
 تي دومبيا، مامايكو 
 مرشحة مجهورية مايل لالنتخاب عضوًة يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم التابع للمحكمة اجلنائية الدولية

 
 بيان الخبرة والمؤهالت

 تييالسيدة ماما كو 
 دومبيا)السيدة  :املأخوذ عن زوجهاالعائلي (امسها  كوييت االسم العائلي:

 ماما االسم الشخصي:
 مفتشة معنية بالشباب والرياضة املهنة:

 رئيسة برنامج النساء يف مايل الوظيفة احلالية:
 من رعايا مايل اجلنسية:

 
 األوسمة والجوائز التقديرية

 حنلةمبدالية على هيئة وسام االستحقاق الوطين ملايل  •
 وسام االستحقاق الوطين ملايل برتبة فارس •
 (أديس أبابا)  ٢٠٠٧وسام االستحقاق األفريقي لعام  •
 (إيطاليا) ٢٠٠٧جائزة ميِنرفا الدولية لعام  •
 (داكار) ٢٠١١لعام  نيز يف جمال االهتمام بقضايا اجلنسجائزة التميُّ  •

 
 المجتمع المدنيإطار النشاط في سيرة 
 أمينة شؤون الرتبية والثقافة يف املكتب التنفيذي الوطين لتنسيقية الرابطات واملنظمات غري احلكومية النسوية يف مايل  •

)CAFO-MALI) (٢٠٠٢-١٩٩٨( 
 )٢٠٠٢-٢٠٠٠عضوة اللجنة الوطنية للتثقيف يف جمال السالم ( •
 )٢٠٠٠( عضوة اللجنة الوطنية للعمل ضد املمارسات الضارة وتشويه أجساد النساء •
)؛ شاركت يف العديد CAFO-MALIأمينة العالقات اخلارجية يف تنسيقية الرابطات واملنظمات غري احلكومية النسوية يف مايل ( •

 )٢٠٠٨-٢٠٠٢من املنتديات الوطنية الرفيعة املستوى (
، لواليتني امتدت إحدامها من )FEMNETشبكة تنمية قدرات األفريقيات وتواصلهن القائم مقرها يف نريويب (املنتَخبة لرئيسة ال •

 ٢٠١٠حىت عام  ٢٠٠٧واألخرى من عام  ٢٠٠٧حىت عام  ٢٠٠٣عام 
)، من عام CONGOعضوة اللجنة التنفيذية ملؤمتر املنظمات غري احلكومية اليت تربطها باألمم املتحدة عالقات استشارية ( •

 ٢٠٠٧حىت عام  ٢٠٠٣
حىت  ٢٠٠٥)، من عام ECOSOCCعي والثقايف لالحتاد األفريقي (عضوة اللجنة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتما •

 ٢٠٠٩ عام
اللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف لالحتاد األفريقي لدى  رئيسة الفريق القطاعي املعين بقضايا اجلنسني واملسائل ذات الصلة •

 )٢٠٠٩-٢٠٠٥ ،االحتاد األفريقي(
 (مقر االحتاد األفريقي)  ٢٠١٤حىت عام  ٢٠١١رئيس اللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف لالحتاد األفريقي من عام  نائبة •
 )٢٠١٤ – ٢٠٠٩الفضاء الفرنكوفوين، ( الرابطة الدولية املعنية بالنشاط يف جمال قضايا اجلنسني بة رئيسنائ •
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 ات منتدى متويل التنميةعضوة اللجنة العاملية للنساء املعنية مبتابعة توصي •
 ٢٠٠٨) منذ عام WWG/FfDعضوة الفريق العامل املعين بتنمية قدرات املرأة يف جمال التمويل من أجل التنمية ( •
التمع املدين والقطاع اخلاص متهيداً لقمة األلفية اليت كانت سُتعقد ممثلي عضوة فرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية جبلسات  •

  ٢٠١٠من حزيران/يونيو حىت أيلول/سبتمرب نيويورك يف 
 عضوة فريق اخلرباء املعين بفعالية املساعدة/متابعة تنفيذ إعالن باريس •
 )IATI" (املعونة لشفافيةهلي "املبادرة الدولية عضوة منظمة التمع األ •
 تقدُّماً عضوة تنسيقية شبكة نساء البلدان األقل  •
 )R2Pاملعين بالنهوض مبسؤولية احلماية ( الدويلعضوة االئتالف  •
 /مايل)REPSFECO( لنساء اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياشبكة السالم واألمن يف تواصل الاملسؤولة عن  •
 ٢٠١٢) منذ عام CM-CPIرئيسة االئتالف املعين باحملكمة اجلنائية الدولية يف مايل ( •
 )OIFللمساواة بني املرأة والرجل (عضوة مؤسسة يف الشبكة الفرنكوفونية  •
غرب  للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عن األمم املتحدةلدى هيئة عضوة الفريق االستشاري املعين بشؤون التمع املدين  •

 أفريقيا ووسطها
 رئيسة برنامج نساء مايل املعين بالعمل من أجل السالم والوئام الوطين •

 
 سيرة النقابيةال

 )٢٠١٢-١٩٧٢نقابية يف جمال األمن العام (ناشطة  •
 )SNECرئيسة جلنة املرأة يف النقابة الوطنية للتعليم والثقافة ( •
مشروع  وذلك يف إطار )PADEP Maliالربنامج األفريقي لتنمية قدرات الكادحني ومشاركتهم الدميقراطية (إعمال بة على مدرِّ  •

 )FNVاالحتاد النقايب اهلولندي (و  )OUSAالوحدة النقابية األفريقية (منظمة مشرتك بني 
 )UNTM)/االحتاد الوطين لكادحي مايل (CNFTرئيسة اللجنة الوطنية لكادحات مايل ( •
) ألممية PFEقة مشروع النهوض باملرأة ()، منسِّ IERAFمنطقة أفريقيا (اللجنة األفريقية ألممية التعليم عن عضوة منتخبة يف  •

 التعليم يف مايل
املتعلق مببادئ العمل منظمة العمل الدولية  دعم تنفيذ إعالنلربنامج ) BIT(مكتِب العمل الدويل  مشروعِ  توجيهِ  خليةِ  عضوةُ  •

 ) يف مايلPAMODECواحلقوق األساسية فيه (
 )BITعضوة جملس إدارة مكتب العمل الدويل ( •
 MUSONET ضمن ائتالف شبكات مايل املسّمى وتواصلهن رئيسة شبكة تنمية قدرات نساء مايل •
 )/فعالية التنميةCPDEالتعاون بني الشركاء واملاحنني ( املستند إىلعضوة فريق املدافعني عن قضية املرأة التابع هليئة التقييم  •
 )٢٠١٥يف مايل ( تويل املرأة للقيادةرئيسة برنامج  •

 
 واإلعداد المتلقَّيانالتدريب 
 )١٩٧٢-١٩٦٨املعلمني يف باماكو (: أستاذة التاريخ واجلغرافيا يف دار اجلامعي اإلعداد •
 )١٩٧٨التدريب على اإلشراف االجتماعي الثقايف يف املعهد الدويل يف بوردو ( •
 ٢٠٠٠عنية بالشباب والرياضة منذ عام املفتشة  دور املتوّيل  •
 يف تورينو بإيطالياإدارة نظم التدريب يف مكتب العمل الدويل  علىتدريب ال •
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 االقتصاد وأثرها على عامل العمليف جمال عوملة اإلعداد  •
لمرأة ل اإلمنائياألمم املتحدة  صندوق/)IAD( يف املعهد األفريقي للتنمية توليها القيادةيف جمال حقوق املرأة و  اإلعداد •

)UNIFEM( 
التدريب و  طاملتوسِّ التدريب األساسي و للتدريب إطار حلقات دراسية عديدة  ضمنيف جمال "قضايا اجلنسني والتنمية"  اإلعداد •

 املتقدِّم
 نكوفونيةالوكالة احلكومية الدولية للفرَ  لدىتدريب على املنافحة ال •
 يف جمال احلقوق املدنية والسياسية والثقافية (باماكو) اإلعداد •
 )٢٠٠٩(أكرا، النسوية لقيادة ا علىتدريب ال •
 الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة (نيويورك) ١٣٢٥جمال املرأة والسالم: القرار  على النشاط يفشهادة يف التدريب  •
 ،ثيوبياسالم لدى االحتاد األفريقي (نازاريث بإتعميم االهتمام بقضايا اجلنسني يف جمال حفظ اللبات املدرِّ  إعدادشهادة يف  •

٢٠١١( 
 )٢٠١٢املرأة (للمساواة بني اجلنسني ومتكني مم املتحدة األ هيئةصادرة عن  املنازعاتيف  التوسُّطيف شهادة  •
 "مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة"لدى حقوق اإلنسان إعمال شهادة تدريب على رصد  •

)MINUSMA( )٢٠١٣، بوماكو( 
 )٢٠١٣، مركز كويف عنان الدويل يف أكرا( شهادة تدريب على احلكم الرشيد يف قطاع األمن التقاء النزاعات •
 شهادة يف القانون الدويل اجلنائي من معهد حقوق اإلنسان يف فرنسا •
 

مشروع مكتب العمل الدويل من تمويل ب /)١٩٩٩: كتيب عن "حقوق كادحات مايل" (تشرين الثاين/نوفمرب منشور
INT/94/MO9NET 

 )٢٠٠٦قدت يف الرباط عام ندوة عُ ( اجلديدةربالية قضايا اجلنسني والسياسات الل: منشور
 

 المشاركة في المؤتمرات الدولية
شاركت يف الدورات الثانية واألربعني والثالثة واألربعني واخلامسة واألربعني والسادسة واألربعني والسابعة واألربعني والثامنة  •

واألربعني والتاسعة واألربعني واخلمسني واحلادية واخلمسني والثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني والرابعة واخلمسني واخلامسة 
التابعة  )CSW(املرأة  وضعللجنة واخلمسني والسابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسعة واخلمسني  واخلمسني والسادسة

 ٢٠٠٢و ٢٠٠١و ١٩٩٩و ١٩٩٨ألعوام من اآذار/مارس  ،نيويوركمقر االمم املتحدة يف ( جتماعيللمجلس االقتصادي واال
 )٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و

) يف ريو دي جانريو بالربازيل يف CISLشاركت يف املؤمتر العاملي للكادحات الذي نظمه االحتاد الدويل للنقابات احلرة ( •
 )نكوفونيةتولت دور املقرِّرة عن الموعة الفرَ (حيث  ١٩٩٩ عام

 ٢٠٠٤و ٢٠٠٢ من األعوام ومقر مكتب العمل الدويل يف جنيف (حزيران/يونيو األمميف قصر شاركت يف املؤمتر الدويل للعمل  •
 )٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦و

) معين بالروابط اليت جيب أن تقام بني األهداف UNIFEMلمرأة (ل صندوق األمم املتحدة اإلمنائيه شاركت يف ملتقى نظم •
 )٢٠٠٤األول/ديسمرب (كانون  ١٠اإلمنائية لأللفية ومنهاج عمل بيجني+

): حيث قدمت عرضاً ٢٠٠٥بإصالح األمم املتحدة (أيار/مايو يف كوبنهاغن املعين شاركت يف ملتقى منظمات التمع املدين  •
 عن احلكم الرشيد يف أفريقيا

 ) ٢٠٠٥ حزيران/يونيونيويورك، األمم املتحدة ( ممثلي التمع املدين املعنية بإصالحتكلمت يف جلسات  •
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أنصار  (حيث نظَّمت حتاور كينياويف نريويب ب ايلمبباماكو ويف اهلند ببومباي ُعقدت يف عاملية يف منتديات اجتماعية  شاركت •
 )املرأة

 )٢٠٠٨لية املساعدة (أكرا، فعاشاركت يف منتدى رفيع املستوى معين ب •
يف  اآلراء الذي تـُوُّصل إليه توافـق تنفيذبشأن متويل التنمية ومتابعة  ٢٠٠٨قد يف الدوحة بقطر عام شاركت يف املؤمتر الذي عُ  •

 مــونتريي
 شاركت يف العديد من أنشطة التمهيد ملؤمترات قمة االحتاد األفريقي •
 ٢٠٠٧قدت يف لشبونة عام شاركت يف القمة األوروبية األفريقية اليت عُ  •
 ٢٠٠٨سطنبول عام اقدت يف األفريقية الرتكية اليت عُ شاركت يف القمة  •
 شاركت يف العديد من مؤمترات القمة لرؤساء دول االحتاد األفريقي •
 )٢٠١٠و ٢٠٠٩(األهداف اإلمنائية لأللفية  بثالثشاركت يف مؤمتر كوبنهاغن املعين  •
قد يف كوبنهاغن يف كانون عُ  ) املعين بتغري املناخ الذيCOP15شاركت يف مؤمتر قمة األطراف اخلامس عشر ( •

 ٢٠٠٩ األول/ديسمرب
 ٢٠١٠ نكون باملكسيك يف كانون األول/ديسمربقد يف كَ الذي عُ ) COP16(شاركت يف مؤمتر األطراف السادس عشر  •
 ٢٠١١قد يف بوسان بكوريا اجلنوبية يف تشرين الثاين/نوفمرب شاركت يف املنتدى الرفيع املستوى املعين بفعالية التنمية الذي عُ  •
 ٢٠١٢سطنبول عام اقد يف ) الذي عُ AWIDشاركت يف منتدى الرابطة الدولية للنساء من أجل التنمية ( •
 وكانون األول/ديسمرب يف تشرين الثاين/نوفمربيف الدوحة بقطر قد الذي عُ ) COP18( الثامن عشرشاركت يف مؤمتر األطراف  •

٢٠١٢  
 ٢٠١٣وفيا عام صر فقد يف الذي عُ ) COP19(شاركت يف مؤمتر األطراف التاسع عشر  •
 )٢٠١٣سطنبول، ا(املسؤولية عن احلماية بشأن العامل  على صعيدأنشطة التمع املدين  مزاويلشاركت يف مؤمتر  •
أبابا يف  ويف أديس ٢٠١٤يف نيسان/أبريل  مكسيكوشاركت يف االجتماع الرفيع املستوى املعين بفعالية التنمية الذي عقد يف  •

 ٢٠١٥متوز/يوليو 
 

 االضطالع بدور المدرِّبة
 يف جمال حقوق الكادحات •
 الصادرة ١٨٨٩و ١٨٨٨و ١٨٢٠و ١٣٢٥القرارات  –األمم املتحدة ( يف جمال حقوق املرأة والصكوك القانونية ذات الصلة •

 )عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة
(صكوك اجلماعة االقتصادية االحتاد األفريقي دول بوتو واإلعالن الرمسي لرؤساء اق ميف أفريقيا: االحتاد األفريقي: لـَحَ حقوق املرأة  •

 لدول غرب أفريقيا)
 

 االهتمام باالنتخابات
 ٢٠٠٧وعام  ٢٠٠٢شاركت يف اإلشراف على االنتخابات الرئاسية يف مايل اليت جرت عام  •
التشريعية االنتخابات بالتدريب واملشاركة يف محالت حّث االهتمام ملشاركة النساء يف االنتخابات البلدية و  اضطلعت •

 )مالوي( ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠٠٩و ٢٠٠٧و ٢٠٠٢و ١٩٩٨و ١٩٩٢الرئاسية اليت جرت يف األعوام االنتخابات و 
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 األوسمة والشهادات التقديرية
 مجهورية مايل) : وسام االستحقاق ملايل (من رئاسة٢٠٠٤
 لنيل جائزة نوبل للسالم (سويسرا)يف ِعداد نساء العامل األلف األكثر استحقاقاً حت شِّ رُ : ٢٠٠٥
 (أديس أبابا)برتبة فارس : وسام االستحقاق األفريقي ٢٠٠٧
 رفا الذهبية الدولية (إيطاليا)ينِ : جائزة م٢٠٠٧
 رئاسة مجهورية مايل)(من برتبة فارس : وسام االستحقاق الوطين ملايل ٢٠٠٧
 (داكار) ٢٠١١االهتمام بقضايا اجلنسني لعام التميز يف جمال : نالت جائزة ٢٠١١

 
 اللغات

 بالغ اإلجادةها ها وكتابتَ مَ تكلُّ  جتُِيدالفرنسية: 
 ُحتِْسن تكلَُّمها وكتابَتهااإلنكليزية: 

 
 ائلي: متزوجة وهلا من الولد مخسةالوضع الع


