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 القومي  األمن استراتيجية  وتنفيذ تطوير

 
 مايو 5  -أبريل  20

   
 افتراضي  أكاديمي برنامج

 
 الذاتية  السير

 
 القيادة 

منصب مديرة مركز إفريقيا للدراسات االستراتيجية، وهو مؤسسة أكاديمية داخل وزارة   السيدة كيت المكويست نوبفشغلت  

. تم إنشاء المركز من قبل الكونجرس األمريكي لدراسة القضايا األمنية المتعلقة بإفريقيا، وهو  2014الدفاع األمريكية منذ يوليو  

بادل األفكار. كما يهدف إلى أن يكون مصدًرا موضوعيًا للتحليل  يعمل كمنتدى للبحوث الثنائية والمتعددة األطراف، التواصل، وت
االستراتيجي لقضايا األمن المعاصرة والمستقبلية للمتخصصي قطاع األمن في أفريقيا، وصانعي السياسات، والباحثين، ووسائل 

 اإلعالم، والمجتمع المدني، فضالً عن الشركاء الدوليين. 
 

،  2009إلى عام    2001لمهنية وهي تركز على تقاطع األمن والتنمية في إفريقيا. من عام  أمضت السيدة نوبف معظم حياتها ا

شغلت العديد من المناصب العليا في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك منصب مساعد المدير إلفريقيا، ومدير بعثة  
 اسات أول للمدير. السودان، ونائب مساعد المدير إلفريقيا، ومساعد خاص ومستشار سي

 
وعملت السيدة نوبف أيًضا كمستشار أول لمبادرة إدارة األزمات، وهي منظمة للتوسط في النزاعات أسسها الرئيس الفنلندي 
السابق والحائز على جائزة نوبل مارتي أهتيساري، كما أنها زميل سياسات زائر في مركز التنمية العالمية. قبل عملها على  

لي، عملت السيدة نوبف كرئيسة الموظفين لسلطة ماساتشوستس تيرنبايك والمكتب التنفيذي لإلدارة والمالية في المستوى الفيدرا 
 كومنولث ماساتشوستس. وبدأت حياتها المهنية في منظمة الرؤية العالمية، وهي منظمة دولية غير حكومية.  

 
التركيز على الدراسات األفريقية وإدارة الصراع من كلية    السيدة نوبف حاصلة على درجة الماجستير في العالقات الدولية مع

بول إتش نيتز للدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن العاصمة، ودرجة البكالوريوس في العالقات  
 الدولية من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور. 

 
لوكا كول  إفر    الدكتور  األكاديمي في مركز  العميد  لوكا كول هو  الدكتور  يدير  العميد،  للدراسات اإلستراتيجية. بصفته  يقيا 

البرامج األكاديمية لمركز إفريقيا، ويربطها بمبادرات المركز في مجال البحث والتوعية والخريجين. باإلضافة إلى ذلك، فهو 
وإدارة الموارد األمنية، والقادة الناشئين يعمل كرئيس هيئة التدريس لثالثة برامج أكاديمية: تطوير استراتيجية األمن القومي،  

لقطاع األمن. يركز عمله على استراتيجية األمن القومي، وميزانيات قطاع األمن، والعقود االجتماعية، واألمن والمرونة في  
 القطاع الغذائي، والترابط بين األمن والتنمية والحوكمة.

 
السالم في أوسلو، وزميل في معهد ريفت فالي، وأستاذ مشارك في  كما أن الدكتور كول هو زميل عالمي في معهد أبحاث  

االقتصاد )في إجازة( في جامعة جوبا في جنوب السودان. وهو عضو في هيئة تحرير مجلة )ديزاسترز( التي ينشرها معهد 
 التنمية لما وراء البحار. 
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السالم والتنمية وأستاذًا مشارًكا لالقتصاد في كلية  قبل انضمامه إلى مركز إفريقيا، عمل الدكتور كول مديًرا لمركز دراسات  

الدراسات االجتماعية واالقتصادية بجامعة جوبا في جنوب السودان. وعمل أيًضا كعضو في هيئة التدريس في كلية االقتصاد 
ان في كلية هارفارد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة في السودان. الدكتور كول كان زمياًل في مركز كار لسياسة حقوق اإلنس

كينيدي وزميل زائر في معهد دراسات التنمية في المملكة المتحدة. شغل منصب وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان 
 ووزيًرا قوميًا لشؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان. كما عمل كخبير اقتصادي أول للبنك الدولي في جنوب السودان. 

 
ى بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف من كلية االقتصاد والدراسات االجتماعية بجامعة الخرطوم،  حصل الدكتور كول عل

وماجستير في االقتصاد، وماجستير في إدارة األعمال من الجامعة الكاثوليكية في لوفين، بلجيكا، ودكتوراه من معهد دراسات 
 التنمية بجامعة ساسكس بالمملكة المتحدة.

 
 
 ب الترتيب األبجدي( المتحدثون )حس 

 
أندروز الميزانيات    مات  العام، وال سيما إصالح وضع  القطاع  بحثه على إصالح  العامة. ويركز  السياسة  في  أول  محاضر 

واإلدارة المالية، والحكم التشاركي في الحكومات النامية واالنتقالية. تركز المقاالت األخيرة على صياغة فهم نظري للعوامل  

النجاح في عمليات اإل التي تؤثر على  التقنية  المؤسسي غير الرسمي  غير  السياق  التركيز بوجه خاص على  صالح. ويكمن 

- لإلصالح، فضالً عن الهياكل القيادية داخل الشبكات الحكومية بأسرها. وقد تطور هذا البحث من عمله في حكومة مقاطعة كوا

ة أوروبا وآسيا الوسطى التابعة زولو ناتال في جنوب إفريقيا ومؤخًرا من فترة عمله كأخصائي في القطاع العام يعمل في منطق

للبنك الدولي. وهو يوفر هذه التجربة في دورات اإلدارة العامة والتنمية. وهو حاصل على درجة بكالوريوس التجارة )مع مرتبة 

امة الشرف( من جامعة ناتال، في ديربان )بجنوب إفريقيا(، ودرجة الماجستير من جامعة لندن، ودرجة الدكتوراه في اإلدارة الع

 من كلية ماكسويل، بجامعة سيراكيوز. 

هو الرئيس التنفيذي لشركة )وايت إنك كونسلت(، وهي شركة استشارات خاصة في مجال الدفاع    العميد )المتقاعد( صالح باال
واألمن واالتصاالت االستراتيجية والتدريب ومقرها في أبوجا، نيجيريا ومؤسس معهد )وايت إنك( للتعليم والبحوث اإلستراتيجية  

(WISERفي أبوجا، نيجيريا، وهو معهد يركز على بناء القدرات )    على مستوى الكوادر التنفيذية والمتوسطة في استراتيجية

حوكمة األمن وسياسة األمن القومي. العميد صالح باال حاصل على درجة البكالوريوس في األدب من جامعة مايدوجوري،  

(، وماجستير  2006(، ودرجة الماجستير في دراسات السالم الدولي من جامعة السالم، سان خوسيه، كوستاريكا )1982نيجيريا )

(. وهو خريج 2009آخر في إستراتيجية األمن القومي، من جامعة الدفاع الوطني، كلية الحرب الوطنية، واشنطن العاصمة )

(، جون إف كينيدي، مركز الحرب الخاصة بالواليات  1991شرف متميز في دورة تأهيل ضباط القوات الخاصة األمريكية ) 

ينا، وخريج المعهد الدولي للقانون اإلنساني، سانريمو، إيطاليا، دورة في القانون الدولي المتحدة، فورت براغ ، نورث كارول
( وعضو في المجموعة االستشارية التدريبية للمعهد. السيد باال هو خبير في مركز أفريقيا للدراسات االستراتيجية  2010لالجئين )

(ACSS  واشنطن العاصمة. وقد كان يعمل على نطاق واسع مع ،) مركز أفريقيا للدراسات االستراتيجية في مجاالت التوعية

وتنمية القدرات لصياغة استراتيجيات األمن القومي للدول األفريقية، وكذلك لتطوير االستراتيجيات الوطنية للوقاية / مكافحة  
 العنف في جميع أنحاء إفريقيا.  

 
م في مختلف المواقع القيادية واإلدارية والتدريبية، بما في  . وخد 1984ديسمبر  15انضم باال إلى صفوف الجيش النيجيري في 

(، ومدرب في مدرسة مشاة الجيش النيجيري، المحمولة جًوا، 88-1987خالل الفترة )  72ذلك قائد سرية في كتيبة المظليين  

(، وكذلك 1995-1993(.  كما عمل كمدرس في أكاديمية الدفاع النيجيرية )1993-1988والتكتيكات وأجنحة الحرب الخاصة )

(. لدى السيد باال 2011-2009( وكلية الدفاع الوطني )2004- 2002مديًرا في كلية قيادة وأركان القوات المسلحة النيجيرية )

( 1996-1995خبرة في عمليات حفظ السالم كمراقب عسكري لألمم المتحدة في بعثة األمم المتحدة للتحقق في أنغوال الثانية )

ع  إلى  )باإلضافة  العاج  ساحل  في  المتحدة  األمم  لعمليات  العسكري  األركان  كرئيس  مهامه  2012-2011مله  آخر  كانت   .)
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(. وفي مجال االستشارات، شغل منصب مستشار خاص  2013-2012العسكرية كرئيس أركان، مركز مشاة الجيش النيجيري )

 . 2017إلى ديسمبر  2015يا االتحادية من أغسطس أول )تطوير السياسات واالستراتيجيات( لوزير الداخلية، جمهورية نيجير
هي خبيرة مستقلة في الصراع واألمن وتتمتع بخبرة أربعة عشر عاًما في مجال البحث وتطوير الدكتورة فيرلي تشابيوس  

ت عدًدا من السياسات والعمليات، ال سيما في إفريقيا. كما أنها خبيرة مسجلة في الفريق االستشاري الدولي لقطاع األمن، وأكمل
المشاريع لالتحاد األوروبي، ومجلس الالجئين الدنماركي، ومشروع مسح األسلحة الصغيرة، ومركز جامعة نيويورك للتعاون 

سابقًا في مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن وجامعة   الدولي، باإلضافة إلى مشاريع أخرى. عملت الدكتورة فيرلي تشابيوس
حثة زائرة في معهد كوفي عنان لتحويل النزاعات في جامعة ليبيريا، ومركز ستيمسون في  فراي في برلين، وكانت أيًضا با

واشنطن العاصمة، والمعهد السويسري للسالم في برن. الدكتورة فيرلي تشابيوس حاصلة على درجة الماجستير من معهد جنيف 
 فراي في برلين. للدراسات العليا ودكتوراه من معهد أوتو سوهر للعلوم السياسية في جامعة 

 
كمستشار للمؤسسات والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية بشأن القضايا المتعلقة بالتمويل   الدكتورة ويلين جونسون تعمل  

والتنمية. وتركز مهامها الحالية على بناء السالم وتعزيز القدرات في قطاعات األمن في البلدان األفريقية.  وتحقيقًا لهذه الغاية،  
بتنسيق ورشات عمل للممارسين المشاركين في التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات، وكذلك   لدكتورة ويلين جونسونتقوم ا

في حفظ السالم وإعادة البناء االقتصادي.  عملت الدكتورة جونسون سابقًا في منصب المدير التنفيذي األمريكي لبنك التنمية  
دة لسياسة التنمية، والرئيس المشارك للجنة اإلقليمية األفريقية لمؤسسة غرامين ورئيس اإلفريقي، وعضًوا في لجنة األمم المتح

اعتمد عمل  المتحدة.   الواليات  في  واالستيراد  التصدير  لبنك  األفريقية  الصحراء  بمنطقة جنوب  الخاصة  االستشارية  اللجنة 
ويل، والتي اكتسبتها من خالل العمل لمدة عشرين عاًما  الدكتورة جونسون في إفريقيا على خبرتها العالمية في االقتصاد والتم

في نظام االحتياطي الفيدرالي، حيث تضمنت مهامها مسؤوليات البحث والمسؤوليات التشغيلية في تبادل العمالت واألسواق 
مبيا وكورنيل، ومؤخًرا  المالية الدولية.  عملت الدكتورة جونسون كأستاذ مساعد في معهد الواليات المتحدة للسالم وجامعات كولو

كعضو في مجلس أمناء جامعة توسكيجي.  وهي حاصلة على درجات علمية في الدراسات االجتماعية )كلية رادكليف، جامعة 
 هارفارد( والتاريخ األفريقي )جامعة سانت جون( كما أنها حاصلة على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التنمية )جامعة كولومبيا(. 

 
سياسي ليبيري )كان سابقا ناشًطا طالبيًا ومعلًما(. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة   رسون كانموهالمحترم جيف

ليبيريا، حيث أتقن األمور المتعلقة بالشؤون العامة واالقتصاد. وقد شغل منصب العضو في مجلس النواب الليبيري خالل الفترة 

كان عض2018إلى    2006من   الفترة  هذه  الخارجية؛ ، وخالل  والشؤون  واالستخبارات؛  الوطني  األمن  لجان  في  بارًزا  ًوا 

- 2006والطرق والوسائل والشؤون المالية.  كما شغل منصب العضو في برلمان الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )

(. وهو حاليًا 2018-2016(. في برلمان الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، شغل منصب النائب الثالث للرئيس )2018

 .2018مستشار األمن القومي لرئيس ليبيريا منذ عام 

أستاذ ممارس مساعد في مركز إفريقيا للدراسات االستراتيجية، ومتخصًصا في القضايا المتعلقة   الدكتور إميل ويدراوغويعمل  

نشاًطا   40، عمل مع مركز إفريقيا في أكثر من  2007بتطوير استراتيجية األمن القومي وإصالح قطاع األمن والحوكمة. منذ عام  

)الواليات المتحدة األمريكية( ومؤسسة كونراد أدينور )ألمانيا(    كمتحدث ومنسق ومؤلف. كما أنه يعمل مع شبكة جلوبال بارتنرز

ومؤسسة فريدريك إيربت ستيفتنج )ألمانيا( ومركز جنيف لحوكمة قطاع األمن في سويسرا. وهو عضو في شبكة قطاع األمن 

 األفريقي والرئيس المؤسس لمنظمة أمن المواطن في بوركينا فاسو. 
  

، أكمل الدكتور ويدراوغو مهمة لمدة ستة أشهر مع االتحاد األفريقي كخبير 2018-2017ا، في  قبل انضمامه إلى مركز إفريقي

، أطلق  2011إلى عام    2008في إصالح قطاع األمن والحوكمة في مدغشقر. بصفته وزيًرا لألمن في بوركينا فاسو من عام  

الشرطة المجتمعية ومشاركة المجتمع في إدارة القضايا   الدكتور ويدراوغو استراتيجية األمن الداخلي وطورها وقام بتفعيل مفهوم

كعقيد، بعد أن خدم في مناصب    2012عاًما من الخدمة في جيش بوركينا فاسو، تقاعد من الخدمة الفعلية في عام    30األمنية. بعد  

 يئة األركان العامة للجيش. بما في ذلك مساعد رئيس الوزراء، وضابط قائد فوج الدعم، ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية في ه
  

كان الدكتور ويدراوغو عضًوا برلمانيًا في الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو وبرلمان المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا،  

حيث عمل كعضو في لجان الشؤون السياسية والسالم والدفاع واألمن. وبهذه الصفة، قام بمهمات إعالمية واستقصائية في معظم 
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دولة. حصل الدكتور ويدراوغو على درجة الدكتوراه من مركز   15دول المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا البالغ عددها  

الدراسات الدبلوماسية واالستراتيجية في باريس، فرنسا، حول إصالح قطاع األمن والحوكمة في منطقة المجموعة االقتصادية 

 لدول غرب أفريقيا. 
 

يعمل كحلقة وصل بين مركز إفريقيا ووزارة الدفاع البرتغالية، حيث ينسق أنشطة    جواكيم باتشيكو سانتوس  العقيد )البحري( 

 التبادل حول السياسة والمنح الدراسية المتعلقة باألمن في إفريقيا. كما يعمل كمنسق ومتحدث في البرامج األكاديمية لمركز إفريقيا.
 

عقيد يواكيم باتشيكو سانتوس كمساعد تنفيذي ومستشار لقائد األكاديمية البحرية األنغولية قبل انضمامه إلى مركز إفريقيا، عمل ال

شغل منصب نائب قائد سالح    2017، كان قائدًا لمدرسة المارينز، وفي عام  2017إلى عام    2015في لواندا. خالل الفترة من عام  

يواكي العقيد  عمل  ذلك،  إلى  باإلضافة  البرتغالي.  البحرية  البحرية مشاة  األكاديمية  في  التالميذ  لدورة  قائدًا  سانتوس  باتشيكو  م 

، ومحاضًرا في  2010إلى    2005، ورئيس قسم علم النفس في األكاديمية البحرية من  2013إلى عام    2010البرتغالية من عام  

ة السلوك التنظيمي والتدريب على . كان العقيد سانتوس رئيًسا إلدار2010إلى    2005السلوك التنظيمي في األكاديمية البحرية من  

 .2002إلى  1999وقائدًا لوحدة سفن اإلنزال في مشاة البحرية من  2005إلى  2002القيادة من 
 

( ISCTEالعقيد سانتوس حاصل على درجة الدكتوراه في اإلدارة والسلوك التنظيمي من المعهد العالي لعلوم العمل والمؤسسات )

( في لشبونة. العقيد سانتوس  ISPAالماجستير في السلوك التنظيمي من المعهد العالي لعلم النفس التطبيقي )في لشبونة ودرجة  

يعمل كمحاضر مدعو في القيادة والتحفيز وأخالقيات العمل المؤسسي في المعهد العالي لعلوم العمل والمؤسسات، جامعة لشبونة، 

 لمية حول تطوير قيادة الفريق والتدريب.. كما نشر العديد من األوراق الع2005منذ عام 
 

 )حسب الترتيب األبجدي(  المنسقون
 

هو عضو هيئة تدريس مساعد في المركز األفريقي للدراسات األمنية، معهد التحليالت الدفاعية،   العقيد )المتقاعد( تيم ميتشل
( مع تركيز على  FAOوجامعة العمليات الخاصة المشتركة.  تيم هو ضابط مشاة وضابط مناطق خارجية سابق في الجيش )

اللغة الفرنسية ويتمتع بخبرة ثماني سنوات في العمل (. العقيد )المتقاعد( ميتشل يتحدث  48Jمنطقة جنوب الصحراء األفريقية )

( دفاعي  ملحق   / رفيع  أمريكي  دفاع  في  SDO / DATTكمسؤول  مقيم  اعتماد غير  مع  تشاد،  أفريقية:  دول  ثالث  في   )

(، حيث لعب دوًرا رائًدا 2015-2013(، وآخرها ليبيريا )2010-2007(؛ تنزانيا )2007-2004جمهورية أفريقيا الوسطى )

الجهود الدولية لوقف انتشار فيروس إيبوال في غرب إفريقيا.  شغل العقيد ميتشل أيًضا منصب رئيس قسم التعاون األمني   في
بقيادة الجيش األمريكي في أفريقيا ومقره مدينة فيتشنزا بإيطاليا، حيث كان مسؤوالً عن تنسيق جميع أنشطة التعاون األمني 

إفريقيا. وأنهى القومي في كلية الحرب   للجيش األمريكي في  العقيد ميتشل مسيرته العسكرية كأستاذ مساعد لدراسات األمن 
الوطنية في واشنطن العاصمة. حصل العقيد ميتشل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ديوك وعلى درجة  

بعد تخرجه    1987مسيرته العسكرية في عام    الماجستير في الدراسات االستراتيجية من كلية الحرب للجيش األمريكي. وبدأ تيم 

 من األكاديمية العسكرية األمريكية ويست بوينت.
 

هي الرئيس الحالي لرابطة العسكريين السابقين في زامبيا ومستشارة في السالم والصراع،   العميد )المتقاعد( جويس نغواني بوتا
النوع االجتماعي. عملت بوتا في العديد من الندوات والبرامج كمنسق  وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والقضايا المتعلقة ب

عاًما من الخدمة برتبة عميد.    37. تقاعدت بوتا من الجيش الزامبي بعد  2006مع مركز أفريقيا للدراسات االستراتيجية منذ عام  

تم انتدابها إلى األمم المتحدة وعملت وفي آخر منصب لها، شغلت منصب الملحق الدفاعي في بكين، الصين. باإلضافة إلى ذلك،  

أشهر في بعثة األمم المتحدة لتيمور الشرقية وبعثة األمم المتحدة في ليبيريا كمستشارة لسياسة فيروس نقص    9سنوات و    5لمدة  

ة وكذلك المنسق المناعة البشرية / اإليدز. عملت بوتا أيًضا كمنسق فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في قوة الدفاع الزامبي
سنوات خالل ذروة الوباء. وهي حاصلة   7اإلقليمي لفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا لمدة  

ودرجة   كوبربيلت،  والصراع وجامعة  للسالم  داغ همرشولد  معهد  من  والصراع  السالم  دراسات  في  الماجستير  درجة  على 
ندن للصحة والطب االستوائي، ودبلوم متقدم في إدارة النظم الصحية من الكلية الملكية للتمريض  الماجستير في الصحة من كلية ل

في لندن ودبلوم في إدارة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز من سان خوسيه، كاليفورنيا. كما أنهت دورة القيادة العليا في 
 كلية كامواال لألركان في لوساكا.


