
          

 
 

 

 

 كيف يمكن أن يعزز بناء العالقات مع المجتمعات المحلية الحوكمة السليمة لقطاع األمن؟
 

 طاولة مستديرة
 

 السير الذاتية 
 

اتيجية   (ACSS)قيادة مركز إفريقيا للدراسات اإلستر
 

وقد شغلت عدة مناصب قيادية في مكتب وزير الدفاع لشؤون السياسة، . هي مديرة مركز إفريقيا للدراسات اإلستراتيجية السيدة أماندا دوري
بما في ذلك القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، ونائب مساعد وزير الدفاع للشؤون اإلفريقية، ونائب مساعد وزير الدفاع 

كما عملت أيًضا في هيئة التدريس بالكلية الحربية . ائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الخطط والوضعللشؤون اإلستراتيجية، والق
وقد تخرجت في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وحصلت على درجة الماجستير مع التركيز . الوطنية وعميًدا مساعًدا للتواصل

وهي أيًضا عضو في مجلس العالقات . ن كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمةعلى االقتصاد الدولي والدراسات اإلفريقية م
 .الخارجية

 
عميد أكاديمي مؤقت وأستاذ مساعد للعدالة وسيادة القانون، وقائدة هيئة التدريس لملفات مركز إفريقيا حول سيادة  الدكتورة كاثرين لينا كيلي

ويركز عملها على أمن المواطن والسياسة الحزبية . مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةحوكمة قطاع األمن، فضالً عن / القانون 
 . وهي أيًضا عضو في مجلس العالقات الخارجية. والديموقراطية وسيادة القانون والجريمة المنظمة العابرة للحدود

 
مين األمريكية، حيث قادها عملها إلى بوروندي وجمهورية كانت الدكتورة كيلي من قبل مستشارة في مبادرة سيادة القانون لنقابة المحا

 وقامت بتصميم وتدريس دورات. إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وموريتانيا والمغرب وجمهورية الكونغو ورواندا
في معهد الخدمة الخارجية بوزارة . لويس حول إفريقيا المعاصرة والديموقراطية كزميلة لما بعد الدكتوراه في جامعة واشنطن في سانت

". منطقةدراسات ال"، كما شاركت في تدريس وحدات الحوكمة والدين في دورة "غرب إفريقيا"الخارجية، قامت الدكتورة كيلي بتدريس دورة 
، ي للمجتمعات المثقفة العامةالمجلس األمريك/ وقد حصلت على العديد من الزماالت والمنح، بما في ذلك زمالة فولبرايت، وزمالة ميلون 

ومنحة جمعية أبحاث غرب إفريقيا، والعديد من منح جامعة هارفارد، باإلضافة إلى زمالتي اللغات األجنبية ودراسات المنطقة من وزارة 
ت سياسية أو في مجالتم نشر أعمالها على نطاق واسع، سواء في شكل كتاب . التعليم األمريكية للغة الولوف وأبحاث الدكتوراه في السنغال

 . وأكاديمية
 
الدكتورة كيلي حاصلة على درجة الدكتوراه وماجستير في إدارة الحكومة من جامعة هارفارد، وشهادة الدراسات العليا في السياسة الدولية 

 الشرف من جامعة واشنطنمن جامعة ليبر دي بروكسيل، وشهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة ( أوروبا، وحل النزاعات، وبناء السالم)
 .في سانت لويس

 

 (CHEDS)قيادة مركز الدراسات العليا للدفاع واألمن 

وحياته المهنية مقسمة بين الوظائف . 1988خريج الكلية الوطنية للضباط النشطين في تييس، والتي التحق بها عام  الجنرال مباي سيسيه
 .العملياتية الخاصة بسالحه، وهو سالح المدفعية، والوظائف المشتركة في هيئة األركان العامة

 
الدراسات )ن العامة للقوات المسلحة كرئيس لقسم الدراسات العامة للعمل في هيئة األركا 2009في نهاية فترة قيادته، تم تعيينه في عام 

 .لالنضمام إلى بعثة األمم المتحدة في الكونغو كنائب رئيس وحدة إصالح قطاع األمن 2012، وهو المنصب الذي تركه في عام (المستقبلية
في كاوالك، قبل أن ينضم إلى هيئة األركان  3سكرية رقم ، تم تعيينه نائب الضابط األول لقائد المنطقة الع2015إلى عام  2013ومن عام 

في سانت لويس  2، تولى قيادة المنطقة العسكرية رقم 2019إلى أغسطس  2016من سبتمبر . العامة للجيش كرئيس لقسم الموارد البشرية
غل منصب المدير العام لمركز وقد ش. 2020قبل أن يشغل منصب سكرتير مجلس الوزراء لرئيس أركان القوات المسلحة حتى يونيو 



 

 

من الناحية العسكرية، الجنرال سيسيه خريج كلية القيادة واألركان بالجيش . 2020منذ يوليو ( CHEDS)الدراسات العليا للدفاع واألمن 
باسم  والتي كانت تعرف سابقًا( )Ecole Supérieure de Guerre de Paris)األمريكي وتخرج من كلية الحرب العليا في باريس 

كما أنهى عدة دورات تدريبية، خاصةً في مجال الدفاع وإصالح (. (Collège Interarmées de Défense)كلية الدفاع المشترك 
 .قطاع األمن بشكل عام

 
عالقات لأكاديميًا، حصل على درجة الماجستير في الفلسفة، وشهادة الدراسات العليا في علم النفس وعلم االجتماع، ودرجة الماجستير في ا

حصل الجنرال سيسيه على العديد من الجوائز . بانثيون أساس، فرنسا 2من جامعة باريس ( خيار القانون العام واألمن والدفاع)الدولية 
 . ومؤلف العديد من المنشورات في المجالت العسكرية المتعلقة بالجغرافيا السياسية واألمن والدفاع والتاريخ العسكري

 
باإلضافة (. CHEDS)هو المستشار الخاص للمدير العام لمركز الدراسات العليا للدفاع واألمن  تر دجيبياني بياغويالعقيد جان سيلفس

وهو جندي سابق، حيث التحق بالجيش بعد حصوله على .  إلى هذا المنصب، فهو مسؤول عن برنامج ماجستير الدفاع واألمن والسالم
 .لى ثمانية وثالثين عاًما في القوات المسلحة من المستوى التكتيكي إلى المستوى اإلستراتيجيوتمتد خبرته المهنية إ. درجة البكالوريا

 
لتقديم المشورة بشأن إصالح قطاع ( IMATT)، عمل في سيراليون مع فريق االستشارات والتدريب العسكري الدولي 2005في عام 

ورئيس أركان قائد قوة بعثة األمم المتحدة  2006في عام ( UNOCI)كما عمل مراقبًا مع عملية األمم المتحدة في كوت ديفوار . األمن
وعلى المستوى اإلستراتيجي، . 2017في عام ( MINUSCA)لتحقيق االستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى المتكاملة متعددة األبعاد 

عضو اللجنة العلمية . 2012إلى  2009شغل منصب رئيس قسم في مديرية مراقبة التشريع، كمستشار قانوني لوزير القوات المسلحة من 
 . مؤتمرات في السنغال وخارجهالمنتدى داكار، حيث شارك في العديد من الندوات وال

 
الكولونيل بياغوي حاصل على درجة ماجستير اآلداب في الدفاع من كلية كينغز لندن، وعلى درجة الماجستير في المواطنة وحقوق اإلنسان 

نون العام من جامعة ودرجة الدكتوراه في القا( UCAD)والعمل اإلنساني من كلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة شيخ أنتا ديوب 
وقد شارك في صياغة إستراتيجيات مختلفة، بما في . وهو خبير في األمن وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي(.  UCAD)شيخ أنتا ديوب 

حة انتشار فذلك إستراتيجية دمج النوع االجتماعي في القوات المسلحة، واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة األلغام، واإلستراتيجية الوطنية لمكا
 .األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة

 
حاليًا مديرة البرامج الخاصة في مركز الدراسات العليا للدفاع  (حاصلة على درجة الدكتوراه)الدكتورة كريستيان أغبوتون جونسون 

رأة وتمكين الشباب، حيث وهي شغوفة باألمن البشري وقيادة الم. 2013، بالسنغال، حيث عملت بالمركز منذ عام (CHEDS)واألمن 
ويعد منع  .تقوم بتصميم البرامج التي تستهدف النساء واإلعالم والشباب والجهات الفاعلة السياسية واإلشراف عليها على وجه التحديد

ن المدنيين ، وكذلك تعزيز التآزر بي(TCA)، وتنظيم تجارة األسلحة (FDS)التطرف العنيف مع التركيز على مشاركة قوات الدفاع واألمن 
 .واألجهزة األمنية لتعزيز العيش معًا في سالم من بين مجاالت التدخل المفضلة لها

 
، تنسق الدكتورة أغبوتون أنشطة األمانة الدائمة للجنة العلمية لمنتدى داكار الدولي حول السالم واألمن في إفريقيا؛ في 2017ومنذ عام 

( MOWIP)ع عن النفس، أشرفت على تنفيذ منهجية قياس الفرص للمرأة في عمليات السالم إطار تعزيز القيادة النسائية في قوات الدفا
، شغلت منصب الرئيس 2008إلى عام  2000من عام . لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السالم ELSIEفي السنغال لمشروع 

، عملت نائبةً لمدير 2012إلى  2008، ومن (MALAO)المؤسس والمدير التنفيذي لحركة مناهضة األسلحة الصغيرة في غرب إفريقيا 
 .في جنيف( UNIDIR)معهد األمم المتحدة لنزع السالح 

 
 .من أجل إفريقيا مستقرة وآمنة ومزدهرة" العيش معًا في سالم"وتظل الدكتورة أغبوتون ملتزمةً بالعمل من خالل 

 

 المتحدثون

، (PWAN)ادرة سيادة القانون والتمكين المعروفة أيًضا باسم شركاء غرب إفريقيا بنيجيريا هي المديرة التنفيذية لمب السيدة كيمي أوكينيودو
  .وهي منظمة غير حكومية مكرسة لتعزيز مشاركة المواطنين وتحسين الحوكمة األمنية في نيجيريا وغرب إفريقيا على نطاق واسع

 
منية الذي يدعمه صندوق حكومة المملكة المتحدة للنزاع واالستقرار وقد كانت قائدة فريق مكون الشرطة في برنامج إصالح العدالة األ

، وهو برنامج يعمل مع مزودي (NPP)حيث توفر القيادة الفنية واإلستراتيجية والبرمجية لبرنامج الشرطة النيجيرية ( CSSF)واألمن 
ن أغسطس م. جيريا، وشركاء البرنامج حيثما أمكن ذلكالشرطة والحكومة والمجتمع المدني لتوفير خدمات الشرطة الخاضعة للمساءلة في ني

، قدمت الدعم لوحدة استقرار وأمن النزاعات في غرب إفريقيا في االنتقال من العمليات العسكرية إلى منهجية 2016إلى ديسمبر  2015
نامج العدالة لبر'' مساءلة الشرطة"مكون كما عملت سابقًا كقائد لفريق برنامج التدخل لل. الشرطة المجتمعية المستقرة في الشمال الشرقي



 

 

ويتم تنفيذه من قبل المجلس الثقافي ( DFID)وهو برنامج لقطاع العدالة، ممول من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة  -( J4A)للجميع 
 . البريطاني 

 
 .األمن وقضايا الحوكمة في نيجيريا وغرب إفريقيا وإدارة المنظمات غير الحكومية/ عاًما في قطاع العدالة  15وتتمتع كيمي بخبرة تزيد عن 

وهي تهتم بشكل خاص بمساءلة الشرطة، ومشاركة المواطنين مع المؤسسات األمنية، وتطور الجهات الفاعلة غير الحكومية ومساهماتها 
على وجه الخصوص، اإلصالحات  -لسالمة العامة وبيئة األمن، والنوع االجتماعي والشرطة، وإصالحات نظام العدالة الجنائية في تحسين ا

يجة وهي خر. القضائية والدفاع القانوني للمحتاجين األشخاص، وتعميم مشاركة المرأة في قضايا األمن والحوكمة وإدارة أمن االنتخابات
غوس، وعضو في نقابة المحامين في نيجيريا، وشبكة قطاع األمن اإلفريقي وخريجة مركز إفريقيا للدراسات كلية الحقوق بجامعة ال

 . وأمين عام فرع خريجي فرع نيجيريا( ACSS)اإلستراتيجية 
 

، وقسم UNDP LIFE، وبرنامج CODESRIAعالم األنثروبولوجيا االجتماعية وعمل بشكل متتاٍل كباحث في  الدكتور عبده نداو
BREDA  للعلوم االجتماعية واإلنسانية في اليونسكو، والمكتب اإلقليمي لغرب إفريقيا التابع لمنظمةPlan International ومعهد ،

PANOS Africa Instituteو ،OECD Sahel Africa Club وقد شغل منصب مدير المركز الدولي لألبحاث والتوثيق . في باريس
(CIRD )وهو باحث مشارك في . في جمهورية غينياLARTES of IFAN والمؤسس المشارك لكلية العلوم االجتماعية التطبيقية في ،

 From Tenda)من تندة إلى أجامات  حيث أجرى أبحاثًا ألكثر من عقد ونشر كتابًا مع مطر ندور اسمه( ESSABC)كازامانس السفلى 
to Ajamat .) عاًما في جنوب السنغال، وغامبيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو، وتوغو،  20عبدو نداو باحث ميداني عمل ألكثر من

لنوعي المطبق حول التحليل ا الكتب/ وهو مؤلف للعديد من األدلة . وغانا، وبنين، ونيجيريا في حوالي عشرين مجتمعًا إثنيًا لغويًا في إفريقيا
 OXFAMطرق ومنهجيات مبتكرة مع جامعة هارفارد واالقتصاد المحلي في السنغال مع . على علوم الكمبيوتر والهجرة في غرب إفريقيا

ات منهجيعبدو نداو متخصص في ال. والعديد من المقاالت العلمية أو االستشارية األخرى على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي
 31حيث كان طالبًا منذ  UGBو UASZو UCADوالتحليل النوعي المطبق على علوم الكمبيوتر والذي يدرسه في العديد من جامعات 

 .لدى عبدو نداو اهتمام خاص بالمسائل األمنية، ال سيما في كازامانس السفلى. عاًما وجامعات أو معاهد بحثية أخرى في إفريقيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


