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انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية

إضافة

شافا، مارغريت وامبوينغوجي (كينيا)-٧
[األصل: باإلنكليزية]

بيان المؤهالت

ملخص البيانات الحيوية

كلية القانون يف  (شهادة يف القانونرتبة الشرف)؛ مب(وإجازة (الدراسات الدميقراطية)؛ ماجستري التعليم: 
.)محاية الطفلخدمات ()؛كامتاندو

سنة.٢٥اخلربة: 

كينية.اجلنسية:  

اللغات: اإلنكليزية والسواحيلية والفرنسية واللغات احمللية.

ةالمهنيالسيرة

عاما من اخلربة يف جمال القانون، واإلدارة، واالستشارات القانونية، وبناء السالم ٢٥أكثر من 
، يف خمتلف القطاعات الدوائر احلكوميةالعمل يف جمال املمارسة القانونية، يف بسبت اكتُ ، والعدالة االنتقالية

ختصص يف و االقتصادية، وكذلك يف منظمة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية.
.اجلنسانيةاملسائل اإلنسان والقانون الدويل لالجئني و مة، كو واحل،وحقوق اإلنسانالعدالة االنتقالية 
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وهلا حماماة كيين رائد. ما تدرّبت يف مكتب احملكمة العليا يف كينيا بعدلدىةكمحاميوتأّهلت
يف هلا ةالشركة ونائبةمساعدة أمينك،  مضمونة الرحبيةشركة كينية راسخة يف جمال الشركات، لدى خربة 

ا يف بعض الواجبات. شركة قانونية رائدة يف والقانون التجاري مع مارست قوانني إحالة امللكية و غيا
ت ر وطوّ .األمريكيةتفرغ ملدة عامني يف الواليات املتحدةتفرص شراكة جيدة قبل أن نريويب وحّققت 

الستشارات اإلدارية يف نريويب قبل الشروع لبارزة املهارات احلديثة للشركات وإدارة املوارد البشرية مع شركة 
املستقلة.يف االستشارات 

اليت التشاور عمليات أثناءمهارات التدريب والبحوث والكتابة والدعوة والكفاءات صقَلتو 
تيسري حلقات عمل الرتبية املدنية و ع خمتلف املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان.شاركت فيها م

.أمورأة يف الدميقراطية من بني ركز التعليم للمر ملمفاهيم اتورقصياغة و الدميقراطية.جمال ملعهد التعليم يف 
، وهي منظمة غري حكومية نسائية تتمتع احتاد احملاميات يف كينيااالنتخابات عن ة يف مراقبكما خدمت ك

رئيسة مشاركة املرأة الشابة و . ١٩٩٧مبركز مراقب لدى األمم املتحدة، يف االنتخابات العامة الكينية لعام 
قيادة ويف ؛ االحتاد الدويل للمشتغالت باألعمال التجارية واملهن احلرّةيف احلياة املهنية (كينيا)، املنتسبة إىل 

التخطيط االسرتاتيجي لالستدامة الذاتية لربامج املنظمة وتوسيع نطاق الربنامج القائم لتعليم الفتيات 
يف متحدثة رئيسية و العمل.حلقات املشاركة يف املؤمترات احمللية والدولية و و ة.املستحقات من األسر الفقري 

من معهد خّرجية بوصفها و .٢٠٠١اجلامعة الكاثوليكية يف شرق أفريقيا لليوم العاملي للمرأة يف عام 
والتمكنيالشؤون النسائية املهارات واملعارف يف جماالت مثل صقلتالقيادات النسائية األفريقية، 

املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا شؤون رئيسة و الشخصي والتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املشاريع. 
ذه الصفة، وفرت القيادة التنظيمية للدعم . للمنظمة النسائية للبلدان اإلفريقية، وهو فرع من(كينيا) و

لقانون اجلرائم اجلنسية، وهي جزء أساسي من اإلصالح ،، وعملية الضغط الناجحةلصياغةاحلاسم ل
عضو فرقة العمل التابعة للمدعي العام بشأن تنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية.و التشريعي يف كينيا. 

ا يف إجراء انتخابات انتهعيّ ة مشاركة وبوصفها أمين احملكمة العليا يف كينيا، جنحت يف أداء واجبا
لس الوطين للمرأة يف كينيا، وهي املنظمة اجلامعة للمنظمات النسائية غري احلكومية يف كينيا، واإلشراف ا

عليها، وذلك باستخدام مهارات الوساطة لكسر اجلمود مث العيش بني خمتلف الفصائل.

ربة واسعة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف كينيا وخارجها تتمتع السيدة شافا خب
ةقانونيةباحثبصفة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني خدمت يفد فقعلى حد سواء.

العمل حول العنف يف حلقاتومدربة وميسرة يف جمال احلماية أقدمةلتحديد وضع الالجئني ومساعد
مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنينيجولتوقامت اجلنسي واجلنساين والقانون الدويل لالجئني. 

مقر املفوضية يف جنيف كقائد للفريق يف القضارف ريت يفاختو للمفوضية؛ ةدوليةيف السودان كمستشار 
من أجل حتديد وضع الالجئ لالجئني اإلثيوبيني وفيما بعد لالجئني اإلريرتيني، عمال بتطبيق شرط 

التوقف".ظروف"
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والدميقراطية يف كينيا.أطروحة حول العرق يل املاجسرت بنَ لدى رائدة أحرزت رتبة 

، وهي منظمة غري حكومية لبناء السالم متوسطة احلجم اإلشعار الدوليةإىل منظمة تانضمو 
تولت مسؤولية الربنامج اإلقليمي يف و اململكة املتحدة، لكنها تعمل يف مجيع أحناء العامل.بومقرها لندن، 

املنتدى الربملاين ملنطقة البحريات الكربى -أماين تيسري انتقال منتدى منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا.
إىل منظمة إقليمية كاملة تغطي بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية إلنذار من برنامج ا-بشأن السالم 

وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. إعداد وتنسيق شبكة احملللني اإلقليميني. أطلقت أعمال البحث 
، اليت أجريت يف رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية الشرقية، على أثر للمنظمةاالفتتاحية 

وضع يفالتنظيمية قادت املسائل و اخلرافات والشائعات والقوالب النمطية والتحيز.ات عنلصراعا
.ألف جنيه اسرتليين سنويا٢٥٠وهي مكّلفة مبيزانية يتجاوز قدرها يف كينيا.اإلشعار اسرتاتيجية لربجمة 

جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف نه ععلن أُ املفوض العامّ نصبملهتقدمت ببٍ لواستجيب لط
بعد فرتة العنف ٢٠٠٨فرباير شباط/من اتفاق السالم املوقع يف الرابعةللخطّةاليت أنشئت يف كينيا وفقا 

ت اليمني أدّ ، صارمةعملية البحث الاجتياز املقابلة و بعد و االنتخابات.عقباليت اجتاحت كينيا 
.٢٠٠٩آب/أغسطس ٣األونرابل كبري قضاة مجهورية كينيا يف أمام الدستوري 

الشؤون املالية واإلدارية.جلان يف خمتلف اللجان، مبا يف ذلك ةرئيسيةكمشاِر 

اء بعد  ختتامها، شاركت يف بنجاح وا٢٠١٣أعمال جلنة احلقيقة واملصاحلة يف آب/أغسطس إ
ا يف عملية السالم الكولومبية. االستشارات القانونية، وكان آخرها مشاركة املرأة وقياد

على ختارين املعدد كبري من املوّكلنيت مكتب حماماة يتضمن افتتح٢٠١٥يناير كانون الثاين/يف  
الصعيدين الوطين والدويل.

التعليم

زمالةجامعة ليدز، اململكة املتحدة، ماجستري يف الدراسات الدميقراطية، برعاية كاملة من قبل مؤسسة -
فورد.

يف القانون، درجة الشرف مبساعدة من منحة تشيفنينغ من إجازةجامعة باكنغهام، اململكة املتحدة، -
لس الثقايف الربيطاين. ا

العليا. كينيايف حمكمة  يةحمام-

(كينيا). سر مسجل للشركات العامة ةأمين-

شهادة يف النفط والغاز من سرتامثور جامعة إكسرتاكتيفس مركز الصناعة، سرتامثور كلية احلقوق. -

شهادة يف قانون املنافسة من كلية القانون كينيا.-
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الخبرة

إىل جانباماة: الرتكيز على القانون التجاري والنقل، صاحبة مكتب حم: محتى اآلن-٢٠١٥يناير 
قانون املنافسة؛ والتخطيط العقاري؛ و ربة يف قطاع التعدين، واملواد االستخراجية، والنفط والغاز؛ اخل

يف اخليول، واملسائل اجلوية والبيئية.ةقانونيةمستشار 

الذي شاركت فيه هيئة ،: عضو يف فريق اخلرباءةمستقلة: مستشار حتى اآلن-٢٠١٣أيلول/سبتمبر 
لتقدمي املشورة بشأن تنفيذ نظام العدالة االنتقالية ٢٠١٧ة للمرأة يف كولومبيا يف شباط/فرباير األمم املتحد

توصيات تؤثر تيف اجتماعات رفيعة املستوى وأصدر تاملتكامل، مع الرتكيز على املرأة واألقليات. وشارك
على العملية.

يف مجهورية تنزانيا ٢٠١٥ين بانتخابات عام عينه األمني العام للكومنولث لفريق املراقبني البارزين املع
املتحدة.

.ومهاّم إلقاء حماضرات قيد التحضري، والبحوثشاركت يف العديد من مناسبات إلقاء اخلطب

هلا بشأن تغري املناخ وحركة تيسري حلقات العمل، مبا يف ذلك مبادرة نانسن اليت تتخذ من جنيف مقرا
األشخاص.

: بعد ةمفوض-: جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف كينيا ٢٠١٣آب/أغسطس -٢٠٠٩تموز/يوليو 
،واسععلى نطاق ، اندلع العنف ٢٠٠٧ت يف كينيا يف كانون األول/ديسمرب يجر أُ ة اليت االنتخابات العامّ 

سياسي يف على نتائج االنتخابات الرئاسية. وأدت األحداث الالحقة كينيا إىل أخطر حتدٍّ عرتاض االمتّ إذ 
. وبعد عملية احلوار الوطين، كانت ُمهّدداً تاريخ ما بعد االستقالل حيث ظل استقرار الدولة وبقاء األمة 

إحدى املؤسسات املنشأة ملعاجلة القضايا الطويلة األجل اليت أدت إىل األزمة هي جلنة احلقيقة واملصاحلة.

ومتوز/يولي٢٢ستة مفوضني كينيني يف كينيا رئيس مجهوريةسعادةوعقب عملية وطنية تنافسية، عّني 
لقيادة املؤسسة، إىل جانب املفوضني الدوليني الثالثة املعينني من خالل فريق الشخصيات البارزة ٢٠٠٩

التابع لالحتاد األفريقي. ويتمتع املفوضون مبركز من مستوى قضاة احملكمة العليا.

ا، كان لدى اللجنة ما يقرب  بليون شلن موظفا، وخصصت ميزانية تزيد على ١٥٠من ويف ذروة عمليا
مليون دوالر أمريكي)١٢،٥(حوايل كيين

مجيع أحناء البالد، وتوفر القيادة االسرتاتيجية بصورة متكررة إىل تقوم بأسفار لكن ،مقرها يف نريويبيوجد 
هلذه العملية. ومشلت الواجبات تصميم العملية، وتعيني املوظفني الرئيسيني، واالتصال باهليئات احلكومية 

املؤدذية عامة، الستماع االالرئيسية واملسؤولني، فضال عن املنظمات الدولية ومجع التربعات وعقد جلسات 
أيار/مايو ٢٢على سعادة السيد رئيس مجهورية كينيا يف التقرير ير النهائي. وقد عرض هذا إىل إعداد التقر 

إدراجه يف الصحف العامة، ّمت ، ونشر بعد ذلك على نطاق واسع من خالل شبكة اإلنرتنت، و ٢٠١٣
التنفيذية والتشريعية والقضائية.ات ويف منتديات املناقشة، مع تسليم نسخ مطبوعة إىل السلط
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ث.و اللجان الرائدة يف كتابة التقارير؛ والبحومفوضة ؛ واالّتصاالتالشؤون املالية واإلداريةانو جلعض

إىل استقرار اللجنة بعد بداية مثرية للجدل؛ أّدتومشاركة حامسة إسهامات ومشلت اإلجنازات الرئيسية 
املرأة واألطفال، قضايا كز على وتوفري القيادة أثناء جلسات االستماع العلنية، مبا يف ذلك تلك اليت تر 

اللجنة من خالل التحدث يف احملافل العامة مع اجلمهور احمللي ومتثيل وتلك اليت تركز على الالجئني؛ 
يف التدخالت مع الربملان ووزارة العدل ووزارة املالية؛ ووضع الصيغة النهائية ةرئيسيةمشاركو والدويل؛ 

يف جلسات استماع لالجئني الكينيني يف مستوطنة  ةرئيسيةومشاركةرئيسيةللتقرير وإنتاجه؛ ونشره. منظم
كريياندونغو بأوغندا.

البحريات -موظفي الربامج ةكبري -حركة اليقظة الدولية:٢٠٠٩يوليو تموز/–٢٠٠٣يونيو حزيران/
تعّد عاما من قبل مارتن إنالس، األمني العام ملنظمة العفو الدولية سابقا، ٢١العظمى: تأسست قبل 

ال. يوجد مقرها حاليا يف نريويب،  حركة اليقظة الدولية املنظمة الدولية غري احلكومية الرائدة يف هذا ا
ليمي يف مجيع أحناء بلدان منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا.كينيا، وتقوم بتشغيل برامج ذات منظور إق

الشراكاتإقامة املبادرات اإلقليمية.و ووجهات النظرتقدم حملة عامة تربط بني الربامج القطرية يف املنطقة و 
ع باحثني وحمللني مستقلني، ومو مع صانعي السياسات الرفيعي املستوى مثل الربملانيني والقادة الدينيني، 

السالم يف مجيع أحناء املنطقة. وتشمل بعض اإلجنازات يفمنظمات البحوث والدعوة النسائية للتأثري 
من - )AMANI(منتدى أماين -الرئيسية توجيه انتقال املنتدى الربملاين للبحريات الكربى بشأن السالم 

،ةشبكة احملللني اإلقليميإنشاءتفعيلو إىل منظمة مستقلة ناجحة. تابع حلركة اليقظة الدوليةبرنامج 
وتنسيق مشروعها االفتتاحي للبحوث بشأن تأثري الشائعات واألساطري والتحيز والقوالب النمطية على 

تنسيق مشروع حبثي هام بالشراكة مع مبادرة الدعم دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا من أجل و الصراع. 
ت السياسية.حول مشاركة املرأة يف التحوالالنهوض باملرأة

البحريات العظمى الذي جيمع بني القادة الدينيني من أجل يف املسكوين نتدى املعضو أساسي مؤسس يف 
تمعات احمللية، وعلى أعلى املستويات السياسية. مشاركإجياد حلول للصراعات العنيفة يف املنطقة على  ةا

يف مجع األموال، مبا يف ذلك كتابة املقرتحات واالتصال مع اجلهات املاحنة، سواء داخل املنطقة أو ةرئيسي
على مركز املراقب يف املؤمتر الدويل يف منطقة البحريات الكربى. توحصلومارست الضغط خارجها. 

لتنظيمية.األهداف احتقيق بناء عالقة ناجحة مع خمتلف القادة السياسيني والدينيني لتسهيل 

االجتماعات اإلقليمية اليت تعقدها منظمات مبا يف ذلك املنتدى الربملاين املعين يف خمتلف حماضرة
.األعمال الطارئة يف أفريقياباألسلحة الصغرية وصندوق 

: مقر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٠٣أيار/مايو -٢٠٠٢أيلول/سبتمبر 
من أجل الالجئني اإلريرتيني يف ،الفريق، عملية حتديد مركز الالجئة): رئيسةاستشاريخرية جنيف (

يف والييت عليها واإلشراف األفرقة . تنسيق شرط توقف الظروفالقضارف، مشال السودان، عمال بتطبيق 
،ةاحلكوميمن اجلهات من حمامي املفوضية ونظرائهم ٦٠ما يصل إىل اليت تشمل ود مدين وغدارف 

يساعد كل منهم مرتمجون شفويون ومسجلون وسائقون أيضا حتت إشرايف املباشر. وضع خطط عمل 
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لتحقيق اهلدف ضمن اإلطار الزمين احملدد، وتوفري التوجيه بشأن املسائل القانونية، واالتصال باملسؤولني 
جنيف؛ والسفر احلكوميني، ومنسق دائرة اإلغاثة والتنمية يف اخلرطوم، وكذلك مع مقر املفوضية يف

خميمات الالجئني النائية. بني األفرقة كم، لإلشراف على ألف  ٤٠ستمر الذي يغطي مساحة حوايل امل
الفريق األول بنجاح إكمال التمرين.تقادو 

خمتلف االستشارات القانونية، مبا يف ذلك تيسري حلقات العمل : ٢٠٠١و٢٠٠٠و١٩٩٩و١٩٩٨
التدريبية املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس يف خميمات مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

وإعادة التوطني ؛ وتنظيم حتديد وضع الالجئ لملفوضيةاالالجئني يف كاكوما وداداب؛ وإجراء عمليات 
للمفوضية؛ وتسهيل حلقات العمل وإجراء البحوث ملختلف املنظمات غري احلكومية مثل حلقات عمل

كينيا.-فيدا

رمسي.غري يف عمل -: دراسة التفرغ يف اململكة املتحدة ٢٠٠٢/آبأغسطس–٢٠٠١سبتمبر أيلول/

مفوضية األمم املتحدة لشؤون مستشارة يف:٢٠٠١شباط/فبراير-٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر 
جلميع التوقف"عمال بتطبيق شرط "ظروفالقانوين/موظف احلماية بالسودان: التحّريالالجئني: مكتب 

، الذين مت نشرهم إلجراء عملية إعادة توطني الالجئني يف السودان. ١٩٩١الالجئني اإلثيوبيني قبل عام 
القضارف. وبعد انتهاء هذه العملية يف الفريق، ةك، قائدمدين، وبعد ذلادي و يف الفريق، ةقائدتنيّ عُ 

. عند معسكر الشجراببنجاح، مت نشرها إلجراء عملية إعادة التوطني للمقاتلني العسكريني اإلريرتيني يف 
قامت باألعمال التحضريية لعملية حتديد كسال بعد املناوشات العسكرية،يف  افتتاح مكتب املفوضية العليا 

لى عها عطالاِ ّمت السنة اجلديدة، رأس . ويف ١٩٩١قبل عام إلثيوبيني يف منطقة كسالالالجئني ا
وقامت بإجراء يابه يف إجازة.لدى غإسشواك، يف مسؤوليات موظف احلماية، املكتب الفرعي للمفوضية 

يف اختتام دورة التدريب على تساعدو يف حلفا اجلديدة ويف كسال. يف جمال الرياضة والتنمية دورة تدريبية 
يف اخلرطوم حول إعادة املعين بتحديد مركز الالجئ فريق فائدة الدورة تدريبية لتعقدو التنمية يف اخلرطوم. 

حتديد ومعاجلة حاالت إعادة التوطني.قادت أحد األفرقة يف التوطني.

لشؤون الالجئني، دة: مفوضية األمم املتح٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر -١٩٩٩وحزيران/ يوني
املكتب الفرعي يف نريويب، ومركز اخلدمات اإلقليمي التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

القانونية اليت تقع مبجموعة واسعة من املهامّ ت: اضطلعمايةاحلة أقدم يف جمالنريويب: مساعد
، احلماية)إدارة حتت إدارة احلماية الدولية للمفوضية. وقدمت التقارير إىل املمثل املساعد (

جوانب احلماية الدولية حلقوق الالجئني. مقابالت مباشرة مع الالجئني، مبختلف واضطلعت
التواصل مع و ية احلكومية. مع السلطات التنفيذية والقضائالتدّخالتكتابة التقارير وحتديد الوضع. و 

تيسري حلول دائمة و مع احلكومات والبعثات الدبلوماسية.و مكاتب املفوضية يف مجيع أحناء العامل، 
إعادة التوطني والعودة الطوعية.و لالجئني، مثل التكامل احمللي، 
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ةبري : املكتب الفرعي للمفوضية يف نريويب (خ١٩٩٨كانون األول/ديسمبر- ١٩٩٨وحزيران/يوني
يف كانت تنوب املنسق: حتديد وضع طاليب اللجوء وفقا للقانون الدويل لالجئني، و ة، نائبةقانونيةاستشاري

ا .املشروع يف الشؤون القانونية واإلداريةةمنسقعن غيا

TACK(الدولية لالستشارات اإلداريةمؤسسة تاك: ١٩٩٨أبريلنيسان/–١٩٩٧سبتمبر أيلول/

International(: ةختيار التنفيذياالإدارة التدريب، وإنشاء وحدة يف مهامّ ت: شاركةمستشار.

العمالة مل تكن منخرطة يف يف الواليات املتحدة؛ ة: مقيم١٩٩٧آب/أغسطس-١٩٩٥فبراير شباط/
الرمسية.

القانوين املستشار ائبة ويلكوك : نو آرتشر مكتب احملاماة: ١٩٩٥فبراير شباط/-١٩٩٤فبراير شباط/
املسائليف نقل العقارات السكنية الكبرية. عملت بشكل وثيق مع كبار الشركاء يف املسائل التجارية و 

.ثبات الصحةبإ

كينيا : حمدودة،شركة،االئتمانيةالسمعةيتقصّ كتب م:١٩٩٣آب/أغسطس - ١٩٩١وتموز/يولي
املوظفني القانونيني: عضو رئيسي يف الفريق املسؤول عن إنشاء أول وكالة للتصنيف االئتماين يف  رئيسة
رتأس اإلدارة القانونية، وتعيني املوظفني واإلشراف عليهم، وإدارة وحدة األعمال.كانت تكينيا.  

ة أمينة : مساعداحملدودةللجعةكينيا مصانع  ‘شركة :١٩٩١يونيو حزيران/–١٩٩٠يناير كانون الثاني/
الشركة.أمانة الشركة يف الشؤون القانونية واإلدارية واملوارد البشرية و أمنيساعد كانت تالشركة:  

تعلم املمارسة ل: متدرّبةوروهيو & مويت: : مكتب احملاماة كانون األول/ديسمبر–١٩٨٨يلأبر نيسان/
احملامني.القانونية يف الوفاء باملتطلبات مبوجب قانون 

االنتماءات

عضو.القانون يف كينيا:رابطة-
معهد األمناء العامني املعتمدين يف كينيا: عضو.-
.ة: زميلإيسغلر ليفي مواناواسا املركز اإلقليمي للدميقراطية واحلكم الرشيد-
ع التعدين: عضو.يف جتمّ ةكينيالاملرأة -
منظمة نساء عموم أفريقيا).-والتنمية يف أفريقيا كينيا: (املرأة يف القانون -ويلداف منظمة -
: االحتاد الدويل للتنمية الزراعية، كينيا: احتاد احملاميات، كينيا: عضو.ةسابقةرئيس-
.ةمعهد القيادات النسائية األفريقية: خرجي-
لس - الثقايف الربيطاين: عضو.ا
.ةسابقة: مؤسسة فورد: زميلبرنامج تشيفنينغ-
االحتاد الدويل للمشتغالت باألعمال التجارية واملهن ة: عضو منتسب يف الشابة املهنياملرأة -

.ةسابقة: رئيسالفنية
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جعياتالمر 
؛ احملكمة العليا يف كينيا؛ نريويب، كينيا.ندونغو؛ قاضٍ س جنوكيالقاضي األونرابل -
؛ نريويب، كينيا.مويت؛ كبري احملامني، حمامٍ ك بول سي س-
أويوجي؛ أستاذ العلوم السياسية؛ املدير التنفيذي للمؤمتر الدويل املعين -األستاذ فرانك أوكوث -

مبنطقة البحريات الكربى؛ مركز ليفي مواناواسا اإلقليمي للدميقراطية واحلكم الرشيد؛ لوساكا، زامبيا.
كتب اإلقليمي ؛ املموظفي االتصال اإلقليميةكامفويس؛ كبري مويغايالسيدة جني واجنريو-

للمفوضية، نريويب.
، كيتيسورو. نريويب، كينيا.كلوزمانغا  -

____________


