
وخاضعة للمساءلة وكذلك كوسيلة   أمين المظالم بإبالغ مواطني الدولة بنتائج تحقيقاتهم من خالل وسائل اإلعالم في محاولة للشفافية  يقوم  

 المواطنين على عمل مؤسسة أمين المظالم.  مثالية الطالعلجعل الدوائر والمؤسسات الحكومية مسؤولة أمام المواطنين. هذا أيًضا فرصة 

هو مناقشة ميسرة تتناول أفضل األساليب / األدوات إلجراء البيانات الصحفية والمؤتمرات الصحفية ومقابالت مع للمركز    التالي  العرض 

 وسائل اإلعالم.

البيانات    لنشرهذا العرض فرصة ممتازة لمناقشة أفضل األساليب / األدوات التي يمكن لمؤسسات أمين المظالم في إفريقيا استخدامها    يعد

 المؤتمرات الصحفية والمقابالت مع وسائل اإلعالم في محاولة لتكون شفافة وخاضعة للمساءلة وكذلك كوسيلة لتشكيل الحكومة ،  الصحفية

 اإلدارات والمؤسسات المسؤولة أمام المواطنين.

تنمية الموارد الماهرة داخل مؤسسات   في جميع أنحاء القارة في مهامه والمساهمة في  أمين المظالممناقشة الميسرة قدرة  هذه ال  ستعزز

 أمين المظالم لصالح كل دولة مشاركة وأفريقيا ككل. 
. 

   وفمب 

ذلك  رجىي مع  للمشاركين  يمكن  الوقت.  بسبب ضيق  مباشرة  وأجوبة  أسئلة  هناك  يكون  لن  أنه  إلى    مالحظة  الصلة  ذات  األسئلة  أرسل 

Franky Lwelela (Lwelela@ukzn.ac.za)  ( أو ماريون أدونيسadonism@ukzn.ac.za  )  25  األربعاء،يوم    10:00الساعة 

الوقت  2020نوفمبر   تم تخصيص  الويب.  الندوة عبر  أثناء  األسئلة واألجوبة  استخدم وظيفة  وأثناء    أو  قبل  المطروحة  األسئلة  للرد على 

على   للرد  كاف  وقت  هناك  يكن  لم  إذا  على    فإن  الجميع،الجلسة.  واألجوبة  األسئلة  توفير  اإللكتروني    AOMA / AORCموقع  سيتم 

www.aoma.ukzn.ac.za. 

 

 

 

  

 التاريخ 

P   

السيد تشيدي مارتن - 2املتحدث   
املعتمدين  معهد الوسطاء واملوفقني العضوية يف  نائب الرئيس املسؤول عن التسويق وحركة  

 (CMC) نيجرييا 

( الصحافةمؤمترات صحفية ولقاءات مع  ) 

  

 الوقت 
  

الرد   يرجى النقر على رابط   للجلسة التي ترغب يف االنضمام إليها  

10h00-30 

 امليسر
 ي ن. ماكغوناتسوتله أوغسطني السيد/ 

 أمني املظامل يف بوتسوانا 

 ( )جنوب أفريقيا ملنطقة اإلقليمي  املنسق 

Email: Lwelela@ukzn.ac.za    

 ماريون أدونيس 

د اسحق عنان  - 1املتحدث   

 (CHRAJ) جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية  اإلنسان، مدير إدارة حقوق 

 بيانات صحفية( غانا ) 

السيدة بيبا جرين - 3املتحدث   

 الصحافة أمني املظامل جنوب أفريقيا 
 (التواصل العام مع الصحافة والتنظيم الذاتي وقانون الصحافة)

2020نوفمب  26اخلميس   

 لالستفسارات فقد 
 ماريون أدونيس 

Email: Lwelela@ukzn.ac.za 

 فرانكي لويليال 
Email:  @ukzn.ac.za adonism 

https://ukzn.zoom.us/meeting/register/tJctde2oqj8oH9fPeJ702E9UMXtrcnmhA2AV
https://ukzn.zoom.us/meeting/register/tJctde2oqj8oH9fPeJ702E9UMXtrcnmhA2AV
https://ukzn.zoom.us/meeting/register/tJctde2oqj8oH9fPeJ702E9UMXtrcnmhA2AV
https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN__V29UrnFQF-I1ESVB2xToQ
https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN__V29UrnFQF-I1ESVB2xToQ


 

         

  التسويق   عن  المسؤول   الرئيس  نائب   منصب  حاليًا  مارتينز  تشيدي  السيد   يشغل
  المدير   ؛  ( ICMC)   المعتمدين  والموفقين  الوسطاء  معهد   في  العضوية   وحركة 
  ؛   (ICMC)   نالمعتمدي  والموفقين  الوسطاء  معهد  في  للتدريب  السابق  الوطني
  المعتمدين   والموفقين   الوسطاء  معهد   في   والعضوية  للتسويق   السابق  الوطني   المدير

(ICMC )  المعهد  زميل  أيًضا  وهو  ؛  (I.C.M.C )  الوساطة   على  التدريب  معهد  ؛  
(MTI )   محكمة   عضو  ؛   األمريكية  المتحدة   الواليات  من  المعتمد  النزاعات  مدير  

  المحكمة   هيئة   في   عضو   ؛  الغوس   لمحكمة   التحكيم  هيئة   عضو   ؛  للتحكيم   الغوس
  مركز   فريق  ،  التجارية  أبوجا  غرفة  ،  عضو  ؛  Ogun  بوالية   المتعددة  األبواب  ذات

  في   االنتخابية   المنازعات   تسوية   لجنة   عضو   ؛  للمحايدين   البديل   المنازعات   تسوية 
 Ecowas ،  2018   محكم   ؛2019  السالم،  تاج   جائزة   على  حائز   السالم.  سفير   ؛  

  في   وخبير   األبواب   متعددة   إيمو   والية  محكمة   )مجلس(  إدارة   مجلس  عضو   . معتمد 
 . العمل مكان  في  والشمول   التنوع إدارة

  الزمن،   من  عقدين  من  ألكثر   صحافة  ومعلمة   وكاتبة   صحفية   جرين  بيبا   السيدة  تعمل 

 شكاوى  أمينة  تعيينها  تم  ،2019  أبريل  في  واإلذاعة.   والمجالت  الصحف  في  وتعمل

 صنداي  صحيفة   تحرير   رئيس   نائبة   عملت   المنصب.   هذا   تشغل  امرأة  أول   وهي   الصحافة،

  األخبار   إذاعة  ورئيسة   سياسية  ومحررة  (،2001-1997)   نيوز  وبريتوريا  إندبندنت

  جامعة  في   الصحافة  برنامج   ترأست  (. 2005-2002  ؛1995 -1997)  SABC  في 

  عن  بحث  مشروع  مع  عملت   ،2019- 2014  من   . 2014  إلى   2009  من  بريتوريا

  بحث  والذي  ،UCT  في   ومقره   (، REDI3x3)   الشامل  والنمو   الدخل   وتوزيع  التوظيف 

  بدوام  أخبار   كمحرر   وعملت   المساواة،  وعدم   والفقر   المستمرة،   البطالة  مكافحة  طرق  في 

  سلسلة   على   تعمل   هنا   كانت   . Talk Cape  في   EWN  أخبار   غرفة   في   جزئي 

  الحقيقة   مفوضي  مع   مقابالت  تضمنت  والتي   المستقبل،   أجل  من   التاريخ   بودكاست،

  الحقيقة   لجنة  في  والضعف  القوة  نقاط  حول  تأمالتهم   حول   السابقين  والمصالحة

 . األولى الجلسة من  عقدين بعد إفريقيا  جنوب في  المصالحة  حول وأفكارهم لمصالحةوا

 

 

 

  قانوني   ممارس  بوتسوانا   جمهورية  في   مظالم  أمين  رابع  هو نتشومان  أوغسطين  السيد
  منصبه   في  تعيينه  تم  اإلنسان.   حقوق  مجال  في  واسعة  بخبرة  يتمتع  عام  وموظف  متميز

  المنسق   نصب م  حاليًا  يشغل  شكاوى.  كمحقق  الثانية  واليته  في   اآلن  وهو   2016  يونيو   في 
  إفريقيا،   جنوب   منطقة   -   ( AOMA)  الوسطاء  ورابطة   األفريقي   المظالم  ألمين  اإلقليمي

  عام   من  .2018  عام  في   رواندا  في  العامة  الجمعية   في  المنصب  لهذا  انتخابه   تم   أن  بعد
 الدفاع  وزارة  في   واألمن  والعدل  للدفاع  سكرتير  منصب  شغل  ،2016  عام  حتى   2007
  وال  التعاهدية،  اللتزاماتها  بوتسوانا  امتثال  ضمان  عن  مسؤوالً   كان  يث ح  واألمن،  والعدل
  إطار   في  اإلنسان  حقوق  وبروتوكوالت  ومعاهدات  اتفاقيات  وإدراج  التقارير   إعداد  سيما

  السيد  كان  واألمن،  والعدل  الدفاع  وزير  بصفته   المختلفة.   اإلنسان  حقوق  معاهدات   هيئات
 . التشريعات  وتطوير  السياسات صياغة  ن ع أيًضا مسؤوالً  نتشومان

 
 

 قسم عن مسؤول كمدير (CHRAJ) غانا في اإلدارية والعدالة اإلنسان حقوق لجنة مع عنان إسحاق الدكتور يعمل

 حقوق في خبير وهو اإلنسان. حقوق مجال في وممارس كمدافع عاًما 27 عن تزيد بخبرة يتمتع اإلنسان. حقوق

 اضرمح عنان الدكتور العامة. والمساءلة يةالتنم في والحق والتنمية اإلنسان حقوق في متخصص والحوكمة اإلنسان

 نانع كتورالد عمل الدولية. ويسكنسن جامعة المركزية، الجامعة ،بغانا القانون كلية في الحقوق كليات في مساعد

 ووزارة ، غانا في العام المدعي ومكتب العدل وزارة ذلك في بما ، المؤسسات من للعديد وميسر خبير / تقني كمستشار

 السامية المتحدة األمم مفوضية )مثل المتحدة واألمم ، الغانية المسلحة القوات أركان وكلية ، اإلقليمي والتكامل رجيةالخا

 الكومنولث وأمانة ، والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة ، ( اإلنمائي. المتحدة األمم وبرنامج ، اإلنسان لحقوق

 ومنظمة ، أفريقيا جنوب في ومقره (APCOF) األفريقية للشرطة المدنية بةالرقا ومنتدى ، اإلنسان( حقوق )وحدة

.أخرى أمور بين من ، (CHRI) اإلنسان لحقوق الكومنولث ومبادرة )غانا( الدولية العفو

 ز مارتينيدي تشي  السيد 

 ن بيبا جري  ة السيد 

 شومان طني نت أوغس السيد  


