافية وتلقى تدريبا محددا ومحدد رسميا كنقطة تنسيق للحماية من ااستغالل واانتهاك
الجنسيين

النسبة المئوية للحاات المبلغ عنها
المثبتة بشأن ااستغالل واانتهاك
الجنسيين والتحرش الجنسي والتي
اكتمل التحقيق فيها أو هو قيد التنفيذ أو
()8
من المقرر البدء به

تُظهر سلسلة المؤشرات الثالثة ،التي يصل مجموعها دائما إلى  100في المائة ،اإلجراءات المتخذة بشأن
الحاات المبلغ عنها المثبتة بشأن ااستغالل واانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي .ويُنظر في التحقيقات
الجارية والتحقيقات التي سيتم البدء فيها نظرا ألن الشكاو التي يتم تلقيها بالقرب من نهاية العام قد ا
يتم التحقيق فيها بالكامل بحلول  31ديسمبر/كانون األول.

النسبة المئوية لإلجراءات التأديبية
(إنهاء الخدمة أو يره) المتخذة خالل
العام فيما يتعلق بالتحقيقات المكتملة
بشأن ااستغالل واانتهاك الجنسيين
()9
والتحرش الجنسي

يوضح المؤشران ،اللذان يصل مجموعهما دائما إلى  100في المائة ،اإلجراءات المتخذة عند اكتمال
التحقيقات خالل العام واتخاذ اإلجراءات التأديبية.

نسبة المكاتب القطرية التي لديها آليات
شكاو وتعقيبات فعالة

عدد المكاتب القطرية التي لديها آليات شكاو وتعقيبات بالمقارنة مع مجموع عدد المكاتب القطرية.
عرف آلية الشكاو والتعقيبات الفعالة بأنها آلية متاحة للمستفيدين يمكن أن تحيل قضايا الحماية و يرها
وت ُ َّ
من القضايا المتخصصة إلى الشركاء المعنيين ،وتقدم تعقيبات للسكان المتضررين ،وتوفر معلومات
يمكن للب ا استخدامها لتكييف التنفيذ .وينبغي أن تشمل اآللية نظاما مرتبطا بها لمعالجة المعلومات
التي ترد إليها من خالل القنوات القائمة وتحمي في الوقت نفسه البيانات الحساسة.

نسبة المستفيدين من النقد الذين يتم
دعمهم رقميا

نسبة جميع المستفيدين من التحويالت النقدية التي تدار – كليا أو جزئيا – من خالل نظام سكوب (نظام
الب ا إلدارة المستفيدين والتحويالت).

( )8مصدر المعلومات هو التقرير السنوي للمفتش العام في الب ا .
( )9مصدر المعلومات هو التقرير عن الممارسات المتبعة في المسائل التأديبية في الب ا  ،وهو يصدر سنويا.
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ال ؤش ات ال ئيسية داء اإلدارة :ا هداف ال ال ية
هدف 2019

هدف 2020

هدف 2021

ؤش ا داء ال ئيس

 70ف ال ائة
(من المكاتب
القطرية يفي
باألهداف)

 80ف ال ائة
(من المكاتب
القطرية يفي
باألهداف)

 90ف ال ائة
(من المكاتب
القطرية يفي
باألهداف)

ؤش ا داء ال ئيس  :2ف الية االست داد لحاالت الطوارئ
واالستجابة لها

 3ن5

 4ن5

 5ن5

ؤش ا داء ال ئيس  :3اإل جاز ال ام ل ا ي أداء اإلدارة

 70ف ال ائة
(من المكاتب
القطرية يفي
باألهداف)

 80ف ال ائة
(من المكاتب
القطرية يفي
باألهداف)

 90ف ال ائة
(من المكاتب
القطرية يفي
باألهداف)

ؤش ا داء ال ئيس

هدف 2019

هدف 2020

هدف 2021

ؤش ا داء ال ئيس  :1التقدم ال ام ف تنفي الخطة االست اتيجية
القط ة

ؤش ا داء ال ئيس  : 1التقدم ال ام ف تنفي الخطة االست اتيجية القط ة
نسبة الحصائل الخاضعة للتنفيذ

 70في المائة

 70في المائة

 70في المائة

نسبة الحصائل التي تحققت قيمتها أو في سبيلها للتحقق

 75في المائة

 75في المائة

 75في المائة

نسبة النواتج الخاضعة للتنفيذ

 80في المائة

 80في المائة

 80في المائة

نسبة النواتج التي تحققت قيمتها أو في سبيلها للتحقق

 80في المائة

 80في المائة

 80في المائة

ؤش ا داء ال ئيس  :2ف الية االست داد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها
نسسسسسسبة المكاتب القطرية التي تسسسسسستكمل أو تنفذ  80في المائة على األقل
من الحد األدنى لتدابير ااستعداد

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

عدد دورات التدريب على ااسسسسسسسستجابة للطوارئ وفقا لمعيار "التدريب
الوظيفي واإلسنادي لالستجابة للطوارئ" ()FASTER

4

4

4

 5أيام عمل من تاريخ
طلب المكتب القطري
الحصول على أموال

 5أيام عمل من
تاريخ طلب المكتب
القطري الحصول
على أموال

 5أيام عمل من
تاريخ طلب المكتب
القطري الحصول
على أموال

أقل من  24ساعة

أقل من  24ساعة

أقل من  24ساعة

أقل من  5أيام

أقل من  5أيام

أقل من  5أيام

سرعة مرفق ااستعداد في حساب ااستجابة العاجلة

سرعة تحرك فرقة العمل التشغيلية
سرعة المكتب القطري في وضع وثيقة "مفهوم العمليات"

ؤش ا داء ال ئيس  :3اإل جاز ال ام ل ا ي أداء اإلدارة
اإلدارة :تمثيل الجنسين

تحقيق المعالم
()10
الرئيسية

تحقيق المعالم
الرئيسية

تحقيق المعالم
الرئيسية

اإلدارة :عدد توصيات مراجعة الحسابات ير المنفذة بعد

أقل من
القياأل السابق

أقل من
القياأل السابق

أقل من
القياأل السابق

البرامج :نسبة توصيات التقييم المنفذة (الواجبة التنفيذ)

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

البرامج :نسبة النواتج المتحققة في إطار الشراكات

 90في المائة
من المتوسط
المؤسسي

 90في المائة
من المتوسط
المؤسسي

 90في المائة
من المتوسط
المؤسسي

أقل من  2في المائة

أقل من  2في المائة

أقل من  2في المائة

سلسلة اإلمداد :نسبة خسائر ما بعد التسليم

( )10وضع لكل مكتب قطري هدف يناسب السياق لعام  2021ومعالم رئيسية احقة.
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هدف 2019

هدف 2020

هدف 2021

ؤش ا داء ال ئيس
سسسسسسلسسسسسسلة اإلمداد :نسسسسسسبة الكميات (بالطن المتري) المح َّملة في التاريخ
المتفق عليه

 95في المائة

 95في المائة

 95في المائة

الميزانية والبرمجة :نسسسسسسبة جميع نفقات الخطة ااسسسسسستراتيجية القطرية
مقارنة بخطة التنفيذ

 90في المائة

 90في المائة

 90في المائة

الموارد البشسسسسسسسريسسة :معسسدل اامتثسسال لبرنسسامج "تعزيز األداء والكفسساءة"
()PACE

 100في المائة

 100في المائة

100في المائة

الموارد البشرية :نسبة الموظفين الذين أت ُّموا جميع التدريبات اإللزامية

 85في المائة

 85في المائة

 85في المائة

الشسسسسسؤون اإلدارية :نسسسسسسبة الضسسسسسوابط الداخلية المعمول بها والمنفذة في
الشؤون اإلدارية

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

الثابتة التي تم إحصاؤها ماديا

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

الشسسسسسؤون المالية :نسسسسسسبة عناصسسسسسر المخاطر المعززة في لوحة المتابعة
المالية

 7في المائة

 7في المائة

 7في المائة

تكنولوجيا المعلومات :نسبة اامتثال لمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

األمن :نسبة اامتثال لمعايير "إطار المساءلة عن األمن الميداني"

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

تعبئسسة الموارد وااتصسسسسسسسساات واإلبالغ :نسسسسسسسسبسسة الخطط القسسائمسسة على
ااحتياجات الممولة في عمليات المكاتب القطرية

 80في المائة

 80في المائة

 80في المائة

الشؤون اإلدارية :نسبة أصول الب ا
والتحقق منها

ؤش ات ا داء ال ئيسية اإلضافية ال ختارة ن الفئة الثا ية
هدف 2019

هدف 2020

هدف 2021

ؤش ا داء ال ئيس
نسبة الموظفين الذين يُت ّمون التدريب اإللزامي على منع المضايقات
والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي لديها نقطة تنسيق للحماية من
ااستغالل واانتهاك الجنسيين

 100في المائة

 100في المائة

 100في المائة

النسبة المئوية للحاات المبلغ عنها المثبتة بشأن ااستغالل واانتهاك
الجنسيين والتحرش الجنسي والتي اكتمل التحقيق فيها أو هو قيد التنفيذ
أو من المقرر البدء به

 100في المائة

()11

 100في المائة

 100في المائة

النسبة المئوية لإلجراءات التأديبية (إنهاء عن الخدمة أو يره) المتخذة
خالل العام فيما يتعلق بالتحقيقات المكتملة بشأن ااستغالل واانتهاك
الجنسيين والتحرش الجنسي

 100في المائة

()12

 100في المائة

 100في المائة

نسبة المكاتب القطرية التي لديها آليات شكاو وتعقيبات فعالة

 85في المائة

()13

 90في المائة

 95في المائة

نسبة المستفيدين من النقد الذين يتم دعمهم رقميا

 60في المائة

()14

 70في المائة

 80في المائة

( )11ممثلة أيضا حسب وضع التحقيق :مكتمل أو هو قيد التنفيذ أو سيبدأ.
( )12ممثلة أيضا حسب نوع اإلجراء :إنهاء الخدمة أو إجراء تأديبي آخر.
( )13الهدف األصلي نشر في "خطة الب ا
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