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 إعادة تصّور قطاع األمن في السودان  

 سلسلة ندوات عبر اإلنترنت 

 
 مذكرة إعالمیة 

 
) سلسلة ندوات أكادیمیة عبر  USIPسیعقد مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة والمعھد األمریكي للسالم ( : ماذا

اإلنترنت تبحث في الدروس المستفادة من أدوار قطاع األمن وتطویر استراتیجیة األمن القومي خالل فترات 
االنتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. وستوفر سلسلة الندوات عبر اإلنترنت فرصة لمشاركة األفكار  

ا على السودان خالل فترة انتقالھ الصعبة إلى حكومة دیمقراطیة بقیادة والخبرات القائمة على األدلة وآثارھ
 مدنیة. 

   Zoom for Governmentعبر اإلنترنت، من خالل تطبیق  :أین
 

 بتوقیت الخرطوم 1530-1400مارس،  1: 1الندوة  :متى
 بتوقیت الخرطوم 1530-1400مارس،  15: 2الندوة 
 بتوقیت الخرطوم 1530-1400مارس،  29: 3الندوة 
 بتوقیت الخرطوم 1530-1400أبریل،  12: 4الندوة 
 بتوقیت الخرطوم 1530-1400أبریل،  26: 5الندوة 

یعمل مركز إفریقیا والمعھد األمریكي للسالم، بالتعاون مع معھد أبحاث السالم بجامعة الخرطوم، على إشراك   :َمن
في السودان بشأن دور قطاع األمن والعالقات المدنیة العسكریة في  القادة في قطاع األمن والمجتمع المدني  

فترة االنتقال السیاسي. . وقد تُّوج ذلك بتشكیل شبكة أمن المواطنین السودانیین لتوفیر منصة لمناقشة القضایا 
ة من الندوات  المتعلقة باألمن في السودان خالل الفترة االنتقالیة الصعبة. سیتم توسیع الدعوات إلى ھذه السلسل

األكادیمیة عبر اإلنترنت لتشمل جمیع ھذه الشبكات وأي مواطن سوداني مھتم بالقضایا المتعلقة بتحویل قطاع  
المتحدة والبنك   ذلك األمم  بما في  السودان  العسكریة. وسیرحب بمشاركة أصدقاء  المدنیة  األمن والعالقات 

المتح الوالیات  وحكومة  الدولي  النقد  وصندوق  والمعھد  الدولي  المتحدة  والمملكة  األوروبي  واالتحاد  دة 
األوروبي للسالم ومركز جنیف لحوكمة قطاع األمن وغیرھم من العاملین في المجاالت ذات الصلة بتطویر  

 استراتیجیة األمن القومي وإصالح قطاع األمن في السودان.   

قیادة مدنیة تقدم فرصة لوضع البالد على طریق  یمر السودان بمرحلة انتقالیة حرجة نحو حكومة دیمقراطیة ب : لماذا
القارة   في  األخرى  التجارب  من  للتعلم  ذھبیة  فرصة  السودان  یمتلك  المستدام.  والسالم  السیاسي  االستقرار 
للتحوالت من الحكم العسكري إلى الحكم المدني ولتحویل قطاع األمن لیلعب دوًرا رئیسیًا في عملیة التحول  

 الدیمقراطي.  

 

سیقوم ھذا البرنامج بمشاركة الخبرات من عملیات التحول األخرى فیما یتعلق بقطاع األمن خالل فترة االنتقال   : كیف
)  1(واآلثار المترتبة على تحول قطاع األمن في السودان. وسیتم تنظیمھا في خمس ندوات عبر اإلنترنت:  

) األمن؛  لقطاع  الحاسم  والدور  الدیمقراطي  ا2التحول  تقییم   () السودان؛  في  العسكریة  المدنیة  ) 3لعالقات 



  

 

  2 
 

) استراتیجیة األمن القومي: أداة عملیة؛  4إصالح قطاع األمن واستراتیجیة األمن القومي: التجربة اإلفریقیة؛ (
 ) أھمیة تطویر إستراتیجیة األمن القومي لعملیة انتقال السودان.5(

لمدة   اإلنترنت  الندوات عبر  لك  90ستكون جلسات  الندوة  دقیقة  بین منسق  ل منھا وتتضمن مناقشة مسجلة 
) للنقاش  محفزین  أو  (  60وخبراء  المشاركین  مع  تفاعلیة  وأجوبة  أسئلة  تلیھا  وستُنشر   30دقیقة)  دقیقة). 

المناقشات الُمدارة من قبل منسقین على الموقع اإللكتروني لمركز أفریقیا على اإلنترنت، بینما لن یتم تسجیل 
 ألجوبة. ستُعقد سلسلة الندوات عبر اإلنترنت باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة.أجزاء األسئلة وا 

 أھداف البرنامج:

 التعلم من الخبرات ودور قطاع األمن في التحوالت العسكریة األخرى في القارة.  •
 أفریقیا. البحث في الدروس المستفادة ذات الصلة من التجارب األخرى في عملیات إصالح قطاع األمن في  •
عسكریة متینة والتأكد من أن عملیة تحول قطاع   -مناقشة ما یمكن أن یفعلھ السودان بشكل مختلف لبناء عالقة مدنیة   •

 األمن ستعزز االنتقال إلى حكومة دیمقراطیة بقیادة مدنیة.
   مشاركة مجموعة أدوات تطویر استراتیجیة األمن القومي لمركز إفریقیا للدراسات اإلستراتیجیة.  •


