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سيفرورد منظمة مستقلة تعمل عالميًا لتحقيق األمن، والعدالة، 
وممارســـات بنـــاء الســـام الفعالـــة من خـــال الحشـــد، والبحث، 

وتطوير السياسات، وذلك بدعم أنشطة اآلخرين.

رؤيتنا
إننا نؤمن بعالم يتمكن فيه الجميع من العيش بسام ورغد، خال 

من الخوف وانعدام األمان.

مهمتنا
إننا نعمل لمنع النزاع العنيف وبناء حياة أكثر أمانًا.

إننـــا نؤمن بوجود شـــروط أساســـية ضرورية لتأســـس الســـام. 
ونعمل لخلق بيئات حيث:

يلعب الناس دورًا نشطًا في منع وتحويل النزاع وبناء السام.  n

هناك مسارات عادلة وفعالة يمكن للناس استخدامها لمعالجة   n
المظالم وعدم المساواة التي تدفع النزاع.

يمارس األشـــخاص المؤثرون قوتهم لتعزيـــز مجتمعات عادلة   n
ومتساوية.

هذه ليســـت الشـــروط الوحيـــدة الازمـــة إلحال الســـام، ولكننا 
نؤمـــن بأنهـــا ذات أهمية خاصة، وأنه يمكن لســـيفرورد، بالتعاون 

مع شركائها، المساعدة في تحقيقها.

وتبين هذه االستراتيجية كيف سنقوم بذلك.

الصور ة  أعاله: المشاركة ببرنامج سيفورد 
للتصوير تيريزا أكيونج آكيل في كواجك، والية 
واراب، جنوب السودان. تيريزا أيضًا عضوة في 

لجنة العالقات المجتمعية للشرطة والتي تجمع 
المجتمعات والشرطة والسلطات المحلية 

معًا إليجاد حلول عملية لقضايا األمن المحلية. 
© توماس مارتن/سيفرورد

الصورة على اليسار: النازحين داخليًا من المناطق 
القبلية المدارة اتحاديًا في مخيم جالوزاي، 

خارج بيشاور. إن برنامج سيفرورد في باكستان 
يبني قدرات بناء السالم لدى منظمات المجتمع 

المدني في خيبر باختونخوا )KT( والمناطق 
 .)FATA( القبلية المدارة اتحاديًا 

© أحمد عبدالكريم

الصورة  أقصى اليسار: داخل المدينة القديمة 
في طرابلس، ليبيا. © هانا رايت/سيفرورد



1 | نظرة عامة حول خطة سيفرورد االستراتيجية 2014–17

يســـجل عام 2014 خمسة وعشـــرين عامًا من عمل 
ســـيفرورد لوضـــع الناس فـــي مركز ردود الســـام 
واألمـــن. تمثل اســـتراتيجيتنا ل2014–17 المنقحة 
خطـــوة هامة أخـــرى في تطورنـــا كمنظمة عالمية 
مســـتقلة مكرســـة لمنع النزاع العنيف وبناء حياة 

أكثر أمانًا.
تأخذ االستراتيجية الجديدة النظرة طويلة األمد 
المذكـــورة في اســـتراتيجية ســـيفرورد الســـابقة 
2011–14 كنقطـــة بدايتها. في صميم هذه الرؤية 
إيمان بأننا نســـتطيع إحداث فرق أكبر لحياة الناس 
بتوســـيع نظرة عالمية لجهودنا، وبإثبات أنه يمكن 
لمنهجيتنـــا أن تعمل على مســـتويات مختلفة من 
الكثافة والنطاق. كمـــا أن هناك عدد من العوامل 

واالتجاهات الخارجية التي شكلت أولوياتنا.

العوامل واالتجاهات التي شكلت 
استراتيجيتنا

يأتي أحـــد المؤثرات الهامة على فهم ســـيفرورد 
العـــام للتنميـــة وبنـــاء الســـام، والمنعكس في 
الخطة االستراتيجية، من خال عملنا على الحشد 
ليتـــم تضمين الســـام والنزاع واألمـــن في إطار 
التنميـــة لما بعد 2015 ليعقـــب األهداف اإلنمائية 
لأللفيـــة. فـــي نهاية 2014، يتوقـــع أن يعيش أكثر 
من 50% من فقراء العالم في دول هشـــة، وذلك 
بزيـــادة مـــن 20% فـــي 2005. لقـــد تم ذكـــر اإلقرار 
المؤقـــت والمتزايد بـــأن النزاع العنيـــف هو عائق 
أساســـي أمام تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
بإيجاز في تقرير اللجنة العليا حول إطار التنمية ما 
بعـــد 2015 في 2013، وذلك عندما ذكـــر التقرير أن 
السام والعدالة ليسا طموحات إنسانية أساسية 
فحســـب، »بل أساســـات للتنمية المســـتدامة«، 

و»عناصر جوهرية للرفاهية«.

لقـــد أظهر عمل ســـيفرورد مع القـــوى المؤثرة 
الجديدة مثل البرازيـــل، والصين، والهند، وجنوب 
إفريقيـــا، وتركيـــا بشـــكل واضـــح أن هنـــاك إعادة 
صياغة »للمساعدات«، وأن أهميتها في تناقص 
فـــي أجزاء عديـــدة من العالم. ولكـــي نبقى ذوي 
عاقـــة، فإننـــا نحتـــاج ألوســـع نطاق مـــن الفهم 
واالســـتيعاب لألثر الذي تحدثه األطراف التنموية 
واالقتصاديـــة واألمنيـــة على المحيطات الهشـــة 
المتأثرة بالنزاعات، كما علينا تشجيع هذه األطراف 

على دعم إطارات السام ومنع النزاع العالمية.
إن االنقسامات المتشـــكلة بناًء على الهويات 
العرقيـــة والقبلية بين المجتمعـــات وداخلها تمثل 
نزاعـــات ذات ديناميكيـــات مألوفـــة فـــي العديـــد 
مـــن اإلطـــارات التـــي نعمل فيهـــا. كما تســـتمر 
اآلثـــار المفاجئة التـــي تحدثها القضايـــا الجغرافية 
السياســـية على االســـتقرار والســـام، في حين 
يمثـــل التطرف العنيـــف والطائفية تحديـــًا لجهود 

منع النزاع وبناء السام.

وضع الناس أواًل
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لقد شـــهدنا تزايدًا فـــي وضوح دوافـــع ومظاهر 
إضافية للنزاع في السنوات األخيرة، والذي يعود 
جزئيـــًا للتغيـــرات الديمغرافية بما يشـــمل تنامي 
فئة الشـــباب، والبطالـــة، والتمدن، والمتشـــكل 
جزئيًا كنتيجـــة لإلطارات المعقدة للنزاعات األخيرة، 
مثـــل ســـوريا، والســـودان، وجمهوريـــة أفريقيـــا 

الوسطى، وجنوب السودان.
في مناطق أخرى، فإننا نشـــهد تنافسًا متزايدًا 
على المـــوارد الطبيعيـــة التي تعبر حـــدود الدول 
)مثـــل في الشـــرق األوســـط، حـــوض النيـــل، أو 
بين جمهوريـــة الكونغو الديمقراطيـــة و يوغندا(، 
مرافقًة لتناقص نسبي في تأثير اآلليات العالمية 
للتوسط في هذه التوترات. لقد أصبح خطر النزاع 
فـــي الـــدول النامية األخـــرى مثل بنغـــادش أكثر 
وضوحًا، وهناك أمثلة واضحة على أن غض النظر 
عن الشمولية والمســـاءلة دفع حتى بالدول ذات 
الدخـــل المتوســـط إلى العنف وعدم االســـتقرار، 
مثـــل االضطرابات األخيـــرة في تركيـــا والبرازيل. 
هذه وغيرها من االتجاهات تشـــكل الطريقة التي 
تنظر وتســـتجيب بها ســـيفرورد لعدم االســـتقرار 

والنزاع.
تعكس اســـتراتيجيتنا أهميـــة الحوكمة من أجل 
االســـتقرار والســـام والتنميـــة من خـــال وضع 
األولويـــة للمشـــاركة الهادفة/المؤثـــرة في صنع 
القـــرار، وإدراك أن انعـــدام العدالـــة االجتماعيـــة 
يؤدي إلى النزاع. إن إنشـــاء حوكمة أفضل مسألة 
حساســـة وتشكل تحديًا، ووتتطلب معرفة عميقة 
بدوافع النزاع السياسية. قد ال تكون المظاهرات 
الشـــعبية والديمقراطيـــة تحويلية فحســـب – بل 
أيضًا مزعزعة لاســـتقرار، كما أصبـــح واضحًا في 

أحداث »الربيع العربي« وما عقبه.

توسيع منهجيتنا
هناك بعدان إضافيان في هذه الخطة يســـاهمان 
في توســـيع منهجيتنا لألمن ومنع النزاع بشـــكل 
أكبـــر. أواًل، تميـــل العاقـــة بيـــن قضايـــا النـــوع 
اإلجتماعـــي )الجندر( والســـام واألمن ألن تكون 
محـــدودة لتركـــز علـــى »النســـاء« بداًل مـــن أدوار 
الجنسين، وبعناية محدودة نسبيًا لمنع النزاع. إننا 
نضـــع معالجة هـــذه الفجوة أولوية عبر أنشـــطتنا. 
ثانيًا، سوف نقوم بدمج العدالة استباقيًا وبشكل 
أوســـع في عملنا من خال عملية من المشـــاريع 
التجريبيـــة والتعلم المشـــترك. يهدف هـــذا لبناء 
مؤسســـات عدالـــة تركـــز علـــى توفيـــر الخدمـــات 
والقدرات، في حين تشـــتمل في تحليلنا ووضع 
البرامـــج علـــى تجارب أوســـع من انعـــدام العدالة 

والتهميش و اإلقصاء كمسببات جذرية للنزاع.
واألهم من ذلك، فإننا سنســـتمر باالســـتجابة 
للقضيـــة األساســـية حـــول كيفية توفيـــر خدمات 
األمن والعدالة التي تضع حاجات الناس كأولوية. 
إلى حد كبير، يوافق صانعو السياســـات على أن 
توفير األمن والعدالة األكثر شـــمواًل يساهم في 
التنميـــة ومنـــع النزاع. إال أننا ال نـــرى ذلك مترجمًا 
إلى ممارســـة حاليًا، وباألخص إلى حد ينتفع منه 

الناس محليًا.

كرد علـــى ذلك، فإن نهج األمـــن والعدالة يعزز 
منهجيـــة أمـــن مجتمعيـــة مرتكـــزة علـــى النـــاس، 
والتي تناصرها وتســـتمر في تطويرها سيفرورد 
وشـــركائها. تجمع هذه المنهجيـــة المجتمعات مع 
السلطات ومزودي األمن لمعالجة مصادر انعدام 
األمـــن المحلية، وتخلـــق بيئة ممكنـــة إلصاحات 
أوسع؛ فعلى الدعم المخصص إلصاحات األمن 
والعدالـــة أن يتطور لما هـــو أبعد من التركيز على 
بنـــاء القدرات التقنية، وأن يبدأ بمعالجة العمليات 
السياســـية الازمـــة لتحقيق تغييـــرات مؤثرة ذات 
معنـــى. مـــن خـــال هـــذا التحـــول فقط، ســـنرى 

مخرجات تضع الناس أواًل بحق.
الخمســـة  االســـتراتيجية  األهـــداف  تعكـــس 

المذكورة أدناه هذه المخاوف وغيرها.

األعلى يمينًا: علي سليم فوجو، عضو في مجموعة 
المسرح بيس-نت شريك سيفرورد في مقاطعة 

مومباسا، كينيا. عمل علي مع المجموعة إلنتاج عروض 
تنشر رسائل سالم في الفترة السابقة لالنتخابات 

الكينية في مارس 2013. © أبراهام علي/سيفرورد

األعلى يسارًا: عضو في منتدى المصالحة والتنمية من 
كاشانابور في-دي-سي من بانك، نيبال يمأل تقييمًا 

لحاجات التدريب. © أنيل بوديل/سيفرورد
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أهدافنا 
االستراتيجية

الهدف االستراتيجي 3: تقويض أثر دوافع 
النزاع الخارجية، بما يشمل تدفق األسلحة، 

والتمويل غير المشروع، والردود العسكرية 
للتهديدات األمنية

اإلبقاء على تركيزنا طويل األمد المتمثل في   n
الحـــرص علـــى ترجمـــة االلتزامـــات التي تمت 
تحت اتفاقية تجارة األســـلحة إلى إجراءات ذات 

معنى من قبل أكبر قدر من الدول
تكنولوجيـــات  علـــى  المائـــم  الضبـــط  دعـــم   n
الســـاح الجديدة التـــي تظهر حاليًا، وتوســـيع 
نطاق الجهود الهادفة لمعالجة مشاكل محددة 

مثل نقل الذخيرة و التحويل والحظر
االستمرار في تضمين تدابير لمعالجة انتشار   n
وســـوء استعمال األســـلحة في اإلطارات غير 
اآلمنـــة والمتأثرة بالنزاع في برامجنا األوســـع 
الخاصة بمنع النزاع وبناء السام على األرض

تقوية مجموعة األدلة حول قصور المنهجيات   n
الحاليـــة في التصدي للتطـــرف العنيف ودعم 
االستقرار وبناء الدولة، ورفع الوعي بالقضايا 
ذات االهتمـــام الخاص، وتعزيـــز تبني البدائل 

األقل عنفًا واألكثر تركيزًا على الناس
رصـــد الخيـــارات للتخفيـــف من اآلثار الســـلبية   n
لدوافع النـــزاع الخارجية، مثـــل تدفق التمويل 
غير المشـــروع، مـــن خال البحث، والمشـــورة 

حول السياسات، والحشد.

األولويات

الهدف االستراتيجي 1: تقوية أمن الناس 
وقدرتهم على الحصول على العدالة من خال 

التطوير والتزويد الفعال لخدمات األمن والعدالة 
المستجيبة والمسؤولة والمائمة محليًا

توســـيع برمجتنا لألمـــن المجتمعي وتضمين   n
العدالـــة فـــي عملنـــا على مـــدى واســـع من 
مختلف المستويات، باســـتثمار الموارد وبناء 
المهـــارات عنـــد الحاجة. ســـوف نقـــوم بتجربة 
منهجيـــة »العدالـــة كوقاية« فـــي ثاثة برامج 

دولية/إقليمية
تشـــجيع مفهوم أوســـع للعدالة بحيـــث يعالج   n
الخبـــرات األوســـع مـــن التهميـــش واإلقصاء 

واالعتداء الداعمة للنزاع
التأثيـــر علـــى سياســـات إصاح قطـــاع األمن   n
بحيـــث تصبـــح مبنيـــة علـــى مفاهيـــم األمـــن 

اإلنساني وتكون مراعية للنزاع
الـــدروس المســـتفادة ومجموعـــة  اســـتخدام   n
األدلة التي نقوم بوضعها من خال مجموعة 
والممارســـة،  للتعلـــم  المجتمعـــي  األمـــن 
والتي تمتـــد عبر برامجنا، للحشـــد على أعلى 
مســـتويات التأثيـــر فـــي حكومـــات المملكـــة 
المتحدة والواليـــات المتحدة األمريكية، وفي 
داخل االتحـــاد األوروبي واألمـــم المتحدة من 
أجـــل منهجيـــات األمـــن والعدالة التـــي تضع 

الناس في مركزها.

األولويات

الهدف االستراتيجي 2: تحدي األعراف 
والعادات حول النوع اإلجتماعي )الجندر( التي 

تؤدي إلى النزاع وانعدام األمن وتعمقهما

ســـتهداف الجنـــس كنظام قوة/ســـلطة يخلق   n
النزاع وانعدام العدالة

منـــع، والتصـــدي للعنـــف القائـــم علـــى على   n
أساس النوع من خال برمجة األمن والعدالة

تقوية مجموعة األدلة حـــول النوع اإلجتماعي   n
كدافـــع للنـــزاع – وتطوير وتشـــجيع سياســـات 
وممارســـات بنـــاء الســـام المراعيـــة للنـــوع 

اإلجتماعي.

األولويات

تتشكل استراتيجيتنا ل2014–17 حول 
خمســـة أهـــداف اســـتراتيجية مبنية 

على خبراتنا وما تعلمناه حتى اآلن.
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الهدف االســـتراتيجي 4: الحرص على أن تكون 
التفاعات الدولية السياسية واالقتصادية 
والتنموية واألمنية في اإلطارات المتأثرة 

بالنزاع حساسة لديناميكيات النزاع ومساهمة 
في السام المستدام

التنميـــة  العمـــل لضمـــان أن تدعـــم أطـــراف   n
العالمية الكبرى الســـام من خـــال العمليات 
العالميـــة مثـــل إطـــار التنميـــة لما بعـــد 2015، 
وتطبيق اتفاقية المشاركة الجديدة في الدول 
الهشـــة، وتبني السياســـات واالســـتراتيجيات 
والمنهجيـــات وخطط العمـــل والبرامج الوطنية 

واإلقليمية المائمة
تشجيع أطراف السياسات الفاعلة في مواضع   n
القـــوى الجديدة علـــى معالجة النـــزاع والعنف 
باســـتخدام إطارات وعمليات التنمية العالمية، 
وذلـــك مـــن خـــال الحـــوار حـــول السياســـات 

والحشد، والمشورة التقنية والدعم العملي
تعزيز منهجيات أكثر اتساقًا وتعاونًا بين القوى   n
المؤثـــرة الجديـــدة وأطـــراف منظمـــة التعاون 

والتنمية تجاه الدول المتأثرة بالنزاع
تقوية المنهجيـــات المراعية للنزاع بين وكاالت   n
المانحـــة،  والحكومـــات  الدوليـــة،  المعونـــة 
والحكومـــات الوطنيـــة فـــي الـــدول المتأثـــرة 
بالنـــزاع، وأطراف المجتمـــع المدني من خال 

الدعم التقني
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  ودعـــم  تشـــجيع   n
المؤسســـات التجاريـــة وغيـــر التنموية – في 
دول منظمة التعاون والتنمية والقوى المؤثرة 
الجديدة على حد ســـواء مثـــل الصين وتركيا – 
العتبـــار النـــزاع عند تصميم وتنفيذ أنشـــطتها 
التي تقع في، أو تؤثر على اإلطارات المتأثرة 
بالنـــزاع ســـواء كان هدفهـــا األساســـي هـــو 

السام، أو التنمية، أو النجاح التجاري.

األولويات

الهدف االستراتيجي 5: تعزيز عمليات بناء 
السام وأنظمة الحوكمة التشاركية، والعادلة، 

والمستجيبة، والمسؤولة، ومعالجة األسباب 
الجذرية للنزاع

واســـتجابة  تشـــاركية  أكثـــر  عاقـــات  ترســـيخ   n
وعدالة ومســـاءلة بين الدولـــة والمجتمع في 
اإلطـــارات التي نعمل فيهـــا، وحيثما كان ذلك 
مائمـــًا، تعميق عملنا علـــى تقوية األصوات 

والمشاركة في صنع القرار
زيادة المشاركة المستدامة لممثلي المجتمع   n

المحلي في عمليات الحوكمة وبناء السام
المســـاهمة في المخرجـــات الناجحـــة لمعالم   n
الســـام الهامـــة مثـــل االنتخابـــات، وحوارات 
الســـام الوطنية، واالســـتفتاءات، وعمليات 

بناء الدستور
اســـتخدام وتعزيز الحشـــد المبني على األدلة   n
مـــع األطـــراف الوطنيـــة والعالميـــة لتشـــجيع 
المنهجيـــات المراعيـــة للنـــزاع نحـــو الحوكمـــة 

الجيدة.

األولويات

تهـــدف هـــذه األهـــداف االســـتراتيجية مجتمعـــة 
إلى الربـــط بين عمليات التنميـــة ومخاوف األمن 
والعدالـــة، وجهود منع النزاع، وبناء الســـام على 
والعالميـــة.  والوطنيـــة،  المحليـــة،  المســـتويات 
مـــن أجل دعـــم عملنا على هـــذه األهـــداف فإننا 

أيضًا سوف:
نعـــرف دوافـــع االقتصـــاد السياســـي للنـــزاع   n

بشكل أوضح في اإلطارات التي نعمل فيها
نفهـــم بشـــكل أفضـــل التغييرات السياســـية   n
الجذرية الازمة للحصول على سام مستدام
نحرص علـــى أن تكـــون نظرياتنا حـــول التغيير   n
– حول صلـــة وأهمية مســـاهماتنا – موثوقة 

وتعزز التآزر بين سياستنا وبرامجنا اإلقليمية.
إننا نؤمن بأننا من خال هذا العمل سنتمكن من 
تحقيـــق مهمتنا بأكبـــر فاعلية لمنع النـــزاع العنيف 

وبناء حياة أكثر أمنًا.

األعلى يمينًا: أعضاء لجنة األنشطة المجتمعية في 
كوتاليبارا، كوبالجاني، بنغالدش يناقشون مخاوف 

األمن والسالمة، ويحددون األولويات بدعم من 
سيفرورد و BRAC. © توماس مارتن/سيفرورد

األعلى في الوسط: امرأة مسنة في مقاطعة ليرا 
في شمال يوغندا تقدم منظورها حول الصراع على 

األرض والمعادن في المنطقة إلحدى دراسات بحث 
سيفرورد. © كابسون ساوسي/سيفرورد

األعلى يسارًا: تحدث الخضير دالوم، مدير البرامج في 
أفريقيا، والشرق األوسط وشمال أفريقيا، في لجنة 

خبراء عالية المستوى عن »السالم وما بعد 2015« 
 في أيام التنمية األوروبية 2013. 

© باتريك ماسكارت/التحاد األوروبي
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التغييرات التي نساهم فيها
يســـاعد عملنـــا فـــي تحقيـــق ثاثة شـــروط تعتبر 
أساسية للســـام )أنظرالشـــكل نموذج التغيير(. 
لتحقيق هذا، فإننا نشـــجع وندعـــم التغييرات في 
أفعـــال ومواقف المجتمعـــات، وأطراف المجتمع 
ذات  والمنظمـــات  واألفـــراد  الفاعلـــة،  المدنـــي 
القـــوة، وفيمـــا بيـــن األطـــراف الخارجيـــة الفاعلة 
المؤثـــرة. إننا نســـعى لتحســـن مؤثـــر وملموس 
فـــي العاقة بينهـــم. إننا نهدف لدعـــم التغيرات 

السلوكية التالية:
يكـــون األفـــراد والمجتمعـــات فـــي المناطـــق   n
الهشـــة والمتأثرة بالنـــزاع ناشـــطين وقادرين 
واألطـــراف  الســـلطات  علـــى  التأثيـــر  علـــى 
الفاعلة الخارجية المعنية لتقديم حوكمة فاعلة 
ومسؤولة، وردود على النزاع وانعدام األمن. 
هم يقودون مبادراتهم الخاصة حول الســـام 
ويعملـــون بتعـــاون مـــع األطـــراف  واألمـــن، 

األساسية القادرة على إحداث فرق.
يلعـــب المجتمع المدنـــي دورًا ناشـــطًا وفعااًل   n
فـــي المطالبة بالمســـاءلة، وحشـــد األفعال، 
وتحديـــد فـــرص المطالبـــة بالحوكمـــة والردود 

و االستجابة للنزاع وانعدام األمن.
تكون السلطات الرئيســـية التي تمتلك القوة   n
لتحسين األمن والسامة والعدالة مستجيبة، 
وفعالة، وعادلة، ومسؤولة. تلتزم بالعمل مع 
المجتمعـــات والمجتمـــع المدنـــي لخلق حلول 
مستدامة وقابلة للتطبيق في مواجهة النزاع 

وانعدام األمن.
تســـتخدم األطـــراف الخارجيـــة – بما يشـــمل   n
الثنائيـــة،  المســـاعدات  ومانحـــو  الحكومـــات، 
والمؤسسات متعددة األطراف، والمؤسسات 
ذات األهـــداف المتعددة، والقطـــاع التجاري – 
تعاونها الدبلوماســـي، واألمني، والتنموي، 

واالقتصادي لمنع ومعالجة أسباب النزاع.

منهجيتنا
كيفية عملنا

سيركز عملنا في الســـنوات الثاثة القادمة على 
المحـــاور االســـتراتيجية الخمســـة التي تـــم ذكرها 
في الصفحات الســـابقة. ســـوف نســـتخدم عددًا 
من المنهجيات المتكاملة لتحقيق التغييرات التي 

نسعى لها:
إننـــا نشـــجع ونســـهل الحـــوار والتعـــاون بيـــن   n
الســـلطات والمجتمعـــات وأطـــراف المجتمع 
المدني كخطوة هامة في عملية بناء السام.

إننـــا نبنـــي مهـــارات وقـــدرات وخبـــرات أفـــراد   n
المدنـــي،  المجتمـــع  ومنظمـــات  المجتمـــع، 
الوطنيــة/المحليــــة،  الحكومـــة  وأقســـام 
والحكومـــات المانحة، والمنظمـــات اإلقليمية 
في جهات مثل إصـــاح قطاع األمن والعدالة 

وحساسيات النزاع.
إننـــا نقـــوم بالبحـــث والتحليـــل إلبـــاغ عملنـــا   n
ولتحفيـــز اآلخريـــن للقيـــام بأعمـــال مناســـبة 

وفاعلة.
بالتعاون مع شركائنا، فإننا نوفر الدعم والنصح   n
التقنـــي الخبير لصانعـــي السياســـات، بالبناء 
علـــى خبرتنـــا الميدانيـــة وبحوثنـــا وتحلياتنـــا 

المعمقة.
إننـــا نســـتخدم الحشـــد للتأثيـــر علـــى وتغييـــر   n
السياســـات والممارسات التي تؤثر على أمن 
النـــاس والعدالة، ولمواجهة األطراف الوطنية 
والعالمية لإلنصات آلراء وأولويات األشخاص 

الذين يعيشون انعدام األمن.
إننا نجمع األدلة حول ما ينجح من خال برامجنا   n
على المستوى الوطني والبحث الموسع. كما 
أننا نشـــارك هذه المعرفة ونطبق ما تعلمناه 

في برمجتنا الخاصة.
مـــن أهـــم األجـــزاء المركزيـــة لمنهجيتنـــا هي   n

التزامنا بالعمل من خال الشراكات.
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تصنف استراتيجيتنا البرامج في ما يزيد عن 20 إطار 
كأولويـــة عبر القرن اإلفريقـــي، ومنطقة البحيرات 
العظمى، وجنوب ووســـط آســـيا، والقوقاز، وغرب 
أفريقيـــا.  وشـــمال  األوســـط  والشـــرق  البلقـــان، 
فـــي المناطق التي تمتـــد فيها أنظمـــة النزاع عبر 
الحدود الدولية وتؤثر على عملنا )مثل أفغانستان 
وأثرها على وســـط آسيا وباكستان(، فإننا سنتبنى 
المنظور اإلقليمي أو تحـــت اإلقليمي في تحليلنا 

واستجابتنا.

إننـــا نريـــد أن نرى اآلثار اإليجابيـــة لعملنا تمتد لما 
هو أبعد من اإلطارات التي نعمل فيها مباشـــرة، 
ولـــذا فإننا ســـنركز علـــى التأثير على السياســـات 
واإلطـــارات والعمليات العالمية القـــادرة على أن 
تزيد من فرص بناء الســـام واالستقرار. سيضع 
التزامنا بالحشـــد العالمي لألثر اإليجابي األولوية 
لمراكز السياســـات بما يشـــمل لندن، وبروكسل، 
وبكين، وأديس أبابا، وفيينا، وواشـــنطن. كما أننا 
ســـندعم الحشـــد في عواصم الـــدول والمناطق 
تتواجـــد بهـــا برامـــج لســـيفرورلد، وسنســـتهدف 
المنظمات والجهات اإلقليمية األساسية المؤثرة 

على ممارسة منع النزاع.
ســـوف نســـتمر بتطويـــر قدرتنا علـــى الرصد 
والمتابعـــة، والتحليـــل، حيثمـــا كان ذلك مناســـبًا، 
لاستجابة للكوارث غير العادية أو غير المتوقعة – 
فـــي الدول التي لنا فيها وجود وغيرها من الدول 
على حد سواء. حيثما كان مائمًا، فإننا سنساهم 
بخبـــرة ومنظور ســـيفرورلد – وســـنحرص على أن 

يعاد توجيه برمجتنا داخل الدولة إذا لزم األمر.

المقابل أعلى: شركاء سيفرورد في حدث 
مجتمعي أمني في كوسوفو. حضر خبراء 

في األمن في كوسوفو معًا لمؤتمر 
عالمي في برستينا للتعرف بدور المجتمع 

المدني في بناء السالم. © سيفرورد

المقابل أدنى: رئيس الشرطة اإلقليمية 
يجيب عن المخاوف األمنية المحلية، بما 
يبني شراكة أفضل بين الشرطة والعامة 

 في حدث في بارديا، نيبال. 
© أنيل بودل/سيفرورد

فوق أعلى: صورة للمشاركة ميلون كمار 
داس في مشروع التصوير التشاركي 

إلمرأة تعمل في حقل مغمور بالمياه 
تظهر واحدًا من المخاوف األمنية المحلية 

في شاتكيرا، بنغالدش. لقد تم إعطاء 
المشاركين في برنامج التصوير آالت 

 تصوير لتوثيق مخاوفهم األمنية المحلية. 
© ميلون كمار/سيفرورد

فوق: يعيش مواطنو كابول وسط 
الدمار الذي سببته الحرب األهلية 

 في أفغانستان. 
© إسكندر دبيبي/صورة األمم المتحدة

أين سنعمل
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الخضوع للمساءلة
إننـــا ملتزمـــون بالعمـــل بشـــفافية وجاهزون ألي 
المنتفعيـــن،  قبـــل  مـــن  مســـاءلة  أو  محاســـبة 
والممولين، وقطـــاع التعاون العالمي األوســـع. 
خال فترة االستراتيجية هذه سوف نتواصل حول 
مخرجـــات جهودنا مع أولئك المنتفعين من عملنا، 
وأولئـــك الذيـــن يعملون معنـــا ويدعموننا محليًا، 

ووطنيًا وعالميًا.
فـــي عام 2016، ســـوف نقـــوم بجـــرد ومراجعة 
لمدى نجاح استراتيجيتنا الشاملة منذ 2011، ومدى 
قدرتنـــا على ترجمـــة نمونا وتطورنا المؤسســـي 
إلـــى مخرجـــات أفضـــل جوهريـــًا فـــي المناطـــق 

حيث نعمل.

تحقيق ذلك
سوف نقدم تدابير عملية للحرص على أن تسعى 
برامجنا، وجميع عملياتنـــا وإجراءاتنا التي تدعمها، 
ألعلى المســـتويات من الجـــودة والفاعلية. مثًا، 
ســـوف نســـتثمر فـــي الناس مـــن خـــال قانون 
»النـــاس في المســـاعدات« ومن خـــال التدريب 
والتطويـــر؛ ســـنطبق أنظمة إدارة ماليـــة جديدة؛ 
سنمأســـس عملية مســـتمرة من مراجعة البرامج 
لقيـــاس نوعيـــة وفاعلية برامجنا؛ ســـنعرف فرص 
لتحســـين فاعليـــة  الجديـــدة  التكنولوجيـــا  إدخـــال 
البرامج؛ سنحســـن قدرتنا المؤسسية في الرصد 

والمتابعة والتقييم والتعلم.
تتوقـــع هـــذه االســـتراتيجية مرحلـــة إضافيـــة 
مـــن النمو المـــدار – ليـــس لمصلحتها فحســـب، 
بـــل لتمكننا مـــن البناء اســـتراتيجيًا علـــى الخبرات 
والمكاســـب التي تـــم تحقيقها فعـــًا–، والعمل 

بفاعلية أكبر لتحقيق مهمتنا.

 الجودة
والمساءلة

األعلى: كواجوك، دولة واراب، جنوب السودان. 
 مجموعة تركيز األمن المجتمعي. 

© توماس مارتن/سيفرورد

األعلى يسارًا: أعضاء مجموعة كيربالي الممثلة 
للمجتمع في شيدا كارتلي، جورجيا، يتحدثون بعد 

عرض لوزراء الحكومة. تمكنت المجتمعات التي تعيش 
بجانب خط الحدود اإلدارية من التعبير عن مشاكلهم 

ومشاركة منظورهم. © كارين وايكرز

الناس أولويتنا – إننا نؤمن أنه يجب 
أن يتمكـــن الجميع من التمتع بحياة 
آمنـــة ومرضيـــة، خالية مـــن انعدام 

األمان والنزاع العنيف.
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قيمنا
إن نزاهتنـــا كمؤسســـة مشـــتقة مـــن 
القيـــم والمبـــادىء التـــي تعـــزز وتوجه 
نبنـــي  الذيـــن  عملنـــا وعمـــل هـــؤالء 

عاقات معهم.

إننا نؤمن:

وكرامـــة كل  ومســـاواة،  بقيمـــة،   n
شخص، ونحترم الثراء الذي يقدمه 

التنوع االجتماعي والثقافي

الشــــــمولية والمساءلة أساسيان   n
في المجتمع حتــــــى يتمتع الناس 
والتعايــــــش  والعدالــــــة  باألمــــــن 

السلمي

األمانـــة  تظهـــر  أن  أعمالنـــا  علـــى   n
والشـــفافية واالتساق مع مبادئنا 

والمهمة التي نعتنقها

توضـــع هذه القيم موضع التنفيذ من 
خال مجموعة من المبادىء الموجهة.

المبادىء التي توجه عملنا
إننا نضع الناس في مركـــز عملنا، بدعم التغيير 
الذي يمكن المؤسســـات والمجتمعات المحلية 

من اتخاذ اإلجراءات والتأثير على صنع القرار.

إننا نشجع وندعم منهجيات صنع القرار الشاملة 
والتعاونيـــة إذ إنهـــا أكثـــر الطرق فاعليـــة للدول 
والنـــاس في معالجة النزاع وانعدام األمان. إننا 
نصمم وننفـــذ عملنا بناًء على أنه من األفضل 
العثـــور على الحلول المســـتدامة في أولويات 
ومنظـــور ومشـــاركة هـــؤالء المتأثريـــن بالنزاع 

وانعدام األمن.

إننـــا نـــدرك أن كل مـــا نفعله لديه القـــدرة على 
إحداث أثر إيجابي أو ســـلبي علـــى ديناميكيات 
النـــزاع المحلي و عاقـــات النـــوع اإلجتماعي . 
من األساســـي لعملنا أن نكون حساســـين ألثر 
برامجنـــا والتدخـــات مـــن قبـــل اآلخريـــن – بما 

يشمل اآلثار المختلفة على النساء والرجال.

إننـــا نـــدرك أن اإلطار هو كل شـــيء. ولذا فإننا 
نبـــدأ بتحليـــل النـــزاع – للتفريـــق بيـــن العوامل 
األساســـية الدافعة للنـــزاع والداعمة للســـام 
في كل إطـــار، ولفهم ما يجب أن يتغير لتحقيق 
والمحافظة على السام. إننا ندرك أن العادات 
االجتماعيـــة – والـــدور المتوقـــع مـــن يلعبه كل 
من النســـاء والرجال والفتيات واألوالد – لها أثر 

على اإلطار.

إننـــا مؤسســـة معرفـــة – إننـــا نبني ونشـــارك 
خبراتنـــا وما تعلمناه والدروس المســـتفادة من 
اآلخريـــن منهجيـــًا لتعزيـــز اإلبداع وتحســـين أثر 
عملنا. إننا نتعلم من بعضنا ونثمن المساهمة 
التـــي يقدمهـــا العاملـــون والشـــركاء على كل 
المســـتويات لمعالجة مشـــاكل النـــزاع وانعدام 

األمن.

المجتمعـــات  مـــن  أمـــام كل  إننـــا مســـؤولون 
حيـــث نعمل، والشـــركاء الذين نتعـــاون معهم، 
والمانحين، والجمهـــور الذي يدعم عملنا المانع 
للنزاع بشكل عام. إننا نتوقع المساءلة ذاتها من 
اآلخرين. بالتالي، فإننا نهدف للحصول وإيصال 
النتائج والتغييرات اإليجابية المستدامة الناجمة 

عن جهودنا.



 مكتب المملكة المتحدة
The Grayston Centre, 28 Charles Square 

London N1 6HT, UK
+44 )0(20 7324 4646  هاتف: 
+44 )0(20 7324 4647  فاكس: 

www.saferworld.org.uk  موقع الكتروني: 
general@saferworld.org.uk بريد الكتروني: 

Company no. 3015948 )England and Wales( 
Charity no. 1043843

لدى سيفرورد موظفون في:
بنغادش، جورجيا، كينيا، كوسوفو، كرايجستان، 
نيبال، باكستان، جنوب السودان، يوغندا، اليمن 
– وأيضًا في النمسا )فيينا(، بلجيكا )بروكسل(، 

والواليات المتحدة )واشنطن(.

الغالف األمامي: امرأة تحمل المياه في جوبالجاني. 
تعمل سيفرورد مع المؤسسة غير الحكومية براك 

البنغالديشية على مشروع أمن مجتمعي يمتد ألربع 
سنوات عبر 16 موقعًا في بنغالدش. 

© توماس مارتن/سيفرورد

ســـيفرورد منظمة مســـتقلة عالمية تعمل لمنع النزاع العنيـــف وبناء حياة أكثر 
ســـامًا. إننا نعمل مع األشـــخاص المحليين المتأثرين بالنزاع لتحســـين أمنهم 
وشـــعورهم بالســـامة، وللقيام بالبحوث والتحاليل الموســـعة. إننا نستخدم 
هذه األدلة وما تعلمناه لتحســـين السياسات والممارسات المحلية والوطنية 

والعالمية التي يمكن أن تساعد في بناء سام دائم.

الغالف الخلفي: تعمل سيفرورد في شيدا كارتي، 
جورجيا، كجزء من مبادرتها لألمن المجتمعي. 

يلتقي ممثلو المجتمع مع السكان المحليين لمناقشة 
القضايا والمشاركة في تخطيط المشاكل. 

© كارين وايكرز 


