مقدمة لوضع إستراتيجية أمن وطني وتنفيذها
سلسلة البرامج األكاديمية االفتراضية

مذكرة معلومات
اإلجراء:

سيُنظم "مركز إفريقيا للدراسات اإلستراتيجية" برنام ًجا أكاديميًا افتراضيًا حول وضع إستراتيجية أمن وطني في إفريقيا
وتنفيذها .سيوفر هذا البرنامج األكاديمي االفتراضي منتدى لمجموعة متعددة التخصصات من كبار المسؤولين لمناقشة
شكل وثيقة إستراتيجية األمن القومي واستكشاف كيفية ارتباطها باإلستراتيجيات القطاعية واإلقليمية والدولية .وسوف
يكون معتمدًا على الحلقات الدراسية السابقة .وستتاح للمشاركين فرصة االنضمام إلى هذه الجولة لتوسيع فهمهم للتحديات
والفرص الرئيسية خالل عملية صياغة ومراجعة إستراتيجية األمن الوطني .ستجمع هذه الجولة الثالثة مشاركين من
الجولتين األولى والثانية للتعلم من األقران عبر المجموعات ومناقشة الطبيعة الديناميكية إلستراتيجيات األمن القومي.
األسئلة الرئيسية تشمل:
.a
.b
.c
.d

ما الدروس المستفادة من وضع إستراتيجية أمن وطني قادرة على توقع التهديدات األمنية في المستقبل
والتصدي لها ،بما في ذلك األوبئة؟
ما بعض المراحل والعناصر الرئيسية لعملية وضع إستراتيجية األمن الوطني؟
ما الخطوات العملية لبدء وصياغة واعتماد إستراتيجية أمن وطني؟
كيف يمكن للمرء أن يعزز وضع إستراتيجية أمن وطني شاملة وتشاركية ،بما في ذلك وجهات نظر النساء
والشباب؟

المكان:

عبر اإلنترنت ،عبر برنامج ""Zoom for Government

الموعد:

 21-20أبريل 1200 ،بتوقيت جرينتش
 28-27أبريل 1200 ،بتوقيت جرينتش
 5-4مايو 1200 ،بتوقيت جرينتش

الحضور:

البلدان التي دعيت في الجولتين األوليين (الجزائر ،وأنغوال ،وبنين ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وجزر القمر،
وكوت ديفوار ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجيبوتي ،ومصر ،وإيسواتيني ،والغابون ،وغينيا ،وغينيا-بيساو،
وكينيا ،وليسوتو ،وليبيا ،ومالوي ،وموريتانيا ،وموريشيوس ،والمغرب ،وموزامبيق ،وناميبيا ،ورواندا ،وجمهورية
الكونغو ،وسان تومي وبرينسيبي ،وسيشيل ،وسيراليون ،والصومال ،والسودان ،وتوغو ،وزامبيا ،وبوركينا فاسو،
وغامبيا ،والسنغال ،والنيجر ،وبوتسوانا ،وغانا ،وتونس ،وجنوب إفريقيا ،ومدغشقر ،ونيجيريا ،وليبيريا والرأس
األخضر) ،مدعوة لتقديم الترشيحات لهذا البرنامج في أبريل ومايو .وكل بلد مدعو لترشيح ما يصل إلى أربعة ممثلين،
بما في ذلك مسؤولة كبيرة واحدة على األقل ،على أن يتمتع المرشحون بخبرة ومسؤولية في وضع إستراتيجيات األمن
الوطني ،والتخطيط اإلستراتيجي ،وصياغة السياسات ،أو الذين من شأن خبرتهم في القطاعات األخرى أن تعزز عملية
إستراتيجية األمن الوطني بشكل كبير.
يمكن اختيار المرشحين من المؤسسات التالية:
• ( )1قطاع األمن (الدفاع ،ودائرة/وكالة األمن الوطني ،والداخلية)؛
• و( )2قطاع التنمية/الدبلوماسية (المالية/االقتصاد ،الشؤون الخارجية)؛

1

•

2

و( )3الهيئات التنفيذية/التنسيقية (مكتب الرئيس/رئيس الوزراء ،مجلس األمن الوطني ،مكتب مستشار األمن
الوطني).

السبب:

ما يزال المشهد األمني اإلفريقي يواجه تحديات محلية ديناميكية باإلضافة إلى آثار خارجية غير مسبوقة ،مثل جائحة
كوفيد 19-والركود االقتصادي .وما تزال هذه العوامل تثبت الحاجة إلى تحليل التهديدات األمنية ووضع إستراتيجيات
أمن وطني فعالة لتحقيق أمن وطني يركز على المواطن .إستراتيجية األمن القومي هي أداة اتصاالت إستراتيجية قوية.
إنها توضح الرؤية اإلستراتيجية للبالد ،وتنقل بوضوح النية إلى كل من األصدقاء واألعداء على حد سواء .وينبغي أن
توفر هذه الرؤية صورة واضحة لألهداف الوطنية التي يتعين تحقيقها خالل فترة زمنية معينة .وينبغي أن تستند الوثيقة
إلى تقييم واقعي للتهديدات الداخلية والخارجية الحالية والمتوقعة.

الوسيلة:

سيسلط هذا البرنامج الضوء على تجارب مركز إفريقيا وخبرته في تصميم إستراتيجيات قطاع األمن في إفريقيا وتنفيذها
ورصدها .وسيتألف من سلسلة جلسات عامة مدتها ثالثة أسابيع تركز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة التي تركز
على الممارسة السليمة ،فضالً عن إجراء مناقشات ضمن مجموعات صغيرة .وستكون الجلسات العامة ومدتها  90دقيقة
عبارة عن مناقشات خاضعة لإلشراف ،وستتضمن فقرات أسئلة وأجوبة مع كبار الخبراء .وستبحث جلسات مجموعة
المناقشة التي مدتها  90دقيقة هذه القضايا بشكل أعمق .كذلك ستكون جميع الجلسات باللغات اإلنجليزية والفرنسية
والبرتغالية والعربية.

