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  القومي  األمن استراتیجیة وتنفیذ تطویر حول مقدمة
 افتراضي  أكادیمي  برنامج سلسلة

 
 إعالمیة  مذكرة

 القومي األمن  استراتیجیة   وتنفیذ تطویر  حول افتراضیًا  أكادیمیًا  برنامًجا اإلستراتیجیة للدراسات  إفریقیا مركز  سینفذ :ماذا
 متنوعة تخصصات  من  المسؤولین  كبار  من لمجموعة منتدى االفتراضي  األكادیمي البرنامج ھذا  وسیوفر .  إفریقیا في

 القطاعیة باالستراتیجیات ارتباطھا  كیفیة وبحث القومي  األمن  استراتیجیة وثیقة علیھ تبدو  أن  یجب الذي  الشكل لمناقشة
 . والدولیة  واإلقلیمیة

 
a. األمنیة التھدیدات ومعالجة توقع على  قادرة قومي أمن استراتیجیة لتطویر  المستفادة الدروس ھي  ما 

 األوبئة؟ ذلك في بما  المستقبلیة
b. القومي األمن استراتیجیة تطویر  لعملیة األساسیة والعناصر  المراحل بعض  فھم . 
c. واعتمادھا وصیاغتھا القومي األمن استراتیجیة لبدء  العملیة الخطوات  مناقشة. 
d. إفریقیا في وتشاركي شامل بشكل القومي األمن  استراتیجیة تطویر  ضمان  طرق  فحص. 

 
  Zoom for Government تطبیق  خالل  من اإلنترنت، عبر  :أین

 
 جرینتش  بتوقیت 1200 الساعة مارس،  10-9 :متى 

 جرینتش بتوقیت 1200 الساعة مارس،  16-17 
 جرینتش بتوقیت 1200 الساعة مارس،  23-24 
 
 .2021 ومایو أبریل في السلسلة ھذه في إضافیة نماذج  ھناك ستكون الحضور،  في یرغبون الذین ألولئك بالنسبة 
  

 تونس،  غانا، بوتسوانا، النیجر، السنغال، غامبیا، فاسو، بوركینا: البرنامج لھذا مرشحین لتقدیم  مدعوة التالیة البلدان  :َمن
 ممثلین،  أربعة إلى یصل  ما لترشیح تمت دعوة كل دولة   .  األخضر  الرأس  لیبیریا، نیجیریا، مدغشقر، أفریقیا، جنوب

 والتخطیط  القومي األمن استراتیجیة تطویر  في والمسؤولیة بالخبرة یتمتعون لاألق على واحدة كبیرة مسؤولة ذلك في بما
 األمن  استراتیجیة عملیة كبیر  بشكل األخرى القطاعات  في خبرتھم ستعزز  الذین أو السیاسات وصیاغة االستراتیجي

 .القومي 
 

 :التالیة المؤسسات من المرشحین اختیار  یمكن 
• )i (األمن  قطاع )،؛ )الداخلیة القومي،  األمن وكالة/  جھاز  الدفاع 
• )ii (الدبلوماسیة/  التنمیة قطاع )و  ؛)الجنس الخارجیة،  الشؤون  االقتصاد،/  المالیة 
• )iii ( التنسیقیة/  التنفیذیة الھیئات )األمن  مستشار  مكتب  القومي، األمن مجلس الوزراء، رئیس/  الرئیس  مكتب 

 ). القومي
 

 جائحة  مثل مسبوقة، غیر  خارجیة عوامل إلى باإلضافة دینامیكیة محلیة تحدیات یواجھ فریقياأل األمني المشھد  یزال ال :لماذا
 فعالة قومي  أمن استراتیجیات وتطویر  األمنیة التھدیدات تحلیل إلى  الحاجة إظھار  في  العوامل ھذه تستمر . 19-كوفید

 الرؤیة  توضح  وھي . قویة استراتیجیة الاتص أداة  ھي  القومي  األمن استراتیجیة.  المواطن  محوره قومي أمن  لتحقیق
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 صورة الرؤیة ھذه  تقدم أن یجب. سواء  حد  على واألعداء األصدقاء من كل إلى  بوضوح النیة وتنقل للدولة، اإلستراتیجیة
 للتھدیدات واقعي تقییم إلى الوثیقة تستند أن یجب. معینة زمنیة فترة خالل تحقیقھا یجب التي الوطنیة لألھداف واضحة

 .والمتوقعة الحالیة والخارجیة اخلیةالد
 

 
. إفریقیا في األمن قطاع إستراتیجیات ومراقبة وتنفیذ تصمیم في وخبرتھ إفریقیا مركز  خبرة البرنامج ھذا سیعكس :كیف

 على تؤكد  التي  الحالة  ودراسات العملیة التطبیقات على  تركز  أسابیع ثالثة  مدتھا  العامة الجلسات  من  سلسلة  من  سیتألف
 دقیقة 90 مدتھا  تبلغ  التي  العامة الجلسات  ستتضمن. الصغیرة المجموعات مناقشات إلى  باإلضافة  السلیمة،  الممارسة

 مدتھا  تبلغ التي المناقشة مجموعة جلسات  ستبحث. الخبراء كبار  مع افتراضیة وأجوبة  وأسئلة  لإلشراف خاضعة مناقشة
.  والعربیة والبرتغالیة والفرنسیة اإلنجلیزیة باللغات الجلسات  جمیع عقد  سیتم . أكبر  بعمق القضایا  ھذه في  دقیقة 90

 التنفیذ اعتبارات  على ستركز  والتي  ومایو أبریل في الالحقة االفتراضیة العمل ورش حضور  خیار  للمشاركین سیكون
 . القومي  األمن الستراتیجیة الرئیسیة

  


