
 
 

 

 كیف یتم توسیع نطاق الوصول إلى العدالة من أجل األمن؟
 

أكادیمیة ندوة  
 
الذاتیة السیر  
 

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 أیضا  ◌ً  حصل  حیث  بالسوید لوند جامعة  في زائر وأستاذ  بریتوریا جامعة  في الدولیة والعالقات    ً◌ 

وكان .الدولي وعمل  الحكومیة  لإلدارة كینیدي ھارفارد كلیة في زمیال ◌ً   الكونغو جمھوریة  في المتحدة األمم  بعثة في قانونیا ◌ً   مستشارا  
للقانون  الوطنیة مالوي للجنة الحالي الرئیس  وھو .بنسلفانیا والیة في األمریكي للجیش الحربیة  الكلیة  في وباحث زمیل ھو وحالیا، ◌ً   .الدیمقراطیة  

كبیر  بشكل ساھم حیث األسلحة، تجارة ومعاھدة العنقودیة  الذخائر  اتفاقیة  بشأن  المفاوضات  في  مالوي  لجمھوریة مفوضا  ◌ً   وكان .الدولي اإلنساني  
وعشرات  الكتب من العدید ذلك في بما المؤلفات،  من الكثیر كوالي البروفیسور ونشر .القانونیة الصكوك لھذه الرئیسیة األحكام  بعض صیاغة  في  

وكتیب ،"إفریقیا في اإلنسان حقوق لحمایة الفعال التدخل" ببلیوغرافیا، أكسفورد  مقالة إصداراتھ أحدث وتشمل .األقران راجعھا التي المقاالت  
إفریقیا في المستدامین واألمن السالم حول  بالجریف  . 

 
والحوكمة  النزاعات وحل واألمن السالم بین التقاطع في العمل في الخبرة من عاًما 15 من أكثر لدیھا وممارس أكادیمیة موتیسي مارثا الدكتورة  

الشامل والحكم الدیمقراطیة برنامج في  أولى برامج مسؤولة  حالیًا تعمل .والتنمیة  (DIG) ، التنمیة ألبحاث الدولي  المركز مع  (IDRC) ،  ویتمثل 
واألفراد المواطنین یساعد الذي السیاسي والتحلیل األدلة على القائمة البحوث وإجراء دعم في دورھا . 

في  الجنس  یغیر نھج اتباع بضرورة االعتراف مع ، اإلدارة وسوء ، والھشاشة ، األمن وانعدام ، العنیف النزاع لمصادر العامة السلطات  تتصدى  
 .الحلول 
 

والسالم  االجتماعي النوع مجال في أولى برامج كأخصائیة (زیمبابوي) للمرأة المتحدة األمم ھیئة مع وجیزة لفترة موتیسي عملت ، السابق  في  
في  التدخالت  قسم  ومدیرة أولى  باحثة موتیسي كانت ، ذلك قبل  .واألمن  ACCORD ، للقسم  والتشغیلیة اإلستراتیجیة  الخطط نسقت حیث  ، 

السالم  وحفظ السالم وصنع السالم بناء وحدات داخل األنشطة على اإلشراف موتیسي الدكتور قدم .والتقنیة الفنیة المدخالت توفیر إلى باإلضافة  
برامج ضمن وكذلك والتدریب  ACCORD األطراف متعددة المنظمات من العدید ومع ، ومستشار كمستشار أیًضا موتیسي عمل .القطریة  ، 

ذلك في بما  
األوروبي االتحاد  (EU) األفریقي للجنوب اإلنمائیة الجماعة ؛ األفریقي واالتحاد المتحدة األمم ؛  (SADC) ، المعنیة  الدولیة الحكومیة والھیئة  

أفریقیا شرق  وجماعة  الكومیسا) أفریقیا وجنوب لشرق  المشتركة والسوق ، (IGAD) بالتنمیة  (EAC) ،  أفریقیا  لشرق  االحتیاطیة  والقوة  
(EASF). في الحكم وإصالح الدیمقراطیة وإرساء ، األمن قطاع وإصالح ، الوساطة عملیات البحثیة االھتمامات تشمل التابعة مارثا مناطق  

الصراع انتھاء بعد والتنمیة اإلعمار وإعادة االنتقالیة العدالة . 
 

تحلیل  في الدكتوراه بدرجة تخرجت .(2010-2008) ویستون جوش ومنحة (2010-2006) فولبرایت زمالة  على موتیسي الدكتور حصل  
علم في وماجستیر ، إفریقیا جامعة من والحكم السالم في وماجستیر ، (األمریكیة المتحدة الوالیات) میسون جورج جامعة من وحلھا النزاعات  

بعنوان كتاب تحریر في شاركت .زیمبابوي جامعة من واألنثروبولوجیا االجتماع  "Deconstructing Women، Peace and 
Security: A Critical Review of Approach to Gender and Women’s Empowerment" (HRSC Press، 
2016). 
 

التابع )  MJP(ى العدالة ونائب رئیس الحزب في مشروع العدالة في مالي  ھو حالیًا رئیس فریق عناصر الوصول إل  المحامي لوري نكویسوم
قبل انضمامھ إلى مشروع العدالة في مالي،  .  الذي تقوم على تنفیذه مجموعة دیكسیس االستشاریة)  USAID(للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  

للبرنامج في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، )  ABA ROLI(شغل منصب نائب مدیر مبادرة سیادة القانون التابع لرابطة المحامین األمریكیة  
 . حیث أدار حافظة مشاریع من فئة المالیین تتكون من ثمانیة مشاریع

في مالي لتقدیم المشورة للحكومة بشأن قضایا العدالة االنتقالیة والعمل مع المجتمعات   ABA ROLIلشركة    شغل سابقًا منصب المدیر القُطري
 .  ومنظمات المجتمع المدني على إنشاء آلیات تقصي الحقائق والمساھمة في المصالحة

لى تعزیز قدرة القادة التقلیدیین على حل النزاعات  قاد آتي نكویسوم سابقًا برنامج الوصول إلى العدالة في مركز كارتر في لیبیریا حیث ركز ع
ت المھمشة  وتعزیز الحكم الرشید من خالل التدریبات والتوجیھ المنتظمین، فضالً عن توفیر تعلیم العدالة والخدمات االستشاریة القانونیة للمجتمعا
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حاصل على درجات  .  في بعثة األمم المتحدة لدى لیبیریا  وفي وقت سابق، عمل كمستشار قانوني.  من خالل المساعدین القانونیین المجتمعیین
 .كما یتحدث اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة بطالقة . علمیة في القانون والترجمة القانونیة والعالقات الدولیة

 
 

 المشرف 
 

الحزبیة  والسیاسة المواطن أمن على عملھا یركز .إفریقیا مركز في القانون وسیادة العدل مجال في مساعدة أستاذة كیلي لینا كاثرین الدكتورة  
القانون سیادة مبادرة ◌ً  .الخارجیة العالقات مجلس في عضو أیضا وھي ◌ً  . للحدود العابرة المنظمة والجریمة القانون وسیادة والدیموقراطیة  

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

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

إفریقیا غرب أبحاث جمعیة ومنحة العامة،  المثقفة اتللمجتمع األمریكي المجلس  / میلون وزمالة فولبرایت، زمالة ذلك في بما والمنح، الزماالت ، 
وأبحاث  الولوف للغة األمریكیة 2 التعلیم وزارة  من المنطقة ودراسات األجنبیة  اللغات  زمالتي إلى باإلضافة ھارفارد، جامعة منح من والعدید  

(ماكمیالن ،بالجریف 2020) مقارن منظور من السنغال :إفریقیا في السیاسي والتنافس األحزاب انتشار ب كتا مؤلفة وھي . السنغال في الدكتوراه . 
الدولیة  السیاسة في العلیا الدراسات وشھادة ھارفارد، جامعة من الحكومة إدارة في وماجستیر الدكتوراه درجة على حاصلة كیلي الدكتورة  

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


