
Introduction to Financial Participatory Approach 
(FPA)

مقدمة حول المنحى التشاركي المالي
األنبارالتعاون بين النظراء مع المحافظة العراقية 

االستشارية ْستريتيخستريتخيرنٍي : تقديم



Purpose

• Long-term sustainable 
economic and social 
development, rebuilding the 
trust between the people 
and their Government

• Effective and transparent 
local government systems 
and public services

• Transfer of good practices in 
agriculture:
o Virtual market for agriculture

products
o Stimulate functioning of

cooperatives of small 
farmers

ية تحقيق تنمية اجتماعية واقتصاد•
اس مستدامة وإعادة بناء الثقة بين الن

والحكومة

فافية بناء أنظمة تتسم بالفعالية والش•
للحكم المحلي والخدمات العامة

نقل الممارسات الجيدة في مجال •
:الزراعة

oات إنشاء سوق افتراضي للمنتج
الزراعية

oين تحفيز عمل تعاونيات المزارع
الصغار  

الهدف 



Challenges of
development cooperation

• Long chain from donor to 
beneficiary (cost effectiveness, 
risk of poor communication)

• Assymetry of information
between project and
beneficiaries

• Willingness of local community
members to engage (reaching
everyone)

• Competition between
beneficiaries (coordination
failure)

• Justification of requests for
funding by beneficiaries (not 
top priority ideas)

• Credibility of commitment by
beneficiaries (own input)

تحديات التعاون في مجال التنمية 

سلسلة طويلة تفصل المانحين عن •
مال وجود فعالية التكاليف واحت)المستفيدين 

(  ضعف في عملية التواصل

عدم التوازن في المعلومات الخاصة •
نبالمشروع والمعلومات لدى المستفيدي

كة رغبة أفراد المجتمع المحلي في المشار•
(الوصول للجميع)

(تنسيقفشل ال)التنافس بين المستفيدين •

يدين تبرير طلبات التمويل من جهة المستف•
(أفكار ال تحتل الصدارة)

ا يتم م)مصداقية االلتزام لدى المستفيدين •
(  تقديمه



Origins of FPA

➢Origins in Latin 
America in 1986

➢Original name 
“Pachamama Raymi” 
(Quechua language) 
means “Celebration of
Mother Earth”

➢https://pachamamaray
mi.org/

➢Case examples – Latin 
America, Bangladesh, 
Laos, Tanzania, 
Rwanda, South 
Caucasus, Ethipia, 
Djibouti

ينية الجذور تمتد ألمريكا الالت➢
1986عام 

باتشاماما)االسم األصلي ➢
في لغة كويتشوا ( رايمي
بأمنا االحتفاء"وتعني 
"األرض

➢https://pachamamar
aymi.org/

أمريكا الالتينية : أمثلة➢
وبنغالدش والوس وجنوب 

يالقوقاز وإثيوبيا وجيبوت

جذور المنحى التشاركي المالي

https://pachamamaraymi.org/
https://pachamamaraymi.org/


Financial participatory
approach FPA

• Use financing as an
incentive for community
learning and
transformation

• Learning from the best

• Adopting innovations

• Cultivating trust – within
the community and with
the community

• Autonomous
development

توظيف الدعم المالي كمحفز•
لتعلم وتغيير المجتمع 

التعلم من األفضل•

تبني االبتكارات•

ن غرس الثقة مع المجتمع وبي•
أفراده

التنمية المستقلة  •

المنحى التشاركي المالي



Principles of FPA
Principle 1: All initiatives come from the people

Principle 2: The role of the FPA and its project 
staff is limited to facilitation

Principle 3: Cooperative competition generates 
best ideas and practices

Principle 4: Direct financing supports successful 
generation and implementation of 
ideas

Principle 5: Mobilization of learning, knowledge 
and experience

Principle 6: The FPA makes constructive use of 
tensions

Principle 7: Media exposure reinforces the 
impact of FPA

Principle 8: The FPA progresses through 
cumulative cycles

مبادئ المنحى التشاركي المالي 

تأتي جميع المبادرات من الناس: 1المبدأ •

يقتصر دور المنحى وموظفي : 2المبدأ •

المشروع التابعين له على التيسير

تّولد المنافسة التعاونية أفضل : 3المبدأ •

األفكار والممارسات

في اإلنتاجالتمويل المباشر يساهم: 4المبدأ •

والتطبيق المثمر لألفكار

حشد التعلم والمعرفة والخبرة: 5المبدأ •

التوتر بشكل مظاهريوظف المنحى: 6المبدأ •

بناء

وسائل اإلعالم في الظهور ساهمي: 7المبدأ •

المنحىفي زيادة التأثير الذي يحدثه 

عبر حلقات مضي المنحى قدماي: 8المبدأ •

تراكمية



Impact !

• Building trust between project, 
authorities and the community

• Active community mobilisation

• Ownership of ideas and 
initiatives

• Involvement of stakeholders

• Positive involvement of 
regional authorities

• Very transparent decision 
making process

• Access to local technical
expertise

!التأثير

لطات بناء الثقة بين المشروع والس•
والمجتمع

حشد نشط للمجتمع•

ملكية األفكار والمبادرات•

مشاركة أصحاب المصلحة•

يميةمشاركة إيجابية للسلطات اإلقل•

فافية عملية صنع القرار تتسم بالش•
العالية 

وفرة الوصول للخبرات الفنية المت•
محليا



Example of Azerbaijan أذربيجان كمثال

Eco-corridors Fund 
programme in the 
South Caucasus –
Partnership for
living landscapes

2015- 2020

صندوق برنامج الممرات 
–البيئية في جنوب القوقاز
شراكة األراضي الحية 

2015- 2020



Programme Objectives

• Secure conservation and 
sustainable use of biodiversity 
in the ecological corridors in 
South Caucasus

• Secure at least equal income 
to the local rural population

• Help the local rural population 
(beneficiaries) of selected eco-
corridors to manage their land 
in an ecologically sound way

• Establishing an “Ecoregional 
Corridor Fund” (ECF) as an 
instrument for promoting 
sustainable land use practices 
in ecological corridors

ضمان المحافظة على الطبيعة •
واالستخدام المستدام للتنوع 
ية في البيولوجي في الممرات البيئ

جنوب القوقاز

تأمين دخل متساٍو على األقل •
لسكان الريف المحليين

ليين مساعدة السكان الريفيين المح•
ية من ممرات بيئ( المستفيدين)

مختارة إلدارة أراضيهم بطريقة
سليمة بيئيًا

"صندوق الممر اإلقليمي"إنشاء •
دام كأداة لتعزيز ممارسات االستخ

المستدام لألراضي في الممرات
البيئية

أهداف البرنامج



Summary of the
Problem

10

Natural

Capital: 
High level of

biodiversity, 

forest

succession on 

abandoned

land, animal

populations

recovering

Social 

Capital: 
Depopulation of

rural areas, 

breakdown of

local institutions, 

low capacity

Economic

Capital: 
Poverty, short

term land tenure

ملخص المشكلة 

:رأس المال الطبيعي

مستوى عاٍل من 

،التنوع البيولوجي

ى تعاقب الغابات عل

األراضي المهجورة، 

وتعافي في أعداد 

الحيوانات

راس المال 

:  االجتماعي
انخفاض عدد سكان 

يار المناطق الريفية، انه

المؤسسات المحلية، 

ضعف القدرات

رأس المال 

:االقتصادي
الفقر وحيازة مؤقتة 

لألراضي



Local

institution

building
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Sustainable land use

االستخدام المستدام لألراضي

Natural

Capital: 
High level of

biodiversity, 

forest

succession on 

abandoned

land, animal

populations

recovering

Social 

Capital: 
Depopulation of

rural areas, 

breakdown of

local institutions, 

low capacity

Economic

Capital: 
Poverty, short

term land tenure

:رأس المال الطبيعي

مستوى عاٍل من 

،التنوع البيولوجي

ى تعاقب الغابات عل

األراضي المهجورة، 

وتعاف في أعداد 

الحيوانات

راس المال 

:  االجتماعي

انخفاض عدد سكان

المناطق الريفية، 

انهيار المؤسسات 

المحلية، ضعف 

القدرات

رأس المال 

:االقتصادي

الفقر وحيازة مؤقتة 

لألراضي

Intervention Logic التدخل المنطقي

Investment and

ten years of

operation

Strengthened

natural processes
عمليات طبيعية مقواه

بناء المؤسسة 

المحلية

االستثمار وعشر 

سنوات من العمل

FPA



FPA Process يعمليات المنحى التشاركي المال

• FPA conducted with the
mountain communities and
villages

• Priming phase: contests on 
stories about wild animals, 
ideas for more sustainable
land use

• Awareness raising in schools

• Main phase: village
improvement project ideas

• Lectures on farming methods
(orchards, chicken rearing…)

• Exchange visit to Georgia

• Media: Facebook

ُطبق المنحى في المجتمعات والقرى•
الجبلية

مسابقات حول قصص : مرحلة التمهيد•
عن الحيوانات البرية  وأفكار حول 

استخدام مستدام لألراضي

رفع الوعي في المدارس•

مشروع أفكار حول: المرحلة الرئيسية•
تحسين القرية

البساتين)محاضرات حول طرق الزراعة •
...(وتربية الدجاج 

تبادل الزيارة مع جورجيا•

الفيسبوك: وسائل اإلعالم•



Results النتائج

• „Friends of Nature 
Associations“ established in 
four communities

• Three long term 
Conservation Agreements
signed with WWF

• Village improvement actions: 
• by villagers – water waste

managment, 

• by regional government - new
asphalt road, 

• by anonymous donor – mosque
reconstruction

• Improved cooperation with
state authorities

ي ف" جمعيات أصدقاء الطبيعة"تأسيس •
أربعة مجتمعات

ة األمد توقيع ثالث اتفاقيات صيانة طويل•
مع الصندوق العالمي للطبيعة

:إجراءات تحسين القرية•

مياه إدارة–بواسطة القرويين •
الصرف،

طريق -من قبل الحكومة اإلقليمية •
األسفلت الجديد،

إعادة بناء -بواسطة متبرع مجهول •
المسجد

تحسين التعاون مع سلطات الدولة•



Financial Participatory 
Approach in our project

• WP4 – Educational
video material: one of
the videos planned

• WP5 – Online trainings: 
training for facilitators

• WP6 – Pilot project
implementation: method
of self organisation and
learning

:  يةمواد الفيديو التعليم-4الرزمة •
لهاأحد تسجيالت الفيديو المخطط

التدريبات عبر -5الرزمة •
تدريب الميسرين: اإلنترنت

تنفيذ المشروع -6الرزمة •
طريقة التنظيم الذاتي: الريادي
والتعلم

ي 
 
المنىح التشاركي المالي ف

وعنا  مشر



For discussion للنقاش 

• How FPA can be used 
in Al Anbar?

• Target groups: 
geographic, sectoral?

• Best approaches for
virtual market and
cooperatives?

• Where to start – how to 
attract the target
groups? 

كيف يمكن استخدام المنحى •
التشاركي المالي في األنبار؟

قع حسب المو:  الفئات المستهدفة•
الجغرافي أم حسب القطاع؟

السوق أفضل األساليب فيما يتعلق ب•
االفتراضي والتعاونيات؟

ات كيف نجذب الفئ-من أين نبدأ •
المستهدفة؟




