
 
 

 

 كیف تؤثر مؤسسات الرقابة الوطنیة على حوكمة قطاع األمن؟ 
 

أكادیمیة ندوة  
 

 السیر الذاتیة 

 الدولي للقانون استثنائي أستاذ وھو  .عام محام وكقاضي القانونیة للخدمات كرئیس مالوي دفاع  قوة في یخدم كوالي دان  )البروفیسور(  العمید
 القانون في  والدكتوراه الماجستیر درجتي على أیًضا حصل حیث بالسوید لوند جامعة في زائر وأستاذ بریتوریا جامعة في  الدولیة والعالقات

  الكونغو جمھوریة في المتحدة األمم بعثة في قانونیًا مستشاًرا وعمل الحكومیة لإلدارة كینیدي ھارفارد كلیة في زمیًال  وكان .الدولي
  . میل وباحث في الكلیة الحربیة للجیش األمریكي في والیة بنسلفانیاوحالیًا، ھو ز  .الدیمقراطیة

  الذخائر اتفاقیة  بشأن المفاوضات في  مالوي لجمھوریة مفوًضا وكان  .الدولي اإلنساني للقانون الوطنیة مالوي للجنة الحالي الرئیس وھو
 كوالي البروفیسور ونشر .القانونیة الصكوك لھذه الرئیسیة حكاماأل بعض صیاغة  في كبیر بشكل ساھم حیث  األسلحة، تجارة ومعاھدة العنقودیة

 ببلیوغرافیا، أكسفورد مقالة  إصداراتھ أحدث وتشمل  .األقران راجعھا التي المقاالت وعشرات الكتب من العدید ذلك في بما المؤلفات، من الكثیر
  . إفریقیا في المستدامین واألمن السالم حول بالجریف  وكتیب ،"إفریقیا في اإلنسان حقوق  لحمایة الفعال التدخل"

المتعلقة بتطویر   أستاذًا مساعًدا للممارسة في مركز إفریقیا للدراسات اإلستراتیجیة، حیث یتخصص في القضایا الدكتور إمیل ویدراوغو یعمل 
.  نشاًطا كمتحدث ومشرف ومؤلف 25، عمل مع مركز إفریقیا في أكثر من 2007منذ عام . إستراتیجیة األمن القومي وحوكمة قطاع األمن 

، وبارتنرز جلوبال، ومؤسسة كونراد أدیناور، وفریدریك إیبرت ستیفتونغ، )أفریكوم(كما أنھ یعمل مع القیادة العسكریة األمریكیة في إفریقیا 
في شبكة قطاع األمن اإلفریقي والرئیس المؤسس لمؤسسة أمن  وھو عضو  ).  إیكواس(وبرلمان المجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

 . المواطنین في بوركینا فاسو
 

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

عاًما من الخدمة في جیش بوركینا  30بعد . وطورھا وقام بتفعیل مفھوم الشرطة المجتمعیة والمشاركة المجتمعیة في إدارة القضایا األمنیة
كعقید، بعد أن خدم في مناصب تضم مساعد رئیس الوزراء، وضابط قائد لفوج الدعم، ورئیس   2012فاسو، تقاعد من الخدمة الفعلیة في عام 

 . لشعبة المخابرات العسكریة في ھیئة األركان العامة للجیش
 

یة الوطنیة لبوركینا فاسو وبرلمان المجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا، حیث كان  كان الدكتور ویدراوغو عضًوا في البرلمان في الجمع
وبھذه الصفة، أجرى بعثات إعالمیة واستقصائیة في معظم دول الجماعة  . عضًوا في لجان الشؤون السیاسیة والسالم والدفاع واألمن

 . دولة 15االقتصادیة لدول غرب إفریقیا البالغ عددھا 
ى درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من مركز الدراسات الدبلوماسیة واإلستراتیجیة في باریس، بفرنسا، حول إصالح قطاع  وقد حصل عل

 . األمن والحوكمة في منطقة الجماعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا
 
 

 المشرف 
یركز عملھا على أمن المواطن والسیاسة الحزبیة  . أستاذة مساعدة في مجال العدل وسیادة القانون في مركز إفریقیا الدكتورة كاثرین لینا كیلي

 . وھي أیًضا عضو في مجلس العالقات الخارجیة.  والدیموقراطیة وسیادة القانون والجریمة المنظمة العابرة للحدود 
 

مبادرة سیادة القانون لرابطة المحامین األمریكیة، حیث قادھا عملھا إلى بوروندي وجمھوریة إفریقیا  كانت الدكتورة كیلي سابقًا مستشارة في 
وقامت بتصمیم وتدریس دورات حول  . . الوسطى وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومالي وموریتانیا والمغرب وجمھوریة الكونغو ورواندا

في معھد الخدمة الخارجیة بوزارة الخارجیة،  . الدكتوراه في جامعة واشنطن في سانت لویس إفریقیا المعاصرة والدیموقراطیة كزمیلة ما بعد
وقد  ". دراسات المنطقة "، كما شاركت في تدریس وحدات الحوكمة والدین في دورة  "غرب إفریقیا"قامت الدكتورة كیلي بتدریس دورة  

المجلس األمریكي للمجتمعات المثقفة العامة، ومنحة   / ایت، وزمالة میلون حصلت على العدید من الزماالت والمنح، بما في ذلك زمالة فولبر
جمعیة أبحاث غرب إفریقیا، والعدید من منح جامعة ھارفارد، باإلضافة إلى زمالتي اللغات األجنبیة ودراسات المنطقة من وزارة التعلیم  
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السنغال من منظور  : انتشار األحزاب والتنافس السیاسي في إفریقیاب وھي مؤلفة كتا .  األمریكیة للغة الولوف وأبحاث الدكتوراه في السنغال 
 ). ، بالجریف ماكمیالن2020( مقارن

 
الدكتورة كیلي حاصلة على درجة الدكتوراه وماجستیر في إدارة الحكومة من جامعة ھارفارد، وشھادة الدراسات العلیا في السیاسة الدولیة  

من جامعة لیبر دي بروكسیل، وشھادة البكالوریوس بامتیاز مع مرتبة الشرف من جامعة واشنطن في  ) أوروبا، وحل النزاعات، وبناء السالم(
 . سانت لویس
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