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مصفوفة النتائج
Results Matrix
•
•
•
•
•

جدول يضم كامل تفاصيل النتائج
يتم تحضيره أثناء تحضير اﻹطار الوطني لعمل اﻷمم المتحدة
يحوي جميع المعلومات الﻼزمة ﻹدارة المشاريع و لمراقبة و تقييم المشاريع
يفترض أن جميع النتائج المذكورة هي نتائج ذكية SMART
يحوي مؤشرات اﻷداء لكل نتيجة )ناتج أو مخرج(

الهدف اﻻستراتيجي 1
رقم و توصيف الناتج

مؤشرات اﻷداء

الجهات الشريكة و المعنية

اﻷهداف المستدامة

المخاطر و اﻻفتراضات

الميزانية

الناتج 1
الناتج 2
الناتج 3

الهدف اﻻستراتيجي 2
رقم و توصيف الناتج

مؤشرات اﻷداء

الجهات الشريكة و المعنية

اﻷهداف المستدامة

المخاطر و اﻻفتراضات

الميزانية

الناتج 4
الناتج 5

الهدف اﻻستراتيجي 3
رقم و توصيف الناتج
الناتج 6
الناتج 7
الناتج 8
الناتج 9

مؤشرات اﻷداء

الجهات الشريكة و المعنية

اﻷهداف المستدامة

المخاطر و اﻻفتراضات

الميزانية

تفاصيل النواتج
•
•
•
•
•
•
•

رقم الناتج و توصيفه
مؤشرات اﻷداء :قيمة  +وحدة  +طريقة قياس  +زمن القياس  +قيمة حالية
الجهات الشريكة و المعنية :المنظمات الدولية و الحكومية و غير الحكومية التي ستشارك في صناعة
هذا الناتج
اﻷهداف التنموية المستدامة المرتبطة بهذا الناتج
المخاطر : Risksالمخاطر التي قد تعرقل تحقيق النواتج
اﻻفتراضات  :Assumptionsاﻻفتراضات الواقعية التي بنيت عليها هذه النواتج و ﻻ يمكن تحقيق
النواتج من دونها
الميزانية الﻼزمة لتحقيق هذه النواتج

الهدف اﻻستراتيجي 1
توفر خدمات أساسية أكثر استجابة و تأهيل البنى التحتية الﻼزمة
رقم و توصيف الناتج

الجهات الشريكة و المعنية

مؤشرات اﻷداء

اﻷهداف المستدامة

المخاطر و
اﻻفتراضات

الميزانية

الناتج 1
توفر الخدمات الصحية
اﻷساسية لسكان
المناطق الريفية بشكل
أكبر

مؤشر اﻷداء1.1
نسبة سكان اﻷرياف الذين يحصلون على الخدمات الصحية اﻷساسية
ضمن مسافة  5كم من مساكنهم – المصدر سجﻼت وزارة الصحة
القيمة الحالية %50 :2019
الهدف %60 :2020
الهدف %65 :2021
الهدف %70 :2022
مؤشر اﻷداء 1.2
نسبة حديثي الوﻻدة في الريف الذين يحصلون على اللقاحات اﻷساسية -
– المصدر سجﻼت وزارة الصحة
القيمة الحالية %50 :2019
الهدف %60 :2020
الهدف %65 :2021
الهدف %70 :2022

•
•
•

وزارة الصحة
منظمة الصحة العالمية
وزارة التعليم العالي

 3الصحة الجيدة و الرفاه
 8العمل الﻼئق و نمو
اﻻقتصاد

4,000,000

الناتج 2
توفير التعليم اﻷساسي
لسكان الريف

مؤشر اﻷداء 2.1
نسبة اﻷطفال المسجلين في المدارس في مرحلة التعليم اﻷساسي -
المصدر سجﻼت وزارة التربية
القيمة الحالية %80 :2019
الهدف %83 :2020
الهدف %87 :2021
الهدف %90 :2022

•
•
•

وزارة التربية
اليونيسيف
برنامج اﻷمم المتحدة
اﻹنمائي

 4التعليم الجيد

5,000,000

الناتج 1
توفر الخدمات الصحية اﻷساسية لسكان الريف بشكل أكبر
رقم و توصيف الناتج

الجهات الشريكة و المعنية

مؤشرات اﻷداء

اﻷهداف المستدامة

المخاطر و
اﻻفتراضات

الميزانية

المخرج 1.1
مراكز صحية أكثر
توفرا و استجابة لسكان
المناطق الريفية

مؤشر اﻷداء 1.1.1
عدد المراكز الصحية المنشأة في المناطق الريفية – المصدر معلومات
مشاريع التعاون مع وزارة الصحة
الهدف 3 :2020
الهدف 3 :2021
الهدف 4 :2022
مؤشر اﻷداء 1.1.2
عدد المراكز الصحية المعاد تأهيلها في المناطق الريفية – المصدر
معلومات مشاريع التعاون مع وزارة الصحة
الهدف 5 :2020
الهدف 6 :2021
الهدف 3 :2022

•
•

وزارة الصحة
منظمة الصحة العالمية

 3الصحة الجيدة و الرفاه

2,000,000

المخرج 1.2
كوادر طيبة أكثر كفاءة
في المراكز الصحية
الريفية

مؤشر اﻷداء 1.2.1
عدد اﻷطباء المدربين على دورات منظمة الصحة العالمية – معلومات
مشاريع التعاون مع وزارة الصحة
الهدف  - 50 :2020الهدف  - 60 :2021الهدف 50 :2022
مؤشر اﻷداء 1.2.2
عدد الممرضات المدربات على دورات منظمة الصحة العالمية –
معلومات مشاريع التعاون مع وزارة الصحة
الهدف  - 150 :2020الهدف  - 200 :2021الهدف 250 :2022

•
•
•

وزارة الصحة
منظمة الصحة العالمية
وزارة التعليم العالي

 3الصحة الجيدة و الرفاه
 8العمل الﻼئق و نمو
اﻻقتصاد

1,000,000

رقم و توصيف الناتج

مؤشرات اﻷداء

مؤشر اﻷداء 1.3.1
المخرج 1.3
مراكز تلقيح أكثر توفرا عدد المراكز اﻷهلية المهيئة لتوفيراللقاح في المناطق الريفية – المصدر
و استجابة في المناطق وزارة الصحة
الريفية
الهدف 300 :2020
الهدف 500 :2021
الهدف 450 :2022
مؤشر اﻷداء 1.3.2
عدد اﻷطفال حديثي الوﻻدة الملقحين في المناطق الريفية – المصدر
وزارة الصحة
الهدف 50000 :2020
الهدف 60000 :2021
الهدف 45000 :2022
مؤشر اﻷداء 1.3.3
عدد اﻷخصائيين الطبيين العاملين في حمﻼت التلقيح التابعة لﻸمم المتحدة
في المناطق الريفية – المصدر معلومات مشاريع التعاون مع وزارة
الصحة
الهدف 200 :2020
الهدف 300 :2021
الهدف 300 :2022

الجهات الشريكة و المعنية

•
•

وزارة الصحة
منظمة الصحة العالمية

اﻷهداف المستدامة

 3الصحة الجيدة و الرفاه
 8العمل الﻼئق و نمو
اﻻقتصاد

المخاطر و
اﻻفتراضات

الميزانية
1000000

نقاط هامة
•
•
•
•
•

المخرجات المتعلقة بالناتج يجب أن تحقق مؤشرات اﻷداء للناتج بشكل كامل و أن ﻻ تخرج عن هذه
المؤشرات
اجتماع "الجهات الشريكة و المعنية" للمخرجات المتعلقة بالناتج يجب أن يساوي "الجهات الشريكة و
المعنية" للناتج
اجتماع "اﻷهداف المستدامة" للمخرجات المتعلقة بالناتج يجب أن يساوي "اﻷهداف المستدامة" للناتج
اجتماع "المخاطر و اﻻفتراضات" للمخرجات المتعلقة بالناتج يجب أن يساوي "المخاطر و
اﻻفتراضات" للناتج
مجموع ميزانيات المخرجات المتعلقة بالناتج يجب أن تساوي ميزانية الناتج

