


 استراتيجيات وآليات استهداف الفقر

 حین نطرح استراتیجیة االستھداف" مقاس واحد یناسب الجمیع"لیس ھناك •

أن آلیات استھداف الفقر  یجب أن تكون بسیطة، واضحة، وقابلة للرصد على •

 .أساس معاییر موضوعیة

 .االستبعاد والتسرب المحتمل للمنافع: ینبغي لآللیة معالجة مخاطر اھمھا •

ھي التي تعكس السیاق المحلي العام، ضمن اإلطار لالستھداف ان افضل آلیة •

 المعلومات المطلوبة المؤسساتي، وتوفر 

 



المفاهيم االساسية: استهداف الفقر  

 :مستوى الفقرعبرقیاس یمكن 
  أو) االنفاق االسري(االستھالك 
 الدخل االسري أو 
مستوى الخدمات لألسر.  

أو نسبة السكان الذین ، ) العدد(الحجم األكثر شیوعا ھو مؤشر ان مؤشر الفقر 
 .استھالكھم عن مستوى خط الفقریقل دخلھم أو 

البرنامج كانت أھداف إذا ان تصمیم البرنامج والتدخالت یجب ان یعكس ما 
 :ھومن ذلك كان الھدف فقرا، وعما إذا أوالى األكثر إلى الفقراء الوصول ھي 
o   أوانتشالھم من الفقر 
o   نسبي لوضعھم المعیشيتحسین. 

 



المفاهيم االساسية: استهداف الفقر  

مجموعة متنوعة من األسالیب، وتنقسم عادة عبر أن یتم استھداف الفقر یمكن 
 :إلى
 التقییم الفرديIndividual assessment  )فرد او اسرة( 
 الذاتي االختیارSelf Selection 
 استھداف تصنیفيCategorical 

باالتكال على أالسرة أو یستند التقییم الفردي على مستوى االنفاق لدى الفرد 
یتطلب السكن او الممتلكات وھذا مثل مستوى التعلیم أو نوعیة مؤشرات 

 .أو األسرةالفرد معلومات دقیقة عن 



 مفاهيم استهداف الفقر
 

 .خط الفقراستھالكھم تحت أو یقع دخلھم السكان الذین ھو مقیاس نسبة : انتشار الفقر
ھذا . خط الفقراألسر الذین ھم خارج :  Depth of poverty (poverty gap) )فجوة الفقر(الفقر عمق 

 .لجمیع السكانإلى خط الفقر العام نسبة الدخل لمتوسط المقیاس 
قیاس عدم :   Poverty severity (squared poverty gap) )فجوة الفقر المربعة(الفقر شدة 

 .انفسھم الفقراءالمساواة بین 
إلى مجموعة من القواعد والمعاییر وغیرھا من یشیر   Targeting method: أسلوب االستھداف

 عناصر تصمیم البرامج التي تحدد أھلیة المستفید
األھلیة على أساس كل حالة على حدة عن طریق   Individual Assessment : الفرديالتقییم 

 شخصيأو تقییم مقاربة الوسائل المباشرة ووسائل 
ال یتقدم اال من ھو فعالً بحاجة ماسة للخدمة اذ ان التقدیمات غیر   Self Selection :  االختیار الذاتي

 انتظار طویل/ مركز طبي : خدمات اقل نوعیة مثالً : مغریة 
والوضع الجنس (اجتماعیة حالة استھداف  Categorical and Geographic: تصنیفي او جغرافي

 جغرافیة محددةأو منطقة ) العائلي
 



 

 : Targeting Errorsاخطاء االستھداف  
 

الئحة یتم إدراج األفراد غیر الفقراء في عندما  Inclusion Errors) : التسرب(أخطاء الشمول  • 

 دقیقةاألھلیة غیر المستفیدین وذلك مرده الى ان مواصفات 

 

یتم استبعاد الفقراء من فوائد البرنامج بسبب قیود عندما Exclusion Errors: االستبعادأخطاء • 

من دقیق للفقراء البرنامج، وعدم الوصول إلى تعریف لنطاق المیزانیة، تعیین الحدود الجغرافیة 

 .)، الخقبل البرنامج
 



 

 ماذا نسعى من االستھداف؟
 

 :المالیة او الخدماتیة للمجتمع واالسر الفقیرة لعدة أسبابقد تسعى الحكومات الستھداف الموارد 
 عائقا أمام یشكل التفاوتات یمكن أن العام، اذ ان  استمرار االقتصادي معدالت النمو زیادة

 االقتصاديالنمو 
 عبر البنیة التحتیة المستھدفة وتطویر النمو المتوازن والتنمیة بین المناطق المزید من تشجیع

 المحرومةالخدمات في المناطق 
 من أجل تحقیق أھداف نقل الموارد العامة لألسر الفقیرة توزیع الثروة عن طریق إعادة

 االجتماعیةالعدالة 
 من أجل تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة، مثل . مؤشرات التنمیة الرئیسیةتأثیر كبیر على

 واألمھات،تخفیضات كبیرة في معدل وفیات الرضع 
 الدولة بناء لترسیخ 
لمواجھة األزمات 
 أھداف سیاسیةلدعم 

 



 اھداف البرنامج مشوشة تصبح عندھا أن یمكن ، واضحة لالستھدافمواصفات ان عدم تحدید

 واألداء صعب القیاس

 تحتاج البرامج لتوضیح ما ھو الھدف؟: على سبیل المثال 

 أھو الوصول إلى المجتمعات المحلیة الفقیرة أو 

 األسر الفقیرة أو 

 فئات معینة عرضة للمخاطر المعیشیة 

 یؤدي إلى اخطاء في االستھدافتحدید واضح للمجموعة المستھدفة عدم وجود ان. 



 االداء العام لالستھداف

 الواقع المجتمع واالسر المّعرضة في التي تھدف إلى خدمة تقدیمات البرامج العام ھو أن االفتراض

 .فعلیاً إلى المستھدفینتصل 

 الصحیة، المیاهالعامة األساسیة للفقراء، مثل التعلیم والرعایة ان البرامج یجب ان تتضمن الخدمات ،

 .المیسورةیجب ان تكون غیر مناسبة لألسر عادة ومن جھة اخرى أیضا المنافع 

 وانھ اخرىالبرامج أو طریقة استھداف متفوقة على من تشیر الدراسات الى انھ ال یوجد نوع ،

بین لالستھداف یتم تحسین االستھداف واألداء مھما كان االختیار باستخدام أكثر من أسلوب واحد 

 .التنفیذ جیدةاآللیات، وفعالیة أو األسالیب 



أمریكا الالتینیة ومنطقة (دولة  48مكافحة الفقر المستھدفة في تدخالت تم استعراض 

وشمال أفریقیا، االوسط وآسیا الوسطى والشرق وأوروبا البحر الكاریبي، وأفریقیا 

 .لتقییم األداء في الوصول إلى األسر الفقیرة) وجنوب وشرق آسیا

الرعایة االجتماعیة والمساعدات االجتماعیة، (ھذه البرامج التحویالت النقدیة شملت 

منح (، والتحویالت النقدیة )ومساعدة االطفالوالفوائد االجتماعیة والمعاشات التقاعدیة 

 .واألشغال العامة وغیرھا، )الغذاء

 :أن افضل االستھدافات سجل فيووجدت الدراسة 

 ...),متابعة, الیات التنفیذ جیدة(الغنیة في البلدان  -

,  الصحافة, المعارضة, البرلمان(  للمساءلةالحكومات أكثر عرضة حیث في البلدان  -

 ....)الجھات الممولة

 حیث ھناك تفاوت عالي في الدخلفي البلدان  -
 



 :اسلوب االستھداف جاءت النتائج الفضلى على الشكل التاليخالل من 

   (Means testing)مقاربة الفقر •

 االستھداف الجغرافي•

 االختیار الذاتي•

 

العامل الرئیسي لتحدید ھي فعالیة التنفیذ فأن األسالیب أو اآللیات، مھما كان االختیار جیداً بین 

 أداء االستھداف



 مع أھداف البرنامجآلیات االستھداف تطابق 

 لتطور األھداف  والمعلومات المرتجعة تتغیر استجابة البرامج قد االستھداف في ان آلیة

Feedbacks   ،وتوافر الموارد، وتطویر مصادر بیانات جدیدة أو عن اداء االستھداف

 . تغیرات في أولویات الحكومة بشكل عام

 من قبل وضع نظام رصد وتقییم فعال ومرن إن اختبار فعالیة آلیة االستھداف عائدة الى

 .  القیمیین على البرامج من حیث التصمیم والتنفیذ والمراقبة لألداء

 
 



 الرئیسیةمؤشرات األداء 
 

والتي  (M&E)الفقر ھو نظام الرصد والتقییم لقیاس وتقییم عملیة استھداف فعالة ان ایجاد آلیة 
 .  االستھدافأداء بتتبع تسمح 
 اداء برنامج االستھداف كنظام الرصد والتقییم یؤدي الى زیادة عدم وجود وسیلة لمعرفة ان

 :مخاطر االستھداف واھم ھذه المخاطر
 ھدر الموارد العامة 

االنحیاز عن االھداف االساسیة للبرنامج 

تدخالت غیر فعالة 

استھداف غیر دقیق 

 اخطاء الشمول واالستبعاد: زیادة اخطاء االستھداف 

الحد من االنتاجیة 



 :التغطیةمؤشرات 

 على مجموعمن الخدمات المستفیدة النسبة المئویة للسكان • 

 في المناطق المستھدفةالسكان  

 :مؤشرات جغرافیة لكفاءة االستھداف

 الذاھبة الى المناطق الفقیرةزیادة حصة تمویل المشاریع • 

 استھداف النتائج: األسرة مستوى مؤشرات 

 )الخاصةالسن، ذوي االحتیاجات االرامل، كبار (مساعدة عدد محدد من الفئات الضعیفة • 

 :الشاملةالعملیات مؤشرات 

 المشاریع المختارةالراضیة عن ) الضعیفةالفئات الفقیرة أو أواألسر (لألفراد النسبة المئویة • 

 المحلیة في لجان المشاریع ) المرأة(المھمشة وجود الفئات • 

 أمثلة على مؤشرات اداء االستهداف

 المستفیدین

مشاركة 
 االناث



 التقديمات

 انواع التقدیمات
 

 النقدیة المباشرةالتحویالت 

  منح مدرسیة، تغطیة صحیة، (المساعدات العینیة(.... 

 اعاقة،, عجزة، نساء، اطفال(دعم قطاعي(... 

 تجاریة،, زراعیة، صناعیة(الخدمات المشروطة(.... 

 دورات تدریب، ( تطویر القدرات وخدمات بناء  (.... 

 اتصاالت، مدارس, مواصالت( خدمات مجتمعیة(... 

دعم زراعي غیر مشروط 

دعم محروقات 

 

 



 التصميم والتنفيذ

 الجھوزیة
 التنظیمي للبرنامجاإلعداد •

 دراسة وتأمین جھوزیة الكفاءة اإلداریة•

 ...خدماتیة عینیة، مالیة، : التقدیمات تحدید •

 تحدید نطاق العمل  برنامج العمل وآلیات  العمل •

 موارد بشریة –شبكات  –تجھیزات : تأمین البنى التحتیة •

 نظام المعلومات •

 قاعدة بیانات وطنیةبناء •

 .النظام المعلوماتي على أساس الوظائفمدى توافق •

 



والتنفيذ التصميم  

 التنفیذ
 

 االعالن والتوعیة•

 التسجیل•

 التدقیق•

 التصنیف•

 النتائج•

 المراجعات والشكاوى•

 Case Managementدراسة ادارة حالة •

 التقییم•



والتنفيذ التصميم  
 التقییم العام

 
 Case Managementدراسة حالة •

 والكفاءة، تقییم فعالیة الكلفة، •

 استخدام الیات لتحدید مستوى اخطاء الشمول و االستبعاد : تقییم مدى الكفایة •

 المستفیدمستوى الرضا عن الخدمات من وجھة نظر تحدید •
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