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مقدمة:
أطلقت اململكة العربية الس��عودية حملة عسكرية مبشاركة دولية تحت مسمى عملية
عاصف��ة الحزم فجر الخمي��س املوافق  26مارس  2015ضد جامعة الحوثيني (جامعة دينية
سياس��ية مس��لحة تنتمي للمذهب الزيدي/الش��يعي يف اليمن) والق��وات املوالية للرئيس
الس��ابق عيل عبدالله صالح يف اليمن .لقد نتج عن هذه العمليات العس��كرية ظهور دور
جديد للفاعلني اإلقليميني قاد إىل أقلمة غري مسبوقة للرصاع يف اليمن.
عم مُيىس بـ «عهد امللك
إن التدخل العس��كري للملكة العربية السعودية والذي يفصح اَ
سلامن» ،والدعم االيراين املتصاعد واملؤيد للحوثيني عالوة عىل الدور العامين يف قيادة جهود
املصالحة والتوسط قد يفصح عن تحوالت أساسية يف سياسة وأدوار قوى اإلقليم والتي من
املمكن أن تقرر مسار أزمة ومستقبل اليمن.
إن ه��ذا الدور اإلقليمي النش��ط يف اليمن وإن مل يكن جدي��دا ً ،لكن تصاعده وتحوالته
األخرية من قبل الس��عودية وإيران وس��لطنة ُعامن يس��تدعي بال�ضرورة تحليالً له ،يضع
باالعتبار األدوار الجديدة واملس��تحدثة للدول اإلقليمية يف األزمة اليمنية ،وأس��باب تحول
سياس��اتها ،واألثر الذي ترتكه ع�لى التحركات يف اليمن .باإلضافة اىل ذلك ،س��تتطرق هذه
الورق��ة إىل إمكاني��ات فرص صناعة الس�لام الضائعة يف دخان الحرب املش��تعلة يف اليمن
وال�صراع اإلقليمي املحتدم فيها .وبناء عىل ذلك ،س��يتم وضع مقرتح��ات تُقرب اليمن من
فرص الحلول السياسية واملدعومة إقليامً.
ه��ذه الورقة ه��ي الحلقة األوىل من سلس��لة أوراق سياس��ات يصدره��ا مركز صنعاء
للدراسات اإلسرتاتيجية بالرشاكة مع مؤسسة فريدريش ايربت والتي تهدف لتسليط الضوء
عىل دور الفاعلني اإلقليميني املتحول يف اليمن السترشاف وتعزيز فرص السالم يف اليمن.
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التحوالت في أدوار الفاعلين اإلقليمين تجاه اليمن:
س��يطرت اململكة العربية الس��عودية عىل املشهد السيايس اليمني لعقود من الزمن عرب
دعمها املايل لشبكة من القيادات القبلية والدينية والسياسية ،وبدأ نفوذها يتضاءل يف العام
 2011بع��د أن تحول بعض من حلفائها إىل قطر وإيران عقب عاصفة الربيع العريب .حينها،
أصبح من الصعب عىل السعودية املحافظة عىل نظامها التقليدي للوالء يف اليمن :كان لثورة
2011م دورا ً فعالاً يف زعزعة أركان البنية السياسية لليمن.
ك�ما ميثل صعود الحوثيني كجامعة سياس��ية مس��تقوية بالس�لاح مظهرا رئيس��يا لتلك
التحوالت ،وبالنظر من نطاق واس��ع ملنظور عالقتهم الودية مع إيران ،فإن مصالح الحوثيني
املتصاع��دة تزيد من حضور الجمهورية اإلس�لامية وخلق مناطق نف��وذ لها يف اليمن ،مام
دف��ع بعض املحللني لوصف الرصاع يف اليمن بأنه حرب بالوكالة بني إيران واململكة العربية
السعودية.
ويف حال النظر إىل ذلك من منظور رصاع الس��يطرة بني إيران والس��عودية ،فإن عاصفة
الحزم عىل ما يبدو هي محاولة من قبل اململكة العربية الس��عودية الس��تعادة هيمنتها يف
اليمن ويف ذات الوقت فرصة ألن تظهر قوتها يف اإلقليم بشكل عام .وما زالت اململكة حذرة
م��ن التدخل بش��كل مبارش (بريا) ،وتعمق هذا الحذر عق��ب تدخلها املبارش ضد الحوثيني
عام  2009عىل امتداد الحدود الس��عودية مع محافظة صعدة ،والذي كان مبثابة ٍ
تحد كبري
بالنس��بة للسعوديني ،وعليه فقد فضلت إىل حد كبري العمل بشكل غري مبارش وبالوكالة مع
حلفائها السياسيني والقبليني.
لق��د أفصحت عاصف��ة الحزم عن التحول الجذري يف السياس��ة الس��عودية ،والتي كان
التواج��د املتصاعد إليران يف اليمن مث�يرا لقلقها ،ونتج هذا القلق عن ثالثة أحداث محددة
ومتوالي��ة (فرباي��ر  -مارس  ،)2015مثلت األس��باب املبارشة لتدخلها ,وهي تس��يري رحالت
طريان مبارشة بني طهران وصنعاء ،واملناورات العسكرية التي نفذها الحوثيون قرب الحدود
السعودية ،وأيضا شنهم لرضبات جوية عىل مقر إقامة الرئيس هادي يف عدن .وضعت هذه
التطورات السعوديني أمام خيار التدخل بشكل مبارش.

بغض النظر عن
توسع إيران ،إال
أنها تستثمر
في الحوثيين
بنسبة قليلة
جدا فيما إذا تم
مقارنة ذلك بما
تقوم بتسخيره
لحلفائها في
العراق وسوريا
ولبنان ،حتى قبل
بدء الحرب.

كام اس��تغلت إيران ضعف س��يطرة الحكومة املركزية يف صنعاء ع��ام  2011لتزيد من
دعمها لجامعة الحوثيني ،وكانت بش��كل كبري مس��ألة مالمئة ،حي��ث أن اليمن متثًل فرصة
سهلة املنال ومنخفضة الثمن بالنسبة إليران للضغط عىل خصومها السعوديني ،يف حني تقوم
بفتح مجال جديد لتوس��ع مصالحها السياسية واالقتصادية .قام حزب الله اللبناين –الحليف
اإلقليم��ي إلي��ران – بتقديم التدريبات والدعم املايل والس��يايس للحوثيني ولعب دورا ً هاماً
للصلة بني طهران وصعدة ،ومل يكن الدور اإليراين محصورا ً عىل الحوثيني ،حيث قامت إيران
أيضا باس��تقطاب شخصيات يس��ارية سياس��ية يف الجنوب عىل وجه الخصوص ،من الذين
تجاهلتهم املبادرة الخليجية ،التي مثلت مسارا ً النتقال السلطة وعزلت الرئيس السابق عىل
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عبدالله صالح من رئاسة اليمن .وبغض النظر عن توسع إيران ،إال أنها تستثمر يف الحوثيني
بنس��بة قليلة جدا فيام إذا تم مقارنة ذلك مبا تقوم بتس��خريه لحلفائها يف العراق وس��وريا
ولبنان ،حتى قبل بدء الحرب.
وبالت��وازي بدأ دور إي��ران يف التصاعد منذ انطالق عملية عاصف��ة الحزم ،ويف مواجهة
لتزايد العزلة ،أُجرب الحوثيون عىل االتجاه نحو إيران بش��كل أقوى – كونها الحليف الدويل
الواض��ح والوحيد الذي اعرتف بهم كس��لطة – الذي جعل م��ن دورها أكرث أهمية مام كان
عليه س��ابقاً ،وهذا يش��كك يف قدرة الس��عودية للتخلص من الدور االيراين يف اليمن .نظرا،
ولو بش��كل جزيئ ،إىل إس�تراتيجيتها (ايران) املس��تدامة وقليلة التكلفة – وباستثناء توصل
الخصمني اإليراين والسعودي إىل صفقة كبرية – يبدو أن نفوذ إيران سيظل مستمرا ً يف اليمن.

كيف تنعكس ارتدادات الصراع على الوضع في اليمن
أحدثت الحرب
(خاصة الداخلية
منها) شروخا
اجتماعية في
أرجاء البلد
وتركت اليمن
تتقسم على
أسس طائفية
وجغرافية،

لقد كان لحرب الس��عودية يف اليمن تأثري كبريا عىل هذا البلد ،حيث جعلت اليمن أمام
عاصفة من التداعيات اإلنس��انية واالقتصادية واالجتامعية .كانت االرتدادات اإلنسانية هي
األس��وأ يف ذلك كام أوقفت الحرب بش��كل ش��به كامل عمليات التبادل التجاري الداخلية
والخارجية وطرق الش��حن والتوزي��ع أيضاً ،والذي أدى إىل انعدام الغ��ذاء والوقود ،مخلفاً
بذل��ك احتياج ما يقارب  %80من س��كان اليمن للمس��اعدات اإلنس��انية ،وتدهور النظام
الصح��ي يف بعض مناط��ق اليمن – وعىل وجه الخصوص مدينة عدن التي تعاين من الرصاع
يف الجن��وب – والذي قاد إىل ظهور أم��راض وبائية مميتة كحمى الضنك ،وعالوة عىل ذلك،
فقد أدى القتال إىل مرصع أكرث من  1500ضحية من املدنيني :إستنادا إىل تقديرات منظمة
الصحة العاملية.
حتى وإن تم افرتاض أن الحرب س��تنتهي قريباً ،إال أن اليمن ستكون بحاجة إىل سنوات
طويلة الس��تعادة االقتص��اد عافيته فيها ،حتى أن بنيتها التحتية الهش��ة قد تم رضبها ،مام
دعا من تبقى من املستثمرين األجانب إىل االنسحاب بشكل كيل تقريباً ،كام هو الحال مع
معظم رجال األعامل البارزين يف اليمن .إضافة إىل ذلك فإن الحصار عىل البضائع املستوردة
قد ضيق عىل االقتصاد اليمني وخلق أثرا ً س��لبيا عىل املس��توردين الرئيسيني والتجار وأيضاً
أولئك الذين يعتمدون عىل البضائع ذاتها.
وعىل حد س��واء ،فقد أحدثت هذه الحرب (خاصة الداخلية منها) رشوخا اجتامعية يف
أرجاء البلد وتركت اليمن تتقسم عىل أسس طائفية وجغرافية ،فقد أدى االقتتال يف جنوب
البالد إىل تعميق التوترات املتزايدة منذ فرتة طويلة بني ش�مال البالد وجنوبها – املس��تقل
سابقاً – وهو األمر الذي يضعف من إمكانية استمرار وحدة اليمن.

4

أدوار الفاعلين اإلقليميين في اليمن وفرص صناعة السالم

وإىل ح��د كبري ومتس��او ،ف��إن أقلمة ال�صراع أدت بدورها إىل تغذية النزع��ة الطائفية
املتصاعدة والغري مس��بوقة يف اليمن والتي حظيت بصدى كبري يف القنوات اإلعالمية والتي
بشكل سهل – وخطري – تجعل الحوثيني واليمنيني املؤيدين لهم كأدوات صفوية وابتداعية
لقوى أجنبية يف نظر خصومهم ،مقابل اعتبارهم (الحوثيني) لخصومهم تكفرييني و(دواعش).
وق��د تجس��دت هذه العوامل من خالل من��و القاعدة يف اليمن .وبن�برة طائفية حادة ،فإن
القاعدة نصبت نفس��ها «كحاكم» ألهل السنة يف اليمن ووسعت دعمها ليصل بها الحد إىل
السيطرة الفعلية عىل امليناء الرشقي يف املكال.
وبالرغ��م م��ن تفاقم ه��ذه القضايا ،إال أن اس��تمرار ال�صراع بدوره ي��ؤدي إىل تعميق
التدخ�لات اإلقليمية يف البلد ويبق��ي امللف اليمني مفتوحاً ألطراف جديدة .لقد كان لقطر
دورا متصاعدا ً يف السياس��ة اليمنية .وبالرغم من مشاركتها مع السعودية يف هذا الرصاع ،إال
أنها ما زالت تحتفظ بشبكة حلفائها يف اليمن.
وباإلضافة إىل دور هذه الدول ،مثة خطر يحدق من قبل النش��اطات املتصاعدة للفاعلني
غري الحكوميني ،فكام هو ملحوظ فإن اليمن مؤخرا أصبحت موطناً ألنش��طة إرهابية تبنتها
الدول��ة اإلس�لامية (داعش) ،والتي نجحت يف جذب املس��تقطبني من قبل القاعدة لتش��ن
سلسلة من الهجامت بالسيارات املفخخة مستهدفة املساجد يف صنعاء.

بينما تتجه
اليمن اليوم
نحو الهاوية ،ما
زالت هناك فرص
إلنهاء الحرب
ومنع تكرار
سيناريو سوريا

م��ن الواض��ح أنه ما زال هناك اس��تيعابا مينيا وخارجيا ألهمية إيجاد حل س��يايس لهذا
الرصاع ،ولكن مع ذلك ال يوجد أي حل سيايس يف األفق حاليا ،وذلك يعود لعدم وجود رغبة
ل��دى أي طرف لتقديم أي تنازالت ،وم��ا يفوق ذلك أهمية هو وجود ضغط قوي جدا عىل
كل طرف من ِقبل داعمه اإلقليمي ودفعه نحو تس��وية س�لام ،ولكن ما يحدث اآلن بالفعل
هو عكس ذلك ،ويتجىل يف دعم كل من طهران والرياض لوكالئهم يف اليمن بدال عن الضغط
عليهم إليقاف االحرتاب.

استكشاف فرص السالم
بين�ما تتجه اليمن اليوم نح��و الهاوية ،ما زالت هناك فرص إلنه��اء الحرب ومنع تكرار
س��يناريو س��وريا.عىل الفاعلني الدوليني االستفادة من تلك الفرص ملا لها من أهمية كبرية يف
ظل تفاقم الرصاع ،وعالوة عىل ذلك يجب توظيف الوضع اإلنس��اين والس��يايس املتدهور يف
اليم��ن للضغط عىل األطراف املتحاربة للجلوس عىل طاولة التفاوض ،كام يجب االس��تفادة
من الهدنة الحالية والتي هي نتيجة للمفاوضات – ليس فقط كفرصة إلدخال املواد الغذائية
فقط – ولكن كفرصة ذهبية ،رمبا تكون األخرية ،لتحقيق سالم دائم يف اليمن.يف حال تبخرت
هذه الفرص دون تفعيلها فإنه سيكون من الصعب إيجاد أبواب أخرى مفتوحة للسالم عىل
املدى القريب يف اليمن.
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وجوب االستفادة من عمان كوسيط:
كان لسلطنة عامن دورا هادئاً ومثمرا ً يف اليمن ،كام تعمق هذا الدور بشكل كبري يف فرتة
ال�صراع الحالية ،إضافة إىل محافظتها عىل العالق��ات الجيدة واإليجابية مع جميع األطراف
الرئيس��ية املحلية والخارجية املتورطة يف الرصاع القائم باليمن ،وعليه فقد دل ذلك بش��كل
ملفت عىل كونها وسيطاً مناسباً ،كام أنها متتاز بأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي مل تشارك
يف عمليات عاصفة الحزم.

يعتبر الدستور
النافذ هو
الوثيقة الشرعية
الوحيدة في
اليمن ،وعليه
يجب أن يشكل
هذا الدستور
األساس ألي
اتفاق سياسي
جديد.

وبعد مرور أكرث من  100يوم من الحرب يف اليمن ،أصبح واضحاً أن الطريق إىل الس�لام
يجب أن يكون عرب س��لطنة عامن ،حيث أن السلطنة قامت بدور امليرس لبعض املفاوضات
بني مختلف األطراف املحلية والدولية وميكن االس��تفادة م��ن ذلك يف دعم جهود املبعوث
األممي الحايل يف تحقيق الس�لام ،عالوة عىل مصلحتها يف اس��تقرار اليمن كونها الجارة من
الجهة الغربية ،واهتاممها بالحفاظ عىل جزء من الس�لام يف هذا البلد بُغية منع توسع هذا
الرصاع إىل حدودها.

تشكيل االتفاقات الجديدة عبر الدستور:
يعترب الدس��تور النافذ ه��و الوثيقة الرشعية الوحيدة يف اليمن ،وعليه يجب أن يش��كل
هذا الدستور األساس ألي اتفاق سيايس جديد .كام ال يجب تجاهل اتفاقية السلم والرشاكة
املربمة يف س��بتمرب املنرصم.كام يجب أن تؤخذ مخرجات مؤمتر الحوار الوطني بعني االعتبار
وتنفيذها ملا لها من أهمية ولكن بعد أن يتم التوافق عليها من جميع األطراف وبعد وضعها
لالس��تفتاء لتمتلك القوة الدستورية ،وخصوصا عند التطرق إىل قضية شكل الدولة وتقسيم
األقاليم ،كونها ما زالت قضية شائكة بالنسبة للحوثيني وأطراف أخرى.وباملثل ،يجب أن تتم
مراجعة مسودة الدستور املنبثقة عن مخرجات مؤمتر الحوار الوطني قبل طرحها لالستفتاء
يف املستقبل ،ويجب أن تحتوي أية اتفاقية قادمة عىل آليات مراجعة لهذه املسودة.
ال يمكن المضي
قدم ًا إال إذا تم
إنهاء اإلقتتال
الحالي.

خلق قاعدة مشتركة للمفاوضات:
ال ميك��ن امليض قدماً إال إذا تم إنهاء اإلقتت��ال الحايل .وللبدء يف ذلك ميكن أن يتم إيجاد
قاعدة تنفيذ متزامنة ومش�تركة التفاق سالم مقرتح يبنى عىل أن يتم االنسحاب التدريجي
للحوثي�ين من الجنوب ويف نفس الوقت وقف الحصار املتعلق بالنقل/الش��حن البحري من
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قب��ل التحالف .وليك يتم ذلك يجب أن يقتنع طرفا الرصاع اإلقليميني (الس��عودية وإيران)
بأن هذه الحرب ليس��ت من مصلحتهم ،ويجب إعطاء الس��عودية فرصة للحفاظ عىل ماء
– وجهها أيضا – وبالنس��بة للس��عوديني ،فإن لذلك عالقة بشكل واسع مع تحقيق أهدافهم
يف “اس��تعادة الحكومة الرشعية لليمن” – بحيث ميكن أن يتم االتفاق عىل السامح للرئيس
ه��ادي باملغ��ادرة وصعود نائب الرئيس خالد بحاح إىل الرئاس��ة – وميكن لذلك أن يؤثر يف
تحقي��ق الهدف .كام ميكن إلتفاقي��ة امللف النووي القادمة مع إيران أن تس��تخدم كنافذة
للمجتمع الدويل للضغط عىل اإليرانيني والذي بدورهم س��يقومون بالضغط عىل الحوثيني،
وك�ما ل��ذات الفاعلني الدوليني من القدرة يف التأثري عىل الس��عوديني للقب��ول بالتوصل إىل
اتفاقية سالم.
ك�ما يجب عىل الحكومة اليمنية خوض مفاوضات ج��ادة – كونها ترفض حالياً الرشوع
يف أي مفاوض��ات م��ا مل يتم تنفيذ قرار مجلس األمن رق��م  – 2216وباملثل ،يجب أن يلتزم
الحوثيون باتفاقية الس��لم والرشاكة املوقع عليها يف ش��هر س��بتمرب من العام املنرصم والتي
قاموا باخرتاقها بشكل كبري.
كام يجب إرشاك حزب النظام السابق املتمثل باملؤمتر الشعبي العام يف طاولة املفاوضات،
حيث وأن الحزب ليس تحت الس��يطرة الكلية للرئيس الس��ابق عىل عبدالله صالح .حينام
ق��ررت دول قوات التحالف خ��وض الحرب يف اليمن ،مل تكن قد اس��تنفذت جميع أدواتها
السياسية ،ولو تم إقناعهم(املؤمتر) بإمكانية وجود مستقبل لهم ،ميكن أن ينشق عن صالح
معظم مواليه.
وباملقاب��ل ،يجب عىل دول اإلقليم أن يُبعدوا اليمن متاماً عن حروبهم اإلقليمية األخرى،
وليك ي ُعم السالم يف اليمن ،يجب أال تستخدم هذه القوى اإلقليمية اليمن كمحارب بالوكالة
ألي أس��باب إقليمية أخرى .وإلثبات ذلك ،يجب أن تكون عالقتهم مقترصة بش��كل حرصي
ع�لى القن��وات الحكومية وممثليها .ويف حال وصلت دول اإلقلي��م إىل تلك القناعات ،ميكن
أن يُهن��دس لعملي��ة انتقالية جديدة يف اليمن مع ضامن عدم تك��رار األخطاء التي احتوتها
املب��ادرة الخليجية ،وعىل وج��ه التحديد الحفاظ عىل إطار زمني واقع��ي ،مع التأكيد عىل
الش��مولية ،وعدم إهامل القضايا الغري سياسية ،كالقضايا االقتصادية والتنموية واملساعدات
الخارجية .إن أحد األس��باب الرئيس��ية التي ادت اىل إنهيار املبادرة الخليجية يف اليمن ،هو
انها مل تكن مصحوبة بخطة اقتصادية واغاثية .ولذلك ،غني عن القول إن أي اتفاق سالم ال
يضع االوضاع االقتصادية واالنس��انية يف هرم اولوياته ،قبل مناقش��ة القضايا السياسية فانه
سيفشل ،مجددا َ¿ .
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إن أي اتفاق
سالم ال يضع
االوضاع
االقتصادية
واالنسانية في
هرم اولوياته،
قبل مناقشة
القضايا السياسية
فانه سيفشل،
مجدداَ.
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مركز صنعاء للدراسات
اإلستراتيجية

غرفة االزمات اليمنية ،هو أحد مشاريع مركز صنعاء ويهدف اىل استرشاف
فرص السالم يف اليمن ،رفد صناع القرار املحليني واالقليميني والدوليني باملعرفة
الالزمة من اجل املساهمة يف خلق سالم ميني اكرث دميومة .يصدر طاقم
متخصص من الباحثني واملحلليني اوراق سياسات شهرية تتطرق اىل مواضيع
وقضايا مينية مختلفة ضمن رسالة املركز الهادفة اىل تقديم مقاربات جديدة
لقضايا اليمن واالقليم.

مركزصنعاء للدراسات مؤسسة بحثية
تأسست يف العام  ،2014يقودها شباب
وتهدف إىل تقديم مقاربة جديدة لقضايا
اليمن واالقليم .إن فريق املركز (البحثي)
,وشبكة الباحثني املرتبطني به يتمتعون
بشبكة عالقات محلية متنوعة وواسعة
مركزية ومحلية ودولية تتيح لها الوصول إىل
املعلومة النوعية ،كام تتيح لهم ايصالها أيضا
اىل كافة صناع القرار ولديهم خربة سابقة
معمقة يف تنفيذ أبحاث يف اليمن.

عن الباحثين

مؤسسة فريدريش إيبرت

ماجد املذحجي :املدير التنفيذي ملركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية .هو باحث
ومحلل سيايس ميني ،حاصل عىل درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة دمشق.

إن مؤسسة فريدريش منظمة خاصة وغري
ربحية,ملتزمة بقيم الدميقراطية اإلجتامعية.
وتعمل املؤسسة من أجل تأكيد هذه
القيم عرب توفري التعليم السيايس ،وترويج
وتعميق الدميقراطية والدفاع عن الحرية
وحقوق اإلنسان ،وتيسري التنمية والعدالة
اإلجتامعية ،تطوير اإلمن والنوع اإلجتامعي
واملساهمة يف الحوار الدويل يف كل من املانيا
وعىل املستوى الدويل.

"مشروع غرفة االزمات"

أسيل سيد أحمد :باحثة ومتخصصة يف العدالة والنزعات يف منطقة الرشق االوسط
 .وألكرث من ست سنوات ،راكمت خربات متنوعة يف الشأن اليمني .حاصلة عىل
درجة املاحستري يف الدرسات التنموية من جامعة اوكسفورد ،ودرجة البكالوريوس
يف أنرثوبولجي الدين من جامعة النكسرت.
فارع املسلمي :أحد مؤسيس مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية و يعمل حالياً
كباحث زائر يف مركز كارنيغي الرشق االوسط .حاصل عىل درجة البكالوريوس يف
السياسات العامة من الجامعة االمريكية يف بريوت.

منظمة سيفرورلد
مالحظة :اآلراء الواردة يف هذه الورقة تعرب عن آراء الباحثني فقط وال تعكس آراء أي
من املؤسسات أو الجهات أعاله.

Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel: +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
WWW.SANAACENTER.ORG
/sanaacenter
للحصول عىل نسخة من ورق السياسات يرجى زيارة موقنا
اإللكرتوين أو عرب صفحاتنا بشبكات التواصل اإلجتامعي..

تعمل منظمة سيفرورلد ملنع وتقليل
النزاعات العنيفة وتعزيز النهج التعاوين
لألمن .ونحن نعمل مع الحكومات
واملنظامت الدولية واملجتمع املدين لتشجيع
ودعم السياسات واملامرسات الفعالة
ودعمها من خالل املنارصة والبحوث و وضع
السياسات وتطوير السياسات ،ومن خالل
دعم جهد األخرين.

