نماذج مشرفة
ومتألقة للمرأة
فى مالى

"كاميسا كامارا"
أصغر وأول امرأة
تشغل منصب
وزيرة خارجية
مالى

"كاميسا كامارا"

طل���ت "كاميس���ا كام���ارا" ،كوج���ه نس���ائى نش���ط عل���ى الس���احة الدبلوماس���ية بدول���ة مال���ي عق���ب ف���وز الرئي���س
المالي "إبراهيم أبو بكر كيتا" ،بدورة رئاسية ثانية ،حيث تم تعينها كوزيرة للشئون الخارجية في التشكيل
الحكوم���ي الجدي���د برئاس���ة "س���ومايلو بوب���اي مايج���ا" ،ال���ذي لع���ب دو ًرا حاس ً���ما ف���ي ف���وز "كيت���ا" ف���ي اإلنتخاب���ات
الرئاس���ية بعد منافس���ة قوية مع مرش���ح المعارضة"،س���وماييال سيس���يه".
عام���ا ،ولديه���ا ث�ل�اث جنس���يات"مالية وفرنس���ية وأمريكي���ة" ،وكانت تش���غل س���ابقاً
تبل���غ "كامارا"،م���ن العم���ر ً 35
منص���ب مستش���ارة للرئيس"كيتا" للدبلوماس���ية والعالق���ات الخارجية.
ول���دت ف���ي مدين���ة جرونوي���ل  -جن���وب ش���رق فرنس���ا ،م���ن عائل���ة مالي���ة ،وصل���ت إل���ى فرنس���ا ف���ي الس���بعينيات م���ن
الق���رن الماض���ي .وحصل���ت عل���ى ش���هادة جامعي���ة ف���ي العالق���ات الدولي���ة ف���ي  ،2006ثم على ش���هادة الماجس���تير في
االقتصاد الدولي بجامعة مانديس فرانس بمدينة جرونوبل ،ودرجة الماجستير في العلوم التطبيقية واللغات
األجنبي���ة ،بجامعة"دنيس دي���درو" في باريس.
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ف���ي ع���ام  ،2005قام���ت بالتدري���ب ف���ي مج���ال العالقات
الدولي���ة بمكت���ب األم���م المتح���دة بواش���نطن ،وف���ي 2007
تلق���ت دورات تدريبي���ة ف���ي البن���ك األفريق���ي للتنمي���ة
بتون���س ،ث���م أسس���ت "المنت���دى اإلس���تراتيجي لمنطق���ة
الس���احل" ،وس���افرت بع���د ذل���ك إل���ى الوالي���ات المتح���دة،
حيث شغلت هناك مناصب عدة ،من بينها نائبة مدير
الصن���دوق الوطن���ي األمريك���ي لدع���م الديمقراطي���ة،
وت���م تكليفه���ا بمتابع���ة الملف���ات المتعلق���ة ب���دول غ���رب
ووس���ط أفريقي���ا.
كما ُيعرف عنها أنها ناشطة في مجال الحوكمة
الرش���يدة ف���ي أفريقي���ا ،وه���ى أول محلل���ة سياس���ية م���ن
مال���ي تعتمده���ا قن���اة  CNNف���ي تناولها ألح���داث القارة
السمراء ،وقد عملت ضمن طاقم الحزب الديمقراطى
األمريك���ي خ�ل�ال اإلنتخاب���ات الرئاس���ية األمريكي���ة فى
نوفمبر  2016مع وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة
هيالري كلينتون.
ف���ي تصري���ح له���ا عق���ب توليه���ا المنص���ب قدم���ت
"كام���ارا" ،الش���كر لوالده���ا ال���ذي مكنه���ا م���ن الحف���اظ
على عالقة حميمة مع بلدها األصلي وقالت "عائلتي
كان���ت تخش���ى أن أضي���ع الرواب���ط الت���ي كن���ت أملكه���ا
م���ع مال���ي ،لذل���ك كن���ت أقض���ي عطل���ة الصي���ف هن���اك،
والي���وم أش���عر ب���أن مال���ي ج���زء م���ن ذات���ي" ،وتظ���ل فك���رة
"كام���ارا" ،األب���رز هى"بن���اء الجس���ور السياس���ية م���ع
أفريقي���ا".
يذك���ر أن حكوم���ة مال���ي الجدي���دة تض���م  32وزي���راً
م���ن األغلبي���ة الت���ي س���اندت الرئي���س ف���ي االنتخاب���ات
الرئاسية األخيرة وبعض التكنوقراط وحصلت النساء
عل���ى  11حقيب���ة وزاري���ة م���ن بينه���ا وزارة الخارجي���ة.

صفي���ة بول���ي  -وزي���رة إص�ل�اح اإلدارة
والش���فافية

وم���ن أمثل���ة الم���رأة الفاعل���ة ف���ى المجتم���ع المال���ي،
صفية بولى ،التي تم اختيارها وزيرة الدولة لإلصالح
اإلدارى والش���فافية ،وله���ا تاري���خ واض���ح م���ن العمل في
المنظم���ات المدني���ة واالجتماعي���ة ،كم���ا أنه���ا تتمت���ع
بمه���ارة ف���ي العالق���ات الدولي���ة ،وخب���رة ف���ى اإلدارة
المالي���ة .
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صفية بولي

و "بول���ى" ،حاصل���ة عل���ى درج���ة الماجس���تير ف���ي
إدارة األعمال ،من جامعة والية فلوريدا األمريكية
ع���ام ،2000ولديه���ا خلفي���ة أكاديمي���ة ومهنية ،ويرى
الخب���راء أنه���ا ق���ادرة عل���ى تبن���ي مبادئ حاس���مة أثناء
وجوده���ا ف���ى منصبه���ا ،حي���ث قض���ت معظ���م حياته���ا
المهني���ة ف���ي منظومة األم���م المتحدة.
ش���غلت صفي���ة بول���ي خالل الفترة من أغس���طس
 - 2008يولي���و  2010منص���ب المس���ئولة ع���ن اإلدارة
اإلداري���ة داخ���ل خدم���ة الدع���م المركزي���ة باألم���م
المتح���دة ،وف���ي الفت���رة م���ن ع���ام  2010إل���ى ع���ام ،2011
منص���ب مستش���ار خ���اص لوكي���ل األمي���ن الع���ام
لخدمات الدعم المركزية التابعة لألمم المتحدة،
م���ن يناي���ر  2012إل���ى أغس���طس  ، 2013كان���ت مدي���رة
العملي���ات ف���ي مرك���ز خدمة األم���م المتحدة ،حتى
أصبح���ت األمي���ن الع���ام بي���ن س���بتمبر  2013ويولي���و
 ،2017كم���ا ق���ادت العملي���ات اإلداري���ة واللوجس���تية
لبعث���ة منظم���ة األم���م المتح���دة ف���ي جمهوري���ة
الكونغ���و الديمقراطي���ة ( ،)MONUSCOوق���د
ص���رح مص���در مق���رب م���ن رئيس ال���وزراء" :إن إنش���اء
ه���ذه ال���وزارة الجدي���دة يأت���ي ليطاب���ق الحاج���ة إل���ى
إعط���اء نف���س جدي���د لمحارب���ة الفس���اد".
إعداد:شيماء عطوة

