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 القومي األمن استراتیجیة وتنفیذ تطویر

 
 2021 فبرایر 3 - ینایر 19

 افتراضي  أكادیمي برنامج
 
 الذاتیة  السیر

 
 القیادة 
منصب مدیرة مركز إفریقیا للدراسات االستراتیجیة، وھو مؤسسة أكادیمیة داخل وزارة    السیدة كیت المكویست نوبفشغلت  

. تم إنشاء المركز من قبل الكونجرس األمریكي لدراسة القضایا األمنیة المتعلقة بإفریقیا، وھو  2014الدفاع األمریكیة منذ یولیو  
بادل األفكار. كما یھدف إلى أن یكون مصدًرا موضوعیًا للتحلیل  یعمل كمنتدى للبحوث الثنائیة والمتعددة األطراف، التواصل، وت

االستراتیجي لقضایا األمن المعاصرة والمستقبلیة للمتخصصي قطاع األمن في أفریقیا، وصانعي السیاسات، والباحثین، ووسائل  
 اإلعالم، والمجتمع المدني، فضالً عن الشركاء الدولیین. 

 
، 2009إلى عام    2001لمھنیة وھي تركز على تقاطع األمن والتنمیة في إفریقیا. من عام  أمضت السیدة نوبف معظم حیاتھا ا

شغلت العدید من المناصب العلیا في الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، بما في ذلك منصب مساعد المدیر إلفریقیا، ومدیر بعثة 
 اسات أول للمدیر.  السودان، ونائب مساعد المدیر إلفریقیا، ومساعد خاص ومستشار سی

 
وعملت السیدة نوبف أیًضا كمستشار أول لمبادرة إدارة األزمات، وھي منظمة للتوسط في النزاعات أسسھا الرئیس الفنلندي  
السابق والحائز على جائزة نوبل مارتي أھتیساري، كما أنھا زمیل سیاسات زائر في مركز التنمیة العالمیة. قبل عملھا على  

لي، عملت السیدة نوبف كرئیسة الموظفین لسلطة ماساتشوستس تیرنبایك والمكتب التنفیذي لإلدارة والمالیة في المستوى الفیدرا 
 كومنولث ماساتشوستس. وبدأت حیاتھا المھنیة في منظمة الرؤیة العالمیة، وھي منظمة دولیة غیر حكومیة.  

 
التركیز على الدراسات األفریقیة وإدارة الصراع من كلیة   السیدة نوبف حاصلة على درجة الماجستیر في العالقات الدولیة مع

بول إتش نیتز للدراسات الدولیة المتقدمة في جامعة جونز ھوبكنز في واشنطن العاصمة، ودرجة البكالوریوس في العالقات  
 الدولیة من جامعة جونز ھوبكنز في بالتیمور.

 
كول   لوكا  إفر   الدكتور  مركز  األكادیمي في  العمید  كول ھو  لوكا  الدكتور  یدیر  العمید،  للدراسات اإلستراتیجیة. بصفتھ  یقیا 

البرامج األكادیمیة لمركز إفریقیا، ویربطھا بمبادرات المركز في مجال البحث والتوعیة والخریجین. باإلضافة إلى ذلك، فھو 
وإدارة الموارد األمنیة، والقادة الناشئین  یعمل كرئیس ھیئة التدریس لثالثة برامج أكادیمیة: تطویر استراتیجیة األمن القومي،  

لقطاع األمن. یركز عملھ على استراتیجیة األمن القومي، ومیزانیات قطاع األمن، والعقود االجتماعیة، واألمن والمرونة في 
 القطاع الغذائي، والترابط بین األمن والتنمیة والحوكمة.

 
السالم في أوسلو، وزمیل في معھد ریفت فالي، وأستاذ مشارك في  كما أن الدكتور كول ھو زمیل عالمي في معھد أبحاث  

االقتصاد (في إجازة) في جامعة جوبا في جنوب السودان. وھو عضو في ھیئة تحریر مجلة (دیزاسترز) التي ینشرھا معھد  
 التنمیة لما وراء البحار. 
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السالم والتنمیة وأستاذًا مشارًكا لالقتصاد في كلیة قبل انضمامھ إلى مركز إفریقیا، عمل الدكتور كول مدیًرا لمركز دراسات  
الدراسات االجتماعیة واالقتصادیة بجامعة جوبا في جنوب السودان. وعمل أیًضا كعضو في ھیئة التدریس في كلیة االقتصاد  

ان في كلیة ھارفارد والتنمیة الریفیة بجامعة الجزیرة في السودان. الدكتور كول كان زمیًال في مركز كار لسیاسة حقوق اإلنس
كینیدي وزمیل زائر في معھد دراسات التنمیة في المملكة المتحدة. شغل منصب وزیر شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان 

 ووزیًرا قومیًا لشؤون مجلس الوزراء بجمھوریة السودان. كما عمل كخبیر اقتصادي أول للبنك الدولي في جنوب السودان.
 

من كلیة االقتصاد والدراسات االجتماعیة بجامعة الخرطوم، حصل الدكتور كول عل ى بكالوریوس العلوم مع مرتبة الشرف 
وماجستیر في االقتصاد، وماجستیر في إدارة األعمال من الجامعة الكاثولیكیة في لوفین، بلجیكا، ودكتوراه من معھد دراسات 

 التنمیة بجامعة ساسكس بالمملكة المتحدة.
 
 
 ب الترتیب األبجدي) المتحدثون (حس 
 

ھو كبیر االقتصادیین ورئیس فریق اإلستراتیجیة والتحلیل والبحث في المكتب اإلقلیمي ألفریقیا، برنامج    الدكتور ریموند جیلبین
األمم المتحدة اإلنمائي في نیویورك.  وبھذه الصفة، فإنھ یقود جمیع األمور المتعلقة بالتحلیل االقتصادي واالستراتیجیة والبحوث 

لمتحدة اإلنمائي ویدیر شبكة االقتصادیین الخاصة بالمكتب.  قبل انضمامھ إلى برنامج  في مكتب إفریقیا التابع لبرنامج األمم ا 
األمم المتحدة اإلنمائي، كان الدكتور جیلبین عمیًدا أكادیمیًا في مركز إفریقیا للدراسات االستراتیجیة في واشنطن العاصمة ومدیًرا  

فریق   وترأس  للسالم،  المتحدة  الوالیات  معھد  في  لالقتصاد  لالقتصاد  الدولیة  الشبكة  وأدار  والسالم  باألعمال  المعني  العمل 
في بنك التنمیة األفریقي والبنك الدولي.   تم قبول الدكتور جیلبین كعضو   والصراع التي تعمل من خالل اإلنترنت. كما عمل

دیراً لعملھ في االقتصاد والسالم.  تق  2015في كلیة مارتن لوثر كینغ للعلماء في كلیة مورھاوس التاریخیة في أتالذتا في عام  
 الدكتور جیلبین حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج في المملكة المتحدة.

 
 

 موسى  الفتاح  عبد الدكتور السید

 ) DPPA/DPO( السالم وعملیات السالم وبناء السیاسیة للشؤون المتحدة األمم إدارة في أفریقیا  غرب شعبة مدیر

  السالم  وعملیات  السالم  وبناء  السیاسیة  الشؤون  إدارتي  في أفریقیا   غرب  شعبة  مدیر  منصب)  غانا (  موسى  الفتاح  عبد  یشغل
 . 2019 ینایر/ الثاني كانون 1 منذ المتحدة لألمم التابعة

 
  أفریقیا  شعبة  مدیر  منصب  موسى  السید  شغل  ،2018  دیسمبر/األول  كانون  31  وحتى  2016  مارس  17  من  الفترة  وفي

 . أفریقیا  وغرب وشمال الوسطى أفریقیا  إدارة  تولى حیث  المتحدة، باألمم السیاسیة الشؤون إدارة في الثانیة
 

  األفریقي   االتحاد  لدى  المتحدة  األمم   مكتب  في  السیاسیة  الشؤون  ومدیر  المكتب   رئیس  نائب  منصب  موسى  السید  شغل
)UNOAU (لألمم  االستراتیجیة للشراكة  السیاسي  الركن  قاد حیث ،2016 مارس/آذار  إلى 2014 مایو/أیار من  الفترة في  

  الحمیدة   والمساعي  الوساطة  أعمال  ودعم  واألمن  السالم  بشأن  اإلقلیمیة  االقتصادیة  والجماعات  األفریقي  االتحاد  مع  المتحدة
 . أفریقیا  وجنوب شرق في

 
 غرب  لدول  االقتصادیة  الجماعة   في   السیاسیة  الشؤون  مدیر  منصب  موسى  السید  شغل  المتحدة،  األمم  إلى   انضمامھ  قبل

  لدول   االقتصادیة  والجماعة  الدولیة  للتنمیة  الدانمركیة  الوكالة  لدى  الصراعات  منع  مستشاري  وكبیر  ،)2014-2009(  أفریقیا 
 االقتصادیة  اعةللجم  التابع  الصراعات  نشوب   منع  إطار  وضع  عملیة  قیادة  موسى  السید  وتولى).  2009-2005(  أفریقیا   غرب
. والھیكلي  التنفیذي  الصعید  على  الصراعات  نشوب   لمنع  تھدف   التي  للمنظمة  االستراتیجیة  الوثیقة  وھو   أفریقیا،  غرب  لدول
  األزمات،   لمختلف  السیاسیة  االستجابات  ودعم  صیاغة  في  قیادي  بدور  واضطلع  واألمني،  االنتخابي  التقییم  بعثات  بتنسیق  وقام
  االنتخابیة  المساعدة شعبتي  إنشاء  تیسیر  على  عمل  كما .  بیساو  وغینیا   ومالي  وتوغو  دیفوار  وكوت  والنیجر  غینیا   ذلك  في  بما 

 . أفریقیا  غرب لدول االقتصادیة للجماعة التابعة الوساطة وتیسیر
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  في   المتحدة  األمم  مكتب  ذلك  في بما   الدولیة،  الحكومیة  والمنظمات  المؤسسات  من  عدد  مع  مشاورات  موسى  السید  أجرى  وقد

 ومركز  المفتوح،  المجتمع  ومعھد  والتنمیة،  للدیمقراطیة  الدولیة  والمنظمة  للمرأة،  المتحدة  األمم  وھیئة  أفریقیا،  غرب
 األوروبیة  المؤسسات  في  زائًرا  محاضًرا  عمل  كما .  األمریكي  البریطاني  األمن  معلومات  ومجلس  والتنمیة،  الدیمقراطیة
  األمن،   وخصخصة  الخفیفة،  واألسلحة  الصغیرة  األسلحة  وانتشار  الدیمقراطیة،  عن  باستفاضة  وكتب  الرائدة،  واألفریقیة

 . أفریقیا  في نطاقًا  األوسع واألمن السالم  وقضایا 
 

(متغیر  عالم  في  واألمن  الحكم:  أفریقیا   غرب«  المنشورة  أعمالھ  وتشمل  األزمات،   مع  للتعامل  الدولي  المعھد  سلسلة» 
(أفریقیا   غرب  لدول  االقتصادیة  للجماعة  المتطور  األمني  الھیكل«  و  ؛)2009  فبرایر/شباط  نیویورك،  «CDD،   لندن  

  تعزیز :  الخفیفة  األسلحة  على  أفریقیا  غرب  لدول  االقتصادیة  الجماعة  فرضتھ  الذي  االختیاري  الوقف«  ؛)2008  وأبوجا،
  التحول   عملیة  إطار  في   موقوتة  قنبلة:  الصغیرة  األسلحة«  ؛ 2004  غانا،   واألمن،  الدفاع   وزارة   ،»الواقع  ضد  السیاسیة  اإلرادة 

 بلوتو» (أفریقیة  أمنیة  معضلة:  المرتزقة«  ؛)2002  ربیع  العالمیة،  الشؤون  عن  براون  مجلة» (أفریقیا   غرب  في  الدیمقراطي
 لحقوق  الكومنولث   مبادرة» (الكومنولث  في  اإلنسان  وحقوق  الخفیفة  األسلحة:  برمیل  من  أكثر«  و  ؛)2000  لندن،  بریس،

 ).2000 اإلنسان،
 

 من  الدولیة التاریخیة العالقات  في الدكتوراه ودرجة الجماھیري االتصال في  الماجستیر درجة على موسى السید حصل
 
 

ھي الممثلة الخاصة ورئیسة مكتب االتحاد األفریقي في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. وقبل ذلك، عملت    السیدة میشیل ندیاي
) واألمن  السالم  دراسات  معھد  األفریقي في  االتحاد  مفوضیة  مع  بالتعاون  األفریقي  واألمن  السالم  لبرنامج  )  IPSSكمدیرة 

ندیاي في مجموع السیدة  تانا. عملت  منتدى  أمانة  والدولیة ورئیسة  المحلیة  المنظمات  من  العدید  مع  المشاریع  من  متنوعة  ة 
وحصلت على خبرة كبیرة في مجال الحكم الدیمقراطي والمحلي، وما بعد النزاعات وتعافي المجتمع، والتنمیة المستدامة والقضایا  

واسعة  وسیاسیة  إداریة  خلفیة  ولدیھا  والبحث.  واالتصال  االنتقالیة،  والعدالة  متعددة   البیئیة،  البرامج  إدارة  في  كبیرة  وخبرة 
 المانحین. 

 
).  MINDSقبل انضمامھا إلى معھد دراسات السالم واألمن، عملت السیدة ندیاي كمدیر إداري لمعھد ماندیال لدراسات التنمیة (

بین عامي   التنمیة،  لدراسات  ماندیال  معھد  إلى  انضمامھا  العدید  2011و    1999وقبل  التوالي  ترأست على  المنظمات ،  من 
الشركات  لمواطنة  األفریقي  للمعھد  التنفیذي  والرئیس  أفریقیا)،  بیس  (جرین  لمنظمة  التنفیذي  المدیر  مثل  والدولیة  األفریقیة 

)AICC لمذیعي العالمیة  للرابطة  اإلقلیمي  والمدیر  واالستشارات  للبحوث  (أكینا  لمنظمة  إفریقیا  مشاریع  ومدیر  ومؤسس   ،(
)، IADكمسؤولة برامج في المعھد األفریقي للدیمقراطیة (  1995بدأت السیدة ندیاي حیاتھا المھنیة في عام  الرادیو المجتمعیین.  

وھي منظمة غیر حكومیة ومشروع تابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومقره داكار، السنغال، یعمل على تعزیز الدیمقراطیة  
 قیا. دولة في غرب إفری 16والحكم في إفریقیا وخاصة في 

 
تخرجت السیدة ندیاي بدرجة بكالوریوس في العلوم السیاسیة من جامعة كیبیك في مونتلایر، كندا. وھي حاصلة على درجة  

) من جامعة الشیخ أنتا دیوب، داكار، السنغال.  DEAالماجستیر في القانون العام ودرجة دراسات علیا في العلوم السیاسیة (
 ي جامعة الیبزیغ، ألمانیا.السیدة ندیاي ھي طالبة دكتوراه ف
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أستاذ زائر في مركز القیادة األفریقیة، في كلیة كینجز في لندن. وھو متخصص أكادیمي في قضایا    البروفیسور مدھین تادیسي
السالم واألمن في إفریقیا، وقد أجرى أبحاثًا مكثفة حول الحروب األھلیة، وإدارة األمن، واإلسالم السیاسي، والصراعات بین  

، كمستشار لرئیس الصومال ووزیر الخارجیة اإلثیوبي في منتصف الدول. عمل البروفیسور مدھین تادیسي، من بین أمور أخرى
التسعینیات. ولعب دوًرا حاسًما في تعریف دراسات السالم واألمن، وال سیما إدارة األمن على مستویات البحث والسیاسة. كما 

ضیة االتحاد األفریقي في وضع قام بصیاغة وتطویر استراتیجیة القرن األفریقي إلصالح قطاع األمن، وقدم دعًما مكثفًا لمفو
المفاھیم وصیاغة ووضع اللمسات األخیرة على إطار سیاستھا بشأن إصالح القطاع األمني، وقام بتنظیم ورئاسة عملیة تطویر  

 سیاسة األمن القومي لجمھوریة جنوب السودان الجدیدة. 
 

 المنسقون (حسب الترتیب األبجدي)
 

ئیس التنفیذي لشركة (وایت إنك كونسلت)، وھي شركة استشارات خاصة في مجال الدفاع  ھو الر العمید (المتقاعد) صالح باال
واألمن واالتصاالت االستراتیجیة والتدریب ومقرھا في أبوجا، نیجیریا ومؤسس معھد (وایت إنك) للتعلیم والبحوث اإلستراتیجیة 

)WISERتوى الكوادر التنفیذیة والمتوسطة في استراتیجیة  ) في أبوجا، نیجیریا، وھو معھد یركز على بناء القدرات على مس
حوكمة األمن وسیاسة األمن القومي. العمید صالح باال حاصل على درجة البكالوریوس في األدب من جامعة مایدوجوري،  

جستیر )، وما 2006)، ودرجة الماجستیر في دراسات السالم الدولي من جامعة السالم، سان خوسیھ، كوستاریكا (1982نیجیریا (
). وھو خریج 2009آخر في إستراتیجیة األمن القومي، من جامعة الدفاع الوطني، كلیة الحرب الوطنیة، واشنطن العاصمة (

)، جون إف كینیدي، مركز الحرب الخاصة بالوالیات  1991شرف متمیز في دورة تأھیل ضباط القوات الخاصة األمریكیة (
ریج المعھد الدولي للقانون اإلنساني، سانریمو، إیطالیا، دورة في القانون الدولي  المتحدة، فورت براغ ، نورث كارولینا، وخ 

) وعضو في المجموعة االستشاریة التدریبیة للمعھد. السید باال ھو خبیر في مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة  2010لالجئین (
)ACSSریقیا للدراسات االستراتیجیة في مجاالت التوعیة  )، واشنطن العاصمة. وقد كان یعمل على نطاق واسع مع مركز أف

وتنمیة القدرات لصیاغة استراتیجیات األمن القومي للدول األفریقیة، وكذلك لتطویر االستراتیجیات الوطنیة للوقایة / مكافحة 
 العنف في جمیع أنحاء إفریقیا. 

 
تلف المواقع القیادیة واإلداریة والتدریبیة، بما في  . وخدم في مخ 1984دیسمبر  15انضم باال إلى صفوف الجیش النیجیري في 

)، ومدرب في مدرسة مشاة الجیش النیجیري، المحمولة جًوا،  88-1987خالل الفترة (  72ذلك قائد سریة في كتیبة المظلیین  
)، وكذلك  1995-1993).  كما عمل كمدرس في أكادیمیة الدفاع النیجیریة (1993-1988والتكتیكات وأجنحة الحرب الخاصة (

). لدى السید باال 2011-2009) وكلیة الدفاع الوطني (2004-2002مدیًرا في كلیة قیادة وأركان القوات المسلحة النیجیریة (
)  1996-1995خبرة في عملیات حفظ السالم كمراقب عسكري لألمم المتحدة في بعثة األمم المتحدة للتحقق في أنغوال الثانیة (

كرئ عملھ  إلى  (باإلضافة  العاج  ساحل  في  المتحدة  األمم  لعملیات  العسكري  األركان  مھامھ  2012-2011یس  آخر  كانت   .(
). وفي مجال االستشارات، شغل منصب مستشار خاص  2013-2012العسكریة كرئیس أركان، مركز مشاة الجیش النیجیري (

 . 2017إلى دیسمبر  2015حادیة من أغسطس أول (تطویر السیاسات واالستراتیجیات) لوزیر الداخلیة، جمھوریة نیجیریا االت 
 

ھي خبیرة مستقلة في الصراع واألمن وتتمتع بخبرة أربعة عشر عاًما في مجال البحث وتطویر الدكتورة فیرلي تشابیوس  
وأكملت عدًدا من  السیاسات والعملیات، ال سیما في إفریقیا. كما أنھا خبیرة مسجلة في الفریق االستشاري الدولي لقطاع األمن، 

المشاریع لالتحاد األوروبي، ومجلس الالجئین الدنماركي، ومشروع مسح األسلحة الصغیرة، ومركز جامعة نیویورك للتعاون  
سابقًا في مركز جنیف لحوكمة قطاع األمن وجامعة   الدولي، باإلضافة إلى مشاریع أخرى. عملت الدكتورة فیرلي تشابیوس

ا باحثة زائرة في معھد كوفي عنان لتحویل النزاعات في جامعة لیبیریا، ومركز ستیمسون في  فراي في برلین، وكانت أیضً 
واشنطن العاصمة، والمعھد السویسري للسالم في برن. الدكتورة فیرلي تشابیوس حاصلة على درجة الماجستیر من معھد جنیف  

 امعة فراي في برلین. للدراسات العلیا ودكتوراه من معھد أوتو سوھر للعلوم السیاسیة في ج 
 

كمستشار للمؤسسات والحكومات الوطنیة والمنظمات الدولیة بشأن القضایا المتعلقة بالتمویل   الدكتورة ویلین جونسونتعمل  
والتنمیة. وتركز مھامھا الحالیة على بناء السالم وتعزیز القدرات في قطاعات األمن في البلدان األفریقیة.  وتحقیقًا لھذه الغایة، 

بتنسیق ورشات عمل للممارسین المشاركین في التخطیط االستراتیجي وإعداد المیزانیات، وكذلك   قوم الدكتورة ویلین جونسونت
في حفظ السالم وإعادة البناء االقتصادي.  عملت الدكتورة جونسون سابقًا في منصب المدیر التنفیذي األمریكي لبنك التنمیة  
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المتحدة لسیاسة التنمیة، والرئیس المشارك للجنة اإلقلیمیة األفریقیة لمؤسسة غرامین ورئیس اإلفریقي، وعضًوا في لجنة األمم  
اعتمد عمل   المتحدة.   الوالیات  واالستیراد في  التصدیر  لبنك  األفریقیة  الصحراء  جنوب  بمنطقة  الخاصة  اللجنة االستشاریة 

والتمویل، والتي اكتسبتھا من خالل العمل لمدة عشرین عاًما  الدكتورة جونسون في إفریقیا على خبرتھا العالمیة في االقتصاد  
في نظام االحتیاطي الفیدرالي، حیث تضمنت مھامھا مسؤولیات البحث والمسؤولیات التشغیلیة في تبادل العمالت واألسواق 

كولومبیا وكورنیل، ومؤخًرا   المالیة الدولیة.  عملت الدكتورة جونسون كأستاذ مساعد في معھد الوالیات المتحدة للسالم وجامعات
كعضو في مجلس أمناء جامعة توسكیجي.  وھي حاصلة على درجات علمیة في الدراسات االجتماعیة (كلیة رادكلیف، جامعة  
 ھارفارد) والتاریخ األفریقي (جامعة سانت جون) كما أنھا حاصلة على درجة الدكتوراه في اقتصادیات التنمیة (جامعة كولومبیا).

 
ھو عضو ھیئة تدریس مساعد في المركز األفریقي للدراسات األمنیة، معھد التحلیالت الدفاعیة،    (المتقاعد) تیم میتشل  العقید

) مع تركیز على  FAOوجامعة العملیات الخاصة المشتركة.  تیم ھو ضابط مشاة وضابط مناطق خارجیة سابق في الجیش (
لمتقاعد) میتشل یتحدث اللغة الفرنسیة ویتمتع بخبرة ثماني سنوات في العمل ). العقید (ا 48Jمنطقة جنوب الصحراء األفریقیة (

) دفاعي  ملحق   / أمریكي رفیع  دفاع  مقیم في  SDO / DATTكمسؤول  اعتماد غیر  مع  تشاد،  أفریقیة:  دول  ) في ثالث 
ث لعب دوًرا رائًدا  )، حی2015-2013)، وآخرھا لیبیریا (2010-2007)؛ تنزانیا (2007-2004جمھوریة أفریقیا الوسطى (

في الجھود الدولیة لوقف انتشار فیروس إیبوال في غرب إفریقیا.  شغل العقید میتشل أیًضا منصب رئیس قسم التعاون األمني  
بقیادة الجیش األمریكي في أفریقیا ومقره مدینة فیتشنزا بإیطالیا، حیث كان مسؤوالً عن تنسیق جمیع أنشطة التعاون األمني 

العسكریة كأستاذ مساعد لدراسات األمن القومي في كلیة الحرب  للجیش األمر  العقید میتشل مسیرتھ  یكي في إفریقیا. وأنھى 
الوطنیة في واشنطن العاصمة. حصل العقید میتشل على درجة الماجستیر في السیاسة العامة من جامعة دیوك وعلى درجة 

بعد تخرجھ  1987یش األمریكي. وبدأ تیم مسیرتھ العسكریة في عام الماجستیر في الدراسات االستراتیجیة من كلیة الحرب للج 
 من األكادیمیة العسكریة األمریكیة ویست بوینت. 

 
ھي الرئیس الحالي لرابطة العسكریین السابقین في زامبیا ومستشارة في السالم والصراع،    العمید (المتقاعد) جویس نغواني بوتا
ز والقضایا المتعلقة بالنوع االجتماعي. عملت بوتا في العدید من الندوات والبرامج كمنسق وفیروس نقص المناعة البشریة / اإلید

عاًما من الخدمة برتبة عمید.   37. تقاعدت بوتا من الجیش الزامبي بعد  2006مع مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة منذ عام  
ن. باإلضافة إلى ذلك، تم انتدابھا إلى األمم المتحدة وعملت وفي آخر منصب لھا، شغلت منصب الملحق الدفاعي في بكین، الصی

أشھر في بعثة األمم المتحدة لتیمور الشرقیة وبعثة األمم المتحدة في لیبیریا كمستشارة لسیاسة فیروس نقص   9سنوات و    5لمدة  
في قوة الدفاع الزامبیة وكذلك المنسق المناعة البشریة / اإلیدز. عملت بوتا أیًضا كمنسق فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز  

سنوات خالل ذروة الوباء. وھي حاصلة   7اإلقلیمي لفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز لمنطقة شرق وجنوب إفریقیا لمدة  
ودرجة  كوبربیلت،  وجامعة  والصراع  للسالم  ھمرشولد  داغ  معھد  من  والصراع  السالم  دراسات  في  الماجستیر  درجة  على 

یر في الصحة من كلیة لندن للصحة والطب االستوائي، ودبلوم متقدم في إدارة النظم الصحیة من الكلیة الملكیة للتمریض  الماجست
في لندن ودبلوم في إدارة فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز من سان خوسیھ، كالیفورنیا. كما أنھت دورة القیادة العلیا في  

 . كلیة كامواال لألركان في لوساكا 
 

أستاذ ممارس مساعد في مركز إفریقیا للدراسات االستراتیجیة، ومتخصًصا في القضایا المتعلقة   الدكتور إمیل ویدراوغویعمل  
نشاًطا    40، عمل مع مركز إفریقیا في أكثر من  2007بتطویر استراتیجیة األمن القومي وإصالح قطاع األمن والحوكمة. منذ عام  

(الوالیات المتحدة األمریكیة) ومؤسسة كونراد أدینور (ألمانیا)  كمتحدث ومنسق ومؤلف. كما أنھ یعمل مع شبكة جلوبال بارتنرز
ومؤسسة فریدریك إیربت ستیفتنج (ألمانیا) ومركز جنیف لحوكمة قطاع األمن في سویسرا. وھو عضو في شبكة قطاع األمن 

 األفریقي والرئیس المؤسس لمنظمة أمن المواطن في بوركینا فاسو. 
   

، أكمل الدكتور ویدراوغو مھمة لمدة ستة أشھر مع االتحاد األفریقي كخبیر 2018-2017إفریقیا، في  قبل انضمامھ إلى مركز  
، أطلق  2011إلى عام    2008في إصالح قطاع األمن والحوكمة في مدغشقر. بصفتھ وزیًرا لألمن في بوركینا فاسو من عام  

مفھوم الشرطة المجتمعیة ومشاركة المجتمع في إدارة القضایا   الدكتور ویدراوغو استراتیجیة األمن الداخلي وطورھا وقام بتفعیل
كعقید، بعد أن خدم في مناصب    2012عاًما من الخدمة في جیش بوركینا فاسو، تقاعد من الخدمة الفعلیة في عام  30األمنیة. بعد 

 ة في ھیئة األركان العامة للجیش. بما في ذلك مساعد رئیس الوزراء، وضابط قائد فوج الدعم، ورئیس شعبة االستخبارات العسكری
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كان الدكتور ویدراوغو عضًوا برلمانیًا في الجمعیة الوطنیة لبوركینا فاسو وبرلمان المجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا،  
معظم   حیث عمل كعضو في لجان الشؤون السیاسیة والسالم والدفاع واألمن. وبھذه الصفة، قام بمھمات إعالمیة واستقصائیة في

دولة. حصل الدكتور ویدراوغو على درجة الدكتوراه من مركز  15دول المجموعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا البالغ عددھا 
الدراسات الدبلوماسیة واالستراتیجیة في باریس، فرنسا، حول إصالح قطاع األمن والحوكمة في منطقة المجموعة االقتصادیة 

 لدول غرب أفریقیا.
 

یعمل كحلقة وصل بین مركز إفریقیا ووزارة الدفاع البرتغالیة، حیث ینسق أنشطة    لبحري) جواكیم باتشیكو سانتوس العقید (ا
 التبادل حول السیاسة والمنح الدراسیة المتعلقة باألمن في إفریقیا. كما یعمل كمنسق ومتحدث في البرامج األكادیمیة لمركز إفریقیا.

 
عمل العقید یواكیم باتشیكو سانتوس كمساعد تنفیذي ومستشار لقائد األكادیمیة البحریة األنغولیة قبل انضمامھ إلى مركز إفریقیا، 

شغل منصب نائب قائد سالح    2017، كان قائدًا لمدرسة المارینز، وفي عام  2017إلى عام    2015في لواندا. خالل الفترة من عام  
العقید عمل  ذلك،  إلى  باإلضافة  البرتغالي.  البحریة  البحریة   مشاة  األكادیمیة  في  التالمیذ  لدورة  قائدًا  سانتوس  باتشیكو  یواكیم 

، ومحاضًرا في 2010إلى    2005، ورئیس قسم علم النفس في األكادیمیة البحریة من  2013إلى عام    2010البرتغالیة من عام  
إلدارة السلوك التنظیمي والتدریب على   . كان العقید سانتوس رئیًسا 2010إلى    2005السلوك التنظیمي في األكادیمیة البحریة من  

 . 2002إلى  1999وقائدًا لوحدة سفن اإلنزال في مشاة البحریة من  2005إلى  2002القیادة من 
 

)  ISCTEالعقید سانتوس حاصل على درجة الدكتوراه في اإلدارة والسلوك التنظیمي من المعھد العالي لعلوم العمل والمؤسسات (
) في لشبونة. العقید سانتوس  ISPAجستیر في السلوك التنظیمي من المعھد العالي لعلم النفس التطبیقي (في لشبونة ودرجة الما 

یعمل كمحاضر مدعو في القیادة والتحفیز وأخالقیات العمل المؤسسي في المعھد العالي لعلوم العمل والمؤسسات، جامعة لشبونة،  
 حول تطویر قیادة الفریق والتدریب. . كما نشر العدید من األوراق العلمیة2005منذ عام 
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