مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل ()IPC-IG
تم التحديث في مارس/آذار 2020

مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل هو منتدى عالمي رائد للحوار في شأن السياسات اإلنمائية المبتكرة ،ويهدف إلى توسيع معارف البلدان النامية وتعزيز
قدراتها على تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات فعالة لتحقيق النمو الشامل للجميع .وقد تأسس المركز في عام  ،2002وهو يقدم منذ بداية عملياته في عام  2004الخدمات
واألدوات الالزمة لتعزيز القدرات المؤسسية لحكومات الجنوب العالمي ،بما في ذلك رصد وتقييم السياسات العامة وسياسات الحماية االجتماعية .وتستند النُهج
المبتكرة التي يستخدمها المركز إلى ثالث ركائز هي :إنتاج المعارف وتبادل المعرفة وتعزيز القدرات.
ويسترشد عمل المركز باتفاق شراكة بين حكومة البرازيل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويحظى المركز أيضا بدعم وكالة التعاون البرازيلية المرتبطة بوزارة
الخارجية.
مشاريع عام 2019
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول  ،2019نفذ المركز  20مشروعًا في بلدان مثل المغرب والبرازيل وأفغانستان والمالديف ونيبال وكينيا ومصر.
وقد تم تنفيذ تلك المشاريع بالشراكة مع  24شريكاً ،بما في ذلك :المدرسة الوطنية البرازيلية لتدريب وتحسين قضاة العمل التابعين لمحكمة العمل العليا؛ الوكالة
الوطنية البرازيلية للمياه؛ وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في حكومة أستراليا؛ صندوق الدفاع عن البيئة؛ منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة؛ الوكالة الفرنسية
للتنمية مؤسسة سباسيو بوبليكو؛ الوكالة األلمانية للتعاون الدولي؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ معهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة؛ منظمة العمل
الدولية؛ شركة نايكي؛ مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت المعني بالحماية االجتماعية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وفيما يلي قائمة بالمشاريع المنفذة خالل الفترة:
تعزيز مراعاة الطفل في عناصر الرصد والتقييم في برنامجي تكافل وكرامة للتحويالت النقدية في مصر
دعم إنتاج المعرفة في مجال الحماية االجتماعية وتحليل السياسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
رصد وتقييم القرى األولمبية في ريو
تعزيز الفرص المتاحة للشباب الضعفاء :سماع أصواتهم إلثراء السياسات
دراسات ومقترحات للتدابير الرامية إلى تحقيق هدف  6من أهداف التنمية المستدامة :ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها
المستدامة
دراسات حول التحديات التي واجهتها البرازيل في عامي  2018و2019
تقييم األثر لبرامج برو  -سيمياريدو ودوم هيلمر كامارا  -المرحلة الثانية
تقديم الدعم إلى وزارة الدولة للحماية االجتماعية في كينيا لمراجعة وتحديث السياسة الوطنية للحماية االجتماعية لعام  2012وتيسير الحوار
بين الحكومة وأصحاب المصلحة
نفقات تغير المناخ في البرازيل
الحماية االجتماعية في المناطق الريفية في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا  -النظم القائمة والتغطية المقدرة
تطوير المعارف والدعم التقني في مجال الحماية االجتماعية للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لليونيسيف
تقديم الدعم إلى المكتب اإلقليمي لليونيسيف لجنوب آسيا في أفغانستان والملديف ونيبال وباكستان في مجال الحماية االجتماعية
تعزيز سياسات الحماية االجتماعية في والية باهيا
وضع سياسة متكاملة للحماية االجتماعية في المغرب
التآزر بين االستدامة ،وحفظ الغابات وترميمها ،والتنمية الزراعية :خارطة طريق لالقتصاد الريفي البرازيلي في القرن الحادي والعشرين
التعلم وتبادل المعارف على الصعيد العالمي بشأن الحماية االجتماعية
بوابة تبادل المعارف في الحماية االجتماعية
وضع وتنفيذ برنامج لتنمية القدرات لتعزيز استخدام منظمة األغذية والزراعة وشركائها لتحليل الفقر على الصعيد القطري في سياق تحقيق
أهداف التنمية المستدامة  1و 2وتقديم الدعم في مجال السياسات والبرامج للنهج المتعددة القطاعات في الحد من الفقر
النسخة الثالثة من دورة  TRANSFORMالمقدمة عبر اإلنترنت
النسخة الرابعة من دورة  TRANSFORMالمقدمة اإلنترنت

حقائق وأرقام
ينتج المركز بحوثا في مجال السياسات تستند إلى األدلة وتقدم من خالل عدة أشكال مختلفة للنشر وتتراوح بين الملخصات الشهيرة واالصدار الرئيسي للمركز
“السياسات في دائرة الضوء” إلى ورقات العمل األكثر تقنية وموجزات بحوث السياسات .يتم توفير المنشورات على اإلنترنت كل شهر ،مجانًا وبلغات متعددة،
بما في ذلك اإلنجليزية والبرتغالية والفرنسية واإلسبانية والصينية والعربية واإليطالية والتركية والسويدية والبهاسا (إندونيسيا).
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول  ،2019أصدر المركز  109منشور جديدة .ومنذ عام  ،2004أصدر المركز أكثر من  1800منشور ،تم
تنزيلها أكثر من  8.2ماليين مرة في  180بلدا.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا على االنترنت وقراءة تقرير األنشطة لعام .2019

مالحظة :اإلطار المؤسسي الحالي يتفق مع اتفاق عام  2009المنشور في الجريدة الرسمية االتحادية للبرازيل (ديماريو أوفيسيال دا يونياو)،بتاريخ  29يوليه/تموز  ،2009الصفحات .43-44
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