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 تعريف األمن: أواًل

 . األمن في اللغة

 . األمن في القرآن الكريم

 . األمن في السنة النبوية

 . األمن في االصطالح



 . األمن في اللغة

 . أمنت، أمانة(: فعل)أَمَن •

وثق به، اطمأن إليه: أمن الرجل . 

اطمأن ولم يخف: أِمن الّرجل . 

األمان واألمانة بمعنى وقد أمنت فإنا آمنن وآمننت   •

 . غيري من األمن واألمان واألمن ضد الخوف

 تعريف األمن: أواًل



 . األمن في اللغة

سكون القلب والنفس، والطمأنيننة فني   •

: السننكون، وعننند األصننف اني  : اللغننة

، والسنكينة فني   السكون بعند االنععنا   

 .  الثبوت و االستقرار والسكون: اللغة

 تعريف األمن: أواًل



 . األمن في القرآن الكريم

وقننالوا إن نتبننع ال نند  معنن  : )قننات تعننالى•

نتخطف من أرضنا أولم نمكن ل م حرما آمننا  

لندنا   يجبى إليه ثمرات كل شني  رققنا منن   

 . سورة القصص(. ولكن أكثرهم ال يعلمون

الخوف منن األذ   »: قات ابن كثير رحمه اهلل•

 . «والمحاربة

 تعريف األمن: أواًل



 . األمن في القرآن الكريم

كانوا ينحتنون منن الجبنات بيوتنا     : )قات تعالى•

 .  سورة الشعرا (. آمنين

مطمئننين فني   »: قات الشيخ السعدي رحمنه اهلل •

 .  «ديارهم

الذين آمننوا ولنم يلبسنوا إيمنان م     : )قات تعالى•

سنورة  (. بظلم أولئ  ل م األمن وهم م تندون 

 .  األنعام

 تعريف األمن: أواًل



 . األمن في القرآن الكريم

وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملنوا  : )قات تعالى•

فنني األرك كمننا   ليسننتخلفن مالصننالحات 

استخلف الذين من قبل م وليمكنن ل نم دينن م   

وليبدلن م منن بعند خنوف م     الذي ارتضى ل م

 . سورة النور(. أمنا

شكو  بعض أصحاب »: قات القرطبي رحمه اهلل•

 «فيه من الخوف على أنفس م كانواالنبي لما 

 تعريف األمن: أواًل



 .األمن في السنة النبوية

بينمنا النبني   : عن النعمان بن بشير ، قات •

صلى اهلل عليه وسلم في مسير لنه، فخفنق   

رجل على راحلته فأخنذ رجنل سن ما منن     

كنانتننه ، فانتبننه الرجننل ففننع  ، فقننات  

ال يحل »: رسوت اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .رواه الطبراني« لمسلم أن يرو  مسلما

 

 تعريف األمن: أواًل



 .تابع األمن في السنة النبوية

المنممن منن   »: قات النبي صلى اهلل علينه •

والمسلم من سنلم المسنلمون   , أمنه الناس 

والم ناجر منن هجنر    , من لسنانه وينده   

والذي نفسي بيده ال يدخل الجننة  , السو  

صنحي  ابنن   « عبد ال يأمن جناره بواققنه  

 .  حبان

 

 تعريف األمن: أواًل



 . األمن في االصطالح

هنو الحالنة التني    : في علم االجتمنا  •

يكون في ا اإلنسان محميًا أو بعيدًا عن 

أي خطر ي دده، كمنا أننه اإلحسناس    

الذي يتمل  اإلنسان عند تحرره منن  

 .  الخوف

 

 

 تعريف األمن: أواًل



 . األمن في االصطالح

إحساس بالطمأنينة التي يشنعر  : األمن•

ب ا الفرد سوا  بسبب غيناب األخطنار   

التي ت دد وجوده أو نتيجة المتالكنه  

الوسنناقل الكفيلننة لمواج ننة تلنن     

 .  االخطار حات ظ ورها

 

 

 تعريف األمن: أواًل



 . أنماط األمن

يعني االستقرار التنظيمي : األمن السياسي•

للدولة ونظم الحكومنات وااليندولوجيات   

العقينندة »التنني تسننتمد من ننا شننرعيت ا 

 .  «السياسية

 تعريف األمن: أواًل



 . أنماط األمن

ويخص الموارد المالينة  : األمن االقتصادي•

واألسواق الضرورية للحفاظ بشنكل داقنم   

على مستويات مقبولة منن الرفناه وقنوة    

 .  الدولة

 تعريف األمن: أواًل



 . تابع أنماط األمن

قندرة المجتمعنات علنى    : األمن االجتمناعي •

إعادة انتا  خصوصيت ا في اللغنة والثقافنة   

وال وية الوطنية و الدين والعادات والتقاليد 

 .  في إطار شروط قبول ا لتطورها

يتعلننق بالمحافظننة علننى  : األمننن البيئنني •

المحيط الحيوي المحلي أو الكوني كعامنل  

 .  أساسي تتوقف عليه كل األنشطة اإلنسانية

 تعريف األمن: أواًل



 . تابع أنماط األمن

التكنولوجيا والتعليم والنمنو  : القوة اللينة•

 .  االقتصادي و االعتماد المتبادت والمعلومات

القنوة أقنل   »جنوقف نناي   : القوة الصنلبة •

 .  «تحولية، وأقل ت دية، أقل ملموسية

 

 تعريف األمن: أواًل



 . تابع أنماط األمن

يعني الت ديدات الغير مباشرة : األمن اللين •

أو الت دينندات غيننر العسننكرية مثننل عنندم 

االسننتقرار، التطننرف، اإلرهنناب، ت ريننب   

المخنندرات، ال جنننرة غيننر المشنننروعة،   

 .  الجريمة المنظمة

 

 تعريف األمن: أواًل



 .  المجتمع المدني: ثانيًا

 . تاريخية المجتمع المدني

انندما  مف نوم   : «اليونان»: المرحلة األولى•

المجتمع المدني والسلطة وانتقنات المجتمنع   

المنندني مننن الحالننة البربريننة البدويننة إلننى 

 . «القانون»مجتمع المدنية 



 . تاريخية المجتمع المدني

تحوالت الغرب الليبرالية بعد : المرحلة الثانية•

بسننيادة القننانون، ( م17 -م 16)عصننر الن ضننة 

المسنناواة، الحريننة، والتقابننل بننين المجتمننع 

 . المدني والطبيعي

 .  المجتمع المدني: ثانيًا



 . تابع تاريخية المجتمع المدني

الممسسنات التني   : «هيجنل »: المرحلة الثالثنة •

تتوسط بين األفراد من ج نة والدولنة والنظنام    

 .  السياسي من ج ة أخر 

 .  المجتمع المدني: ثانيًا



 . تعريف المجتمع المدني

قننيم »: بوصننفه ثقافننة اجتماعيننة  •

عصننر )وأعننراف عقليننة علمانيننة   

 .  «(الن ضة

قابلة للتعمنيم  : بوصفه عقيدة عالمية•

 .  في إطارها السياسي

 

 

 

 .  المجتمع المدني: ثانيًا



 . تعريف المجتمع المدني

إلدارة المجتمنع  : بوصفه منن   علمني  •

وصيانة العالقات والروابط االجتماعية 

من أجل تحويل تطلعنات اإلنسنان إلنى    

واقننع منسننجم مننع خننط الرسننالة    

 .  واألديان

 

 

 

 .  المجتمع المدني: ثانيًا



 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثالثًا

السعوديين من أكثر شعوب العالم تطوعًا وبذاًل 

( 40)للخير وتقدر أصوله الوقفية الظناهرة بنن  

ملينارات رينات   (  4) مليار تقريبًا ينفق خالل ا 

 .سنويًا تقريبًا عبر قنواته الرسمية

صدرت القحة الجمعيات والممسسنات الخيرينة   

هن وقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية عام 1410عام 

 ممسسة مصنفة ( 591)هن 1432



جمعيننات رعويننة كجمعيننة البننر    (510)

والنعوا   ( 1)وبيئنة  ( 8)وفروع ا وتوعية 

( 14)ومعننوقين ( 15)والتنميننة األسننرية  

ومراكنننع ( 23)وصنننحية ( 2)واسنننكان 

( 1)وهندسننة ( 2)ومسنننين ( 3)اجتماعيننة 

 (.1)وحماية ( 5)وإرشاد أسري ( 6)وأيتام 

 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثالثًا



 : الرعوية

عالقة مباشرة بين طرفين أحدهما مان    •

(Donor )  واآلخر متلقني(Recipient )

وي دف الطرف األوت إلى مساعدة ودعنم  

الطرف الثاني المتلقي إلشبا  االحتياجات 

األساسية والجمعيات الخيرينة فني هنذه    

 .الحالة تلعب دور الوسيط بين الطرفين

 

 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثالثًا



 : التمكين

العملية التي بواسطت ا يتم مساعدة األفنراد   •

والجماعات أن تتحكم في ظروف نا، وإنجناق   

أهداف ا، وبذل  تكنون قنادرة علنى العمنل     

لمساعدة نفسن ا وغيرهنا بنالتركيع علنى     

نقاط القوة للسيطرة على الموارد بالعينادة  

 .  في المشاركة في األعمات االجتماعية

 

 المجتمع المدني والخيري السعودي: ثالثًا



 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا

 : التنمية المستدامة

بدأ مف وم التنمية البشرية يعرف اسنتعمااًل واسنعًا   •

" حيث ظ ر أوت مرة فني  , في بدايات الثمانينيات 

Our Common Future  "  ومعروف كذل

 .م 1987الذي صدر عام ,  برانتلندبتقرير 

التنمية التي تلبي احتياجات " : التنمية المستدامة •

دون االسننا ة الننى مسننتقبل األجيننات   , الحاضننر 

 " .القادمة



 : تابع التنمية المستدامة

يتكون مف وم التنمية المستدامة من ثالث مكوننات  •

االقتصناد  : االستدامة في كل من بيئنات  , أساسية 

 .المجتمع البيئة 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : التنمية البشرية

عرفت الدراسنات  , خالت فترة التسعينيات •

مننن حصننرها فنني النمننو    , اإلنماقيننة 

 .االقتصادي إلى ن   التنمية البشرية 

فيما بعد تم تطوير هذا المف نوم وكنان   •

 .محط اهتمام األمم المتحدة 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع التنمية البشرية

صدر أوت تقرير حوت التنمية البشرية عنام  •

اهتم بتعريف مف وم التنمية البشرية ,  1990

مع رؤية شاملة تجعل العامل البشري فني  , 

اعتبنار العامنل   , قلب كل الج ود التنموينة  

 .البشري محور اهتمام ا 

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



التنمية البشرية واتبا  مقاربنة قاقمنة   

 : على تطوير الذات

مننن خننالت ) بنننا  القنندرات البشننرية  •

, االسنننتثمار فننني العامنننل البشنننري  

 ( .والخيارات التي تتوفر ل م 

استخدام هذه القندرات البشنرية بشنكل    •

عبر إطار تمكيني للعمل والنمو ) كامل 

 (.والرفاه

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



التنمية البشرية واتبا  مقاربة قاقمة على 
 : تطوير الذات

, مننا يقنندر الننناس القيننام بننه : الفعاليننة •

 .ولدي م القدرة على تقييمه 

حرية الفرد في القينام بالعديند   : القدرة  •

أن يكون أو يفعنل  , من األنشطة المختلفة 

 .االشيا  التي تساهم في رفاهيته 

 

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



تابع التنمية البشرية واتبا  مقاربة قاقمة 
 : على تطوير الذات

قنندرة الفننرد علننى : المتابعننة والتقيننيم •

, متابعة وتحقيق األهداف التي يقدر علي نا 

 .ولديه القدرة على  تقييم ا 

 

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



قاقمة قدرات اإلنسنان األساسنية وفقنًا    

 : نوسباوملمارتا 

 .الحياة •

 .الصحة الجيدة •

 .الخيات والفكر , الحواس •

 ( .والفكر , الغضب , الحب ) العواطف •

القدرة على تشكيل تصور لما )أسباب عملية  •
والمشاركة في التفكينر النقندي   , هو جيد 

 (.حوت التخطيط للحياة 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



قاقمة قدرات اإلنسنان األساسنية وفقنًا    

 : نوسباوملمارتا 

 ( .التفاعل االجتماعي والكرامة ) االنتما  •

الحيواننات  ) األنوا  األخر  من الكاقنات •
 ( .والنباتات وعالم الطبيعة 

 ( .أوقات الترفيه عن النفس ) اللعب •

شنمون  ) حسن تدبير ومراقبنة المحنيط   •
 ( . السياسة والمات 

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 األمن البشري

يجب على العالم أن يركع على قضايا •

األمن والتنمية وحقوق االنسان لضمان 

فلن تنعم االنسانية باألمن في , النجاح 

لن تكون هننا  تنمينة   , غياب التنمية 

ولن تتمتع بأي من ما , في غياب األمن 

 " .دون احترام حقوق االنسان 

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع األمن البشري

م، 1994تننناوت تقريننر التنميننة البشننرية •

لبرنام  األمم المتحدة مف وم األمن من 

منظننور جدينند، ال يشننمل فقننط حمايننة 

الدولة وحدودها بالوساقل العسكرية بنل  

 .  «األمن العالمي»ليشمل نطاق أوسع 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع األمن البشري

تعدي مف وم األمنن  : مف وم األمن البشري•

, البشري مجنرد غيناب الصنرا  العنينف     

, الحكم الرشنيد  , ويتضمن حقوق االنسان 

التعليم , والوصوت إلى الفرص االقتصادية 

يعنننني الحرينننات , والرعاينننة الصنننحية 

 .األساسية، يعني حماية الحقوق االساسية 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع األمن البشري

حمايننة الننناس مننن الت دينندات الخطيننرة •

والمتفشية وحاالت أخر  مثل التحرر من 

الخننوف والحريننة مننن العننوق والحاجننة  

وكذل  السالمة من الت ديدات المعمننة  

مثل الجو  والمنرك والقمنع وكنذل     

الحماية من اضطرابات مفاجئنة والضنارة   

, بأنماط الحياة اليومية سوا  في المنناقت  

 . أو في العمل أو في المجتمع

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع األمن البشري

يعني استعمات المسارات التي تعتمند علنى   •

قو  وانتصارات األشخاص وعلنى اإلبندا    

في األنظمة السياسية واالجتماعية والبيئية 

 –واالقتصادية والعسكرية والثقافية التني  

توفر للناس عناصر أساسية  –في تناسق ا 

 .للكسب والحياة والكرامة 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع األمن البشري

ينندخل اسننتدامة النتنناق  عبننر الننعمن  •

الغرك هو التنمية التي تمكنن للنناس   )

إتاحة الفرص لألجينات  , توسيع قدرات م 

وحرينة األجينات   , الحالية والمستقبلية 

القادمننة فنني أن تننرث بيئننة صننحية    

 (.طبيعية

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 : تابع األمن البشري

 :الفئات الرقيسية السبع لألمن البشري •

 (مثل األمن الوظيفي)األمن االقتصادي 

األمن الغذاقي 

األمن الصحي 

 األمن البيئي 

 األمن الشخصي 

األمن المجتمعي 

األمن السياسي 

 

 عالقة األمن بالمجتمع المدني: رابعًا



 قصة نجاح : خامسًا

مركع العنود 

للحماية االجتماعية 

«حماية»  

مركع العنود 

لتنمية الشباب  

«وارف»  

مركع العنود 

لتنمية الطفل  

«شدن»  



 (: شدن)مركع العنود لتنمية الطفل 

الخبرة السعودي االوت المتخصنص فني   بيت •

تخطيط وتصميم وإدارة المنتجنات وتندريب   

المنظمننات غيننر الربحيننة المعنيننة بالطفننل 

ودعم المبادرات التطوعية ونشنر  ” شركا “

الوعي عبر االعالم المتخصص نحنو تمكنين   

 .وتنمية الطفل السعودي

 قصة نجاح : خامسًا



 (: شدن)مركع العنود لتنمية الطفل 

 : أهداف مركع شدن•

 تمكين الطفل من تحقيق تطلعاته المستقبلية من

خننالت تنميننة جوانبننه الثقافيننة والترفي يننة    

 . والفكرية و االجتماعية

   تععيع القدرات الممسسية لبنرام  و مشنروعات

 .الطفولة وقيادة فاعليت ا وأثرها في المجتمع

 قصة نجاح : خامسًا



 (: شدن)مركع العنود لتنمية الطفل 

 : تابع أهداف مركع شدن •

 إعداد وإصدار منتجات وأدلة نوعية تعنى بالطفل

 . وتمكينه

 تأهيل الكوادر المتخصصة في الطفولة و تطوير

 .إس ام ا المجتمعي

 تنندريب واستشننارات تعليميننة وتربويننة تقننديم

 . متخصصة في مجات الطفولة

 قصة نجاح : خامسًا



 (: شدن)مركع العنود لتنمية الطفل 

 :شدنبرام  •

 و تمكينهتنمية الطفل منتجات تخدم. 

المبادرات و دعم المشاريع. 

االعالم والتواصل االجتماعي. 

التدريب. 

الدراسات و االستشارات. 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: شدن)مركع العنود لتنمية الطفل 

 : المركعمجاالت العمل في •

الحياتية والمفاهيم والقيم الم ارات مصفوفة 

 .العمرية المراحل حسب

تدريبية حقاقب.   

الممسسية القدرات وتععيع عمل أدلة.   

 اإلعالم) الطفل تمكين في ومرقي صوتي إنتا 

   .(الوقاقي

 قصة نجاح : خامسًا



 (: شدن)مركع العنود لتنمية الطفل 

 : المركعمجاالت العمل في •

الحياتية والمفاهيم والقيم الم ارات مصفوفة 

 .العمرية المراحل حسب

تدريبية حقاقب.   

الممسسية القدرات وتععيع عمل أدلة.   

 اإلعالم) الطفل تمكين في ومرقي صوتي إنتا 

   .(الوقاقي

 قصة نجاح : خامسًا



 :شدننجاح مركع قصة 

 . تطوعي األوت: المشرو •

 : فكرة المشرو •

 مف وم سنة لغرس  13- 8يست دف االطفات من عمر

العمل التطوعي وابعاده بما يتناسب منع خصناقص   

 .  الجماعيالطفل العمرية وينمي روح العمل 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)مركع العنود لتنمية الشباب 

تأسننيس وارف إدراكننًا مننن ممسسننة يننأتي •

األميرة العنود الخيرينة بالتعام نا بحاجنات    

المجتمننع السنننعودي ومحاكننناة التطنننور  

والحرا  الثقافي بالمملكة وأهمينة الشنباب   

 .ودورهم في المجتمع

 قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)مركع العنود لتنمية الشباب 

  التطو برام 

 101برنام  قوة التطو  •

 التطبيقية في العمل التطوعي الدبلوما•

اإلداري األمريكنني فنني العمننل   اإلعتمننادشنن ادة •

 CVAالتطوعي  

 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)مركع العنود لتنمية الشباب 

 الذات تطوير برام 

 "أريد وماذا ، أنا من " الذات اكتشاف•

 "أريد ما إلى اصل كيف " الذات إدارة•

 الناس في وتمثر اآلخرين تكسب  كيف•

 حياتي قرارتي •

 وظيفة 101•

 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)مركع العنود لتنمية الشباب 

المبادرات ودعم المشاريع  : 

المركع بنإطالق مبنادرات تخندم الشنباب     يقوم  

وت دف للتوعينة وتععينع ثقافنة التطنو  بنين      

المشناركة المجتمعينة وروح   وتععيع  أوساط م

ولذا فإن وارف يقدم الدعم .المبادرة لد  الشباب

واالستشارات الم نية للمشناريع التطوعينة التني    

 .المجتمعتسعى لتنمية 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)مركع العنود لتنمية الشباب 

 اإلجتماعيوالتواصل اإلعالم: 

برنام  تلفعينوني واقعني   •

عرك علنى قنناة المجند    

هنن  33الفضاقية في صنيف  

 8تننننافس منننن خاللنننه  

تطوعية بجواقع مجموعات 

 .ألف ريات 100.000بقيمة 

 متطوعون 

برنام  إذاعي علنى إذاعنة   •

UFM  قصة شاب يستعرك

أو شنننابة منننن الطبقنننة 

الوسننننطى، اعترضننننت م 

ظروف صعبة في حينات م،  

وحققننوا نجاحننات علننى   

 .أصعدة مختلفة 
 حكايتي

  إذاعة على إذاعى برنام •

UFMهن،34 رمضان في 

 شبابية مبادرات يقدم

 لتكون ويعرض ا متميعة،

 للشباب ودافعا حافعا

 .المتطو 

 سواعد جود 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: وارف)مركع العنود لتنمية الشباب 

 كان من سنعي الرقاسنة    :واإلستشاراتالدراسات

إيجاد ( وارف)العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع 

األفكنار فني   لننبض  شراكة نوعية تعيد اإلل نام  

استراتيجية خطة ،بواسطة إعداد األنشطة الشبابية 

في تطوير محتو  برام  الرقاسة العامة لرعاينة  

 .الشباب للرقي بأفكار الشاب

 

 قصة نجاح : خامسًا



 :مركع وارفقصة نجاح 

 . فر [ 10]عدد فرو  وارف •

 . شركا [ 5]عدد الشركا  •

 . فرصة تطوعية[ 26]الفرص التطوعية •

 . مدرب[ 277]المدربين الخريجون •

 . ساعة تطوعية[ 5125]الساعات التطوعية •

 قصة نجاح : خامسًا



 :نجاح مركع وارفتابع قصة 

 . مرة في السنة[ 87]مرات انعقاد البرام  التدريبية •

 . مدرب[ 72]المدربين السعوديين •

 . مدربين[ 3]المدربين الدوليين •

 . مدرب[ 2031]المتدربين •

 . ساعة تدريبية[ 346]الساعات التدريبية •

 قصة نجاح : خامسًا



 (: حماية)للحماية االجتماعية مركع العنود 

     المركع االوت المتخصنص فني تععينع عوامنل

الحماية وتقليل عوامنل الخطنورة فني االسنرة     

والمجتمع المملكة العربية السعودية بالشنراكة  

 .مع القطاعات الحكومية واالهلية

 قصة نجاح : خامسًا



 (: حماية)للحماية االجتماعية مركع العنود 

 : أهداف مركع حماية•

بنا  التماس  األسري. 

تعليم الم ارات االجتماعية. 

تعليم الم ارات الحياتية. 

    تأهيل وتدريب كوادر متخصصة فني مجنات الحماينة
 .االجتماعية

وقاية األسرة وحمايت ا اجتماعيًا. 

 قصة نجاح : خامسًا



 (: حماية)للحماية االجتماعية مركع العنود 

 : برام  حماية•

برنام  وقاية : 

 والسلوكيات الخطرةاإلدمان 1.

 م ارات إعداد وإدارة المبادرات الوقاقية2.

 بنا  قدرات العاملين في المجات3.

 م ارات الحياة للمتعافين4.

 كيف تحمي أبناق  من التحرش 5.

 

 قصة نجاح : خامسًا



 : قصة نجاح برنام  وقاية

 . متدرب[ 2609]عدد المتدربين •

 . شري [ 13]عدد الشركا  •

التطبيقني  مندرب للندبلوم   [40]تخري  عندد  •

 (. رامي)الوقاية لتأهيل اخصاقي 

العامننة المديريننة : االسننتراتيجيالشننري  •

 .  المخدراتلمكافحة 

 قصة نجاح : خامسًا



 الخالصة: سادسًا

  سوف البشري األمن خالت ومن التنمية أن 

  االستقرار في المباشر األمن أغراك يحقق

 بشكل األهلي االجتماعي السلم على والحفاظ

  الداخلية البيئة مكونات تغيرات مع يتفاعل داقم

 . للتحديات اليقظة واالستجابة والخارجية

  والطاقات الموارد كافة باستخدام الشراكة أن

  والخاص الحكومي الثالث القطاعات بين

 المواطنة مف وم يفرق سوف المدني والمجتمع

 . الجماعية بالمسمولية والشعور واالنتما 



 الصلبة القوة من وأمضى أقو  هي الناعمة القوة أن

 والذكا  اإلبدا  وتوظيف والرد  الوقاية تحقيق في

 واالجتماعية االقتصادية النواحي في البشري

 التكاليف تخفيض في واإلدارة والتكنلوجيا والعلمية

 .األهداف تحقيق وفعالية " الكفا ة " المنافع وقيادة

 المطلقة القوة يرشد سوف المدني المجتمع أن

 حقوق مف وم ويرسخ الرسمي الغرك ألدوات

 . التنفيذية السلطة على االجتماعية والرقابة االنسان

 الخالصة: سادسًا



 القوة دور يلعب سوف المدني المجتمع أن

 األقمات في سيما ال المساندة اللوجستية

 الفرصة يفّوت سوف أنه كما والكوارث

 النفسية الحرب إشاعة يريد من على

 المنحرف المتطرف الفكر الحتضان تم يدًا

 . المفترس العدو أو

 الخالصة: سادسًا



  المدني والمجتمع عمومًا المجتمع تطور أن

 والتركيع التعاطي من األمن سيمكن خصوصًا

 استنعاف من بداًل االستراتيجية المخاطر على

 للتخلف نتيجة داخلية حرب ساحة في ج وده

 في المجتمع فيصب  الوطنية التنمية وتردي

 . األخر  الضفة في واألمن " كعدو " ضفة

 الخالصة: سادسًا



 بإطالق الموقرة نايف جامعة تقوم أن نتطلع

  المدني المجتمع :حوت اقليمي ممتمر

 مف وم ويصمم يبلور كي واألمن والخيري

 المستدام األمن

 ماذا بعد؟: سابعًا


