
المجتمع بأكمله للوقاية من النزاع 
وبناء السالم



يهدف مشروع )WOSCAP( إلى تعزيز قدرات االتحاد األوروبي في منع 
الصراعات وفي عمليات التدخالت في بناء السالم من خالل الوسائل المدنية 

المستدامة والشاملة والمبتكرة.

يعمل المشروع على تقيِيم القدرات الحالية وتحديد الثغرات وأفضل الممارسات 
والدروس المستفادة واألولويات البحثية من خالل مجموعة من الممارسات 

والحوار والمنتديات. ومن خالل المشروع يجتمع صناع السياسات والمختصين 
المدنيين والعسكريين والخبراء األكاديميين والمستفيدين من عمليات االتحاد 

األوروبي للخروج بمجموعة من التوصيات المصممة حسب أولويات السياسات 
وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الالزمة لتجنب الصراع المدني بشكل 

ال. فعَّ



م أهداف المشروع

مراجعة

 تقييم مبادرات تجنب نشوب 
الصراع وبناء السالم السابقة 

والراهنة لالتحاد األوروبي 
وشركائه.

تفكير

 إنشاء قاعدة تشمل أفضل 
الممارسات والدروس المستفادة، 

وتحديد مكامن تعزيز قدرات 
المعاهدات الحالية لالتحاد 

األوروبي وشركائه، ووضع 
خيارات من أجل التغيير 

والتحسينات الممكنة في جهود بناء 
السالم على المدى الطويل.

توصية

 إكمال عملية ضبط القدرات 
الموجودة والسياسات والمبادرات 

لتجنب نشوب الصراع وإحالل 
السالم، من خالل ممارسة حوار 
سياسات شامل وتطوير توصيات 

بشأن السياسة العامة.

ابتكار

 تقديم مساهمة كبيرة في تجنب 
النزاعات المدنية وبناء السالم 

من خالل تحديد أولويات البحوث 
المستقبلية وتعزيز تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الكامنة.

لماذا WOSCAP ضروري؟

ة مشكلة  يواجه المشروع تحديين أساسيين. أوال، ثمَّ
في التنسيق وفي تضافر الجهود في هذا المجال 
نظًرا لتزايد الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية 

والدولية العاملة في مجال بناء السالم. ثانًيا، هناك 
ضرورة لضمان أن التدخالت ذات الصلة يقوم بها 

السكان المحليون لتصبح ذا فاعلية على المنظور 
البعيد. هذه التحديات مالزمة للتدخالت الدولية لبناء 

السالم، وهي تتصل أيًضا بمؤسسات مثل االتحاد 
األوروبي في السعي لتحسين السياسات وأدواتها.

يركز المشروع WOSCAP على النهج 
واألدوات العملية التي تمكن االتحاد األوروبي 
من أن تكون تدخالته أكثر تماسًكا واستدامة. 

وهي تشمل وسائل المشاركة والتعاون بين 
مختلف المجموعات ذات المصلحة؛ استخدام 

أدوات وأساليب مبتكرة لتسهيل هذه المشاركة؛ 
االستراتيجيات التي تعتمد على القدرات 
واألولويات المحلية لتجنب الصراعات؛ 

واإلجراءات التي تدعم تعزيز قدرة االتحاد 
األوروبي وشركائه في هذا المسعى.



الشركاء

يظم تجمع WOSCAP مؤسسات أكاديمية 
ومختصين في بناء السالم وخبراء في العمل 

على قضايا الصراع وبناء السالم داخل أوروبا 
وخارجها. وهو يتألف من عشرة شركاء 

مؤسسين، بما في ذلك خمس مؤسسات رائدة 
أكاديمية في أوروبا وأربع دول تمثل حاالت 

دراسية للصراع )مالي، جورجيا، اليمن، 
أوكرانيا(. عالوة على الشراكة العالمية للوقاية 

من النزاعات المسلحة )GPPAC(- وهي 
شبكة عالمية لتجنب الصراع ومختصين في بناء 

السالم. بعض الشركاء  يمثلوا ايضا جزء من 
شبكة المكتب األوروبي لالتصال وبناء السالم 

)EPLO(. عالوة على ذلك، ستدعم المشروع 
المؤسسات األعضاء في GPPAC من بلدان 

الحاالت الدراسية مع مجموعة واسعة من 
المختصين والخبراء.

هولندا

ألمانيا

جورجيا

فرنسا

المملكة المتحدة

إسبانيا

أوكرانيا

مالي اليمن



أعضاء GPPAC في بلدان دراسات الحالة*

 International Centre on Conflict and
Negotiation  المركز العالمي لألزمات والتفاوض

West Africa Network for Peacebuilding  شبة 
 أفريقيا الغربية لبناء السالم

Association of Middle East Studies   جمعية 
 Association of Middle دراسات الشرق األوسط

 East Studies

النتائج المتوقعة

1.  تقييم لمحاوالت تجنب النزاعات السابقة 
والمحتملة وقدرات االتحاد األوروبي في بناء 
السالم المصادق عليها والمدعومة من ذوي 

المصلحة والمشاركة المجتمعية.

2.  مجموعة محددة من التوصيات بشأن أولويات 
السياسة وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 

الالزمة لمنع الصراعات وتضافر الجهود 
العسكرية وتعزيز المشاركة في صياغة 

السياسات وباستراتيجية التشارك على المستوى 
الدولي.

البلد االختصار أسم المنظمة
هولندا GPPAC Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict

  الشراكة العالمية للوقاية من النزاعات المسلحة )تنسيق المشروع(

هولندا UU Utrecht University  جامعة أوترخت )تنسيق علمي(

المملكة 
المتحدة

LSE   London School of Economics and Political Science
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

فرنسا IRENE ,Institute for Research and Education on Negotiation
 ESSEC Business School 

مؤسسة البحث والتربية في مجال التفاوض، كلية ESSEC لألعمال

ألمانيا BF Berghof Foundation    مؤسسة بيرجهوف

إسبانيا ECP   Escola Cultura de Pau, Barcelona Autonomous University
جامعة برشلونة 

أوكرانيا IWP Institute of World Policy  معهد السياسات العالمية
اليمن PDF Political Development Forum  منتدى التنمية السياسية

جورجيا TSU   Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
جامعة تبليسي إيفان يافاكيشفيلي الوطنية 

مالي USJPB Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako
 جامعة العلوم القانونية والسياسية في باماكو
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