مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل ()IPC-IG
تم التحديث في يناير 2019

في عام  ،2019أكمل مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل  15عاما ً من العمل كمنتدى عالمي رائد في الحوار الجنوبي-جنوبي في سياسات التنمية ،هادفا ً بذلك توسيع
معرفة وقدرات الدول النامية في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الفعالة من أجل الوصول إلى النمو الشامل .ويسترشد عمل المركز باتفاقية شراكة بين حكومة البرازيل التي
تمثلها وزارة االقتصاد والمعهد الوطني للبحوث االقتصادية التطبيقية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وفي اآلونة األخيرة ،تلقى المركز الدعم التشغيلي من المكتب القطري
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البرازيل ويتم استضافة المركز من قبل المعهد الوطني للبحوث االقتصادية التطبيقية ويشارك باحثي المعهد بإسهامات كبيرة في نشاط المركز.
ومنذ تأسيسه في عام  ،2004عمل المركز على تلبية طلبات بلدان الجنوب ،وكذلك تطوير وتوفير حلول خاصة بكل بلد وسياق ويؤطر المركز عمله حول ثالثة أعمدة وهي:
إنتاج المعرفة؛ مشاركة المعرفة؛ وتعزيز القدرات.

مشاريع عام 2018
في عام  ،2018نفذ المركز  24مشروعا ً في أنغوال والبرازيل ومصر وكينيا وموزمبيق ،و 20بلدا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ويتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون
الوثيق مع الجهات المانحة والشركاء البرازيليون والدوليون ،بما في ذلك :صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ؛ منظمة األغذية
والزراعة (الفاو) ؛ برنامج األغذية العالمي؛ وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في الحكومة األسترالية ؛ المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ،بالنيابة عن الوزارة االتحادية
األلمانية للتنمية والتعاون االقتصادي ؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ؛ معهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة؛ مؤسسة الفضاء العمومي1؛ شركة نايكي؛ الوكالة
الفرنسية للتنمية؛ صندوق الدفاع البيئي؛ برنامج االتحاد األوروبي لنظم الحماية االجتماعية ،ومجلس التعاون المشترك بين الوكاالت للحماية االجتماعية.
ويعمل المركز أيضا بالشراكة مع الوزارات والوكاالت البرازيلية في المجاالت االجتماعية  -االقتصادية والبيئية ،وأمانة الشؤون االستراتيجية لرئاسة الجمهورية ،ووكالة
التعاون البرازيلية ،والمعهد الوطني للبحوث التطبيقية ووكالة المياه البرازيلية .وفيما يلي قائمة بمشروعات المركز ونتائجها:

•تأثير ميزات الحماية االجتماعية على النمو والمساواة :تحديد الدور الذي تلعبه ميزات الحماية االجتماعية على النمو الشامل؛
•رصد وتقييم مشروع برنامج األغذية العالمي “ التغيير االجتماعي والتغيير السلوكي من خالل االتصال” في مقاطعة مانيكا في موزمبيق :رصد وتقييم
مشروع مبتكر يهدف إلى التغيير االجتماعي والتغيير السلوكي لتحسين صحة وتغذية األطفال في مانيكا؛
•تعزيز الرصد والتقييم المراعي للطفل في برامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية في مصر :تحسين الرصد والتقييم للجانب المراعي لألطفال في برامج
تكافل وكرامة للتحويالت النقدية في مصر وتقديم المساعدة –الفنية -لوزارة التضامن االجتماعي فى مصر؛
•دعم إنتاج المعرفة عن الحماية االجتماعية وتحليل السياسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :دعم إنتاج المعرفة عن الحماية االجتماعية وتحليل
السياسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتوفير الدعم الفني عن بعد عند الطلب لمكاتب اليونيسيف ال  16في المنطقة وكذلك الدعم الفني فى
الموقع لبعض المناطق المختارة؛
•رصد وتقييم مشروع “القرى األولمبية” فى ريو دى جانيرو الذي تقوم به شركة نايكي :دعم الرصد والتقييم ألهداف شركة نايكي لمشروع استحداث 22
قرية أولمبية في ريو دى جانيرو من خالل تحديد بيانات مرجعية وبيانات لفترة منتصف التنفيذ؛
•تقييم تأثير تدخالت برنامج الغذاء العالمي لتحسين الوصول إلى األسواق لصغار المزارعين الضعفاء في موزمبيق :تقييم تأثير برنامج األغذية العالمي لدعم
 14منظمة لصغار المزارعين يهدف إلى تحسين وصولهم للسوق وتحسين النتائج التغذوية الخاصة بأعضاء هذه المنظمات؛
•تقييم تغطية وميزات تدخالت برنامج األغذية العالمي الخاصة بأثراء األغذية في موزمبيق في آطار برنامج هدف األلفية األولى :استعراض التغطية
والميزات التي نتجت عن تدخالت برنامج األغذية العالمي ألثراء األغذية األساسية في موزمبيق في أطار مبادرة هدف األلفية األولي؛
•تعزيز الفرص أمام الشباب الضعفاء  -االستماع إلى أصواتهم إلعالم السياسات :إنتاج دراسة تستند إلى األبحاث األصلية تهدف إلى التأثير في صنع
السياسات من أجل تسهيل مشاركة الشباب في القوى العاملة والنظم التعليمية في البرازيل؛
•دراسات ومقترحات التخاذ تدابير من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم  6حول المياه والصرف الصحي :تطوير الدراسات واقتراح استراتيجية
آلليات الرصد واإلدارة للبرامج والسياسات العامة في البرازيل التي تسهم في تحقيق األهداف الفرعية لهدف التنمية المستدامة رقم  6حول المياه والصرف
الصحي ومن أجل دعم الوكالة البرازيلية للمياه في رصد ومتابعة تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6؛
•برنامج تنمية القدرات لتعزيز استخدام تحليل الفقر في السياسات :تعزيز استخدام تحليل الفقر من خالل منظمة األغذية والزراعة وشركائها ،وذلك بهدف
دعم سياسات المغرب وبنما في تحقيق هدفي التنمية المستدامة رقم  1ورقم 2؛
•دراسات حول تحديات البرازيل لعامي  2018و :2019إنتاج الدراسات والمنهجيات والبرامج الرقمية حول المواضيع التالية :إصالح نظام االمان االجتماعي
على مستوى البلدية ومستوى الدولة؛ تأثير إصالحات نظام المعاشات؛ التأثير طويل األمد إلصالح نظام المعاشات على النمو االقتصادي؛ النظم الفوضوي
لتقنين السياسات العامة؛ األثر األجتماعي لإلنفتاح األقتصادي؛ والتعاون البرازيلي كنوع من القوة الناعمة التي قد توسع من العالقات الخارجية للبرازيل؛
•تقييم المرحلة الثانية من برامج  :Pró-Semiárido and Dom Helder Câmaraتصميم وتحليل التقييم المرجعي ألثر المرحلة الثانية من برامج
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  Pró-Semiárido and Dom Helder Câmaraوتطوير مقترح العينة الخاصة بدراسات األثر المرجعي
لمشاريع جديدة في مراناهو وسييرا وبياوي؛

•دعم نشر عدد مجلة السياسات في دائرة الضوء بعنوان “النساء في العمل :معالجة الفجوات”
•دعم لوزارة الحماية االجتماعية في كينيا لمراجعة وتحديث السياسة الوطنية للحماية االجتماعية للعام  2012وتيسير الحوار بين الحكومة واصحاب
المصلحة :دعم حكومة كينيا في مراجعة وتحديث السياسة المذكورة لكي تتوائم مع المعايير الوطنية الحالية للحماية االجتماعية؛
•نفقات التغير المناخي في البرازيل :دعم أهداف حكومة البرازيل الخاصة بتحديد وتصنيف وتعزيز الشفافية بشأن التمويل الوطني المعني بالتغير المناخي؛
•دراسات حول تدفق المساعدات اإلنمائية الرسمية للبرازيل واالئتمان المشروط الذي حصلت عليه البرازيل :تطوير دراسة تهدف إلى تحديد وتصنيف
وتوصيف تدفقات المساعدات االنمائية الرسمية للبرازيل مع التركيز على مشروعات التنمية المستدامة وتحليل االئتمان المشروط الذي حصلت عليه
البرازيل مع مرعاة االلتزمات الدولية؛
•بوابة تقاسم المعرفة حول الحماية االجتماعية :تيسير تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون بشأن سياسات الحماية االجتماعية بين الحكومات ومراكز
البحوث والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المهتمة؛
•التضافر ما بين االستدامة والمحافظة على الغابات واستعادتها والتنمية الزراعية :خارطة الطريق لالقتصاد الريفي البرازيلي في القرن الحادي والعشرين :تنظيم
ورشة عمل في البرازيل تجمع الخبراء الفنيين البرازيليين والدوليين الرئيسيين ،باإلضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومة البرازيلية والمجتمع المدني؛
•تكييف منهج برنامج القيادة والتحول في بناء وادارة أرضيات الحماية االجتماعية في إفريقيا إلى دورة تدرس عبر االنترنت ينظمها موقع سوشال بروتكشن
دوت أورج 2وبدعم من منظمات تعليمية عبر االنترنت مثل جامعة إفريقيا الشبكية؛
•ترجمة منهج ترانسفورم 3ذو ال  5أيام الخاص بالحماية االجتماعية إلى البرتغالية؛
•ترجمة منهج ترانسفورم 3ذو ال  5أيام الخاص بالحماية االجتماعية إلى الفرنسية؛
•تنظيم الدورة الثانية من ترانسفورم 3وتدريب الميسرين :تقديم دورة لمدة  10أسابيع في عام  2018من خالل موقع سوشال بروتكشن دوت اورج 2وتقديم
التدريب لخمس ميسيرين دورات شبكية لدعم عملية التعلم وتعزيز التعاون بين المشاركين؛
•تقديم الدعم لوزارة المساعدة االجتماعية وإعادة اإلدماج وغيرها من المؤسسات الوطنية في أنغوال من أجل تعزيز مبادرات المساعدات والحماية
االجتماعية في البلد :تقديم المساعدة الفنية من أجل تعزيز القدرات في قطاع الحماية االجتماعية في أنغوال ،وال سيما في توفير التعليمات والمشورة من
الخبراء في الرصد والتقييم لسياسات الحماية االجتماعية؛
•وضع مخطط شامل للمناهج الدراسية ومحتوى لدورة تعليم إلكتروني بشأن الحد من الفقر وتقديم ورشتي تطوير قدرات :من أجل تمكين موظفين رئيسيين في مجال
التنمية في البلدان األعضاء في منظمة االغذية والزراعة من أجل معالجة الحد من الفقر بطريقة شاملة ومستدامة عبر اعتماد نظام متكامل ونهج متعدد التخصصات.
حقائق وأرقام
ينتج المركز أبحاث سياساتية قائمة على األدلة ،والتي يتم تقديمها من خالل العديد من صيغ النشر المختلفة ،بد ًءا من ملخصات االبحاث ذات الصفحة الواحدة
والتي تعد من أشهر منتجات المركز إلى مجلتها الرائدة ،السياسات في دائرة الضوء ،إلى أوراق العمل الفنية وبيانات السياسات األكثر تقد ًما .ويتم توفير هذه
االصدارات عبر االنترنت مجانا ً بالكامل كل شهر وبلغات مختلفة بما ذلك االنجليزية والبرتغالية والفرنسية واالسبانية والصينية والعربية وااليطالية والتركية
والبهاسا وهي لغة اندويسيا.
في عام  ،2018أصدر المركز  172منشورا ً جديداً ،تم تحميلها ما مجموعه  560،000مرة في جميع أنحاء العالم ومنذ عام  ،2004أصدر المركز 1732
منشورا ،تم تحميلها أكثر من  7.5مليون مرة في  179دولة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا على االنترنت او قراءة تقرير انشطتنا في عام .2018

مالحظات:
1. Fundación Espacio Público.
2. socialprotection.org.
3. TRANSFORM.

اإلطار المؤسسى الحالي هو طبقا ً التفاقية عام  2009والتي تم نشرها فى الجريدة الرسمية لحكومة البرازيل الفيدرالية بتاريخ  29يوليو/تموز  ،2009الصفحات .43-44
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