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دولة عضو كمبعوثة خاصة لالتحاد  55من قبل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي كأصغر دبلوماسية بين  عينت السيدة شيدو كليو مبيمبا

في مركز إفريقيا للدراسات اإلستراتيجية في جامعة ( ESSL)وقد كانت مشاركة سابقة في قادة قطاع األمن الناشئين . اإلفريقي بشأن الشباب

 Old Mutualوهي تعمل حاليًا عضًوا في مجلس اإلدارة وعضًوا في مجلس أمناء صندوق . الدفاع الوطني، بوزارة الدفاع األمريكية

Youth وعضًوا في مجلس القادة العالمي ،(GLC ) فيGenU وعضًوا في مجلس القيادة في ،AFRICA Reach . تشمل خبراتها

والمستشارة السابقة لوزير الشباب والرياضة والفنون في  ،(YALI)السابقة كونها زميلة مانديال واشنطن في مبادرة القادة األفارقة الشباب 

 رزيمبابوي، ومنسقة سابقة للتشكيالت العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي، ولديها خبرة كحائزة على جائزة عالمية كمصرفية ومهنية لمخاط

 .القطاع الخاص في بنك ستاندرد تشارترد

 

فتها بص. في إدارة األعمال من جامعة والية ميدالندز ودرجة البكالوريوس من جامعة كيب تاون السيدة مبيمبا حاصلة على درجة الماجستير

زميلة زائرة سابقة في كلية دارتموث، شاركت أيًضا في تدريب رفيع المستوى على مستوى القيادة في مركز روكفلر للسياسة العامة والعلوم 

 .االجتماعية

 

عاًما من الخبرة في إجراء البحوث حول قضايا األمن والسالم والتنمية على الصعيد  18لديه أكثر من  إسماعيل( والي)الدكتور أوالوالي 

لديه سجل حافل في إجراء البحوث والمنشورات والمشاركة السياسية بشأن قضايا الشباب والسالم . العالمي وفي إفريقيا على وجه الخصوص

اسات السالم من جامعة برادفورد وماجستير في العالقات الدولية من جامعة كامبريدج، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في در. واألمن

وقد قام بتنفيذ خدمات استشارية مخصصة لوكاالت التعاون . وهو حاليًا محاضر أول في مركز القيادة اإلفريقية في كينجز كوليدج لندن

، والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي (DFID)في ذلك إدارة التنمية الدولية اإلنمائي ذات السمعة الطيبة والهيئات الحكومية الدولية بما 

(SIDA) ووزارة الشؤون الخارجية الملكية النرويجية، واالتحاد األوروبي، واالتحاد اإلفريقي، والجماعة االقتصادية دول غرب إفريقيا ،

(ECOWAS) والجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي ،(SADC) ،وما إلى ذلك . 
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وتشغل حاليًا منصب باحثة في برنامج عمليات السالم وبناء  2016إلى معهد الدراسات األمنية في عام  السيدة مونينازفو كوجيكانضمت 

حاصلة . قييعملت مونينازفو سابقًا في مفوضية االتحاد اإلفر. مجال تركيزها هو الشباب اإلفريقي في عمليات الحوكمة والسالم واألمن.  السالم

 . على ماجستير في السالم والحوكمة

 

 المشرف

 

هو أستاذ مساعد لدراسات األمن اإلفريقي، وهو مسؤول عن اإلشراف على البرمجة األكاديمية لمركز إفريقيا حول  جويل أميجبوالدكتور 

 .تطوير إستراتيجية األمن القومي والشباب والسالم واألمن ودمج هذه االعتبارات في أبحاث المركز والتوعية

 وهي تشمل شعبة. بو في العديد من الوكاالت واإلدارات التابعة لألمم المتحدةقبل انضمامه إلى مركز إفريقيا للدراسات األمنية، عمل أميج

 .وفريق مالي العملياتي المتكامل الموجود في إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم( DPI)التوعية التعليمية التابعة إلدارة المعلومات العامة 

في بناء السالم في إفريقيا، وتطوير إستراتيجية األمن القومي، واألمن البشري، تشمل اهتماماته البحثية الدعوة والتغييرات النموذجية 

 .والترابط بين األمن والتنمية والحوكمة، ودور الشباب في بناء السالم وحل النزاعات

 

لنزاعات بجامعة جورج ودكتور أميجبو حاصل على درجة الدكتوراه في تحليل النزاعات وحلها من كلية جيمي وروزالين كارتر للسالم وحل ا

ميسون، وعلى ماجستير في دراسات التنمية العالمية والسالم، وبكالوريوس في االقتصاد السياسي الدولي والدبلوماسية من جامعة 

 . بريدجبورت

  


