
إن معهد الدراسات اإلقليمية والدولية )IRIS( هو مركز أبحاث مستقل يف إقليم كردستان العراق. يحلل املعهد القضايا األكرث تعقيدا التي تواجه 

االقليم والعراق والرشق األوسط من خالل البحوث املتعددة، والرشاكات االسرتاتيجية وجلسات الحوار املفتوح بني الخرباء والقادة املؤثرين من 

الشخصيات البارزة.

يقع املعهد يف الجامعة األمريكية يف العراق، السليامنية و التي هي الجامعة الوحيدة املستقلة الغري ربحية يف العراق، و التي تتبع النظام 

األمرييك للتعليم العايل. يوفر موقع املعهد  لألكادمييني والصحفيني واملؤسسات امكانية  الوصول إىل املواضيع املهمة واملثرية للجدل و البحث بها 

يف اجواء آمنة ومنفتحة بالرغم من الوضع الغري مستقر يف املنطقة، مام يجعل املعهد مكان جذاب و فريد من نوعه.

 

تتمثل قضايا الحوار الرئيسية يف املعهد عىل مواضيع األمن، و الطاقة، و إدارة املوارد املائية، و الجغرافيا السياسية اإلقليمية، و االقتصاد 

االجتامعي وعلم اآلثار.

يسعى املعهد دوما اىل الدخول يف رشاكات مع معاهد ومراكز البحوث والجامعات يف املجاالت أألربعة التالية:

· الزماالت

· العمل امليداين والبحوث واملطبوعات

· النقاشات حول اهم املواضيع والقضايا الحالية 

· الرشاكات مع املعاهد واملؤسسات

الزماالت :

يهتم املعهد و الجامعة األمريكية يف العراق، السليامنية بجمع أفضل األكادمييني واملحللني الباحثني يف املجاالت و القضايا ذات الصلة  بإقليم 

كوردستان العراق، و العراق و تركيا و إيران. 

يقوم املعهد و بالتعاون مع الجامعة األمريكية يف العراق، السليامنية بتوفري الخدمات التالية للزماالت:

. السكن

· الوصول إىل مرافق الجامعة كافة

. الطلبة املساعدين يف البحوث و يف املجاالت ذات الصلة

. الدعم التقني واملادي

اعتامدا عىل مدة إقامتهم، سيقوم الحاصلني عىل الزماالت بالنشاطات التالية:

. نرش عدد من املقاالت أو التقارير من خالل املعهد ومؤسساتهم

. إلقاء محارضات أو ورش العمل

. تدريس مادة معينة

 King’s College and Iraq Analyst at لقد قدم املعهد زماالت منذ تأسيسها عام 2013 و كاآليت: ماريا فانتايب، مرشحة لدراسة الدكتوراه يف

.Claremont McKenna وكريستني فايب، أستاذ مساعد للعلوم السياسية يف كلية ,the International Crisis Group
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العمل امليداين، البحوث واملطبوعات

يوفر املعهد العمل امليداين والبحث والتحليل يف مختلف املواضيع ذات الصلة يف اقليم كوردستان العراق واملناطق املتنازع عليها للمجموعات 

السياسية، و وكاالت األنباء والرشكات املتعددة الجنسيات املهتمة يف املنطقة.

القدرات البحثية للمعهد  فريدة من نوعها بسبب قدرتها عىل الوصول إىل املجتمعات املحلية، و الخربة، والتعليم و مهارات اللغة. يتم تجميع فرق 

البحث عىل أساس مرشوع بعد مرشوع، باالعتامد عىل املنطقة الجغرافية املرغوب بها للمتشارك و املوضوع ذات االهتامم.

لدى موظفي املعهد وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة االمريكية يف العراق، السليامنية خربة كبرية يف مثل هذه البحوث. وقد جمعت 

مديرة املعهد كريستني فان دين تورن وفريق من الطالب الجامعيني من الجامعة تقارير عن وكاالت األنباء ورشكات النفط العاملية العاملة يف اقليم 

كوردستان العراق واألرايض املتنازع عليها. نرش الدكتور بالل وهاب، أستاذ الدراسات الدولية يف الجامعة و الزميل من الكادر التدرييس، دراسة 

شاملة عن مستقبل العالقات النفطية العراقية عندما كان عضوا يف املعهد.

 

األحداث و املواضيع املهمة

يعقد املعهد  الحوارات واالجتامعات، وموائد مستديرة ومحارضات، وورش عمل عىل مدار العام، والتي تهدف إىل إرشاك القادة من مختلف 

القطاعات يف اقليم كوردستان والعراق واملجتمع الدويل. و يسعى املعهد للدخول يف رشاكة مع املؤسسات املامثلة لها إلستضافة مثل هذه 

االجتامعات التي تفحص بدقة أحدث األزمات والتطورات الجارية عىل املستويني املحيل واإلقليمي.

وقد عقد املعهد محارضات وجلسات بخصوص االنتخابات العراقية، وقضايا الطاقة والنازحني. ففي كل عام، يقوم املعهد بإستضافة الحدث الرائد و 

هو ملتقى السليامنية، الذي يجمع نخبة من أبرز العلامء واملحللني والصحفيني واملسؤولني ملناقشة اهم القضايا الحالية التي تواجه املنطقة.

 

الرشاكات مع املعاهد واملؤسسات

لدى املعهد حاليا عدد من الرشاكات مع املؤسسات الرائدة مثل جامعة ستانفورد للقانون )SLS(، واملنظمة الدولية للهجرة )IOM(، واألمم 

املتحدة للمرأة )UN Women(. ميكن للرشاكات أن تكون مفتوحة أو مبنية عىل أساس مرشوع معني، وتهدف جميعها إىل بناء قدرات املعهد 

والخربات من خالل عالقات اسرتاتيجية ذات منفعة متبادلة. يحرص املعهد عىل التعاون مع املؤسسات املتامثلة وتهدف إىل توسيع رشاكتها مبرور 

الزمن.

لألتصال:
ملزيد من املعلومات حول الربامج التي نقدمها، يرجى االتصال مبديرة املعهد  كريستني فان دين تورن عىل الربيد اإللكرتوين
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