
1 
 

 
 

  وتنفیذھا وطني  أمن استراتیجیة لوضع مقدمة
 االفتراضیة  األكادیمیة البرامج سلسلة

 
 معلومات  مذكرة

 أفریقیا  في وطني أمن استراتیجیة وضع حول  افتراضیًا  أكادیمیًا برنامًجا" االستراتیجیة للدراسات أفریقیا مركز" سیُنظم : اإلجراء
 التخصصات متعددي المسؤولین كبار  من لمجموعة منتدى بمثابة االفتراضي األكادیمي البرنامج ھذا وسیكون.  وتنفیذھا

 : مثل مسائل وتناول)  NSSD( وطني أمن استراتیجیة وضع وعملیات مفاھیم الستكشاف
 

a. ما  الوطني؟ األمن ھو وما تأمینھا، الُمراد والجھات  األمن، ما أفریقیا؟ في  واالستراتیجیة األمن تطور  كیف 
 والسیاسة؟  االستراتیجیة بین الفرق وما االستراتیجیة ھي

b. ذلك  في بما اإلنسان، على تركز وطني أمن استراتیجیة  لوضع المتاحة والفرص القائمة  التحدیات ھي ما 
 والشباب؟  النساء قضایا معالجة

c. وطني؟  أمن استراتیجیة لوضع المرغوبة والعناصر والعملیات المنھجیة ھي ما 
d. المستقبل  في األمنیة التھدیدات توقع على قادرة وطني أمن استراتیجیة لوضع المستفادة الدروس ھي ما 

 األوبئة؟  ذلك في بما لھا، والتصدي
 

 "  Zoom for Government" برنامج عبر اإلنترنت، عبر :المكان
 

 غرینتش  بتوقیت 1200 الساعة ینایر،/الثاني كانون 20-19 :الموعد
 جرینتش  بتوقیت 1200 الساعة  ینایر،/الثاني كانون 26-27 
 غرینتش  بتوقیت 1200 الساعة فبرایر،/ شباط 2-3 
 
 في یرغبون الذین ألولئك 2021 أبریل/ونیسان  مارس/آذار شھر  في السلسلة ھذه في إضافیة وحدات عقد سیتم 

 . الحضور 
  

 
 الوسطى،  إفریقیا وجمھوریة  وبنین، وأنغوال، الجزائر، : وھي البرنامج، لھذا مرشحیھا تقدیم إلى  التالیة البلدان ندعو : الحضور 

 والجابون،  وإسواتیني، ومصر، وجیبوتي، الدیمقراطیة، الكونغو وجمھوریة دیفوار، وكوت القُمر، وجزر وتشاد،
 ونامیبیا،  وموزمبیق، والمغرب، وموریشیوس، وموریتانیا، ومالوي، ولیبیا، ولیسوتو، وكینیا، بیساو، وغینیا وغینیا،

. وزامبیا وتوجو،  والسودان، والصومال، وسیرالیون، وسیشیل، وبرینسیب، تومي وساو الكونغو، وجمھوریة ورواندا،
 المرشحون  یتمتع أن على األقل، على واحدة كبیرة مسؤولة ذلك في بما ممثلین، أربعة إلى یصل ما لترشیح مدعو بلد وكل

 شأن من الذین أو السیاسات، وصیاغة االستراتیجي، والتخطیط الوطني، األمن استراتیجیات وضع في ومسؤولیة بخبرة
 .كبیر بشكل الوطني األمن استراتیجیة عملیة تعزز أن األخرى القطاعات  في خبرتھم

 
 : التالیة المؤسسات من المرشحین اختیار یمكن 

 ؛ )والداخلیة  الوطني، األمن وكالة/ ودائرة الدفاع،( األمن قطاع ) 1( •
 ؛ )الخارجیة الشؤون قتصاد،الا/المالیة( الدبلوماسیة/التنمیة قطاع) 2(و •
 األمن مستشار مكتب الوطني، األمن مجلس الوزراء، رئیس/الرئیس مكتب( التنسیقیة/التنفیذیة الھیئات) 3(و •

 ). الوطني
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 جائحة  مثل مسبوقة، غیر خارجیة آثار إلى باإلضافة دینامیكیة محلیة تحدیات یواجھ األفریقي األمني المشھد یزال ما : السبب
 وطني  أمن استراتیجیات ووضع األمنیة التھدیدات تحلیل إلى الحاجة تثبت العوامل ھذه تزال وما). 19-كوفید ( كورونا

 تخطیطھ  وكیفیة  الوطني األمن إلى بھا ینظر التي  الطریقة ذلك ویشمل. المواطن على یركز وطني أمن لتحقیق فعالة
 . األخرى والدیمغرافیة االجتماعیة والعناصر الجنسانیة االعتبارات مراعاة وأھمیة وتنفیذه وإدارتھ

 
 وتنفیذھا  أفریقیا في  األمن قطاع  استراتیجیات تصمیم في  وخبرتھ  أفریقیا مركز تجارب على  الضوء البرنامج ھذا سیسلط  : الوسیلة

 تركز  التي الحالة  ودراسات العملیة التطبیقات على تركز أسابیع ثالثة مدتھا عامة جلسات سلسلة من وستتألف. ورصدھا
 دقیقة  90 ومدتھا العامة الجلسات وستكون. صغیرة مجموعات ضمن مناقشات إجراء عن فضالً  السلیمة، الممارسة على

 مجموعة جلسات  وستبحث. الخبراء كبار مع وبة وأج أسئلة فقرات وستتضمن لإلشراف، خاضعة مناقشات عن عبارة
 والفرنسیة  اإلنجلیزیة باللغات الجلسات جمیع ستكون كذلك. أعمق بشكل القضایا ھذه دقیقة 90 مدتھا التي المناقشة

 مارس /آذار شھر في  الحقة افتراضیة عمل حلقات حضور خیار للمشاركین سیتاح.  والعربیة والبرتغالیة
 التنفیذ اعتبارات عن فضالً  الوطني، األمن استراتیجیة وضع عملیة من الالحقة المراحل على ستركز أبریل/ونیسان

 . بالفعل العملیات ھذه في شرعت إضافیة بلدان من مشاركین ھذه العمل  حلقات وستضم. الرئیسیة


