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 موجز تنفيذي

المي وفي مدفوعا بعدد من التغييرات المهمة في السياق الع ،لديه التزم الصندوق بتحديث سياسة االستهداف -1

تعريفا للمجموعة المستهدفة؛ ومبادئ توجيهية لتحديد المجموعة المستهدفة  السياسةالصندوق. وتوفر 

والوصول إليها وإفادتها وتمكينها؛ وإرشادات عامة بشأن التنفيذ في سياق األدوات التشغيلية للصندوق؛ وآليات 

 العمل والمساءلة لتنفيذ السياسة.

في المناطق الفقر  نها األشخاص الذين يعيشون فيأالمجموعة المستهدفة من الصندوق على  السياسة حددوت -2

مع  الريفية،الجغرافية في المناطق  الفقر في قبضةالفئات السكانية الضعيفة المعرضة لخطر الوقوع والريفية 

ذين يعانون من انعدام األمن في ذلك أولئك الاستبعادا بمن إعطاء األولوية بصورة مستمرة لألشد فقرا واألكثر 

فئات في  بسهولة تصنيفهم يمكنال معظم األحيان  غير متجانسين، وفيالفقر الغذائي. وَمن يعيشون في 

اجتماعية محددة مسبقا. ويتجلى الفقر في أبعاد مختلفة كثيرة، وثمة تباين كبير بين البلدان. والفقر هو محرك 

في  الذين يعيشونالريفيون في آن واحد، ومرتبط ارتباطا وثيقا بالضعف. ويميل السكان لالستبعاد ونتيجة 

لسبل  غير مستقرةعلى استراتيجيات متناسبة إلى االعتماد بطريقة غير  الريفية والسياقات الهشةالريفي  الفقر

وحين تقع الصدمات، . وهم معرضون بشدة للصدمات بسبب تغير المناخ، والتدهور البيئي والنزاعات؛ العيش

يكون لديهم القليل من آليات التكيف اإليجابية ويُدفَعون أكثر نحو مصائد الفقر. ويعني مزيج الخطر والضعف 

أن الفقر فائق الديناميكية. وتتمكن األسر المعيشية من تحقيق مكاسب في بعض األعوام، ولكنها تبقى عرضة 

 للوقوع في قبضة الفقر من جديد.

االستهداف خالل دورات البرامج والمشروعات بأكملها. ومن أجل ضمان وصول الصندوق  ويجب مراعاة -3

لمعالجة عدم التمكين، إلى المجموعة المستهدفة وإفادتها وتمكينها، تحدد السياسة المبادئ التوجيهية للتصميم )

وللمشاركة المتعددة، والخطر والضعف(؛ ، وأوجه عدم المساواة المتقاطعة والعوائق أمام المشاركة

)االضطالع بدور قيادي في مناصرة السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر من خالل حوار السياسات مع 

اآلخرين على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية(؛ اإلنمائيين شركاء مع الالحكومات الوطنية وكذلك 

، لضمان أن االستهداف والدروس المستفادةدلة األاعتماد نهج تكيفي متجذر في النتائج )بغرض تحقيق دارة إلول

 يوفر قيمة إجمالية جيدة مقابل المال(.

 من خالل العناصر األساسية الثالثة لعمليات الصندوقموضع التنفيذ ويجب وضع هذه المبادئ التوجيهية  -4

 ؛ وأطر الرصد والتقييم.: اإلطار التشخيصي؛ والتدخالت االستراتيجية والبرامجيةوهي

 ستمتد السياسة لعشر سنوات ولها هدفان استراتيجيان:و -5

  الحتياجات السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر االصندوق نصيرأن يكون : 1الهدف االستراتيجي، 

 وأولوياتهم وتطلعاتهم.

  الريفيين الذين يعيشون في الفقر  ز الصندوق نطاق وصوله إلى السكانسيعز: 2الهدف االستراتيجي

ه واألشخاص المتخلفين عن الركب، وأثره عليهم من أجل تحفيز التحوالت الريفية مع الحد من أوج

 .عدم المساواة في الريف

ستُنفَّذ هذه السياسة العشرية من خالل سلسلة متعاقبة من خطط العمل الممتدة لثالث سنوات، والتي ستشمل  -6

 صلة. وسيجري اإلبالغ عن النتائج في تقرير التعميم في الصندوق.مف امؤشرات وأهداف
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 2022لعام في الصندوق  ستهداف الفقراسياسة 

 مقدمة -أوال

المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، التزم الصندوق بتحديث سياسة في تقرير هيئة  -1

 :، بما في ذلك، مدفوعا بعدد من التغييرات المهمة في السياق العالمي وفي الصندوقلديه االستهداف

 :ى خالل تركيزه عل، من 2030سلط جدول األعمال لعام  االلتزامات المتجددة واألولويات الناشئة

للفقر وتعهده بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب، الضوء على الحاجة إلى  الطبيعة المتعددة األبعاد

وفي هذا  مضاعفة الجهود للوصول إلى األشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع وتحسين حياتهم.

ساواة بين المبيتعلق  فيماسيع نطاق جهوده الصدد، التزم الصندوق، من أجل تعميق أثره وتوسيعه، بتو

والمساءلة  ،اإلعاقةشراك األشخاص ذوي وإ العمالة الالئقة للشباب الريفيين،و الجنسين وتمكين المرأة،

 وااللتزام.

 :تعلق تيواجه العالم تحديات عالمية متعددة  تزايد إلحاح الفقر وانعدام األمن الغذائي وعدم المساواة

، يحركه تغير المناخ والنزاعات المطولة. وحتى قبل الجائحةبالغذاء والطاقة والتمويل، وعدد كبير منها 

مليونا بين  820مليونا إلى  785توقع أن يزداد عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع من مالمن كان 

لفقر العالمي ألول في الحد من ااألنفس وتراجعت المكاسب التي تحققت بشق  2018.1و 2015عاَمي 

وما أعقبه من صدمات عالمية في أسعار الغذاء والوقود. وتشير  19-ة كوفيدجائحل مرة منذ جيل نتيجة

 1.90أي بأقل من  – 2022أن أعداد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في عام التقديرات إلى 

مليون شخص مما كان يمكن أن يكون لوال  95مليون إلى  75أكبر بمقدار  –دوالر أمريكي في اليوم 

 2بينها.فيما تتسع أوجه عدم المساواة االجتماعية االقتصادية داخل البلدان وهذه األزمات، و

 :ازداد عدد النزاعات  الهشاشة المتزايدة واالحتياجات الجارية التي تتركز بين السكان الريفيين

العنيفة في العقد المنصرم، وأصبحت أطول مدة، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من النزوح 

اهم تغير المناخ والتدهور البيئي أيضا في زيادة الهشاشة في مختلف أنحاء العالم. وال القسري. ويس

نحو يعيش . وإلى المدنالمتزايد النزوح اطق الريفية، على الرغم من يزال الفقر المدقع يتركز في المن

تتعرض أعداد في المناطق الريفية، والذين يعانون من الفقر المدقع في المائة من سكان العالم  90

 متزايدة لخطر الوقوع في قبضة الفقر.

 :ال تزال هناك اإلنمائية الرسميةالمساعدة إجمالي  م من ازديادعلى الرغ تبدل سياق التمويل العالمي ،

الصندوق . واستقرت مخصصات الزراعة، و2و 1التنمية المستدامة لبلوغ هدفَي كبيرة تمويل فجوة 

وضعه كمؤسسة مالية دولية الستقطاب تمويل إضافي، من خالل العمل أحيانا االستفادة من قادر على 

مع جهات فاعلة من خارج المجموعة المستهدفة بما يشمل القطاع الخاص، حيث يمكن أن يحفز ذلك 

. وكان هناك أيضا التزام في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بتوسيع نطاق شامالتحوال ريفيا 

لمناخي العالمي، لدعم استجابات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتحفيز وصول التمويل ا

 التركيز على االستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

 :ير في السياسات والبرامج والنظمتقدم كب خير تحققفي العقد األ تطور السياسات وسياقات التنفيذ 

كذلك في جودة البيانات و 3من خالل الحماية االجتماعية،على المستوى القطري لمعالجة الفقر 

                                         
 .( حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم2019منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )  1
2  Journal of ”, Reducing Inequality Matter for Global InequalityHow Much Does “Lakner et al (2022), 

Economic Inequality.  
 . جنيف: منظمة العمل الدولية.  2020Protection Report World Social–2022( 2021منظمة العمل الدولية )  3

https://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
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استثمارات  م من خالل االستجابة للجائحة، مما حفزلتحسين االستهداف. وتعزز هذا التقد هاتوافرو

 4،5األوسع، بما في ذلك التقدم الكبير في التكنولوجيات الرقمية. ة في السجالت االجتماعية والنظمسريع

ومستدامة، وإلى شاملة الغذائية كي تكون  متزايد للحاجة إلى تحويل النظم إدراك وفي الوقت نفسه، ثمة

لزراعية لمعالجة محركات الفقر بين صغار االستثمار في المراحل الوسطى من سلسلة القيمة ا

 المزارعين.

 مؤخرا في الصندوق حدد العمل الذي قام به مكتب التقييم المستقل  دروس من التنفيذ:ال استخالص

وفيما يتعلق بالتعريف، تشمل  6بعض التوصيات المهمة بشأن تنفيذ سياسة االستهداف حتى تاريخه.

وسطاء، مع الخدمات أو مقدمي ال غيرهم منهذه التوصيات التمييز بوضوح أكبر بين المستهدفين و

لريفي ال الشباب االمرأة وتشغيل ضمان أن الجهود الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين 

بينهم للمهمشين وأولئك الذين من في المجمل، بل تعطي األولوية النساء أو الشباب  تؤدي إلى إدماج

 ما ينظر إليه على غالبا االستهداف يعيشون في الفقر. وفيما يتعلق بعملية التصميم، عنت التغييرات أن

الجهود في مرحلة تعبئة وثمة حاجة إلى بدال من أن يكون في صلب قرارات التصميم. ، امتثالأنه 

تصميم المشروع لضمان إجراء تحليل عالي الجودة في الوقت المناسب لسياق الفقر وأن تكون 

التصاميم استشارية وتشاركية. ويجب تعزيز القدرات التقنية للصندوق وموظفي تنفيذ المشروعات في 

 مجال االستهداف، وكذلك آليات الرصد والمساءلة.

 هم. يز مشاركة صغار المزارعين وتمكينلطالما كان الصندوق رائدا في تعز اء على النجاحات:البن

النُّهج المفضية إلى التحول في المنظور الجنساني والصندوق هو في طليعة االبتكارات لتعزيز 

 الذين يعيشون في الفقر ج التي ساعدت الصندوق على استهداف األشخاصذج التخروتدخالت نمو

بطريقة فعالة. وتوفر االستثمارات في البنية التحتية الريفية والخدمات العامة أيضا طريقة فعالة الريفي 

 للحد من عدم المساواة والفقر في الريف.

من جميع هذه التيارات العالمية الخاصة في الصندوق  2022الفقر لعام  ويجب أن تستفيد سياسة استهداف -2

محلية ، مع الحفاظ على تعريف واضح لألفراد والمجتمعات الووضع البرامج بالفقر، والتمويل، والسياسات

 .لعمل الصندوقالنهائي الهدف  الذين هم

 أهداف السياسة ونطاقها -ثانيا

 :تقديمتهدف وثيقة السياسة هذه إلى  -3

 محدَّث للفقر؛ "( وإدراك مفاهيميهي ة من الصندوق )"َمنتعريف واضح للمجموعة المستهدف 

  عامة لتوجيه العمليات في تحديد المجموعة المستهدفة، والوصول إليها، وإفادتها وتمكينها مبادئ

 "(؛الماهية)"

 "( ؛الكيفيةإرشادات عامة عن التنفيذ في سياق األدوات التشغيلية للصندوق)" 

 ( آليات العمل والمساءلة.)"كيف سنقيس اإلنجاز" 

                                         
4  19 in Latin America and the Caribbean: -Social Protection and Response to COVID“. Palomo et al. (2022)

IG Research Report No. 63. Brasilia and Panama -IPC,” Registration and Payment SystemsInnovations in 

City: International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG),. منظمة األمم المتحدة و األمم المتحدة اإلنمائي برنامجو

 .للطفولة
5  19: -The digitalisation of social protection before and since the onset of Covid, Lowe, C. (2022)

London: ODI ,onsOpportunities, challenges and less. 
 issues paper on targeting for the Annual Report on  2018(. مذكرة التقييم التجميعي و2022مكتب التقييم المستقل )  6

Results and Impacts of IFAD’s Operations. 

https://ipcig.org/publication/31125?language_content_entity=en
https://ipcig.org/publication/31125?language_content_entity=en
https://odi.org/en/publications/the-digitalisation-of-social-protection-before-and-since-the-onset-of-covid-19-opportunities-challenges-and-lessons/
https://odi.org/en/publications/the-digitalisation-of-social-protection-before-and-since-the-onset-of-covid-19-opportunities-challenges-and-lessons/
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 هدفان استراتيجيان: وللسياسة -4

 الحتياجات السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر انصير الصندوق أن يكون: 1ي الهدف االستراتيج ،

 وأولوياتهم وتطلعاتهم

  الريفيين الذين يعيشون في الفقر  ز الصندوق نطاق وصوله إلى السكان: سيعز2الهدف االستراتيجي

د من أوجه واألشخاص المتخلفين عن الركب، وأثره عليهم من أجل تحفيز التحوالت الريفية مع الح

 عدم المساواة في الريف

وتبعا ، على مدى ثالث فترات لتجديد الموارد. 2032لى إ 2023سنوات، من  10فترة هذه السياسة ستغطي و -5

أي تغييرات لتتضمن ومن ثم سيعاد النظر فيها  ،2030تها بعد جدول األعمال لعام تحافظ على مالءمس ،لذلك

 في السياق حسب االقتضاء.

الصندوق ، مثل سياسة التي تتمحور حول اإلنسانياسات األخرى التي بمثابة السياسة الشاملة للس وستكون -6

، 2027-2022 اإلعاقة منظور دماجالصندوق إلاألصلية، واستراتيجية  الشعوببشأن االنخراط مع 

وتغير  البيئة الصندوق وخطة عمله بشأن القطاع الخاص، واستراتيجية النخراط معالصندوق لواستراتيجية 

 .2025-2022 للفترة البيولوجيالتنوع واستراتيجية  المتكاملاالقتراض ، وإطار 2025-2019 المناخ

منظمات الما يُستخدَم من قبل تعريف الصندوق لالستهداف أوسع من التعريف الذي غالبا  تعريف االستهداف: -7

 استراتيجية وتشغيلية على حد سواء. خرى وفي سياقات أخرى ألنه ينطوي على معاناأل

 مع مهمة تتسق ، يتعلق االستهداف بتخصيص الموارد، لضمان أن األموال مبرمجة بطريقة استراتيجيا

المبادرات إرشاد البرامج القطرية وعلى  فيالصندوق. وينصب تركيز هذه السياسة على االستهداف 

البلدان من خالل نظام في كل تخصيص الموارد تناول الجديدة والقائمة. وال يجري هنا  المؤسسية

 تخصيص الموارد على أساس األداء وآلية الحصول على الموارد المقترضة.

 ه الموارد من خاللها إلى األشخاص الذين تشغيليا ف استهداف الفقر تقليديا بأنه العملية التي تُوجَّ ، يُعرَّ

فون بأنهم فقراء على أساس معايير األهلية )مثل االستهداف الجغرافي، واالستهداف الذاتي  يُعرَّ

بما في ذلك  –ات من اإلجراءواالستهداف المباشر(. ويوسّع الصندوق ذلك ليشمل المجموعة الواسعة 

ويضمن  خالت المشروعات أو تستبعدهم منها،التي تُدرج أفرادا في تد –جميع جوانب التصميم والتنفيذ 

 أن مشروعاته االستثمارية مالئمة وفعالة في الوصول إلى المجموعة المستهدفة وإفادتها وتمكينها.

 ختلفما الذي ي -ثالثا

 2006وافق عليها المجلس التنفيذي في عام  في حين أن جوانب كثيرة من السياسة التي -8

 (EB 2006/88/R.2/Rev.1) تميز بعض التغييرات هذه السياسة،  في سيستمر تطبيقهاال تزال مالئمة و

 استجابة للسياق المتغير، بما يشمل التالي: سابقتهاعن  النسخة المحدثة للسياسة المهمة

 المبدأ الشامل بـ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، و المواءمة مع إطار أهداف التنمية المستدامة

إعطاء األولوية لألشخاص الذين يعيشون في ظروف الفقر المدقع واألشخاص األكثر من خالل 

 .استبعادا

 المتعلقة بتغير  ستهدفة مع أولويات التعميم في الصندوقمواءمة السياسة وتعريف المجموعة الم

 مجموعاتكج النساء والشباب ال يجري إدرا بحيثالتغذية والشباب، المناخ، والمنظور الجنساني، و

 تعريف المجموعة المستهدفة. يندرجون فيبل  متجانسة

  مثل المنظور  – للفقرترسيخ تعريف المجموعة المستهدفة من الصندوق عند تقاطع محركات عديدة

، والبعد، والتدهور البيئي والتعرض لتقلبات مناخية والهوية الثقافية، والسنالجنساني، واإلعاقة، 

https://webapps.ifad.org/members/eb/88/docs/EB-2006-88-R-1-Rev-1.pdf
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أيضا على أولئك المعرضين لخطر أن يصبحوا فقراء، بل والتركيز ليس فقط على الفقراء  –متزايدة 

 الفقر في المناطق الريفية. الكامنة وراء محركاتاللمعالجة 

  الية، ولكن في العبتكلفة االستهداف اإلقرار من خالل  7القيمة مقابل المالفهم في تأطير االستهداف

ويجب أن تكون اعتبارات  قوية الستهداف األكثر فقرا وتهميشا.الوقت نفسه بناء حجة اقتصادية 

 االقتصاد والكفاءة متوازنة مع الفعالية واإلنصاف لتحقيق القيمة مقابل المال بصورة عامة.

 واإلدارة التكيفية. التعلممن أجل  إدراج نظرية التغيير وتعزيز المساءلة 

 قطاعات الحماية  المشاركة مع زيادةبما في ذلك  ،نظمالشركاء والبيانات والزيز االستفادة من تع

الذين يعيشون  والترويج لهؤالءار السياسات االجتماعية، واالستفادة من األدلة الوطنية والعالمية، وحو

قطاب جهات فاعلة أخرى، ، واستخدام وضع الصندوق كمؤسسة مالية دولية الستالريفي في الفقر

مستدامة في النظم الريفية الوشاملة التحوالت دفع عجلة الساعد أيضا في القطاع الخاص، سي ومنها

 والغذائية.

 والوصول إليها  من الصندوق ةالمجموعة المستهدف تحديدلضمان  تجديد مبادئ وتدابير االستهداف

 ومنصفة ومستدامة.شاملة وإفادتها وتمكينها بطريقة 

 المجموعة المستهدفة من الصندوق -رابعا

 النحو التالي:المجموعة المستهدفة بصورة عامة على تلخيص يمكن  -9

في المناطق الريفية إضافة خاص الذين يعيشون في الفقر المجموعة المستهدفة من الصندوق هي األش

 الريفية، الجغرافية معرضة لخطر الوقوع في قبضة الفقر، في المناطقالفئات السكانية الضعيفة الإلى 

أولئك الذين يعانون من  بمن فيهم استبعادامع إعطاء األولوية بصورة مستمرة لألشد فقرا واألكثر 

 انعدام األمن الغذائي.

ضمن هذه المجموعة الواسعة لديه أولويات االستهداف زيادة صقل أهداف التعميم في الصندوق على وتعمل  -10

، وتحسين التغذية، واستحداث فرص عمل ريفية المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين ووالمتنوعة 

مع األشخاص ذوي  ةالمشاركزيادة هداف أ كما أنرة على الصمود في وجه تغير المناخ. للشباب، وبناء القد

 .التركيز على األشخاص األكثر تهميشا تعززوتعزيز االلتزامات تجاه الشعوب األصلية، اإلعاقة 

العمل أو  مقدمي الخدمات، أو أربابمثل  وغيرهاومن المهم التمييز بين المجموعة المستهدفة من الصندوق  -11

خرى دائما هذه المجموعات األالوسطاء الذين قد يكونون مدرجين أيضا ويستفيدون من البرامج. ويجب إدراج 

بطريقة تولد أقصى قدر من الفوائد للمجموعة المستهدفة من الصندوق. وتماشيا مع استراتيجية االنخراط مع 

مجال المشاركة المتزايدة مع بتكارات في االأيضا على النهج  ينطبق هذا(، 2024-2019القطاع الخاص )

التي قد تساعد على تحفيز التحوالت الريفية فيما تشجع و ،مختلف أنواع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص

  .بصورة عامة الحد من الفقر الريفي وأوجه عدم المساواة بين المناطق الريفية والحضريةعلى 

فئات اجتماعية  فيبسهولة  يمكن تصنيفهميعيشون في الفقر غير متجانسين، وفي معظم األحيان ال وأولئك الذين  -12

الحرمان إلى تدفع مختلفة البيئية السياسية والجتماعية واالقتصادية واالعوامل المحددة مسبقا، نظرا إلى أن 

في كل سياق،  عينةالم المجموعة المستهدفةتحديد للفقر ل الصندوق في كل بلد. ويجب استخدام فهم الفقر وتُشكل

 ما يلي:ب اإلقرارمع 

                                         
 بين سليمال التوازن بإيجاد المال مقابل القيمة وتتعلق .واإلنصاف الفعاليةيوضح الصندوق القيمة مقابل المال من حيث االقتصاد والكفاءة و7

 .األخرى األبعاد عن بمعزل األبعاد هذه من أي خالل من ييمهاتق يمكن وال ،ربعةاأل األبعاد هذه
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 يتجلى الفقر في أبعاد مختلفة كثيرة، وثمة تباين كبير بين البلدان في  :المتعددة األبعاد الفقر طبيعة

الخدمات والحصول على انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية  ة فقر الدخل مقابل أبعاد أخرى تشملدرج

 .الصحيةوالنظافة مثل الماء األساسية 

  في آن واحد، مما يرسخ أوجه لالستبعاد الفقر هو محرك ونتيجة  :واالستبعادتقاطع محركات الضعف

 الموارد والفرص والسيطرة عليها. وغالبا ما تكون أوجه عدم المساواةالحصول على عدم المساواة في 

ألصول، والمنظور الجنساني، الدخل، واهذه مدفوعة بعوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر 

 ، واإلثنية ووضع اإلعاقة.والسن

 :الذين يعيشون في الفقر والضعف مترابطان ارتباطا وثيقا. ويميل السكان  عدم استقرار سبل العيش

على متناسبة غير في ذلك صغار المنتجين، إلى االعتماد بصورة بمن والسياقات الهشة، الريفي  رالفق

. وهم معرضون بشدة للصدمات بسبب تغير المناخ، والتدهور لسبل العيش غير مستقرةاستراتيجيات 

مارات. البيئي والنزاعات. ولديهم وصول متدن إلى البنية التحتية العامة، والخدمات العامة واالستث

ازة غير مأمونة، حقوق حيمن عليها، و السيطرةإلى الموارد و ية الوصولمحدود وغالبا ما يعانون من

بداعي الضرورة. ونتيجة لذلك، مداخيلهم ورأس مال اجتماعي محدود، ووضع تغذوي سيئ، وينّوعون 

 تقع الصدمات، يكون لديهم القليل من آليات التكيف اإليجابية ويُدفَعون نحو مصائد الفقر.عندما 

 :تمكن حيث ت، ناميكي للغايةديالخطر والضعف أن الفقر الجمع بين يعني  طبيعة الفقر الديناميكية

في  مجددا بعض األسر المعيشية من تحقيق مكاسب في بعض األعوام، ولكنها تبقى عرضة للوقوع

بناء واسعا " المستدام من الفقر ويتطلب "التخرج .ةصدموقوع عند  )أو حتى التعمق فيه( قبضة الفقر

وقتا وال يمكن الحكم عليه بمجرد ه قتحقيويستغرق لألصول وتحوال في استراتيجيات سبل العيش. 

 "الخروج من الفقر" في فترة قياس واحدة.

المبادئ التوجيهية لتحديد المجموعة المستهدفة والوصول إليها وإفادتها  -خامسا
 وتمكينها على نحو فعال

ياسة تشغيلية مهمة. وليس الهدف من هذه الس مجموعة المستهدفة من الصندوق تبعاتهذا الفهم للعلى تترتب  -13

في مبادئ توجيهية تشغيلية محدّثة على حدة. ولكن هناك بعض والتي سيجري توفيرها  توفير إرشادات مفصلة

 النتائج.بغرض تحقيق دارة اإلالمبادئ التوجيهية المهمة للتصميم، والشراكات و

 المبادئ التوجيهية للتصميم -ألف

وتلبي وتصميم تدخالت تعزز مشاركتها  المعينة المستهدفةتحديد المجموعة ليتمحور حول اإلنسان اعتماد نهج 

 .احتياجاتها

 

 :هذا يعنييتجاوز االستهداف معايير األهلية ويجب أن يؤخذ في االعتبار طوال عملية التصميم بأكملها. و -14

 .ة الثقة بالنفس وتآكل الفرص، والعجز، ومحدودي غالبا ما يرتبط الفقر بانعدام معالجة عدم التمكين

وستواصل مشروعات الصندوق بناء الهيكليات والمساحات من . صوتهمقدرة األشخاص على إيصال 

أجل المشاركة النشطة والمستنيرة لألشخاص الذين يعيشون في الفقر، ليتمكنوا من التعاون الستنباط 

جتماعية الضارة، وتوسيع ألعراف االصة، والمطالبة بحقوقهم، والتصدي لحلولهم اإلنمائية الخا

 تأثيرهم على السياسات والمؤسسات العامة.
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 .في المناطق الريفية، غالبا ما يتخلف كثر عن الركب  اإلقرار بالعوائق أمام المشاركة ومعالجتها

القدرة بسبب العوائق الشديدة التي تقيّد الفرص والقدرة على المشاركة في األسواق، بما في ذلك 

في الخدمات  ، والفجوات البالغة األهميةمخاطر، واألعباء المحلية الشديدةعلى تحمل ال ةالمنخفضة للغاي

ويجب أن تقر التصاميم بهذه العوائق وتعالجها من خالل عناصر مثل: توفير البنية التحتية  األساسية.

االجتماعية؛ ورية أو الربط مع برامج المساعدة عم االحتياجات االستهالكية الفوالخدمات الريفية؛ ود

مخاطر والسماح بالمشاركة المرنة الستيعاب استراتيجيات سبل العيش المتنوعة؛ وضمان الحماية من 

في حال عدم نجاح األنشطة؛ ومعالجة أعباء العناية المنزلية الملقاة على عاتق النساء. وفي االنحدار 

صندوق. وفي هذه ك المتاحة للبعض الحاالت، قد تتطلب المجموعة المستهدفة أيضا أدوات تتجاوز تل

 الحاالت، يجب إقامة شراكات مع برامج أو وكاالت أخرى تتمتع بمزايا نسبية في تلك المجاالت.

 كثر عرضة للتخلف عن عددة ومتقاطعة لعدم المساواة واألإدماج األشخاص الذين يواجهون أوجها مت

يعيشون عند دون بأنهم ن الذين يُحدَّ تشمل المجموعة المستهدفة من الصندوق السكان الريفيي الركب.

يواجهون الذين تحته، و ق هذا الخط ولكنهم معرضون للوقوعخط الفقر الوطني أو تحته، أو يعيشون فو

وهذا يشمل األشخاص الذين يُعَدون فقراء وفقا  تآزرة للحرمان وعدم المساواة.مصادر متعددة وم

إلى الخدمات األساسية والفرص )مثال التمويل، لألبعاد األخرى، مثل األمن الغذائي أو الوصول 

واالئتمان، واألسواق، واالستثمارات العامة والخدمات االجتماعية(. ومن األمثلة على المجموعات 

 ،ب األصليةشعو، والبوجه خاص النساء والشباب تكون مهمشةغالبا ما التي التي تعيش في الفقر و

في سياقات هشة  واألقليات اإلثنية، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألشخاص الذين يعيشون ،والرعاة

 أو التدهور البيئي أو النزاع. بسبب تغير المناخ

 .عملية ونُهج االستهداف تراعي يجب أن  اإلقرار بالطبيعة الديناميكية للفقر وأهمية معالجة الضعف

ويجب إرساء آليات مجتمعية وفردية تتيح تدابير ياقات الهشة. ، ال سيما في السميكية للفقرالطبيعة الدينا

ليات اإلنذار المبكر لتوسيع نطاق التدخالت كي تشمل استهداف مستجيبة للصدمات، بما في ذلك نظم وآ

 أولئك المعرضين للوقوع في قبضة الفقر.

 تصاميم المشروعات.في  أيضا تهدفة، حتى عند إدماج آخرينالتركيز على المجموعة المس مواصلة 

، 2024-2019 القطاع الخاصاالنخراط مع في استراتيجية ستكون هناك حاالت، على النحو المتوخى 

العمل أو القادة أو  خالت الصندوق، كالموردين أو أربابحيث سيُدَمج أشخاص ميسورون في تد

المحلي ككل وقدرته  وفي حاالت أخرى، من أجل تجنب النزاع و/أو تحسين رفاه المجتمع المبتكرين.

على الصمود، يُعَد االستهداف الجغرافي والمجتمعي مناسبا، بدال من استهداف األسر المعيشية في 

هذه الحاالت، يجب أن تبيّن المشروعات بوضوح، استنادا إلى نظرية مثل . وفي اتمناطق المشروع

والتي تشمل  هدفة من الصندوقوعة المستستستفيد في نهاية المطاف المجمالتغيير الخاصة بها، كيف 

 األشد فقرا.

 المبادئ التوجيهية للشراكات -باء

االضطالع بدور قيادي في مناصرة السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر من خالل حوار السياسات مع 

 .ن على المستويات المحلية واإلقليمية والعالميةاآلخريوالشركاء اإلنمائيين الحكومات الوطنية 

 

 يجب أن يشمل ذلك: -15

 .المواءمة والتفاوض وبناء القدرات مع الحكومات من أجل سياسات واستراتيجيات الحد من الفقر 

في  يةسياسات الحكومالتماشيا مع النموذج القطري، يجب أن تكون تدخالت الصندوق متوائمة مع 
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اكة مع الحكومات، مجاالت التدخل ذات الصلة، وأن تساهم فيها. وستجرى عمليات تشخيصية بالشر

بما في ذلك الوكاالت اإلحصائية الوطنية ونظم البيانات الزراعية، وسيجرى استعراض دقيق للسياسات 

 وبالمجموعة المستهدفة.م باألهداف المحددة للحد من الفقر لضمان رؤية مشتركة والتزا

  في يمكن أن يؤدي وجود نظم استهداف متوازية ومتعددة  .من أجل اإلدماج نظم الحكوميةالتعزيز

القطاعات إلى تقويض عملية صنع القرارات المحلية والقدرات الحكومية. وحيثما أمكن، ستستخدم 

، وتساعد على تعزيز ، أو أقله تتواءم معهامشروعات الصندوق نُهج ونظم االستهداف الحكومية

 ح المجموعة المستهدفة اآلن وفي المستقبل.القدرات المؤسسية لتنفيذ التدخالت لصال

  األشخاص الذين  العمليات االستشارية والتي يحركها الطلب. األولوية للمشاركة من خاللإعطاء

، باإلضافة إلى مجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم، هم شركاء بصفتهم ةالريفيفي المناطق يعيشون في الفقر 

أكثر الوصول إلى  تهم منفذين ومقدمي خدمات يمكنهمبصف مالكين مشاركين وصناع قرار، ولكن أيضا

تشاركية، كما . وللصندوق خبرة طويلة وراسخة في العمليات الوتقديم الخدمات لهم السكان عزلة

منتدى المزارعين ومنتدى الشعوب األصلية.  :المواطنين وكذلك فيشراك ينعكس مثال في إطاره إل

والشراكات مع منظمات الشباب الريفي والمزارعين العمل وستُستكَمل هذه الجهود من خالل زيادة 

 ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

 .جهود لتحديد الشركاء ذوي التفكير يجب أيضا بذل  تعزيز الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة

المماثل على جميع المستويات والعمل معهم لتطوير فهٍم مشترك لديناميكيات الفقر الريفي في السياقات 

المختلفة ونُهج االستهداف الناجحة على حد سواء. ويجب أن ينصب التركيز على بناء شراكات مبتكرة 

الوصول  منفردا المستهدفة الذين ال يستطيع الصندوقاألشخاص في المجموعة للوصول إلى وتكميلية 

 دوات المتاحة له.إليهم باأل

 النتائجبغرض تحقيق دارة إلالمبادئ التوجيهية ل -جيم

 .والدروس المستفادةالتنفيذ من خالل نهج تكيفي متجذر في األدلة 

 

 سيشمل ذلك:  -16

  والتوثيق والتقييم جب بذل جهود للتجريب ي طوال دورة المشروع. أداء االستهدافضمان التركيز على

ألكثر عرضة بشأن النُّهج الناجحة واألقل نجاحا في استهداف المجموعات ا وتبادل الدروس المستفادة

، بما في ذلك المشاركة مع قطاعات لحد من أوجه عدم المساواة في الريفاو ،للتخلف عن الركب

  الجغرافية. المعلوماتنُظم واستخدام الحماية االجتماعية، 

 .يجب االستفادة من آليات التعقيبات خالل التنفيذ  تضمين التمكين والمشاركة في عمليات اإلدارة

 .التوافق في اآلراءلتعزيز الشفافية، والشمولية وبناء 

  مهمة  تبعاتالقرارات المتعلقة باالستهداف على تترتب  االستهداف من حيث القيمة مقابل المال.تقييم

على مقايضات يجب وينطوي االستهداف حتما ة مقابل المال بصورة عامة في الصندوق. على القيم

من حيث دفة . ويجب أال يُنَظر إلى الوصول إلى المجموعة المستهةوشامل ةشفاف التعامل معها بطريقة

، بل أيضا من حيث فعاليتها في تحقيق هدف فحسب التكاليف ومدى الكفاءة في استخدام الموارد

الصندوق بتحسين حياة السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر وتحفيز التحوالت في النظم الريفية 

 والغذائية.
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 يتطلب تنفيذ هذه السياسة توليدا مستمرا للمعرفة وبناء  وبناء القدرات.المستمر  ضمان التعلم الداخلي

ون من المهم االستفادة من نظم القدرات الفردية في مختلف أنحاء المنظمة. وفي هذا السياق، سيك

الصندوق جودة أداء مدى : ما ةالتالي مسائلالاألثر في الصندوق للسؤال واإلجابة عن وتقييمات البيانات 

 اذا(، وَمن يستفيدال ينجح )ولم الذي ينجح )ولماذا(، وما ضمان تحول المناطق الريفية، وما الذي في

 التكلفة؟ وكم تبلغ

 موضع التنفيذوضع السياسة  -سادسا

جانبان أساسيان في  التوجيهية التشغيلية المنقحة، أُدرجالـ "كيفية" سترد في المبادئ في حين أن التفاصيل عن  -17

والجانب األول هو عبارة عن خطوط عريضة لالستهداف في العمليات االستراتيجية وعمليات هذه السياسة. 

السياسة على أدوات الصندوق،  تبعاتعن  ةعاملمحة والثاني هو  التصميم في الصندوق، ويرد في هذا القسم؛

 .الثانيويرد في الملحق 

 ميم في الصندوق: اإلطار التشخيصي،وهناك ثالثة عناصر أساسية في العمليات االستراتيجية وعمليات التص -18

نطاق التركيز  تختلف هذه العناصر فيسوإطار الرصد والتقييم. و ستجابات االستراتيجية والبرامجيةواال

 (، ولكن المبادئ العامة متشابهة.امحدد ااستراتيجية قطرية أم مشروعأي ما إذا كانت حسب األداة )ودرجته 

 اإلطار التشخيصي -ألف

من لطبيعة الفقر وظروفه ومحركاته في البلدان حيث يعمل. و اقيقد افهمنهجه صميم في الصندوق  يدرج -19

التشخيصي ستكون خاصة بالسياقات القطرية وسياقات المشروعات، الواضح أن استنتاجات هذا العمل 

، وبيانات نظام المعلومات الجغرافية ت الفقر المتاحة وطنيا وداخل الصندوق وخارجهوتسترشد بمزيج من بيانا

ارتباطات فيزيوغرافية وغيرها من ارتباطات الفقر، والتحليل التشاركي للفقر وسبل العيش. التي تظهر 

 العملية الخطوات التالية:وستشمل 

  وتحديد التحديات والفرص  للنظم الريفية والغذائيةالشامل تحديد أنماط ومحركات التحول الهيكلي

ويجب أن  تغذية التحوالت الريفية العادلة والمستدامة وتحفيزها.من أجل الشاملة لمراكز النمو الريفية 

تعقيدات التحسين المستدام لحياة السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر  يصيةهذه العملية التشخ تعكس

 م الغذائية.عبر النظولئك المعرضين للفقر وأ

 وتوزيعهم حسب مستويات الفقر، استنادا إلى المؤشرات  تحديد المالمح البارزة للسكان الريفيين

ن نات عن األمن الغذائي والتغذية. ويجب أالوطنية للفقر المتعدد األبعاد وفقر الدخل، وبما يشمل البيا

التنوع من حيث استراتيجيات سبل العيش، ونظم الزراعة، الضوء على تحديد المالمح البارزة  يسلط

يجب أن يحدد الفئات المتقاطعة والمخاطر، ونقاط الضعف المناخية وآليات التكيف ذات الصلة، و

 التي تشمل مجموعات وسياقات محددة.

  في المجموعة أثرها البيئة نظرا إلى على التقييم يجب أن يركز  البيئة السياساتية والمؤسسية.تقييم

الوزارات الحكومية )بما فيها  –بأنشطة الشركاء اآلخرين خارطة ، وأن يضع المقصودةالمستهدفة 

فيين مهمة إنمائية اجتماعية(، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات السكان الري لديهاتلك التي 

 لتحديد الشركاء المحتملين. –والجهات المانحة 

 االستجابات االستراتيجية والبرامجية -باء

السياسات، الخطوة التالية هي توضيح االستجابات االستراتيجية والبرامجية فيما يتعلق سياقات الفقر وبعد فهم  -20

 باالستهداف. وتشمل العملية الخطوات التالية:
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  ثمة جانبان أساسيان  المستهدفة وتعريف التدابير والنُّهج واألنشطة للوصول إليها.تحديد المجموعة

العوائق أمام مشاركة ، وبوجه خاص، بيعة التدخالت التي ستُنفَّذ( ط1يجب مراعاتهما في التصميم: )

. ( معايير األهلية ونُهج االستهداف المحددة التي ستُستخدَم2األشخاص الذين يعيشون في الفقر؛ )

وتوَصف بعض النُّهج المثبتة، وترد إيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة للسياقات المختلفة في الملحق 

 .األول

 ةالتغيير الخاصأن تسترشد نظرية يجب  لمتمايزة في نظرية التغيير.تعريف مسارات التمكين ا 

المشاركة والعوائق أمامها )مثل األصول، وتحمل المخاطر، واالحتياجات الفورية بفرص  بالمشروع

أن ينبغي مسارات التمكين هذه، و وينبغي التمييز بينوأعباء الرعاية( المحددة في اإلطار التشخيصي. 

طعة تبيّن كيف ستحقق المجموعات االجتماعية االقتصادية المختلفة )مع إيالء االهتمام لألبعاد المتقا

داخل هذه المجموعات( التغييرات المنشودة وكيف سيجري الحد من أوجه عدم المساواة. ويجب أن 

 تُحدَّد بوضوح المخاطر واالفتراضات في كل مستوى من مستويات نظرية التغيير.

   لن تُترَجم تصاميم  نة على نحو مالئم في التصميم.ضمان أن قدرات تنفيذ نُهج االستهداف مضم

على الورق إلى أفعال تلقائيا؛ فهي تتطلب قدرات مالئمة من حيث التوظيف، والتدريب،  االستهداف

  الميزانيات.في تندرج هذه العوامل في كتيبات التنفيذ، وأن  اإلشراف ونظم التنفيذ. ويجب أن تُوضَّحو

 إطار الرصد والتقييم -جيم

االستهداف في الرصد الروتيني وكذلك في التقييمات. اج األدلة على اإلدارة بغرض تحقيق النتائج إدرتتطلب  -21

 وتشمل العملية الخطوات التالية:

  والعمليات  يجب أن تكون لالستراتيجيات أداء االستهداف.لتقييم ضمان أن المؤشرات مالئمة ومفيدة

في نظريات التغيير. المتوخاة ام األول، مسارات التغيير في المق، تتضمنمؤشرات رصد  القطرية

يجب أن تشمل األطر المنطقية مؤشرات مفصلة على نحو كاف لتعكس مدى إدماج المجموعة و

المجموعات. وينبغي أن تشمل أيضا، في واآلثار  عدم تجانس الحصائليجب أن تحدد المستهدفة، و

 عند االقتضاء، مؤشرات العمليات ومؤشرات القدرات المؤسسية لالستهداف واإلدماج.

 مؤشرات اإلطار المنطقي، يجب أيضا اإلدراج في باإلضافة إلى  التقييمات. معالجة االستهداف في

األثر، يعني ذلك صراحة تقييمات وفي إدماج فعالية االستهداف في تقييمات البرامج والمشروعات. 

اآلثار على المستفيدين بل  فيأي عدم النظر فقط  –األثر تقييم إدماج تحليالت التوزيع في مسائل 

المجموعات في داخل المجتمعات المحلية، وفي كيفية اختالف اآلثار  َمن أًدِمج واستُبعدفي أيضا 

على حد  فقر الريفي وعدم المساواة في الريفالمختلفة المشاركة، بما يؤدي إلى معالجة محركات ال

 سواء.

 المساءلة عن النتائج وقياس التقدم -سابعا

 نظرية التغيير الخاصة بالسياسة -ألف

حيث ال يُتَرك أحد متخلفا عن الركب في  في النظم الريفية والغذائيةالشامل يساهم أثر التحول التحفيزي لن  -22

بل أيضا في أهداف أخرى للتنمية المستدامة مضمنة في عمل الصندوق،  ،فحسب 2و 1التنمية المستدامة هدفي 

)العمل الالئق ونمو  8 التنمية المستدامة)المساواة بين الجنسين(، وهدف  5 التنمية المستدامة هدفمثل 

)العمل  13 التنمية المستدامة )الحد من أوجه عدم المساواة( وهدف 10 التنمية المستدامة االقتصاد(، وهدف

 المناخي(.
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 :تكميليين ناستراتيجييوسيتحقق األثر من خالل هدفين  -23

  الريفيين الذين يعيشون في  الصندوق نصيرا الحتياجات السكان أن يكون: 1الهدف االستراتيجي

، بصفته مجّمعا للتمويل، ومن خالل إعادة مع شركائه الصندوقوسيقوم  .وأولوياتهم وتطلعاتهم ،الفقر

للسكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر ولجدول األعمال الخاص باعتباره نصيرا تأكيده على موقعه 

الركب على المستويات الوطنية واإلقليمية بأهداف التنمية المستدامة/عدم ترك أحد يتخلف عن 

. أن يكون النمو شامال حقالضمان  يينففقراء الريالاالستثمارات الموجهة إلى  8بتحفيز والعالمية،

وسيؤثر الصندوق في السياسات والبرامج والنظم من خالل االستفادة من مهمته الفريدة وحضوره 

 الة والمستجيبة المناصرة للفقراء وتوسيع نطاقها.الفع القطري والعالمي لدعم االستثمارات والنُّهج

  الريفيين الذين يعيشون في الفقر  ز الصندوق نطاق وصوله إلى السكانسيعز: 2الهدف االستراتيجي

واألشخاص المتخلفين عن الركب، وأثره عليهم من أجل تحفيز التحوالت الريفية مع الحد من أوجه 

يلتزم الصندوق بمعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة األبعاد في توزيع و عدم المساواة في الريف.

األصول، والفرص االقتصادية، والقدرة على الصمود، وعالقات القوة والحقوق من خالل توجيه 

األشخاص أي السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر و –حاجة إليها في أمس الاستثماراته إلى َمن هم 

الركب. وسيعالج الصندوق الروابط المعقدة بين األشكال المتقاطعة لعدم المساواة النابعة المتخلفين عن 

اإلعاقة، منظور ، واإلثنية ولى أساس المنظور الجنساني، والسنمن الهويات المنسوبة اجتماعيا ع

 وبين أشكال الحرمان المتعددة.

أربعة نواتج مترابطة ندوق مجموعة من أن يحقق الص، يجب هذين الهدفين االستراتيجيين جل بلوغومن أ -24

، بما في ذلك الثالثمتعلقة بالقيادة، واألدلة، والمعرفة والشراكات. وترد نظرية تغيير أكثر تفصيال في الملحق 

 المخاطر واالفتراضات.شة قمنا

 المساءلة عن النتائج -باء

ستُنفَّذ هذه السياسة العشرية من خالل سلسلة متعاقبة من خطط العمل الممتدة لثالث سنوات، والتي تحدد  -25

األنشطة المطلوبة لتنفيذ النواتج األربعة لنظرية التغيير تدريجا خالل الفترات الثالث المقبلة لتجديد الموارد. 

وتزويده بالموارد بطريقة نشطة. التقدم  وستشمل خطط العمل أيضا مؤشرات وأهدافا مفصلة لضمان إدارة

    وسيجري اإلبالغ عن النتائج في تقرير التعميم في الصندوق. 

                                         
 االجتماعية، والشؤون والزراعة، المالية،)وزارات  الحكومية المؤسسات ذلك في بما الشركاء، من ومتنوعة واسعة مجموعة للصندوق 8

 والوكاالت المتحدة،)األمم  اإلنمائيين والشركاء الصندوق؛ من المستهدفة المجموعة تمثل التي المنتجين ومنظمات المدني والمجتمع(؛ والبيئة

 .له ومتلقين للتمويل كمصادر الخاص والقطاع(؛ األطراف والمتعددة الثنائية
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 نُهج وطرق االستهداف

 نُهج الوصول إلى المجموعة المستهدفة من الصندوق -ألف

المشروعات التي أثبتت فعاليتها في الوصول إلى المجموعة المستهدفة للصندوق خبرة واسعة في تصاميم  -1

 وتمكينها وإفادتها. وتشمل:

  هذه النماذج التي يتمتع فيها الصندوق بميزة نسبية، هي عبارة عن نُهج مسارات لبناء  ج.التخرنماذج

ليتمكنوا من الخروج من مصيدة  وقدرتهم على الفعلأصول َمن يعيشون في الفقر المدقع وقدراتهم 

مستدامة وقادرة على الصمود. وتُصنع النماذج اقتصادية الفقر والتخرج إلى سبل عيش اجتماعية 

األصول/النقود، والتدريب على  تبإعداد حزم دعم متعددة األوجه وشاملة )بما في ذلك مثال تحويال

تمزج بين االستثمارات ريب المهني( والتد المؤسساتمحو األمية المالية، وتطوير المهارات، و

الحمائية واإلنتاجية وكذلك االستثمارات العامة في المناطق الريفية. ويمكن أن تكون هذه النُّهج تحولية، 

ما يؤدّي إلى حصائل إنمائية متعددة ومترابطة، مثل تعزيز األمن الغذائي والتغذية، وتعزيز القدرة 

وزيادة الوصول إلى االئتمان، وبناء قابلية الشباب للتوظيف،  على الصمود، وتأمين حقوق الحيازة،

 وتعزيز العمل الجماعي. المزرعة وخارجالمزرعة في المؤسسات وبناء االستثمارات في 

 نظام تعلم العمل  أظهرت التجارب األحدث مع ي وتوجيه األسر المعيشية.الجنسان العمل تعل م نظام

أنها واعدة للنُّهج المفضية إلى التحول الجنساني ونُهج التخرج، على الجنساني وتوجيه األسر المعيشية 

 على نطاق أوسع.والوصول التوالي، والتي يمكن استخدامها لتحسين االستهداف 

 .أثبتت هذه النُّهج أيضا أنها فعالة في الوصول إلى  نُهج التنمية التي يوجهها المجتمع المحلي

 9مكينها وبناء التماسك االجتماعي، ال سيما في السياقات الهشة.المجموعة المستهدفة من الصندوق وت

القاعدة مستوى بتيسير مشاركة المستفيدين من التصميم إلى التنفيذ وبناء القدرات على هذه النُّهج  وتتسم

 .الشعبية

  ألنشطة )من التصميم إلى اإلنتاج سلة القيمة المجموعة الكاملة لتتضمن سل .الشاملةسالسل القيمة

فالتوزيع( إليصال المنتج إلى سوقه النهائي. وإدماج المزارعين الذين يعيشون في الفقر أكثر صعوبة 

شاملة من إدماج المزارعين الميسورين، ولكن الصندوق اكتسب خبرة كرائد في تصميم سالسل قيمة 

مستقل أن مشروعات سالسل القيمة التي كانت فعالة وعلى سبيل المثال، وجد مكتب التقييم الوتنفيذها. 

ستوعبت قاعدة أصولها األصغر المعيشية الفقيرة والشديدة الفقر هي تلك التي ا في استهداف األسر

على القائمة مدخالتها في العمل، باإلضافة إلى معايير االستهداف المتينة والمشاركة  واستفادت من

 10المجتمع المحلي.

 وثمة  11يشمل عدد كبير من البرامج الحالية بالفعل عناصر للحماية االجتماعية، ماعية.الحماية االجت

المواءمة مع قطاعات  الصندوق من خالل تعزيز عند وضع برامجف إمكانات متزايدة لتحسين االستهدا

الحماية االجتماعية. ويمكن أن يتحقق ذلك بطرق مختلفة، وفقا للسياق، ولكن يمكن أن يشمل مجموعة 

الستهداف إلى التنسيق األكثر مباشرة غراض امن األنشطة، من مجرد استخدام السجالت االجتماعية أل

 .على برامج المساعدة االجتماعية القائمة "االرتكاز"من خالل 

                                         
 supported projects: evaluation synthesis-driven development in IFAD-Community(. 2020مكتب التقييم المستقل )  9

poor value chain -s engagement in pro’level evaluation on IFAD-Corporate(. 2019مكتب التقييم المستقل )  10

development 
  Discussion Paper on Rural Social ProtectionStrategic .(2021الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )  11

 (EB 2021/133/R.2) 
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ومثلما هو الحال دائما، األساس لنُهج ناجحة في أيا من هذه النُّهج ليس الدواء الشافي. ومن المهم التذكر أن  -2

التخرج والتنمية التي يوجهها المجتمع المحلي من أجل استهداف األشد فقرا هو معالجة العوائق أمام المشاركة 

في  ة من الدعم لجودة التنفيذوتوفير المستويات الكافي –سواًء كانت مادية أو مالية أو زمنية أو اجتماعية  –

 التصميم.

 السكان الريفيين يتمحور حولطة األساسية هنا هي ضمان نهج وليست هذه القائمة شاملة على اإلطالق. والنق -3

يرّكز على تحفيز التحوالت في النظم الريفية والغذائية في اإلطار التشخيصي واالستجابات االستراتيجية و

 مجية.اوالبر

 طرق االستهداف -باء

فيما يتعلق بتصميم المشروعات وتنفيذها، ثمة عدد من طرق االستهداف المختلفة التي يمكن استخدامها  -4

وما سحرية؛ عصا وال على نحو شامل لتعريف األهلية وتحديد المستفيدين. وليس ثمة نهج يُعَد "األفضل" 

 .ء في اإلدماج واالستبعادتنطوي على أخطافجميعها وسيلة مثالية،  من

واألساس هو تحديد الطريقة التي ستكون األكثر مالءمة لمشروع معين في سياق معين. ولكن كيف نقدّر ما  -5

 الخيارات المختلفة.لتقييم هي الطريقة األفضل؟ هناك ستة معايير مترابطة يمكن استخدامها 

وفي حين أن فقر االستهالك ليس فقر االستهالك؟ لألسر المعيشية مع  ما مدى توافق الفئات المخصصة الدقة: -6

تلبية لقدرة األسرة المعيشية على تقييما إنه مفيد لفهم الدقة ألنه يوفر فبالطبع البعد الوحيد للفقر ذا الصلة، 

أكثر موثوقية إلى  في البلدان النامية بيانات االستهالك واإلنفاقفإن االحتياجات األساسية. وباإلضافة إلى ذلك، 

 حد كبير مقارنة ببيانات الدخل.

تنطوي  النظم فجميعومن المهم جدا اإلشارة إلى أنه ال وجود لنظام استهداف/تصنيف مثالي من حيث الدقة:  -7

إلى أن تكون سهلة نسبيا من  تميل والتي الفئوية النُّهجفيما خال ) أخطاء كبيرة في اإلدماج واالستبعاد على

 كان المستهدفين )من حيث النسبةعدد السقل حيث التنفيذ بدقة(. وفيما يتعلق بالنُّهج التي تستهدف الفقر، كلما 

 األخطاء. زادتفي المجموع(، 

ة لألسر ولكن الطرق تختلف من حيث حجم األخطاء ودرجتها، ويشير "حجم" األخطاء إلى النسبة المئوي -8

عن طريق الخطأ، وتشير "الدرجة" إلى مدى قرب األسر المعيشية المدمجة  التي أُدمجت/استُبعدت المعيشية

من خطأ  نسبة مئوية متشابهةكانت لطريقتَين  حتى إذا وعلى سبيل المثال،خطأ من الهدف. 

المجموعات األكثر ثراء وقد تكون المتعلقة بدماج اإل، قد تكون لطريقة ما جميع أخطاء اإلدماج/االستبعاد

التي تنطوي أعلى بقليل من الحد الفاصل. ومن الواضح أن الطريقة َمن هم ب متعلقةأخطاء لطريقة أخرى 

أخطاء  التي تكونالطريقة  من أداء أسوأاألكثر ثراء هي بالمجموعات  فيما يتعلقاج أخطاء اإلدمعلى 

 بَمن هم أعلى بقليل من الحد الفاصل. متعلقة فيها اإلدماج

كيف ينظر الجمهور العام إلى إنصاف التصنيف؟ من المؤكد أن هذا يرتبط بالدقة،  التصورات عن اإلنصاف: -9

 كثر إنصافا. ولكن التصورات مرهونةرجح أن يُنَظر إليه بأنه أكلما كان التصنيف أكثر دقة، من المبحيث إنه 

ين السكان؛ فحيث هناك نسبة كبيرة من السكان تعيش بالقرب جدا من خط الفقر إلى حد كبير بمدى التمايز ب

في ظروف متشابهة جدا، مثلما هو الحال في كثير من البلدان النامية، قد يكون من الصعب توضيح أسباب 

ال، االختالفات في التصنيف. وقد يبدو اختيار أسرة معيشية ما عشوائيا أكثر منه موضوعي. وعلى سبيل المث

في برنامج التعليم والصحة والغذاء في المكسيك  ن اختبار الوسائل غير المباشرةاعتبرت أسر معيشية كثيرة أ

عوا أن يفهموا لماذا اختيرت بعض األسر المعيشية يطهللا"، ألن األشخاص لم يستيقرره هو بمثابة يانصيب أو "
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وسيعتمد الكثير أيضا على التواصل:  12تطابقة لها.في حين أنه لم يقع االختيار على أسر معيشية أخرى تبدو م

 أن يُنظر إليها بأنها أكثر إنصافا. نهجية التصنيف أكثر شفافية، من المرجحفكلما كانت م

نطاق مشاركة المجتمع فإن ، ةنظريمن الناحية الما هو دور المجتمع المحلي؟  مشاركة المجتمع المحلي: -10

محدود في جميع المؤشرات الموضوعية، ألن تصنيف األسرة المعيشية يعتمد فقط على اإلجابات المحلي 

التي تقدمها لعدد محدد من المؤشرات، ومن ثم تقوم خوارزمية التصنيف تلقائيا بتخصيص الفئة لكل أسرة 

 تائج.على أساس عدم صحة المعلومات، ال مجال لتغيير الن وفيما خال الطعن بالتصنيفمعيشية. 

مشاركة المجتمع المحلي في العملية، إتاحتها لالتي يمكن  بعض نقاط الدخول العملية في الممارسةتوجد ولكن  -11

سجالت بدال من ملء استبيانات/( 1اجها بصورة متزايدة كسمات معيارية في عمليات االستهداف: )درويجري إ

تشاركي، مع تقديم اإلجابات  إطاراألداء على حدة، يمكن جمع المعلومات المطلوبة عن كل أسرة معيشية في 

المزيد من  توخيعلنا في المجموعة المجتمعية، تماشيا مع فكرة أن الطبيعة العامة لإلجابات ستشجع على 

 استخدام" قوائم المستفيدين وربما ةالتحقق من صح( يمكن أن تساعد المجتمعات المحلية في "2الصدق؛ )

مثل السماح للمجتمعات المحلية بإعادة تصنيف نسبة ) الحيّزاتمن إدراج عدد محدود  فيتقديرية السلطة ال

 ُصنِّّفت بطريقة خاطئة(.مئوية معينة من األسر المعيشية التي تعتبر أنها 

هل سيكون هناك دعم سياسي كاف على المدى الطويل لنظام التصنيف بحد  .مستدامة الطريقةما إذا كانت  -12

إلى تحقيق األداء  والشاملة الفئويةهنا، تميل النُّهج ذاته و/أو للمشروعات التي تستخدم الفئات لتحديد األهلية؟ 

 األفضل، ألنها تحشد على نطاق واسع دعما سياسيا أكبر.

الذي يستغرقه وقت الأقصر وكلما انخفض التقييم عموما، كلما كان االستبيان المستخدم في  الجدوى والتكلفة: -13

ولكن فيما يتعلق بالصندوق، ستعتمد للتيسير، كان تطبيق الطريقة أكثر جدوى وأقل تكلفة.  الموظفوناإلشراف/

؛ وفي حاالت كثيرة سيكون قائمة بالفعلالنظم الوطنية الما يمكن استخدامه من الجدوى والتكلفة جزئيا على 

من األمثل استراتيجيا وعمليا البناء على السجالت االجتماعية القائمة أو غيرها من نظم االستهداف التي 

 أقل تكلفة من وضع نُهج استهداف جديدة قائمة بذاتها. هذا قد يكونتستخدمها قطاعات الحماية االجتماعية، و

التشغيلية المنقحة عن االستهداف، ولكن الجدول أدناه يقدم ملخصا  شاداتفي اإلر أكثر تفصيال إرشاداتستُقدَّم  -14

عن النُّهج الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها. وبما أن معظم مشروعات الصندوق ال تُنفَّذ على المستوى الوطني، 

 هج االستهداف.يُفترض استخدام هذه النُّهج باالقتران مع االستهداف الجغرافي باعتباره الطبقة األولى في ن

                                         
12Targeting the Poorest: An assessment of the proxy means test methodology. Kidd and Wylde (2011).  

Canberra: Australian Agency for International Development. 
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 السلبيات اإليجابيات النهج
المرتكز يمكن أن يتخذ االستهداف 

المجتمع المحلي، باستخدام  على

فة بما في نُهج تشاركية، أشكاال مختل

 التشاركي الضعفتقييم ذلك 

يمكن أن يكون فعاال حين يتداخل تصور المجتمع المحلي 

هناك عن "الفقراء" مع المجموعة المستهدفة، ويكون 

 تيسير قوي
 

 وموافقته يعزز مشاركة المجتمع المحلي
 

يمكن أن يكون تنفيذه أقل تكلفة نسبيا من المؤشرات 

 الموضوعية، حسب مستوى التيسير

 الفقراء المستحقين" ويمكن أن يستبعديميل إلى تحديد "

 المهمشين اجتماعيا
 

عرضة الستحواذ النخبة عليه، ال سيما مع مرور الوقت أو 

 تكون حزمة الفوائد مهمةحيث 

المؤشرات الموضوعية: سجالت 

أداء بسيطة باستخدام مزيج من 

مؤشرات غير المباشرة واألوزان ال

 13الترجيحية البسيطة

يُنظر إليها بأنها أكثر فطرية من اختبارات الوسائل غير 

 المباشرة التي يجريها المنفذون
 

ستهداف االيمكن أن يُنظر إليها بأنها أكثر إنصافا من 

 ات المجتمعيةكيالمحلي حسب الدينامي المجتمع علىالقائم 

مستويات متدنية جدا من الدقة؛ أخطاء كبيرة في 

 ستبعاداإلدماج/اال

المؤشرات الموضوعية: اختبارات 

ة، باستخدام الوسائل غير المباشر
غير المباشرة  مزيج من المؤشرات

القائمة على  واألوزان الترجيحية

 االنحدار

أكثر دقة نسبيا في حاالت كثيرة: تميل األخطاء في 

إلى أن تكون أقل درجة )أي إن من  ستبعاداإلدماج/اال
يُدمجون عن طريق الخطأ يميلون إلى أن يكونوا فقراء( 

 مقارنة بالطرق األخرى
 

يمكن أن يُنظر إليها بأنها أكثر إنصافا من االستهداف 

 ات المجتمعيةكييعلى المجتمع المحلي حسب الدينامالقائم 
 

غالبا ما تنظر إليها المجتمعات المحلية بأنها "صناديق سوداء" 

 أو "يانصيب"
 

تنفيذها باهظ التكلفة نسبيا )على الرغم من أن هذا يتوقف على 

 مدى وجود نظم وطنية قائمة بالفعل(

ن فئة ، يتكون عادة منهج فئوي

، أو وضع واحدة )مثال السن

ضعيفة تغذويا اإلعاقة، أو مجموعة 

مثل النساء الحوامل والمرضعات، 

 إلخ.(

سهل التنفيذ )متطلبات منخفضة على صعيد البيانات( 

 كلفة متدنية نسبياتو
 

يمكن أن يتداخل مع فقر االستهالك )مثال تميل األسر 
المعيشية األكبر حجما، أو األسر التي تضم أشخاصا 

 ثر فقرا(متقدمين في السن أو ذوي إعاقة إلى أن تكون أك
 

اقتصاد سياسي مؤات: يميل هذا النهج إلى أن يكون شعبيا 

 ومستداما من الناحية السياسية

ال يستهدف الفقر على نحو صريح )إال إذا اقترن مع طرق 

 أخرى(
 

يمكن أن يشتمل على أعداد كبيرة من المستفيدين، مما يجعل 
عات الصغيرة جدا )على ورب استخدامه في المشمن الصع

قترن مع االستهداف الجغرافي للحد من أنه يمكن أن ي الرغم

 من الحجم(

 تنفيذه سهل وغير مكلف شامل/جغرافي
 

اقتصاد سياسي مؤات: يميل هذا النهج إلى أن يكون شعبيا 

 ومستداما من الناحية السياسية

 ال يستهدف الفقر على نحو صريح
 

يجعل يمكن أن يشتمل على أعداد كبيرة من المستفيدين، مما 

من الصعب استخدامه في المشروعات الصغيرة جدا )على 

الرغم من أنه يمكن أن يقترن مع االستهداف الجغرافي للحد 

 من الحجم(
 يسهل على المجتمعات المحلية فهمه االستهداف الذاتي

 
توافق إذا نُفِّّذ بطريقة تشاركية، يمكن أن يضمن 

المجموعة على نحو وثيق مع احتياجات المشروعات 

 المستهدفة وأن يحقق أقصى قدر من مشاركتها

 الميسورين على نحو فعال، قد يستوجب ذلكمن أجل استبعاد 

 زمة الفوائد محدودة جدا مما يتسبب بتقويض الكفاءةأن تكون ح
 

 غالبا ما تقع أخطاء شديدة في اإلدماج واالستبعاد

                                         
تشمل أشياء مثل الخصائص الديمغرافية )حجم األسرة المعيشية، نسب اإلعالة، سن رب األسرة المعيشية تميل الوسائل غير المباشرة إلى أن  13

أو نوع جنسه، وضع اإلعاقة، إلخ.(، وحيازات األصول )الثروة الحيوانية، السلع المعمرة(، وخصائص المسكن )نوع الجدران واألرض 

 عمل بأجر يومي، مزارع لحسابه الخاص، راع، إلخ.(.( والعمالة )والسقف، الوصول إلى المياه والنظافة الصحية، إلخ.
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 التبعات على أدوات الصندوق

العادية لدعم السياسات  ي برنامج عمله، بما في ذلك المنحدوات الصندوق فتنطبق هذه السياسة على جميع أ -1

استحدث نموذج العمل الخاص بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أدوات والمعرفة وكذلك االستثمارات. و

إضافية خارج برنامجه للقروض والمنح من أجل إدراج أدوات أفضل مالءمة للعمل مع القطاع الخاص 

برنامج التأقلم المعزز )برنامج تمويل القطاع الخاص( وتوسيع النهج ليشمل المناخ وبناء القدرة على الصمود )

وهذه األدوات مبينة في الشكل أدناه الذي يسلط الضوء على الح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة(. لص

ل بها األنشطة المتعلقة بالسياسات والمعرفة )المشاركة في السياسات، والشراكات وإدارة الطريقة التي تكمّ 

د تستمر في التطور على مدى دة قالمعرفة( االستثمارات في برنامج العمل. وتجدر اإلشارة إلى أن أدوات محد

 صالحة للتطبيق في جميع الحاالت.السياسة، ولكن المبادئ الواردة هنا تظل عمر 

 األدوات المشتركة في البرامج على المستوى القطري – 1الشكل 

 .2024-2022نموذج العمل واإلطار المالي للفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: المصدر: 

 

على  ستراتيجيات القطرية واالستثماراتالخطوات العامة في العملية الواردة في النص الرئيسي مالئمة لالو -2

 حد سواء، على الرغم من أنها تُطبَّق على نحو مختلف قليال في كل منهما.

 و مذكراتلفرص االستراتيجية القطرية أمج اساسي لبرا: الهدف األاالستراتيجيات القطرية 

والمستدام فيما الشامل ضمان أن استثمارات الصندوق تعزز التحول الريفي االستراتيجية القطرية هو 

(. واستنادا 2 التنمية المستدامة هدف( وانعدام األمن الغذائي )1 التنمية المستدامة هدفتحد من الفقر )

إلى الحوار والتفاوض مع الحكومات والجهات المانحة األخرى ومنظمات المجتمع األهلي، ستقترح 

برامج الفرص االستراتيجية القطرية في الصندوق أين يجب أن تُنفَّذ أنشطة الصندوق، وستحدد 

صرة للفقراء وتدابير عليها، والشراكات األساسية المناللتركيز  يينفقراء الريفالمن  معينةمجموعات 

عالية المستوى إلى حد ما، ولكن يجب أن تحدد األولويات  وهذه البرامجاالستهداف التي ستُطبَّق. 

والتدخالت وسمات التصميم التي ستكون  المحددة من حيث المجموعاتسواء العامة لالستهداف، 

نامج تمويل القطاع الخاص، األكثر مالءمة وفعالية وستُطبَّق على جميع األدوات )بما في ذلك بر

 (.وغيرهماوبرنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 البناء على الدروس المستفادة األخيرة، من خالل فيما يتعلق باالستثمارات المحددة، و :االستثمارات

هي ضمان . والطريقة األولى في مجال االستهداف بعدة طرق أساسيةيجب تعزيز عمليات الصندوق 

الوقت والموارد الكافية باكرا في مرحلة التصميم، بحيث تكون اعتبارات االستهداف أساسية في 

برنامج 
القروض 

 والمنح

 اسات والمعرفةيلسا االستثمارات

 برنامج العمل
 

 التمويل المشترك

برنامج 
تمويل 
القطاع 
 الخاص

 

 المشاركة في السياسات
برامج الفرص االستراتيجية القطرية، التنسيق والمواءمة مع األولويات 

 الوطنية وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

 الشراكات
الحكومة، والمؤسسات المالية الدولية، والوكالتان 

 والوكاالتاألخريان اللتان تتخذان من روما مقرا لهما، 

الخاص والمجتمع األهليالثنائية، والقطاع   

 

 المعرفة

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، واالبتكار 
 والتكنولوجيا

 المنح العادية

 

+ 
 األثر

 التعميم المتكامل
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مرهون بتشخيص دقيق للفقر والسياسات، وكذلك بتدخالت التصميم وليس مجرد مسألة امتثال. وذلك 

للمشروعات،  رات المفاهيميةسينات في جودة المذكمستندة إلى األدلة، ويتطلب في البداية تح

والطريقة  والتقديرات االجتماعية في إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي، وتقارير التصميم.

الثانية هي ضمان أن لدى المنفذين الحوافز والقدرات لتنفيذ التصميم بطرق تضمن إدماج المجموعة 

ذلك كتيبات عن التنفيذ . وسيتطلب الل التدخالتمن خ الحصائل واآلثار المنشودة يقالمستهدفة وتحق

لمشروعات وتدريبا ودعما لوحدات تنفيذ المشروعات. وختاما، يجب على الرصد الجودة لالعالي 

الروتيني في تقارير منتصف المدة وتقارير إنجاز المشروعات وتقييمات المشروعات أن يقيس أداء 

تحليال دقيقا للقيمة مقابل المال، حيث يكون االستهداف االستهداف. وسيتيح إطار منطقي شديد الوضوح 

وكما ورد آنفا، تُطبَّق هذه المعايير على جميع األدوات المختلفة التي قد تُستخدَم داخل عامال حاسما. 

 البلدان، سواء في عمليات سيادية أو غير سيادية.

 :إدراج اعتبارات االستهداف في توليد المعرفة، والشراكات والمشاركة في يُعَد  السياسات والمعرفة

وتعزز إحداها األخرى. وعلى سبيل المثال، يجب أن تكون األدلة على كفاءة  ايالسياسات أساس

( أجزاء أساسية في جدول أعمال التنمية )فهم ما ينجح وَمن المستفيد االستهداف والتبعات على آثار

ومن ثم يمكن استخدام هذه األدلة في حوار السياسات الجاري مع الحكومات بشأن التعلم في كل بلد. 

والتوجهات تصميم استثمارات محددة وتنفيذها، ويمكن استخدامها أيضا للمساعدة في تحديد األولويات 

ة القطرية المقبلة والقروض والمنح الالحقة.لالستراتيجي
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 نظرية التغيير

 عرض المشكلة -ألف

قبل توضيح نظرية التغيير، من المفيد البدء بعرض المشكلة لتحديد المسائل الحالية التي يجب معالجتها، استنادا  -1

مستفادة أخرى. ويمكن  استنتاجات المذكرة التجميعية التقييمية الصادرة عن مكتب التقييم المستقل ودروسإلى 

: األدلة، والمعرفة والعملية. وتحدث هذه الفجوات وهي إيجازها من حيث الفجوات في ثالثة مجاالت مترابطة

 في مراحل مختلفة في دورات االستراتيجيات القطرية والمشروعات، من التصميم إلى التنفيذ والتقييم.

 الفجوات في األدلة والمعرفة والعملية طوال دورة المشروع :1الجدول 

 التقييم التنفيذ التصميم 

ف تجزئة وتحليل المجموعة ضع األدلة

المستهدفة، ومحركات الفقر، 

 واألدلة لدعم نظرية تغيير واضحة

عدم وجود بيانات مفصلة 

للتوصل إلى استنتاجات دقيقة 

 عن حصائل االستهداف

 

من دون وجود نظريات تغيير 

قوية للمجموعة المستهدفة، 

مؤشرات قياس التغييرات تكون 

 في العملية والحصائل ضعيفة

حصائل وآثار تقييم ال يجري 

زيع من خالل التقييمات؛ التو

انعدام تحليل  االفتقار إلى

 التجانس في الحصائل واآلثار

 

تميل مشروعات البنية التحتية 

يز على بوجه خاص إلى الترك

النتائج المادية بدال من اآلثار 

 على المجموعة المستهدفة

 
همة عدم تضمين جوانب م

للمجموعة المستهدفة )مثل 

 الحياة( نوعية

فهم غير متسق لتعريف المجموعة  المعرفة والمهارات

 المستهدفة

 

دى نقص المعرفة/المهارات ل

أفرقة التصميم بشأن سمات 

وقاعدة مناصرة للفقراء ميم الالتص

 َمن المستفيدما ينجح و األدلة بشأن

عدم معالجة فجوات القدرات 

داخل أفرقة تنفيذ المشروعات 

 بطريقة مالئمة

 

 

عدم ترجمة تصميم االستهداف 

 في الممارسة العملية

 

تركيز إداري غير متكافئ على 
 االستهداف

ر أدلة التقييم القائمة، أو عدم نش

الممارسات الجيدة عبر  تبادل

 المشروعات/األقاليم

 

عدم نشر األدلة بطريقة فعالة 

 ألغراض مناصرة السياسات

يُجرى التحليل في وقت متأخر جدا  العملية

من العملية بحيث يتعذر إدراجه 

 كامال في التصميم

 

مشاركة ضئيلة أو معدومة من 

المجتمعات المحلية واألفراد في 

 المجموعة المستهدفة

جداول زمنية غير مالئمة 

للوصول إلى المجموعة 

المستهدفة وإفادتها بطريقة 

، وغالبا ما يكون الوصول فعالة

إليها أصعب من الوصول إلى 

الميسورين وتحتاج إلى دعم 

 مستمر أكبر

ال تشمل التقييمات باستمرار 

فرصا للحصول على التعقيبات 

 من المجموعة المستهدفة
 

محدودية الموارد الالمركزية 

الفعالَين، لدعم المعرفة والتعلم 

داخل الصندوق وخارجه من 

لتأثير في الشركاء أجل ا

 االستراتيجيين

الصندوق، نظرا إلى أن كفاءة االستهداف وضع البرامج في جميع هذه الفجوات تبعات مباشرة على  علىتترتب  -2

احتياجات ن التصاميم ال تتناسب بالقدر الكافي مع تكون عليه ألأدنى مما يمكن أن  اآلثار العامة للتنميةو

تقليص من حيث والفوائد تميل لمصلحة الميسورين. ولها أيضا تبعات خارج الصندوق، المجموعة المستهدفة، 

أقصى قدر  وعدم تحقيقإلى الفقراء،  الحكومية األوسع للوصول مجاالبروضع والوطنية التأثير على السياسة 

 مع الشركاء اآلخرين.أوجه التآزر من 
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 نظرية التغيير -باء

تعالج نظرية التغيير هذه الفجوات بطريقة مباشرة من خالل أربعة نواتج يعزز أحدها اآلخر، وتحدد  النواتج. -3

 على أكمل وجه: في الصندوق القيام به كي تُنفَّذ سياسة االستهدافما يجب على الصندوق 

 حوافز المنظمة وعملياتها وإجراءاتها وأولوياتها  لضمان اتساق المؤسسية تعزيز القيادة وااللتزامات

 ؛االستراتيجية مع احتياجات السياسة، وتوليد الزخم الكافي لتحقيق النتائج

 البيانات وتصنيفها جمعلتحسين االستهداف طوال دورة المشروع من خالل تحسين  توليد األدلة 

 واألبحاث المناصرة للفقراء؛

  لدى الموظفين والمنفذين في الصندوق، ليتمكنوا من بناء  المعرفة، وتعزيز التعلم وبناء القدراتنشر

 توسيع نطاقها؛نظم استهداف فعالة وقابلة للرصد و

  مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات التفكير المماثل التي يمكنها مساعدة الصندوق بناء الشراكات

كثر للوصول إلى السكان األير فيها من أجل توسيع نطاق النُّهج الفعالة على تجريب السياسات والتأث

 نهاء الفقر والحد من أوجه عدم المساواة.إل عزلة

محددة بمرور الوقت ومع تعاقب خطط العمل. وقد النشطة األستتغير  بما أن اإلطار يمتد لعشر سنوات، -4

 ُوضعت مجموعة داللية من األنشطة لخطة العمل األولى:

 من خالل: استعراض العمليات المؤسسية لضمان وصول الموارد واآلثار  المؤسسي االلتزام اءبن

بفعالية إلى المجموعة المستهدفة من الصندوق. وقد يشمل ذلك زيادة المساءلة عن نُهج االستهداف 

 واالستكشاف لقياس فعالية االستهداف طوال دورة البرنامج.

 تحسين جودة التحليل االجتماعي وتحليل الفقر وتوليد بيانات سليمة من خالل:  األدلة توليد تعزيز

تصميم وتنفيذ مسارات تمكين متمايزة لألشخاص الذين ومفصلة عن الفقر يمكن أن يُسترشد بها في 

وستساعد تقديرات األثر وسائر المبادرات البحثية وفي وضع نظم رصد فعالة.  ،يعيشون في الفقر

وستُستَخدم دوق وشركاءه على تقدير أداء االستهداف ودرجة استحواذ النخبة. المناصرة للفقراء الصن

الشامل إلثبات فوائد االستهداف المناصر للفقراء من حيث النمو األدلة التي يجري توليدها أيضا 

 وللمشاركة بنجاح في التوعية وحوار السياسات، والحقا في توسيع النطاق.

 مكانات الهائلة اإل مجموعة من مبادرات التعلم واالستفادة من توفيرمن خالل:  القدرات تطوير دعم

 جنوب. وسيضع الصندوق أيضا إرشاداتللتعلم بين األقران، مثل طرق التعلم والتبادل بين بلدان ال

بشأن مجموعة من المجاالت المواضيعية، بما في ذلك التخرج وإدماج  دوات جديدة ومحدثة لموظفيهوأ

 عاقات.األشخاص ذوي اإل

  للوصول إلى الحاجة إلى بناء القدرات وااللتزام لدى الحكومات  السياسات وحوار الشراكةستعالج

وسيتطلب ذلك استثمارات  .لحد من أوجه عدم المساواة في الريفالسكان األكثر عزلة إلنهاء الفقر وا

في البرامج والمبادرات المشتركة على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية، وكذلك من خالل 

 وحوار السياسات.للترويج البرامج التكميلية والممولة بمنح، 

 االفتراضات األساسية في تحقيق النواتج هي على الشكل التالي: -5

  للمشاركة وفعالة.منتجات المعرفة مالئمة ومحفزة 

 تقسيم المسؤوليات وأعباء العمل مع إتاحة الوقت الكافي للموظفين  مستويات التوظيف كافية، ويتسق

 لبناء معرفتهم.
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 .تعزز القيادة المؤسسية التغيير اإليجابي في المنظمة 

 .تتوافر موارد كافية 

داخلية خاصة بالصندوق، وبما أن النواتج تخضع بالكامل لسيطرة المنظمة، ستُخفَّف  وبما أن هذه االفتراضات -6

مراقبة   سيما عن طريقال آثار عدد كبير من المخاطر عند هذا المستوى من خالل اإلدارة التكيفية الحذرة،

على  وبزيادة التركيز م من الناحية الكميةع التقدجودة األدلة ومنتجات المعرفة والعمليات التي تولدها، وتتبّ 

الناحية النوعية، ومن خالل القيادة النشطة وتعزيز أبطال التغيير الداخليين. وتشمل المخاطر الخارجية غير 

الخاضعة لسيطرة الصندوق األزمات العالمية الواسعة النطاق التي تحدث خلال كبيرا في األنشطة العادية )مثل 

 دي الحاد، والنزاعات المتصاعدة(.الجوائح العالمية، واالنكماش االقتصا

يجب أن تقود النواتج األربعة إلى الهدفين االستراتيجيين للسياسة، كما وردا في النص  األهداف االستراتيجية. -7

 الرئيسي:

 الصندوق نصيرا الحتياجات السكان الريفيين الذين يعيشون في  أن يكون: 1 الهدف االستراتيجي

، بصفته مجّمعا للتمويل، ومن خالل إعادة مع شركائه الصندوقسيقوم و .وأولوياتهم وتطلعاتهم ،الفقر

تأكيده على موقعه كنصير للسكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر ولجدول األعمال الخاص بأهداف 

 ،التنمية المستدامة/عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

. وسيؤثر شامال حقا لنموا أن يكونلضمان  يينففقراء الريالاالستثمارات الموجهة إلى  14بتحفيز

الصندوق في السياسات والبرامج والنظم من خالل االستفادة من مهمته الفريدة وحضوره القطري 

 الة والمستجيبة المناصرة للفقراء وتوسيع نطاقها.والعالمي لدعم االستثمارات والنُّهج الفع

 الريفيين الذين يعيشون في الفقر  ز الصندوق نطاق وصوله إلى السكانسيعز: 2 االستراتيجي الهدف

واألشخاص المتخلفين عن الركب، وأثره عليهم من أجل تحفيز التحوالت الريفية مع الحد من أوجه 

زيع ويلتزم الصندوق بمعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة األبعاد في تو عدم المساواة في الريف.

األصول، والفرص االقتصادية، والقدرة على الصمود، وعالقات القوة والحقوق من خالل توجيه 

واألشخاص  الريفي أي السكان الذين يعيشون في الفقر –استثماراته إلى َمن هم األكثر حاجة إليها 

المتخلفين عن الركب. وسيعالج الصندوق الروابط المعقدة بين األشكال المتقاطعة لعدم المساواة النابعة 

، واإلثنية واإلعاقة، وبين أشكال لى أساس المنظور الجنساني، والسنمن الهويات المنسوبة اجتماعيا ع

 الحرمان المتعددة.

 ما يلي:ي ترجمة النواتج إلى أهداف استراتيجية االفتراضات التي تؤخذ في االعتبار فتشمل  -8

  الشركاء المنفذين بحوافز ومهارات كافية لترجمة المعرفة إلى لدى الصندوق و ن فيموظفواليتمتع

 عمل من أجل تحسين االستهداف.

 للموافقة على المشروعات التي تصل  رادة السياسية وااللتزاماإلما يكفي من تتمتع الحكومات الشريكة ب

 لى المجموعة المستهدفة من الصندوق وتفيدها بطريقة فعالة، والمشاركة في تمويلها، وتنفيذها.إ

  أن تُبنى بطريقة تدريجية وفعالة شراكات متعددة القطاعات خارج الزراعة.يمكن 

                                         
14

للصندوق مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية )وزارات المالية، والزراعة، والشؤون االجتماعية،  
ندوق؛ والشركاء اإلنمائيين )األمم المتحدة، والوكاالت والبيئة(؛ والمجتمع المدني ومنظمات المنتجين التي تمثل المجموعة المستهدفة من الص

 الثنائية والمتعددة األطراف(؛ والقطاع الخاص كمصادر للتمويل ومتلقين له.
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السياق  االفتقار إلى االلتزام المالي بسبب القيود على الحيز المالي )ال سيما في ضوءوتشمل المخاطر األساسية  -9

المالي العالمي الذي سيسيطر على السياسة في سنواتها األولى( أو التبدل في أولويات التنمية العالمية بسبب 

 أزمات عالمية إضافية غير متوقعة.

ستضاعف أثر الصندوق يجب أن يقود الهدفان االستراتيجيان للسياسة إلى ثالث حصائل  الحصائل واآلثار. -10

ويعني ذلك زيادة االستثمارات في السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر والفقر  2030.15 بحلول عام

المدقع لتصبح سبل عيشهم ونظمهم الغذائية أكثر قدرة على الصمود، وتزداد قدراتهم اإلنتاجية ودخلهم، وفي 

في المؤسسات  إيصال صوتهم ليتمكنوا من تغيير "قواعد اللعبة"تتعزز قدرتهم على الفعل ونهاية المطاف 

طريقا طويل األمد ومستداما، إنما غير مباشر،  1الهدف االستراتيجي  ل. ويمثاالستبعادتكرس والسياسات التي 

الهدف االستراتيجي  في السياسات وبرامج الشركاء، في حين أنلبلوغ هذه الحصائل، من خالل تعزيز التغيير 

مباشرة. ويرسي هذان الطريقان  يتحكم فيهاصندوق التي تغيير من خالل برمجة اللهو طريق أكثر مباشرة ل 2

توازنا بين احتياجات التغيير الفوري على األرض والتغييرات األبطأ واألطول مدى المضمنة في المؤسسات 

 والنظم.

لن يساهم التحول التحفيزي الشمولي في النظم الريفية والغذائية حيث ال يُتَرك أي أحد متخلفا عن الركب  أثرو -11

أهداف  تحقيق فيبطريقة استراتيجية بل أيضا  ،من أهداف التنمية المستدامة 2و 1الهدفين  تحقيق فيفقط 

)العمل  8)المساواة بين الجنسين(، والهدف  5أخرى للتنمية المستدامة مضمنة في عمل الصندوق، مثل الهدف 

 )العمل المناخي(. 13اواة( والهدف )الحد من أوجه عدم المس 10الالئق ونمو االقتصاد(، والهدف 

هذه الحصائل واآلثار مع األهداف االستراتيجية والغاية والرؤية االستراتيجية لإلطار االستراتيجي  وتتسق -12

تطلعا نحو األمام، ألنه يُتوقع أن تظل مالئمة طوال فترة السنوات العشر الكاملة لهذه الحالي، ولكنها أكثر 

 السياسة.

 ألهداف السياسة االستراتيجية والحصائل واآلثار ما يلي:ت تشمل االفتراضاو -13

  ،تحسين حياة المجموعة من أجل  اتنفيذا جيدمنفذة ومصممة بطريقة فعالة والمشروعات مالئمة

 المستهدفة من الصندوق.

  )الصدمات التي يتعرض لها المشاركون في المشروعات )سواء كانت متعلقة بالمناخ والبيئة أو مالية

 في تصاميم المشروعات.المتوخاة هي ضمن المستويات 

  تبقى أولويات التنمية والتمويل العالمية متسقة مع الرؤية االستراتيجية للصندوق والمجموعة المستهدفة

 منه.

 في من اإلرادة السياسية والموارد لتحسين أطر السياسات وآليات التنفيذ بطريقة كي تتمتع الحكومات بما

 تدريجية.

ن مستويات أعلى من المخاطر، ألما على تحينطوي واالنتقال من األهداف االستراتيجية إلى الحصائل واآلثار  -14

الكثير يقع خارج سيطرة الصندوق المباشرة. ويشمل ذلك الصدمات المناخية والبيئية غير المتوقعة أو اندالع 

قوض ت والتي من شأنها أن ويجب إدراجها في تصاميم المشروعات(بل تلك التي يمكن  بعيدا عنالنزاعات )

العالمية  أيضا مخاطر محدقة بالتنمية يشمل ذلكوأثر المشروع عليها. واإلدماج المتوقع للمجموعة المستهدفة 

من خالل إدارته االستراتيجية الفعالة. هافيفختجاوز تلك التي يستطيع الصندوق تتالتمويل  وأولويات

                                         
 التقرير عن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 15



 EB 2022/137/R.5  الملحق الثالث

21 

 نظرية التغيير

 

من خالل تحليل الفقر السليم  يجري توليد األدلة

عند التصميم، وتحسين الرصد واإلبالغ والتقييم 

 واألثر

سيعزز الصندوق نطاق وصوله إلى السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر واألشخاص المتخلفين عن 

 أجل تحفيز التحوالت الريفية مع الحد من أوجه عدم المساواة الركب، وأثره عليهم من

لتوسيع  الشراكات ومبادرات حوار السياساتتعزيز 

نطاق نظم االستهداف الفعالة التي تعزز اإلنصاف 

 الريفي

الصندوق نصيرا الحتياجات السكان الريفيين الذين يعيشون في الفقر وأولوياتهم  أن يكون

 وتطلعاتهم

المتخلفين عن الركب ومنظماتهم في قدرة 

المناطق الريفية على الفعل وإيصال 

 صوتهم وتمكينهم

تعزيز القدرات اإلنتاجية لألشخاص الذين يعيشون 

في الفقر والفقر المدقع واألشخاص المعرضين 

 للمخاطر، ووصولهم إلى األسواق ودخلهم

توفير سبل عيش ونظم غذائية أكثر قدرة على 

 واستدامة وتنوعا وشموالالصمود 

 األثر  2و 1متخلفا عن الركب: هدفا التنمية المستدامة  افي النظم الريفية والغذائية حيث ال يُترك أحد شاملتحول تحفيزي 

 الحصائل

األهداف 

 االستراتيجية

 النواتج

بين الصندوق والشركاء  نشر المعرفة وتعزيز القدرات
لتصميم استراتيجيات استهداف فعالة وقابلة للرصد 

  وتوسيع نطاقها، وتنفيذها

باالستهداف  االلتزام المؤسسيتعزيز 

  المناصر للفقراء واإلنصاف الريفي

المؤسسي، ووضع اإلجراءات إرساء االلتزام 

واستكشاف النُّهج لقياس فعالية االستهداف على مدى 

 دورة البرنامج

 

وضع إرشادات ودليل 

الممارسين، بما في ذلك 

بشأن التخرج وإدماج 

 منظور اإلعاقة

 

إطالق مبادرات لبناء 

القدرات وتحسين الدعم 

التقني للمشروعات في جميع 

 مراحل دورة البرنامج

زيادة المساءلة عن 

 االستهداف

 

إعداد مبادرات مشتركة 

مع الجهات الفاعلة 

التي يمكنها والمنظمات 

دعم التجريب، وحوار 

السياسات وتوسيع 

 نطاق نُهج االستهداف

 األنشطة


