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 إعادة تصور للقطاع األمني في السودان 

 2021 لیأبر 26 إلى مارس 1
 اإلنترنت عبر الندوات سلسلة

 
 الذاتیة  السیر ةیالذات ریالس

 
 

 :(بالترتیب األبجدي)1 أعضاء أفرقة المناقشة 
 

أستاذ بقسم العلوم السیاسیة بكلیة الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة، جامعة الخرطوم. وعمل مدیًرا لألكادیمیة العلیا   الدكتور حسن أحمد
للدراسات االستراتیجیة واألمنیة، كما شغل منصب عمید كلیة الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة بجامعة الخرطوم. حصل على درجة 

س، بوالیة دینتون، بعد حصولھ على الماجستیر من جامعة میسوري، كولومبیا. عمل أستاذًا زائًرا في كلیة الدكتوراه من جامعة شمال تكسا
 أحمد محمد العسكریة في قطر، وكلیة الدراسات العلیا في الدراسات الدولیة في جامعة ھانكوك، كوریا الجنوبیة. وتشمل منشوراتھ األخیرة:

اضات العالم العربي: دراسة في العالقات المدنیة العسكریة في مصر وسوریا والیمن». وقد حاز على «االحترافیة العسكریة الجدیدة وانتف 
 ، التي قدمھا المركز العربي لألبحاث ودراسات السیاسات في الدوحة، قطر.  2014الجائزة العربیة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

 

، وھي الفترة المحوریة المبكرة 2014وحتى  2012الرئیس التونسي منصف المرزوقي من ، عمل متحدثاً باسم الدكتور عدنان منصر
. وھو أستاذ التاریخ الحدیث في جامعة  2014لالنتقال الدیمقراطي في تونس. كما شغل منصب مدیر الحملة الرئاسیة للدكتور مرزوقي عام 

ا منصب نائب عمید الجامعة. وعمل باحثًا في المعھد األعلى سوسة، ومتخصص في تاریخ المؤسسات والفكر السیاسي. كما شغل أیضً 
لتاریخ الحركة الوطنیة وعضواً في اللجنة العلیا لإلصالح السیاسي. وھو مؤسس ومدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في المغرب العربي.  

 ویحمل درجة الدكتوراه في التاریخ من جامعة سوسة.
 

 :تیب األبجدي)(بالتر 2 أعضاء أفرقة المناقشة
 

  1978 عام  السودانیة الحربیة الكلیة من عماد اول  فریق تخرج. 1956 عام الحصاحیصا في ولد عدوي مصطفى الدین عماد اول فریق
 على عماد اول فریق  حصل. األمریكیة المتحدة ومصر السودان في اإللكترونیة والحرب المعلومات وأنظمة في الدورات أكمل. 27 دفعة
 الجوائز  على عماد اول فریق حصل. العراق البكر، جامعة من العسكریة العلوم في ماجستیر إلى باإلضافة ، اتصاالت ھندسة دبلوم

  و ، سوریا العلیا العسكریة باالكا الوطني الدفاع كلیة زمالة ، العلیا العسكریة  نمیري باكادیمیة  العلیا الحرب كلیة زمالة: التالیة والتكریمات
  رئیس ،  كتیبة  قائد : التالیة المناصب عماد أول فریق شغل ، العسكریة مسیرتھ خالل. مصر ناصر أكادیمیة األفارقة القادة كبار دبلوم

 عملیات شعبة  رئیس ، المجلد مشاة ۲٥ اللواء قائد ، العسكریة  النیل أعالي منطقة عملیات رئیس ،  االركان ھیئة رئیس شرطة عملیات
  مدیر ، دارفور العسكریة المنطقة قائد ،  الفاشر مشاة السادسة الفرقة قائد ، العلیا العسكریة باكادیمیة موجھ ، العسكریة النویر وغرب المجلد
 وفود كافة في عضو لالدارة، البریة القوات أركان رئیس نائب ، العلیا العسكریة نمیري أكادیمیة مدیر ، المعلومات ونظم العامة اإلدارة

 .المشتركة األركان رئیس و ، المشتركة العملیات ھیئة رئیس ،  السالم مفاوضات
 

، وتعمل االن في اكمال دراساتھا العلیا في  2013جامعة الخرطوم في عام  -من ، كلیة العلوم الریاضیة  میرفت حمد النیل عثمانتخرجت 
حفاد للبنات بالسودان.مجال النوع االجتماعي والھجرة والتعددیة الثقافیة في جامعة األ  



  
 

 

 

 2  مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة
 
 

 

لقد حضرت میرفت العدید من ورش العمل التدریبیة واالجتماعات والمؤتمرات الوطنیة والدولیة في تخصصات متعددة ، مثل القیادة  
ت مدنیة  عاًما من الخبرة في إنشاء مجتمعا 15الشبابیة والتغییر السلمي والمشاركة السیاسیة والنوع االجتماعي والسالم. لدیھا أكثر من 

ومنظمات مجتمعیة مختلفة. عالوة على ذلك ، عملت على تعزیز المجتمعات المدنیة من حیث بناء قدرات الموظفین والرصد والتقییم  
 لبعض المشاریع. 

قوق  العملیة في التعامل مع االختالفات الثقافیة واالجتماعیة. وھي محترفة في إنشاء شبكات ح  عملت في صنع السیاسات ولھا الخبرة
 اإلنسان وتعمل بشكل خاص في مناطق النزاع وما بعد النزاع. 

  
 :(بالترتیب األبجدي) 3 أعضاء أفرقة المناقشة

 
 االجتماع علم قسم في محاضًرا أیًضا یعمل  حیث الخرطوم بجامعة السالم أبحاث معھد مدیر نائب ھو الكریم  عبد تامر الدكتور

  منصب یشغل كما. السودان  في اإلقلیمیة الجامعات مساعدة لمشروع البرنامج منسق  ھو الكریم الدكتور. االجتماعیة واألنثروبولوجیا
 ودرجة ، بألمانیا بایرویت جامعة من األنثروبولوجیا في الدكتوراه درجة على  حصل. النوبي الدراسات لمركز األكادیمي السكرتیر

 جامعة من االجتماعیة واألنثروبولوجیا االجتماع علم في وبكالوریوس ، بالنرویج بیرغن جامعة من التنمیة في اإلنسان علم  في الماجستیر
 .السودان ،  الخرطوم

 
أستاذ ممارس مساعد في مركز إفریقیا للدراسات االستراتیجیة، ومتخصصا في القضایا المتعلقة ً نشاط  الدكتور إمیل ویدراوغو ًیعمل 

ا كمتحدث  40،عمل مع مركز إفریقیا في أكثر من  2007ي وإصالح قطاع األمن والحوكمة. منذ عام بتطویر استراتیجیة األمن القوم
ومنسق ومؤلف. كما أنھ یعمل مع شبكة جلوبال بارتنرز (الوالیات المتحدة األمریكیة) ومؤسسة كونراد أدینور (ألمانیا) ومؤسسة فریدریك  

ع األمن في سویسرا. وھو عضو في شبكة قطاع األمن األفریقي والرئیس المؤسس إیربت ستیفتنج (ألمانیا) ومركز جنیف لحوكمة قطا
 .لمنظمة أمن المواطن في بوركینا فاسو

 
،أكمل الدكتور ویدراوغو مھمة لمدة ستة أشھر مع االتحاد األفریقي كخبیرً  في إصالح  2018-2017قبل انضمامھ إلى مركز إفریقیا، في 

،أطلق الدكتور ویدراوغو   2011إلى عام  2008مدغشقر. بصفتھ وزیرا لألمن في بوركینا فاسو من عام قطاع األمن والحوكمة في 
عاما من   30ًاستراتیجیة األمن الداخلي وطورھا وقام بتفعیل مفھوم الشرطة المجتمعیة ومشاركة المجتمع في إدارة القضایا األمنیة. بعد 

كعقید، بعد أن خدم في مناصب بما في ذلك مساعد رئیس الوزراء،   2012مة الفعلیة في عام الخدمة في جیش بوركینا فاسو، تقاعد من الخد
 .وضابط قائد فوج الدعم، ورئیس شعبة االستخبارات العسكریة في ھیئة األركان العامة للجیش

 
 عمل ثیح ا،ی قیإفر غرب لدول  ةیاالقتصاد المجموعة وبرلمان فاسو نایلبورك ةیالوطن ةیالجمع في ایً برلمان عضوا دراوغویو الدكتور كان

  المجموعة دول معظم في ةیواستقصائ ةیإعالم بمھمات قام الصفة، وبھذه. واألمن والدفاع والسالم ةیاسیالس الشؤون لجان في كعضو
 مركز  من الدكتوراه درجة على دراوغویو الدكتور حصل. دولة 15 عددھا البالغ ایقیأفر غرب  لدول ةیاالقتصاد
 غرب لدول ةیاالقتصاد المجموعة منطقة في والحوكمة األمن قطاع  إصالح حول فرنسا، س،یبار في ةیجیواالسترات ةیالدبلوماس الدراسات

 .ایقیأفر
 

أستاذ زائر في مركز القیادة األفریقیة، في كلیة كینجز في لندن. وھو متخصص أكادیمي في قضایا ًا مكثفة  البروفیسور مدھین تادیسي
حول الحروب األھلیة، وإدارة األمن، واإلسالم السیاسي، والصراعات بین السالم واألمن في إفریقیا، وقد أجرى أبحاث الدول. عمل 

ى، كمستشار لرئیس الصومال ووزیر الخارجیة اإلثیوبي في منتصف ً التسعینیات. ولعب  البروفیسور مدھین تادیسي، من بین أمور أخر
 دور ً ا حاسما في تعریف دراسات السالم واألمن، وال سیما إدارة األمن على مستویات البحث والسیاسة. كما ًا لمفوضیة االتحاد األفریقي



  
 

 

 

 3  مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة
 
 

 

إلصالح قطاع األمن، وقدم دعما مكثف المفاھیم وصیاغة ووضع اللمسات في وضع ً قام بصیاغة وتطویر استراتیجیة القرن األفریقي 
األخیرة على إطار سیاستھا بشأن إصالح القطاع األمني، وقام بتنظیم ورئاسة عملیة تطویر سیاسة األمن القومي لجمھوریة جنوب السودان 

 .الجدیدة
 

 :(بالترتیب األبجدي) 4 أعضاء أفرقة المناقشة
 

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

الدنماركي، ومشروع مسح األسلحة الصغیرة، ومركز جامعة نیویورك للتعاون ً الدولي، باإلضافة إلى   األوروبي، ومجلس الالجئین
مشاریع أخرى. عملت الدكتورة فیرلي تشابیوس ا في مركز جنیف لحوكمة قطاع األمن وجامعة سابق ً فراي في برلین، وكانت أیضا باحثة  

معة لیبیریا، ومركز ستیمسون في واشنطن العاصمة، والمعھد السویسري للسالم في زائرة في معھد كوفي عنان لتحویل النزاعات في جا
برن. الدكتورة فیرلي تشابیوس حاصلة على درجة الماجستیر من معھد جنیف للدراسات العلیا ودكتوراه من معھد أوتو سوھر للعلوم  

 .السیاسیة في ج امعة فراي في برلین
 

اذ ممارس مساعد في مركز إفریقیا للدراسات االستراتیجیة، ومتخصصا في القضایا المتعلقة ً نشاط أست الدكتور إمیل ویدراوغو ًیعمل 
ا كمتحدث  40،عمل مع مركز إفریقیا في أكثر من  2007بتطویر استراتیجیة األمن القومي وإصالح قطاع األمن والحوكمة. منذ عام 

لوالیات المتحدة األمریكیة) ومؤسسة كونراد أدینور (ألمانیا) ومؤسسة فریدریك  ومنسق ومؤلف. كما أنھ یعمل مع شبكة جلوبال بارتنرز (ا
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 ً في إصالح  2018-2017ي قبل انضمامھ إلى مركز إفریقیا، ف
،أطلق الدكتور ویدراوغو   2011إلى عام  2008قطاع األمن والحوكمة في مدغشقر. بصفتھ وزیرا لألمن في بوركینا فاسو من عام 

عاما من   30ًشرطة المجتمعیة ومشاركة المجتمع في إدارة القضایا األمنیة. بعد استراتیجیة األمن الداخلي وطورھا وقام بتفعیل مفھوم ال
كعقید، بعد أن خدم في مناصب بما في ذلك مساعد رئیس الوزراء،   2012الخدمة في جیش بوركینا فاسو، تقاعد من الخدمة الفعلیة في عام 

 .األركان العامة للجیش وضابط قائد فوج الدعم، ورئیس شعبة االستخبارات العسكریة في ھیئة
 

 عمل ثیح ا،ی قیإفر غرب لدول  ةیاالقتصاد المجموعة وبرلمان فاسو نایلبورك ةیالوطن ةیالجمع في ایً برلمان عضوا دراوغویو الدكتور كان
  المجموعة دول معظم في ةیواستقصائ ةیإعالم بمھمات قام الصفة، وبھذه. واألمن والدفاع والسالم ةیاسیالس الشؤون لجان في كعضو

 مركز  من الدكتوراه درجة على دراوغویو الدكتور حصل. دولة 15 عددھا البالغ ایقیأفر غرب  لدول ةیاالقتصاد
 غرب لدول ةیاالقتصاد المجموعة منطقة في والحوكمة األمن قطاع  إصالح حول فرنسا، س،یبار في ةیجیواالسترات ةیالدبلوماس الدراسات

 .ایقیأفر
 

 :(بالترتیب األبجدي) 5 أعضاء أفرقة المناقشة
 

یعمل حالیا مستشارا لوزیر الدفاع السوداني. قبل ذلك ، شغل منصب المدیر العام للعالقات الدولیة في   الفریق األول (المتقاعد) مبارك بابكر
) مع بعثة االتحاد األفریقي في GoS. باإلضافة إلى ذلك، شغل بابكر منصب الممثل األول (2016- 2012وزارة الدفاع السودانیة من 

. وقد شارك في ارتباطات ملحوظة لتشمل اآللیة المشتركة الثالثیة بین األمم المتحدة  2007 - 2006في دارفور من  CFC -السودان



  
 

 

 

 4  مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة
 
 

 

- 2009، واللجنة الفنیة الفرعیة للمسائل الدفاعیة مع إثیوبیا ،  2016إلى  2008واالتحاد األفریقي وحكومة السودان بشأن الیونامید من 
،   2007دیسمبر  - 2006، في الفاشر ، دارفور ، أبریل  CFC،  (AMIS)ة االتحاد األفریقي في السودان . كما أنھى بابكر مھم2016

 -فبرایر   -جزر القمر  -حیث شغل منصب كبیر ممثلي حكومة السودان. بعد ذلك ، أكمل "عملیة استعادة الدیمقراطیة" في االتحاد األفریقي 
ریوس في الدراسات اإلداریة والدبلوم العالي في إدارة قطاع األمن من جامعة كرانفیلد . حصل بابكر على درجة البكالو2008أبریل 

 بالمملكة المتحدة. 
 

 
 االجتماع علم قسم في محاضًرا أیًضا یعمل  حیث الخرطوم بجامعة السالم أبحاث معھد مدیر نائب ھو الكریم  عبد تامر الدكتور

  منصب یشغل كما. السودان  في اإلقلیمیة الجامعات مساعدة لمشروع البرنامج منسق  ھو الكریم الدكتور. االجتماعیة واألنثروبولوجیا
 ودرجة ، بألمانیا بایرویت جامعة من األنثروبولوجیا في الدكتوراه درجة على  حصل. النوبي الدراسات لمركز األكادیمي السكرتیر

 جامعة من االجتماعیة واألنثروبولوجیا االجتماع علم في وبكالوریوس ، بالنرویج بیرغن جامعة من التنمیة في اإلنسان علم  في الماجستیر
 .السودان ،  الخرطوم

 
ھي خبیرة مستقلة لعموم إفریقیا في مجال السالم واألمن. حاصلة على بكالوریوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علم  أمیمة قطبي

جتماع واألنثروبولوجیا االجتماعیة من جامعة الخرطوم ودرجة الماجستیر في دراسات السالم والتنمیة من جامعة جوبا. لسنوات عدیدة  اال
قادت حملة منظمة أوكسفام لعموم إفریقیا بشأن الحد من التسلح بعنوان: "ما بعد التصدیقات: إنقاذ األرواح ، والحد من األسلحة". قادت  

د من المشاریع المتعلقة بإصالح قطاع األمن والحوكمة. بصفتھا ناشطة ، مارست ضغًطا مكثفًا على مجلس السالم واألمن التابع أمیمة العدی
 لالتحاد األفریقي بشأن القضایا المتعلقة بالحد من التسلح في إفریقیا.

 
 
 


