
 (CIArb) القانونيين ملحكمينامعهد ، (SAN) النيجيريينميلوال س. أوالوي، كبير املحامين اد /البروفيسور 

 

اليونسكو لقانون البيئة والتنمية في منظمة أستاذ كرس ي ين، منصب بروفسور و نيجيريال نحامياملميلوال س. أوالوي، كبير اد /البروفيسور يشغل 

املستدامة خليفة، الدوحة، قطر. وهو أيًضا زميل مستشار في معهد النفط والغاز والطاقة والبيئة والتنمية املستدامة في جامعة حمد بن 

(OGEES Institute) ، جامعةو Afe Babalola  ،تم تعيينه كخبير مستقل في فريق األمم املتحدة 2022في عام و، نيجيريا. في مدينة أدو إكيتي ،

  اية وحقوق اإلنسان. وقبل ذلك، عمل خبيرً العامل املعني باألعمال التجار 
ً

في مجموعة العمل التابعة للتحاد األفريقي واملعنية  مستقل

 .بالصناعات االستخراجية، والبيئة، وانتهاكات حقوق اإلنسان في إفريقيا

وكتاًبا وتقريًرا مؤثًرا راجعه النظراء  مقالة 150أكثر من حيث نشر باحث غزير اإلنتاج ويحظى بتقدير كبير، بأنه  أوالوي  /ر البروفيسو  يتميز

: القانون البيئي في الدول العربية هتشمل أحدث إصداراتو املوارد االستخراجية.  وحوكمة ،وقانون التنمية املستدامة ،حول تمويل الطاقة

قانون و (، 2021بعة جامعة كامبريدج، املحتوى املحلي والتنمية املستدامة في أسواق الطاقة العاملية )مطو (، 2022)مطبعة جامعة أكسفورد، 

تمويل الكربون )مطبعة جامعة كامبريدج، بالنسبة لحقوق اإلنسان والنهج القائم على ، (2018)سبرينغر  في إفريقيا يةصناعة االستخراجال

محامًيا  في السابقأوالوي  /سور البروفي وعمل(. 2021وقانون وسياسة تغير املناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )روتليدج،  ،(2016

اري، حيث عمل في اللجنة العاملية للشركة بشأن استثمارات غكالفي  Norton Rose Fulbright Canada LLP دولًيا في مجال الطاقة في شركة

إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا دولة في  40املوارد االستخراجية في إفريقيا. وقد ألقى محاضرات حول قانون الطاقة والبيئة في أكثر من 

 .الشمالية والشرق األوسط

في اللجان التنفيذية ومجالس إدارة العديد من املنظمات. وهو نائب رئيس جمعية القانون الدولي على مستوى العالم. أوالوي  /يعمل البروفيسور 

 لـ "مساهمته الكبيرة في املنح القانونية والفقه القانو و 
ً
)ما يعادل  "كبير املحامين النيجيريين" لقبأوالوي على  /ني"، حصل البروفيسور تقديرا

، تم تعيينه 2021في عام و، وبالتالي أصبح أصغر أكاديمي يتم ترقيته إلى هذه الرتبة. عاًما 37وكان عمره حينها ، 2020مستشار امللكة( في عام 

 . (NEITI) النيجيريةة الشفافية في الصناعات االستخراجية في مجلس إدارة مبادر  ااري عضوً همحمد ب /من قبل الرئيس

 .جميع جوانب املوارد الطبيعية والطاقة وقانون البيئة حول هو معلق إعلمي منتظم أوالوي  /البروفيسور كذلك، فإن 


