نظرة عامة حول مركز إفريقيا

Impact through Insight

التفويض
مشروع المركز اإلقليمي

مركز إفريقيا هو مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع األمريكية أنشأها ويمولها الكونغرس لدراسة القضايا األمنية المتعلقة بإفريقيا
ويعمل كمنتدى للبحوث والتواصل وتبادل األفكار والتدريب ثنائي األطراف ومتعدد األطراف الذي يشارك فيه عسكريون ومدنيون.
)(10 USC 184
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المهمة
تعزيز األمن اإلفريقي من خالل توسيع التفاهم ،وتوفير منصة موثوقة للحوار ،وبناء شراكات دائمة ،وتحفيز الحلول
االستراتيجية.
التواصل

البحث
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البرامج األكاديمية

االتصاالت االستراتيجية

الرؤية
األمن لجميع اإلفريقيين تدعمه مؤسسات فعالة مسؤولة أمام مواطني الدول اإلفريقية

❖ حوكمة قطاع األمن  --القيادة واالستراتيجية والمؤسسات
❖ االستجابات االستراتيجية النعدام األمن والتحديات األمنية
العابرة للحدود
❖ األمن الجماعي واالستجابات اإلقليمية
❖ المواضيع المتقاطعة
❖ تأثير الفاعلين الخارجيين في إفريقيا
❖ الشرعية والمساءلة والشفافية
❖ العالقة بين األمن والتنمية والحوكمة في إفريقيا
❖ المرأة والسالم واألمن
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خطة برنامج السنة المالية 21
األهداف المتقاطعة
❖ تأثير الفاعلين الخارجيين في إفريقيا

االستجابات االستراتيجية النعدام األمن والتحديات
األمنية العابرة للحدود

حوكمة قطاع األمن  --القيادة واالستراتيجية
والمؤسسات

❖ الشرعية والمساءلة والشفافية

❖ مناهج الشرطة المجتمعية لمكافحة التطرف العنيف

❖ ندوة قادة قطاع األمن األفارقة الناشئين

❖ المرأة والسالم واألمن

❖ االستراتيجيات الوطنية لمكافحة اإلرهاب في إفريقيا

❖ منتدى البرلمانيين األفارقة

❖ العالقة بين األمن والتنمية والحوكمة في إفريقيا

❖ مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إفريقيا
()TNOC

❖ تطوير وتنفيذ استراتيجية األمن القومي

❖ تحديات وفرص األمن السيبراني

القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا والدعم بين

❖ ندوة واشنطن حول المشاركة األمنية األمريكية اإلفريقية

الوكاالت

❖ برنامج التعليم العسكري اإلفريقي ()AMEP

❖ مؤتمرات الجهات الخارجية في إفريقيا

❖ ندوة تحديات األمن المعاصرة في إفريقيا
❖ مؤتمرات القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا ورئيس
هيئة األركان المشتركة وضابط الصف األقدم في القيادة

❖ ورش عمل دراسات المناطق المتقدمة
❖ تمارين مكونات القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا
SLS

❖ قضايا األمن العابرة لإلقليم ألوروبا وإفريقيا

5

❖ فعاليات مجموعة الخريجين المجتمعية الثنائية ودون
اإلقليمية الخاصة بمركز إفريقيا للدراسات االستراتيجية:
إدارة موارد األمن في إفريقيا

تعزيز األمن الجماعي واالستجابة اإلقليمية
❖ حوارات األمن والسالمة البحرية
❖ حوارات أمن منطقة البحر األحمر
❖ المشهد األمني إلفريقيا 2030

❖ الدروس المستفادة من عمليات دعم السالم ذات القيادة
اإلقليمية

شبكة الخريجين
❖ يضم مركز إفريقيا للدراسات االستراتيجية خريجين من جميع الدول اإلفريقية البالغ عددها  54دولة ،و  34مجموعة خريجين
في  33دولة
2003
مالي والسنغال
2004
موزمبيق والكاميرون وكينيا وأوغندا وبوركينا فاسو
2005
نيجيريا وإثيوبيا وبوتسوانا وتشاد وغانا
2006
مدغشقر وجمهورية الكونغو ورواندا وبنين
2007
جيبوتي وغينيا وبوروندي
2008
موريشيوس وجمهورية الكونغو الديمقراطية
2009
ليسوتو
2010
جزر القمر وإثيوبيا (المجموعة الدولية) وتنزانيا
2011
غابون والرأس األخضر وسوازيلند وسيراليون
2012
سان تومي وبرينسيبي ومالوي
2013
النيجر
2014
زامبيا
2017
ساحل العاج
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مجموعات الخريجين |
الخريجين

المشاركة والحوار االفتراضي

 254عضو
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