
 
 

 العنيفة وإدارتها وحلها الصراعاتومهمتنا هي منع . معهد السالم األميرآي هو مؤسسة وطنية مستقلة غير حزبية أسسها ويمولها الكونجرس
 .وذلك بمساعدة آخرين عن طريق تزويدهم بالمعرفة والمهارات والموارد إضافة إلى اشتراآنا المباشر في جهود بناء السالم

 
 حتمية عالمية

تفرض الحروب بين الدول والصراعات الداخلية المسلحة والنزاعات العرقية والدينية والدول المنهارة والتطرف الديني واإلرهاب وانتشار أسلحة 
وتهديدات ومن ثم، فإن المعاناة اإلنسانية وعدم استقرار المجتمعات . الدمار الشامل، تحديات خطيرة معاصرة لألمن والتنمية في جميع أنحاء العالم

ومن الضروري أن تلعب الواليات المتحدة من خالل عملها . األمن الناجمة، آلها تصب في حتمية وجود أشكال جديدة وفعالة إلدارة الصراعات
  .مع المجتمع الدولي دورًا فاعًال في منع وإدارة وحل تلك التهديدات الموجهة نحو السالم الدولي

 
  

 
 :لعب دور بارز وهام في: أهداف المعهد االستراتيجية

 
 منع الصراعات المسلحة •
 إدارة وحل الصراعات المسلحة •
 العمل من أجل استقرار ما بعد الصراع والتحول الديمقراطي •
 زيادة القدرات واألدوات والرأسمال الفكري لبناء السالم •

 
 عمل المعهد

 ليقدم توليفة فريدة للبحث غير الحزبي وتطوير برامج مبتكرة "ويدرب يفكر ويعمل ويعلم"من أجل تحقيق األهداف المذآورة أعاله، فإن المعهد 
 :والدعم العملي

 
تقديم الدعم العملياتي في موقع األحدات في مناطق الصراع حول العالم مؤخرًا في أفغانستان ودول البلقان وآولومبيا وإندونيسيا والعراق  •

      يتضمن العمل الخاص الذي قام به فريق عمل المعهد واألطراف. السودانوالمناطق الفلسطينية وليبيريا ونيجيريا والفلبين ورواندا و
 :المتلقية لمنح المعهد

 

  بناء القدرات من خالل تدريب القيادات وعقد ورش عمل •
 تسهيل الحوار بين أطراف النزاع •
 تحديد أفضل الممارسات في إدارة الصراع ونشرها •
 تيجيةرعاية لقاءات القيادات والمؤتمرات االسترا •
 العمل من أجل سيادة القانون •

 تطوير مواد تعليمية ومواد تدريب المعلمين • 
 المساعدة في بناء مؤسسات المجتمع المدني •
  الجماعات الذرائعية عدد آبير منرعاية  •
تعليم العامة من خالل األفالم الوثائقية وبرامج اإلذاعة  •

 ومجموعة آبيرة من الوسائل األخرى
 

  .قدمة حول ديناميكات الصراع والسياسة وموضوعات ذات صلة بالممارسين للعملالقيام بأبحاث مت •
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تحديد أفضل الممارسات وتطوير برامج مبتكرة ترآز على منع وإدارة وحل الصراع العنيف والعمل على استقرار وتحويل المجتمعات  •
لسالم ومبادرة العالم اإلسالمي وسيادة القانون ومبادرة الدين وصنع ا: وتتضمن البرامج ذات األولوية حاليًا. الخارجة من الصراع

 .الدبلوماسية االفتراضية ومبادرتنا بشأن إصالح األمم المتحدة
 
للممارسين حول إدارة الصراع وأساليب حله التي تتضمن مهارات الوساطة والتفاوض وذلك لألفراد العاملين /تقديم تدريب للمحترفين •

 .لمجتمع المدني والعاملين بالمنظمات غير الحكومية والدوليةبالحكومة والجيش وقيادات ا
تعليم األجيال الناشئة حول إدارة الصراع وتقوية مناهج المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات في هذا الصدد وبناء قدرات صنع السالم  •

 .لدى ممارسي المستقبل
 . السياسات في اإلدارة والكونجرس وأيضًا في المجتمع الدولي بتقديم التحليالت وخيارات السياسة والنصحيدعم واضع •
إطالع المجتمع األآاديمي ووسائل اإلعالم والعامة بطبيعة الصراعات الدولية والداخلية الحالية وسبل منعها وإدارتها وحلها بواسطة  •

 .فعاليات االجتماعيةمجموعة آبيرة من المواد والمطبوعات وال
 

 الخبرة
يعتمد المعهد على مجموعة متنوعة من الموارد في إنجاز تفويضه تضم العاملين في المعهد واألطراف المتلقية للمنح وزمالء منح برنامج جينينجز 

 :راندولف للسالم الدولي ومجموعة آبيرة من الشرآاء الحكوميين وغير الحكوميين
 

وهم جميعًا رواد . لمعهد أآثر من سبعين اختصاصيًا يتمتعون بالخبرة الجغرافية والموضوعات ذات الصلةيوظف ا. اختصاصيو المعهد •
 .وجميعهم خدموا بالحكومة والجيش والمنظمات غير الحكومية والمجتمع األآاديمي والقطاع الخاص. في مجاالتهم

 مليون دوالر 58 استثمر المعهد -ية للمنح المطلوبة والمنح المقدمة المنافسات السنو-من خالل عنصريها الرئيسيين لتقديم المنح. المنح •
توفر المنح المقدمة ألي .  دولة حول العالم76 منحة لمشاريع األبحاث وبناء السالم في 1700 في تقديم 1986أميرآي منذ عام 

 .ا المعهد سلفًاوتوفر المنح المطلوبة لموضوعات خاصة يحدده. موضوعات تقع ضمن التفويض الواسع للمعهد
وذلك للبارزين من ) في محل اإلقامة (الوظائف العليايمنح برنامج جينينجز راندولف للسالم الدولي زماالت . زمالء جينينجز راندولف •

ة الخبراء وواضعي السياسات والممارسين والصحفيين وغيرهم من االحترافيين إلجراء أبحاث حول القضايا الهامة المتعلقة بمنع وإدار
آما يقدم برنامج .  آتابًا وتقريرًا خاصًا125ومنذ استهالل البرنامج، قدم زمالء الوظائف العليا ما يزيد عن . و حل الصراعات العنيفة

جينينجز راندولف زماالت ألطروحات الدارسين للسالم لغير المقيمين وذلك للدارسين في جامعات الواليات المتحدة الذين يبحثون 
 .ات الدآتوراه ذات الصلة بتفويض المعهدويكتبون أطروح

 
لمزيد من المعلومات حول المعهد، يرجى االتصال بمكتب الشؤون العامة واالتصاالت عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان 

org.@usipinfo أو زيارة موقع المعهد على شبكة اإلنترنت )202 (942-3832 أو عن طريق الهاتف على رقم org.usip.www 
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