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معلومات عن المركز

مهمة المركز
مركز السياسات الدولي من أجل النمو الشامل هو مركز عالمي رائد للحوار 

الخدمات  المركز بترويج  يقوم  المبتكرة. منذ بدء أنشطته،  التنمية  حول سياسات 
البلدان  للحكومات، بهدف توسيع معارف  المؤسسية  القدرات  لتعزيز  واألدوات 

الشامل. النمو  وتحقيق  االجتماعية  السياسات  وتقييم  وتنفيذ  لتصميم 

تم توقيع شراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة البرازيل في عام 
2002 لوضع أسس المركز الدولي للفقر. بدأت األنشطة في عام 2004، وفي 

عام 2009، تم تغيير اسم المركز إلى مركز السياسات الدولي من أجل النمو 
التنمية. الشامل، لدمج نهج أوسع في سياسات 

لقد تم تعزيز هذه الشراكة منذ ذلك الحين، وفي اآلونة األخيرة، استفاد 
المركز من الدعم اإلداري والتشغيلي من المكتب القطري لبرنامج األمم 

للبحوث  الوطني  المعهد  اليوم  المركز  البرازيل. يستضيف  اإلنمائي في  المتحدة 
وباحثيه. خبرائه  من  مساهمات جوهرية  ويتلقى  التطبيقية  االقتصادية 

الفقر وعدم  للحد من  السياسية والمؤسسية  المركز بتوفير االبتكارات  يلتزم   
المساواة. تقدم هذه المحفظة لمحة عامة عن العمل الذي تم إنجازه والشراكات 
2019. كما تؤكد المعالم  التي طورها المركز منذ إنشائه حتى يونيو/حزيران 

البارزة والمشروعات المهمة من خالل جدول زمني موجز.

تعزيز  المركز في  تتمثل مهمة 
التعلم  وتيسير  السياسات  حوار 

السياسات  النامية حول  البلدان  بين 
المبتكرة   االجتماعية 

الشامل. للنمو 

بحوث السیاسات
القائمة على األدلة

إنتاج المعرفة

منصات مبتكرة لتعزیز
الحوار بین البلدان

تبادل المعرفة 

التنمیة المؤسسیة التي
تستھدف صناع
السیاسات والخبراء

تعزیز القدرات

الركائز الرئيسية
تدور أنشطة المركز حول ثالث ركائز أساسية:

2002

2003

2004

تأسيس املركز الدويل للفقر

 الجدول الزمني لتطور
مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل

املعامل املؤسسية

املواضيع الرئيسية

التوسع اإلقليمي

االفتتاح الرسمي

 بداية أنشطة األبحاث يف 
أمريكا االتنية وإفريقيا

بدء األنشطة
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القيمة المضافة من قبل المركز

إجمالي عدد المشاريع

أين نعمل

منذ تأسيسه، قام المركز بتوسيع 
محفظته بشكل كبير، حيث وصل 

إلى 124 مشروعا اعتبارا من 
يونيو/حزيران 2019.

الموظفين المؤهلين 
تأهيال عاليا ومتعددو 

التخصصات

معيار ألفضل قدرات تنفيذية وتحليليةالوصول العالمي والنشر
الممارسات العالمية

خبرة موجهة من أجل الحكومات 
والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية 

والمنظمات المحلية والدولية

منذ عام 2004، عمل المركز مع شركاء في أكثر من 65 بلد. في حين ركزت معظم مشاريع 
البداية ولكن سرعان ما وّسع  الالتينية وأفريقيا في  أمريكا  بلدان معينة في   المركز على 

 المركز نطاق عمله ليشمل مناطق أخرى من العالم ، بما في ذلك الشرق األوسط وشمال 
آسيا. وجنوب  إفريقيا 

2005

2006

2007

 سلسلة من مناقشات 

 الخرباء وحلقات العمل 

بشأن الحد من الفقر والفقر 

 املتعدد األبعاد واألهداف 

اإلمنائية لأللفية

إطالق برنامج الزمالء 

الزائرين

مبادرات التعلم األوىل حول 

برامج التحويالت النقدية 

بني الربازيل وأفريقيا )وزارة 

التنمية الدولية الربيطانية(

مناقشات حول األهداف 

اإلمنائية لأللفية )املؤسسة 

األملانية للتعاون الدويل(

إطالق برنامج التدريب

 بدء أنشطة الرصد 

والتقييم: تقييم أثر برنامج 

التحويل النقدي املرشوط يف 

باراغواي )املؤسسة األملانية 

للتعاون الدويل(

124
2019

57
2015

15
2010 1

2005

المجاالت التي يتم تنزيل منشورات خاصة بها المجاالت التي يعمل فيها المركز وأين يتم تنزيل 
منشوراته

تم تحميل أكثر من 

ملف منذ عام 2004

تحميل

ملف في عام 
 2019 610,000

8,200,000
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2008

2009

2010

تغري اسم املركز إىل مركز 

السياسات الدولية من أجل 

النمو الشامل 

املؤمترات اإلقليمية والقارية 

بشأن الحامية االجتامعية يف 

أفريقيا )وزارة التنمية الدولية 

الربيطانية واالتحاد األفريقي(

 بداية أنشطة األبحاث يف 

 منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا

سلسلة من الحوارات 

السياسية والندوات الدولية 

حول موضوع النمو الشامل

املنتدى األكادميي الرابع 

بني الهند والربازيل وجنوب 

إفريقيا يف برازيليا

النمو االقتصادي وعدم المساواة

الصحة والتغذية

التعليم

األطفال / الشباب

منظور الجنس

اقتراح أساليب مبتكرة لتعزيز النمو االقتصادي •

رسم الخرائط وتقييم البرامج لتحسين نتائج سوق العمل •

إجراء تحليل للمساحات المالية والنفقات االجتماعية •

تقديم تحليل السياسات الصحية لتحسين رفاهية السكان •

 تقديم الدعم الفني لمبادرات الحماية االجتماعية المراعية لمرضى فيروس  •
   نقص المناعة المكتسبة

تطوير تقييمات لبرامج األمن الغذائي التي تركز على إنهاء سوء التغذية •

تعزيز السياسات التعليمية من خالل تحليل السياسات المتخصصة •

مراقبة البرامج التعليمية •

 إجراء تحليل شامل للسياسات، بما في ذلك اتباع نهج يراعي الطفل  •
   في الحماية االجتماعية

إجراء تقييمات فقر األطفال •

رسم الخرائط ومراجعة وتصميم السياسات التي تراعي الفوارق بين الجنسين •

أنشطة تعزيز القدرات التي تركز على نتائج السياسات الخاصة بمنظور الجنس •

حماية اجتماعية
تقديم الخدمات االستشارية في تصميم السياسات الوطنية للحماية االجتماعية  •

تبادل المعرفة المتخصصة من خالل منصة socialprotection.org على اإلنترنت •

تقديم الدعم التحليلي لتعزيز أنظمة الحماية األجتماعية بما في ذلك الرصد والمتابعة ونظم إدارة المعلومات والسجالت الموحدة •

التنمية الريفية والزراعة
إجراء تقييمات الفقر في الريف •

تطوير التأثيرات وتقييم نتائج سياسات التنمية الزراعية •

إنتاج المعرفة وتعزيز القدرات لتعزيز التنمية الريفية •

سياسات الحد من الفقر والتنمية
إدارة الدورات عبر اإلنترنت وفي الموقع حول تحليل الفقر •

تنظيم الجوالت الدراسية وورش العمل •

توفير خرائط وتحليل وتقييم سياسات الحد من الفقر والتنمية •

تنمية مستدامة
تطوير المقترحات والدراسات لتحسين إدارة الموارد الطبيعية •

حصر الستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ لتعزيز االستدامة •

المواضيع

المستدامة.  للتنمية   2030 المختلفة واليوم يشمل عمل المركز مجموعة متنوعة من المواضيع المشمولة في أجندة  على مر السنين وسع المركز من نشاطاته في المواضيع 
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قام المركز بالعديد من مشاريع البحوث التعاونية، بناًء على طلبات الحكومات وشركاء التنمية. 
وكمخرجات رئيسية، تم إنتاج تقارير بحثية ومنشورات مما يعزز المعرفة بالسياسات االجتماعية. من 

بين الخدمات األخرى، فإن المركز له خبرة واسعة في القيام بعمليات وضع السياسات وتحليل السياسات 
وتصميمها ورصد السياسات االجتماعية، وتشم األمثلة:

تخطيط السياسات

جرد البرامج بشكل منهجي •

 برامج الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات في أفريقيا )2016( 
socialprotection.org اليونيسف، وزارة التنمية الدولية البريطانية ومنصة

برامج الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )2018(
اليونيسف

 برامج الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات في شرق وجنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ )2019(
socialprotection.org ،اليونيسيف، حكومة أستراليا

تحليل السياسات والتصميم

تقييم الفقر واالحتياجات •
مراجعات منهجية ألفضل الممارسات السياساتية •
دراسات القدرات المالية •
تقييم البرامج والسياسات واألطر القانونية والمؤسسية •
المشورة الفنية في تصميم أنظمة الحماية •
االجتماعية، بما في ذلك نظم إدارة المعلومات •

إنتاج المعرفة

 تقييم خيارات برنامج التحويالت النقدية في الرأس األخضر )2015-2013(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حكومة الرأس األخضر

 تحديد الدور الذي تلعبه مزايا الحماية االجتماعية في النمو الشامل )2018-2016(
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية االقتصادية والتعاون

 دراسات ومقترحات لتدابير تحقيق الهدف 6:
 ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع )2019-2017(

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الوكالة الوطنية البرازيلية للمياه والمعهد الوطني البرازيلي 
للدراسات االقتصادية التطبيقية

 تحليل الحيز المالي للحماية االجتماعية المراعية لألطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)2019-2017( 

اليونيسف

  مراجعة وتحديث السياسات الوطنية للحماية االجتماعية في كينيا )2019-2018(
اليونيسف، حكومة كينيا

  استعراض حالة حماية األمومة في مكان العمل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
 الكاريبي )2019(

اليونيسف

المتابعة والتقييم

 تقييم السياسات والبرامج االجتماعية •

تقييمات مستهدفة •

تصميم منهجيات ونظم الرصد والتقييم •

2011

2012

أول مرشوع حول األمن 

 الغذايئ يقوم به املركز: 

تحليل مقارن للهند والربازيل 

وجنوب إفريقيا

يصبح املركز عضواً يف 

مجلس التعاون املشرتك بني 

الوكاالت املختصة يف الحامية 

االجتامعية 

خربة يف تصميم الدراسات 

االستقصائية الكبرية لرصد أثر 

برامج الحامية االجتامعية 

)مكتب اليونيسيف يف اليمن(

ملخصات السياسات حول 

الحامية االجتامعية يف إندونيسيا

سلسلة من األبحاث حول 

 الطبقة الوسطى املتنامية 

 يف البلدان النامية 

)حكومة الربازيل(

مناطق العمل حسب األعمدة

•  رسم خرائط السياسات

•  تحليل السياسات والتصميم
•  المتابعة والرصد

•  الدورات
•  جوالت الدراسة

socialprotection.org منصة  •
•  المنشورات

•  األحداث
•  التواصل

منذ بدء أنشطته في عام 2004، يقوم المركز بتطوير وتقديم 
حلول خاصة بالسياق تتركز حول أركانه الثالثة: إنتاج المعرفة 

وتبادل المعرفة وتعزيز القدرات.

 تم تطوير الحلول مع صانعي السياسات والخبراء، وتمكين 
وتعزيز القدرات والموارد البشرية والمؤسسية.

رفة
لمع

إنتاج ا
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 تقييم تأثير البرنامج التجريبي Tekoporã في باراغواي )2008-2007(
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

  تصميم تقييم أثر برنامج Solidaridad في جمهورية الدومنيكان )2007( 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حكومة جمهورية الدومنيكان

  تقييم تأثير برنامج دعم الغذاء التابع للمعهد الوطني لإلحصاء في موزامبيق )2010-2008(
اليونيسف

 تقييم صندوق التنمية األجتماعية في اليمن )2014-2012( 
اليونيسيف، حكومة اليمن، مؤسسة التفاعل في التنمية

 تنفيذ رصد ودعم تقييم PAA Africa في إثيوبيا ومالوي وموزمبيق والنيجر والسنغال 
)2017-2014( 

برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة، وزارة التنمية الدولية البريطانية، 
حكومة البرازيل

 رصد وتقييم مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في البرازيل )2017-2016(
FIDA ، IICA ، Projeto Semear

تقييم التغطية وفوائد تدخالت تدعيم األغذية )2017-2018( واستعراض مشروع برنامج 
األغذية العالمي لتحسين وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء إلى 

 األسواق في موزامبيق )2019-2017(
برنامج األغذية العالمي

تعزيز مراعاة الطفل في عمليات الرصد والتقييم لبرامج تكافل وكرامة للتحويالت 
 النقدية في مصر )2019-2016(

اليونيسيف، حكومة مصر

مشاركة المعرفة

عزز المركز من النقاش ونشر المعرفة من خالل مجموعة متنوعة من القنوات، مثل المنشورات وبوابة 
تبادل المعرفة للحماية االجتماعية وتنظيم األحداث. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المركز بمختلف أنشطة 

التواصل من خالل وسائل االعالم، بما في ذلك من خالل موقعه على اإلنترنت وقنوات التواصل 
االجتماعي.

 تم ربط جمهور عالمي من الخبراء وصانعي السياسات والممارسين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات 
الشريكة ووكاالت األمم المتحدة من خالل أنشطة تبادل المعرفة التي لعبت دوراً هاماً في دعم النشر 

العالمي ألعمال المركز.

2013

دعم إداري وتنفيذي من 

مكتب برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ يف الربازيل

دراسة سياسات الهجرة 

الدولية، مع الرتكيز عىل 

الهجرة املؤهلة 

الدعم الفني يف تصميم برامج 

التحويالت النقدية وسجالت 

الحامية االجتامعية املوحدة 

)برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

الرأس األخرض(

إطالق مبادرة الربازيل 

التعليمية من أجل عامل خاٍل 

من الفقر )البنك الدويل(

إنتاج المعرفة
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2014

2015

socialprotection.org إطالق

دعم املرحلة الثانية من مجتمع 

مشاركة مامرسات التحويالت 

النقدية يف أفريقيا )البنك الدويل 

واليونيسيف(

القيام بأنشطة الرصد والتقييم 

وإدارة املعرفة الخاصة مبرشوع 

»تشجيع مشرتيات األغذية 

املحلية للمساعدة الغذائية 

يف أفريقيا« )حكومة الربازيل، 

برنامج األغذية العاملي، منظمة 

األغذية والزراعة، وزارة التنمية 

الدولية الربيطانية(

تحليل الحامية االجتامعية 

املراعية لألطفال يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

)اليونيسف(

منتديات أكادميية حول الربيكس

 أصبحت السياسات 

املالية وعدم املساواة 

موضوعني للنقاش

تتبادل الربازيل وإفريقيا 

املعرفة حول دور الحامية 

االجتامعية يف متكني املرأة 

)وزارة التنمية الدولية 

الربيطانية(

socialprotection.org تبادل المعرفة — عن طريق منصة

3541 مشترك

4318 عضوا

91 ندوات عبر اإلنترنت

socialprotection.org عبر اإلنترنت - بوابة تبادل  تتمثل مهمة منصة 
المركز، في  التي استضافها وطورها   - بالحماية االجتماعية  الخاصة  المعرفة 
بالمحتوى  والباحثين  السياسات  االجتماعية وواضعي  الحماية  ممارسي  تزويد 

التعاون بين  القدرات وتعزيز  األكثر شموالً وتحديثاً عن الموضوع لتعزيز 

قائمة  تعاونية  باعتبارها منصة  والمشاركة.  التواصل  والجنوب وتشجيع  الجنوب 
الثنائية  التعاون  على األعضاء، فإنها تستضيف مجموعة من األفراد ووكاالت 

الحكومية  والهيئات  البحوث  الحكومية ومراكز  والمنظمات غير  األطراف  والمتعددة 
المستخدمين. بين  للمعلومات  الحر  التبادل  يتيح  مما  األكاديمية،  واألوساط 

45 مجتمع عبر اإلنترنت

1،287 متابعين

4،030 إعجاب
538،037

زيارة

PIF 9 ما هو الفقر؟

PIF 28  الشباب والعمالة بين البريكس 

 PIF 32  الحماية االجتماعية 
وريادة األعمال وتفعيل سوق العمل

 RR 22  من تقارير األبحاث، 
سياسات األمن الغذائي في سياق البرازيل 

 WP 136 فرض الضرائب وتوزيع الدخل 
في البرازيل: دليل جديد من بيانات ضريبة الدخل الشخصية

PIF 27  نساء بطالت 

PIF 26  عن الطبقة الوسطى

PIF 15 التحويالت النقدية - دروس من أفريقيا وأمريكا الالتينية

 PIF 25  التطورات األخيرة في 
دور وتصميم برامج الحماية االجتماعية 

 PIF 24  دور التعاون فيما بين بلدان الجنوب في 
التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة: التركيز على أفريقيا

435،876 تحميل

107،378

92،876

85،236

63،732

62،473

60،456

56،692

52،868

52،274

1
2

3

6

8

9

10

7

5

4

أكثر 10 ملفات شعبية من حيث عدد مرات التحميل من خالل منشوراتنا، نشارك المعرفة مع جمهور عالمي حقيقي بدون رسوم، ونشارك بنشاط 
في النقاش الدولي حول سياسات التنمية.

أنواع المنشورات

يقدم المركز توصيات سياسات تستند إلى البحوث من خالل مجموعة منشورات مختلفة:

السياسات في دائرة الضوء: السياسات في دائرة الضوء هو المنشور 
الرئيسي للمركز وهي مجلة تسعى إلى تجميع المناقشات السياساتية 

وتثقيف وزيادة الوعي حول موضوعات التنمية المحددة.

ملخصات االبحاث: ملخصات أبحاث السياسة المنشورة من خالل المركز 
تقدم موجزا للتحليالت النظرية والعملية لخيارات السياسات الملموسة في 

مجال التنمية األوسع.

التقارير البحثية: تعرض التقارير البحثية النتائج المنظمة للمشاريع التي 
طورها المركز وغالبًا ما تتضمن تصنيف برامج الحماية االجتماعية 

وتصنيفها في مناطق مختلفة من العالم.

اوراق العمل: أوراق العمل المنشورة من خالل المركز هي أعمال أكثر 
رسمية على النمط األكاديمي تستكشف مواضيع التنمية بعمق.

الورقة الواحدة: هي منشورات قصيرة جًدا ذات شعبية كبيرة تسعى إلى 
تعريف جمهور واسع من القراء باألفكار أو المفاهيم األساسية التي يتم 
استكشافها بتعمق أكبر في األعمال األكبر.

مشاركة المعرفة — المنشورات

حقائق وأرقام اعتبارا من يونيو/حزيران 2019

1،234 من أصحاب المصلحة

4،649 منشور

3،058 متابع

https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus28.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus28.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/PIF32_Social_Protection_Entrepreneurship_and_Labour_Market_Activation.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/PIF32_Social_Protection_Entrepreneurship_and_Labour_Market_Activation.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCCountryStudy22.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCCountryStudy22.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCCountryStudy22.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/WP136_Taxation_and_distribution_of_income_in_Brazil_new_evidence_from_personal_income_tax_data.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/WP136_Taxation_and_distribution_of_income_in_Brazil_new_evidence_from_personal_income_tax_data.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus27.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus27.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus26.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus26.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus15.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus15.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus25.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus25.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus25.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus24.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus24.pdf
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2016

2017

تصميم وتنفيذ دورات لتعزيز 

القدرات يف مجال الحامية 

االجتامعية

املرشوع األول مع القطاع 

الخاص: مرشوع رصد القرى 

 األوملبية مع رشكة ناييك يف 

ريو دي جانريو

دعم مبادرات الرصد والتقييم 

يف مرشوعات الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية يف الربازيل

أول دورات تعليمية عرب 

اإلنرتنت حول الحامية 

حدث تعليمي االجتامعية: ترانسفورم
حول القدرات 

الوطنية في التقييم 
بحضور مشاركين 

من بلدان مختلفة

سيمنار آسيا – 
البرازيل: نظرة 
حول التعاون 
واالندماج 

أهداف التنمية 
المستدامة والمياه 
والصرف الصحي 

في البرازيل: 
الحوكمة 

والسياسات العامة

التداخالت بين 
االستدامة والحفاظ 

على الغابات 
واستعادتها والتنمية 
الزراعية: خارطة 
طريق لالقتصاد 

الريفي في البرازيل 
في القرن الواحد 

والعشرين

تدشين استراتيجية 
الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية 
للبرازيل 2016-
2021 وسلسلة 
من الدراسات 
حول الفقر في 
المناطق الريفية

الحلقة النقاشية 
األولى لعالم من 

دون فقر 
منتدى البريكس 
األكاديمي الخامس

2007

2014

2010

201620182019

العدالة والتنقل 
االجتماعي: بوليفيا 
والبرازيل وكوبا 
وجنوب إفريقيا

البرازيل 

البرازيل البرازيل البرازيل البرازيل البرازيل البرازيل البرازيل 

البرازيل البرازيل البرازيل البرازيل 

الثروات الحقيقة 
للشعوب: مسارات 
من أجل التنمية 

البشرية

التعاون بين بلدان 
الجنوب حول 

التنمية الزراعية 
في أفريقيا

المنتدى األكاديمي 
الرابع بين الهند 

والبرازيل وجنوب 
أفريقيا 

النمو الشامل: ما 
هو وماذا يتطلب؟ 
حوار مع خبراء 
من دول مجموعة 

البريكس

المؤتمر اإلقليمي 
الثنائي حول الحماية 
االجتماعية والحد 

من الفقر

جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 

حوار حول 
السياسات والتعلم 
بين بلدان الجنوب 

بشأن الحماية 
االجتماعية على 
المدى الطويل من 
أجل النمو الشامل
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“مركز السياسات الدولية من أجل 
النمو الشامل هو مشروع مشترك 
بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والحكومة البرازيلية لتعزيز الحوار 
وتيسير التعلم بين البلدان حول 

 السياسات االجتماعية وكذلك
 التنمية الشاملة.”

على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، شارك المركز في تنظيم العديد من األحداث رفيعة المستوى والتي تعد ضرورية الستراتيجيات المركز لتبادل المعرفة 
والحوار. بعض االحداث البارزة تشمل:

تبادل المعرفة — األحداث الرئيسية
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يهدف عمل المركز إلى توفير وتسهيل البناء التعاوني ألنشطة 
تعزيز القدرات في البلدان النامية. تستهدف جهودنا صانعي 

السياسات والخبراء في المؤسسات الوطنية والدولية. 

جوالت الدراسة

تعد الجوالت الدراسية جزًءا ال يتجزأ من نهج المركز في التعلم 
التعاوني. من خالل مقابلة الخبراء التقنيين وزيارة المواقع 

الميدانية، توفر الجوالت الدراسية فرصة عملية للتعلم بعمق من 
تجربة البرازيل في سياسات الحد من الفقر والحماية االجتماعية. 
يتم تكييف محتوى الجوالت مع المتطلبات المحددة لكل مجموعة 

زائرة ويمكن أن يشمل بلداناً أخرى باإلضافة إلى البرازيل.   

الدورات 

تستخدم جميع الدورات التي يقدمها المركز نهجاً متعدد 
التخصصات وتفاعلياً يربط األنشطة العملية ودراسات الحالة 
بالمناقشات النظرية المتعلقة بالمفاهيم األساسية مثل الحماية 

االجتماعية والنمو والفقر.

يقدم المركز دورات مختلفة بناًء على الطلب لتعزيز القدرات 
المؤسسية في مجاالت مختلفة مثل تصميم وتنفيذ أنظمة الرصد 
والتقييم. تقدم الدورات في الموقع وكذلك عبر اإلنترنت وبلغات 
مختلفة بما في ذلك اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية.

 جوالت الدراسة
من الوفود الدولية إلى البرازيل

2018

2019

الذكرى ال 15 لألنشطة

الدعم النشط يف تصميم 

اسرتاتيجيات جديدة للحامية 

االجتامعية )مكتب اليونيسف 

القطري يف كينيا(

مناقشة حول الحامية 

االجتامعية املستجيبة للصدمات 

يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا )اليونيسف(

بداية أنشطة األبحاث يف 

جنوب آسيا 

المسؤولون الحكوميون من تيمور - ليشتي: التعلم من برامج التحويالت النقدية في البرازيل )2009( •

أعضاء المرصد الوطني المغربي للتنمية البشرية: مناقشة حول السياسات العامة للتنمية البشرية  •
والنمو الشامل )2009(

المدير اإلداري للمركز الدولي للحد من الفقر في الصين: تعزيز التعاون في مجال الحماية  •
االجتماعية بين البرازيل والصين )2009(

اللجنة البرلمانية لجنوب أفريقيا المعنية بالتنمية االجتماعية: مناقشة حول كيفية تحقيق نتائج  •
التنمية االجتماعية بشكل أفضل على المستوى المحلي )2010(

 أكاديمية فيتنام للعلوم االجتماعية: نقاش حول تنفيذ وتنسيق السياسات االجتماعية على  •
المستوى المحلي )2010(

 لجنة التخطيط المسبق لجنوب أفريقيا: دراسة برامج الضمان االجتماعي والحد من  •
الفقر في البرازيل )2011(

حكومة إندونيسيا: التعلم من أنظمة الحماية االجتماعية في البرازيل وتشيلي وكولومبيا وبيرو )2012( •

معهد التخطيط في جامايكا: مناقشة أفضل الممارسات واألطر المؤسسية للحد من الفقر في البرازيل  •
وتشيلي وكولومبيا وبيرو )2014(

حكومة جمهورية أوغندا: قيادة وتعزيز تنسيق تدخالت الحماية االجتماعية )2016( •

المسؤولون الحكوميون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مالي: تعزيز التنسيق بين  •
القطاعات لتدخالت الحماية االجتماعية )2017(

أمثلة من الدورات
 ورشة عمل حول طرق تقييم األثر للباحثين واألكاديميين في  •

 مصر )2014( مركز العقد االجتماعي وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في مصر

الدورة التدريبية حول الحماية األجتماعية في أنغوال )2017-2016( •
اليونيسيف، الجامعة الكاثوليكية في أنغوال، وزارة المساعدة االجتماعية 

وإعادة اإلدماج

• 
الدورة التدريبية حول الرصد والتقييم لبرامج الحماية األجتماعية في 

موزمبيق )2016-2017( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وزارة 
الشؤون الجنسانية والطفل والعمل االجتماعي في موزمبيق، والمعهد 

الوطني للعمل االجتماع، ومركز تحليل السياسات بجامعة إدواردو 
موندالن والمعهد الوطني لإلحصاء

تكييف منهج القيادة في التحول االجتماعي »ترانسفورم« وتحويله  •
 socialprotection.org إلى دورات عبر اإلنترنت متاحة على

والجامعة االفتراضية األفريقية )2017-2018( برنامج االتحاد 
األوروبي ألنظمة الحماية االجتماعية، منظمة العمل الدولية، اليونيسيف

تنمية القدرات لتعزيز استخدام تحليل الفقر في صنع السياسات في  •
بنما والمغرب )2017-2018(  منظمة األغذية والزراعة
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تعزيز القدرات



 صممه فريق النشر بمركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل: 
روبرتو أستورينو وفالفيا أمارال ووبريسيال ميناري ومانويل ساليس.

الشركاء الرئيسيون
تم تطوير المشاريع عن قرب مع مجموعة متنوعة من الشركاء، ومن بين هؤالء الشركاء: 

وزارات الحكومة البرازيلية المختلفة •

الهيئة الوطنية البرازيلية للمياه  •

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية  •

وزارة التنمية الدولية البريطانية •

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي •

صندوق الدفاع عن البيئة  •

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  •

الوكالة الفرنسية للتنمية •

هيئة سباسيو بوبليكو •

المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن وزارة االقتصاد الفدرالية األلمانية  •

منظمة العمل الدولية  •

معهد مجتمع المناخ/معهد كليما سويسيداد •

معهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة •

مركز أبحاث التنمية الدولية •

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية •

شركة نايكي العالمية  •

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  •

بروجيتو سيمار •

مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت للحماية االجتماعية  •

صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( •

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - هيئة األمم المتحدة للمرأة •

مجموعة البنك الدولي •

برنامج األغذية العالمي •

Empowered lives. 
Resilient nations. 

آخر تحديث يونيو/حزيران 2019.
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