
 

 

 
 برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا

(EWI)  إیست ویست إنستیتوت 
 

 إیست ویست إنستیتوت   في لمحة بصر
 

 
لدى العالمي. االستقرار على سلبًا تؤثر التي الدولیة للنزاعات حلول بإیجاد ملتزمة مستقلة منظمة هي (EWI) إنستیتوت ویست                    إیست
الثقة وبناء الرسمي الغیر الدبلوماسي الحوار تعزیز في عامًا 40 خبرة و مؤثرة اقلیمیة و عالمیة عالقات شبكة إنستیتوت ویست                      ایست
تأثیرات أهم هذه الرئیسیة. واألمنیة واالقتصادیة السیاسیة المشاكل بشأن العالم أنحاء جمیع في المعنیة والجهات المتنازعة األطراف                   بین
الحرب ذروة في وارسو وحلف الناتو وحلف بین عسكري حوار أول استضافة (١ الرئیسیة: إنستیتوت ویست ایست نجاح                    وقصص
التوترات لتخفیف أساسیة قواعد تطویر (٣ یوغوسالفیا, في جدیدة دیمقراطیة حكومة إلى السلمي االنتقال في المساهمة (٢                   الباردة،
(٥ و السیبراني، األمن مجال في للتعاون المتحدة والوالیات روسیا بین ٢٠١٣ اتفاقیة دعم (٤ المتحدة، والوالیات الصین بین                     السیبرانیة
نیویورك في موجودة إنستیتوت ویست إیست مكاتب السیبراني. الفضاء الستقرار العالمیة اللجنة تأسیس في الرئیسیین المشاركین                  أحد

  وبروكسل وموسكو وسان فرانسیسكو.
 

  برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا باختصار:
https://www.eastwest.ngo/pillars/middle-east-and-north-africa 

 
تعید سلمیة وأحیانًا عنیفة تحوالت تسبب مما مسبوقة غیر وسریعة معقدة تاریخیة لتغیرات أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة                    تخضع
على والمنافسة واالستقطاب والتشظي القوى التوازن في تغییرات تسبب مثلما الدول، بین والعالقات الدولة مع المجتمع عالقة                   تشكیل
بین جسرًا یبني بأنه إنستیتوت ویست الیست التابع إفریقیا وشمال األوسط الشرق برنامج ُیعرف دولیة. و اقلیمیة قوى بین والنفوذ                      السلطة
في للدخول الجیدة والعالقات النفوذ ذوي وخارجها المنطقة من ومسؤولین خبراء آمنة ومساحة منصة قّدم وقد المتصارعة                   األطراف
استقرار تزعزع التي الرئیسیة األزمات لبعض عملیة حلول وتطویر مشتركة أرضیة تحقیق إلى تهدف ومفیدة ومعقدة سریة                   حوارات
شرق شمال منطقة في السلطة وتقاسم حوكمة (٣ والسعودیة، إیران بین النفوذ صراع (٢، العراق في بالوكالة الحروب (١                     المنطقة:
تجفیف (٦ الخلیج، منطقة في البحریة الحوادث ومنع البحري األمن (٥ والمغرب، الجزائر بین الضعیفة االقتصادیة العالقات (٤                    سوریا،

  المنابع المالیة لداعش والتنظیمات االرهابیة االخرى.

 

https://www.eastwest.ngo/pillars/middle-east-and-north-africa


 

 المشاریع الحالیة
 

) الشرق" مع بالشراكة التطبیقیة البحوث "مركز مع (بالتعاون آسیا، غرب في اإلقلیمي واالندماج الحوار تحسین وجیرانه: العراق .١                  
تحسین خالل من اإلقلیمي للتعاون وجسر مركز إلى بالوكالة للحروب مسرح من لیتحّول العراق المشروع هذا ی  ساعد ،(CARPO                  
تطویر والكویت. تركیا األردن, إیران, السعودیة, العربیة المملكة الرئیسیین: الخمسة جیرانه مع األطراف المتعددة و الثنائیة                  العالقات

 أفكار سیاسیة رئیسیة للتعاون اإلقلیمي والثنائي في مجاالت األمن, السیاسة, العالقات بین الشعوب, االقتصاد, الطاقة والتعاون البیئي.
 

تطویر بهدف سعودیین و إیرانیین خبراء بین الثقة ببناء نقوم 2015 منذ .(CARPO مع (بالتعاون السعودي، اإلیراني الحوار .٢                   
في الممكنة التعاون سبل تحدید (٢ النفط"، بعد "ما حقبة في التعاون واحتماالت تحدیات (١ ذلك في بما معینة مجاالت في مشتركة                        افكار
دور (٥ و البلدین، بین اإلعتداء" عدم "معاهدة مالمح تحدید (٤ الصراعات، تخفیف في األكادیمي التبادل دور (٣ المناخي، التغیر                      مجال
تصور في إیجابي دور لتلعب الخطاب هذا تحویل یمكن وكیف الصراعات إشعال في "لآلخر" النمطیة التصورات اإلعالمي                   الخطاب

 اآلخر.
 

تؤثر .(IMPACT والتطویر- للبحث المدني المجتمع منظمة " مع (بالتعاون سوریا، شرق شمال في واألمن الحوكمة حول حوارات .٣                   
) الُكردي الوطني والمجلس (PYD) الدیمقراطي االتحاد حزب - الرئیسیتین السوریتین الكردیتین السیاسیتین الكتلتین بین                الخالفات
ومستدام سلمي حل على للحصول الجهود على سلبي بشكل سوریا شرق شمال في االخرى المكونات الكردیة السلطات وبین - (KNC                    
ذلك في بما المنطقة، في واالستقرار األمن على تؤثر قضایا على المجموعات هذه بین اتفاقات تسهیل إلى المشروع هذا یسعى سوریا.                       في

  الحوكمة الشاملة و المشاركة في الحكم .
 

في تؤثر التي عقبات على التغلب إلى ویسعى متعددة أعمال قطاعات على المشروع هذا یرّكز والمغرب. الجزائر بین اقتصادي حوار .٤                     
البلدین كال من براغماتیین أعمال رجال فیها یشارك المستوى رفیع مؤتمرات عقد على الحوارات تقوم الجارتین. بین البینیة                    التجارة
الزراعة، الغذائي، األمن المثال سبیل على والمغرب، الجزائر في الحرة األعمال لنجاح مهمة مواضیع على الحوارات هذه                   وترّكز
حمایة وضمان الجودة عالي االستثمار اجتذاب كیفیة على خاص بشكل المشروع ویرّكز الجدیدة. والتقنیات الطاقة، الصحیة،                  الرعایة

 البیئة وتمكین سیدات األعمال.
 

 المشاریع السابقة
  

Search for مشتركة-" أرضیة عن "البحث منظمة مع (بالتعاون ،(INCSEA) الخلیج منطقة في البحریة الحوادث منع .١                 
القوى مع توزیعها وتّم - وثیقة المشروع هذا الخلیج..طور منطقة في یومیة حقیقة هي البحریة الحوادث .(Common Ground                  
والتفاهم العسكریة األنشطة عن المعرفة تحسین الحوادث, منع إلى تهدف - المنطقة في بحریة قوات لدیها التي الرئیسیة والدولیة                     اإلقلیمیة

 المتبادل وتخفیف إمكانیة الصراع عن طریق الصدفة أو سوء التقدیر وزیادة االستقرار في وقت السالم واألزمات.
 

(بالتعاون الضروریة ، العاجلة واإلجراءات الحالیة السیاسة في فجوات االخرى: االرهابیة والتنظیمات لداعش المالیة المنابع تجفیف .٢                
counter-terrorism) اإلرهاب تمویل مكافحة في الخبراء من مجموعة المشروع هذا جمع كویلیام). مؤسسة و جورج سان بیت                   مع
مثل أخرى إرهابیة وجماعات داعش تمویل موضوع لمعالجة (anti-money laundering) األموال غسیل ومكافحة (financing              
سیاسیة ورقة إنستیتوت ویست ایست انتج واإلقلیمیة. الدولیة الفاعلة الجهات بین التعاون لتحسین سابقًا) النصرة (جبهة الشام فتح                    جبهة

 وشارك نتائجه مع مجموعة مختارة من المؤسسات والجهات المعنیة اإلقلیمیة والدولیة.
 

  القیادة الفكریة
 

في وأكادیمیة وإعالمیة سیاسیة وتحلیالت فكریة قیادة إفریقیا وشمال األوسط الشرق برنامج یقدم اعاله, المشاریع تنفیذ إلى                   باإلضافة
من الجهود. هذه في نشیط حسن، كاوا أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة برنامج رئیس نائب إفریقیا. وشمال األوسط الشرق                     شؤون

 



 

استعراضه تّم والذي بالمناخ" المتعلقة األمنیة المخاطر تقییم "العراق، لتقریر الرئیسي المؤلف دور اضطالع (١ األخیرة: إنجازاته                   ضمن
الرئاسة بإشراف أقیمت والتي واألمن المناخ تغیر بین العالقة ناقشت التي 2018 یولیو تموز/ في المتحدة لألمم األمن مجلس جلسة                      في
لضمان المدى طویل استقرار "تحقیق األطلسي: للمجلس التابع العراق مستقبل عمل مجموع تقریر في عضو عمل (٢ للمجلس،                    السویدیة
) االنسانیة" العلوم "بیت لمؤسسة التابع األوسط الشرق في وحمایتها األقلیات حقوق عمل مجموعة قیادة في مشاركة (٣ ، داعش"                     هزیمة
في إحاطة جلسات وعقد منتظم بشكل محاضرات وتقدیم خطابات وإلقاء ،(Fondation Maison des sciences de l'homme                

 مؤسسات فكریة وجامعات ووكاالت حكومیة والبرلمان األوروبي، باإلضاف تقدیم تعلیقات إعالمیة على التطورات اإلقلیمیة.
 

wabdulshafi@eastwest.ngo :لإلتصال : وائل عبد الشافي، منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


