
 عرض لرابطة خريجي اإلسبانية في األمن والدفاع
 

"السالمة هي مسؤولية الجميع اليوم"  
األمن اإلسبانية إستراتيجية   

"دفاع فعال يتطلب مشارآة المواطنين، الصيغة الوحيدة إلعطاء االستمرارية والعمق للسياسات" •  
الدفاع الوطني 1/2012التوجيه    

 تعريف
في األمن والدفاع، غير ربحية، والطابع التعددي، بين الطرف وشاملة الرابطة االسبانية على دبلوم •  

.ويستند ذلك على قيم الحرية والمساواة، والتسامح واالحترام والتعاون والدعم    
 

اإلسبانية الخريجين يعني األمن والدفاع للناس الذين حضروا جامعة الدراسات العليا، وحصلت على درجة 
.أو الدآتوراه في المسائل المتعلقة باألمن والدفاع البكالوريوس، الماجستير   

 الغرض
هو المقصود أساسا للمساعدة في نشر الدفاعية واألمنية في المجتمع اإلسباني في والية مجالها واإلقليمي والمحلي،  •

التي تساهم ت وتعزيز المشارآة االجتماعية، وتبادل الخبرات والترويج لهذه القضايا في الهيئات الدولية والشبكا
.لتحقيق هذه الغاية  

.نهج شامل لألمن إتباعهل مفتوحة للجهود الرامية إلى تعزيز  -  
.، على النحو المنصوص عليه في القانون"المرافق العامة"جمعية تهدف إلى أن تكون أعلن  -   

 تكوين
+ + + + +@ هو عبارة عن شبكة من الجنسية  •  

:المشارآة في القطاعات التالية  
آاديميةاأل -    
الدبلومات -    
السياسية، -  
القانونية، -    
األعمال، -    
البيئية، -  
الذآاء للقوات المسلحة وقوات األمن للدولة، -    
اإلدارة العامة،    

 وآذلك في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واألصول الدفاع أو المتصلة بها،
.وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية -   

 األهداف
.شجيع مشارآة أعضاء الرابطة في المسائل المتعلقة باألمن والدفاع، على حد سواء محليا ودوليات - •  

 
تقرير عن أنشطة أعضاء الجمعية والمصلحة العامة األخرى عن طريق الموقع اإللكتروني  -

) www.adesyd.es)  
@(الشبكات االجتماعية  •  

•  ADESYD2011، @ SWIIS2011). 
  (informacion@adesyd.es البريد اإللكتروني (  •

•   
مع المؤسسات األخرى، والمنظمات والجمعيات، على الصعيدين الوطني والدولي والمشارآة في األنشطة ذات 

.-االهتمام المشترك   
 

..تقديم مبادرات التطبيق عبر منظور الجنسين في تعزيز السالم واألمن -  
 

) التدريب(على أنشطة التدريب تقديم المشورة الشباب الزميلة اإلسبانية رابطة الخريجين في األمن والدفاع  -



.وفرص مهنية أخرى  
 

.تنظيم األنشطة األآاديمية في مراآز مدنية وعسكرية تهدف إلى تعزيز ثقافة األمن والدفاع -   

 تمويل
سوف تمويل االسبانية رابطة الخريجين في مجال األمن والدفاع تكون من خالل الشراآة بين القطاعين العام والخاص 

).نموذج طلب(ا، وآذلك رسوم العضوية لتعزيز مصالحه   

 شعار االسبانية رابطة الخريجين في األمن والدفاع
  هو شعار جمعية خريجي اإلسبانية األمن والدفاع

 
إذا آنت تريد السالم واألمن" - 

  دفاع عنها
”إذا آنت تريد السالم واألمن، وحماية"  - 

 ممثل الهيئات
 شرف مجلس

 مجلس
الرئيس -  
يس األول والنائب الثانينائب الرئ -  
األمين -  
أمين الخزانة -  
أحرف العلة -  

)مشارك(الجمعية العامة    

 مقر
 رابطة خريجي اإلسبانية في األمن والدفاع،

.عنوان   
، مقر الكلية الوطنية لألطباء )إسبانيا(، مدريد 28008) المدخل على عربات باسيو دي( 100هو فيراز آالي، 

.ة في علم االجتماع ووخريجي العلوم السياسي  
 

وستشمل األنشطة االسبانية رابطة الخريجين في مجال األمن والدفاع تجري في أماآن المؤسسات المدنية 
.والعسكرية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 مجلس اإلدارة
 رئيسة المجلس

ماريا الدآتورة  
  

 النائب االول للرئيس
 السيدة مارينا باالس

  
 النائب الثاني  

D. الكازار الفريدو آريسبو  
 

 أمين
 الدآتور أنخيل ليناريس، 

 
 أمين الخزانة

D. هيكتور سانشيز ميرينو 
 

 أعضاء
 السيدة لورديس الباسيتي آارينيو.

D. أوسكار خايمي خيمينيز 
 روسادو موراليس .

D. خوسيه ماريا أوليفو لوآاس 
Tcol. لويس سانشيز خايمي مايورغا 
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