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 السیر الذاتیة 
 

 
 أعضاء أفرقة المناقشة (بالترتیب األبجدي) 

 
حیث ینسق برنامج الشباب من  )  AUCمحلل أول في إدارة الشؤون السیاسیة والسالم واألمن بمفوضیة االتحاد اإلفریقي ( د. روكس أكو 

أجل السالم (إفریقیا). وقد أشرف بشكل مشترك على استكمال اإلطار القاري لالتحاد اإلفریقي حول السالم واألمن للشباب وكذلك  
ألمن باالتحاد اإلفریقي بشأن أدوار ومساھمات الشباب في السالم واألمن في إفریقیا. قبل ذلك، شغل  الدراسة التي فوضھا مجلس السالم وا

ومحلل سیاسي في إدارة  ) PSDداخل إدارة السالم واألمن () CPEWDمناصب كمحلل أول في قسم منع النزاعات واإلنذار المبكر (
راه في العدالة البیئیة وإدارة الموارد الطبیعیة والنزاعات. بین عامي  الشؤون السیاسیة. روكس محام مؤھل حاصل على درجة الدكتو

  إیف، نیجیریا وجامعة ھال بالمملكة المتحدة.-، شغل مناصب في كلیات الحقوق بجامعة أوبافیمي أولوو، إیل ۲۰۱٥و ۲۰۰۲

 
أستاذ مساعد للشؤون األكادیمیة وأستاذ العدل وسیادة القانون في مركز إفریقیا للدراسات اإلستراتیجیة یركز عملھا   د. كاثرین لینا كیلي 

على السیاسات الحزبیة والدمقرطة، وسیادة القانون وحوكمة قطاع األمن، والجریمة المنظمة العابرة للحدود. وھي رئیسة ھیئة التدریس  
 ة قطاع األمن، فضالً عن حقیبة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود. لحقیبة سیادة القانون وحوكم

 
في السابق، كانت د. كیلي مستشارة في قسم البحث والتقییم والتعلم في مبادرة سیادة القانون التابعة لرابطة المحامین األمریكیة، حیث  

مستوى القاعدة إلى بوروندي، وجمھوریة إفریقیا الوسطى، وجمھوریة الكونغو  أخذھا عملھا في التدریب القضائي والتمكین القانوني على 
الدیمقراطیة، ومالي، وموریتانیا، والمغرب، وجمھوریة الكونغو، ورواندا للعمل مع مجموعة من المسؤولین القضائیین الوطنیین 

تجید اللغة الفرنسیة، بتصمیم وتدریس دورات حول إفریقیا والمحلیین والمساعدین القانونیین والمجتمع المدني. كما قامت د. كیلي، التي 
المعاصرة لزمالة ما بعد الدكتوراه في جامعة واشنطن في سانت لویس، وحول غرب إفریقیا ودراسات المنطقة في معھد الخدمة الخارجیة  

ریكي للجمعیات المتعلمة، وجمعیة أبحاث  التابع لوزارة الخارجیة األمریكیة. حصلت د. كیلي على زماالت من فولبرایت، والمجلس األم
غرب إفریقیا، وجامعة ھارفارد، وبرنامج دراسات اللغات األجنبیة ودراسات المنطقة التابع للحكومة األمریكیة للغة الولوف. كتابھا،  

شھًرا من البحث   ۱۸د إلى )، یستن ۲۰۲۰(بالجریف ماكمیالن،  انتشار األحزاب والتنافس السیاسي في إفریقیا: السنغال من منظور مقارن
  األمن اإلفریقي ومجلة الدیمقراطیة والسیاسة المقارنة وواشنطن بوست والدیمقراطیة في إفریقیا،في السنغال. وقد نُشرت أعمالھا في 

 والعدید من المجلدات الُمحررة واألبحاث الصادرة عن نقابة المحامین األمریكیة.
 

ماجستیر في إدارة الحكومة من جامعة ھارفارد، وشھادة الدراسات العلیا في السیاسة الدولیة من  د. كیلي حاصلة على درجة الدكتوراه و
جامعة لیبر دي بروكسیل، وشھادة البكالوریوس بامتیاز مع مرتبة الشرف من جامعة واشنطن في سانت لویس. وھي عضو في مجلس  

 العالقات الخارجیة. 
 

السابق لقسم المعلومات والعالقات في جیوش السنغال. وبعد أن دخل الخدمة العسكریة في عام   ھو المدیر ندیاي عبدالعقید (المتقاعد) 
، شغل العقید ندیاي عدة مناصب في الجیش السنغالي، بما في ذلك مھام المدفعیة العملیاتیة (رئیس فیلق كتیبة المدفعیة)؛ والمھام  ۱۹۸٦

راسات العامة لرئیس األركان العامة لرئیس الجمھوریة، السكرتیر الدائم للجنة الوطنیة  الد -في ھیئة األركان العامة (نائب تنسیق الدفاع  
إلدارة الحدود، السكرتیر الدائم للجنة الوطنیة المسؤولة عن إدارة شؤون الالجئین والعائدین والمشردین)؛ ومھام إدارة الخدمات (رئیس  

 قسم اإلستراتیجیة اإلعالمیة). 
 

 عدید من المؤسسات المدنیة والعسكریة حول العالم بما في ذلك السنغال ومالي وغانا وفرنسا وإیطالیا. العقید ندیاي خریج ال
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 المشرف 
 

ھو أستاذ مساعد لدراسات األمن اإلفریقي، وھو مسؤول عن اإلشراف على البرمجة األكادیمیة لمركز إفریقیا حول   الدكتور جویل أمیجبو
 تطویر إستراتیجیة األمن القومي والشباب والسالم واألمن ودمج ھذه االعتبارات في أبحاث المركز والتوعیة. 

الدكتور أمیجبو في العدید من وكاالت وإدارات األمم المتحدة، بما في ذلك   قبل انضمامھ إلى مركز إفریقیا للدراسات اإلستراتیجیة، عمل 
وفریق مالي التشغیلي المتكامل، الموجود في إدارة الشؤون السیاسیة وشؤون  ) DPIقسم التوعیة التعلیمیة التابع إلدارة شؤون اإلعالم (

م في إفریقیا، ودور الشباب في بناء السالم وحل النزاعات، واألمن  بناء السالم. في مركز إفریقیا، تركز أبحاثھ على نماذج بناء السال
 البشري، والترابط بین األمن والتنمیة والحوكمة. 

ود. أمیجبوه حاصل على درجة الدكتوراه في تحلیل النزاعات وحلھا من كلیة جیمي وروزالین كارتر للسالم وحل النزاعات بجامعة  
ت التنمیة العالمیة والسالم، وبكالوریوس في االقتصاد السیاسي الدولي والدبلوماسیة من جامعة  جورج میسون، وعلى ماجستیر في دراسا

 بریدجبورت في والیة كونیتیكت.

 


