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Membros do painel 
 
A Sra. Diya Beesoondoyal é uma advogada qualificada do Reino Unido e, actualmente, 
ocupa o cargo de consultora jurídica estadual principal no Gabinete do Procurador Geral, 
nas Ilhas Maurício, onde realiza litígios civis, consultoria e trabalho de redação legislativa 
para o governo, ministérios, departamentos e entidades paraestatais em diversas áreas do 
Direito, inclusive a questões de estado de Direito, Direito Internacional e Direito Marítimo. 
Em sua função como advogada do governo, participou de vários workshops e treinamentos 
regionais e internacionais no campo de Direito Internacional, Direito Marítimo e de 
segurança marítima. Anteriormente, trabalhou como promotora, sob a supervisão do 
director da Procuradoria Geral das Ilhas Maurício. A Sra. Beesoondoyal também serviu 
como oficial jurídica da Divisão de Estado de Direito (Secção de Justiça) da sede da 
Secretaria da Comunidade Britânica, em Londres por 18 mêses. A Sra. Beesoondoyal possui 
bacharelado em Direito e mestrado em Direito Empresarial Internacional pela Escola de 
Economia e Ciências Políticas de Londres (Reino Unido.) 
 
A Sra. Gogé Maïmouna Gazibo é a antiga Diretora-geral da Agência Nacional de Luta 
contra o Tráfico de Seres Humanos e o Tráfico Ilícito de Migrantes (ANLTP/TIM, Ministério 
da Justiça) no Níger.  Também é Magistrada de Ligação Níger Itália para facilitar a 
cooperação judicial na criminalidade organizada transnacional.  Enquanto DG na 
ANLTP/TIM, criou antenas da ANLTP/TIM em dez Tribunais de Grande Instância 
(Niamey Tillabéri, Dosso, Konni, Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez, Arlit, Diffa) e colocou à 
disposição da ANTP/TIM doze (12) magistrados, tornando a ANTP/TIM a única Direção 
Geral do Ministério da Justiça com um número tão elevado de magistrados. Recebeu vários 
prémios e distinções, incluindo o Prémio Internacional de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos, entregue em Abuja a 18 de Abril de 2019.  
 
Entre outros trabalhos no combate à criminalidade organizada transnacional, a Sr.ª Gazibo 
formou mais de 400 forças de defesa e segurança, 350 magistrados nigerianos, 100 
funcionários dos meios de comunicação social, e 150 atores da sociedade civil em matéria 
de luta contra o tráfico de seres humanos.  Foi ela quem teve a iniciativa da adoção da Lei 
n.º 2015-036 de 26 de maio de 2015 relativa ao Tráfico Ilícito de Migrantes Elaboração do 
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Decreto n.° 2015-182 que institui um Dia Nacional de Mobilização, e a revisão da portaria 
n.°2010-086 de 16 de dezembro de 2010 relativa ao Tráfico de Seres Humanos, que permite 
ao Estado do Níger reprimir ainda mais severamente os casos de tráfico em que a vítima é 
uma mulher ou um menor.  Também esteve envolvida no desenvolvimento do Plano de 
Ação Nacional de Luta contra o Tráfico de Seres Humanos do Níger e conduziu vários 
estudos e consultas e partilhou experiências, incluindo como perita do UNODC para a 
revitalização do Comité Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos do Mali e para 
o processo de desenvolvimento de módulos de formação sobre o tráfico de seres humanos 
em benefício dos Centros de Estudos Judiciários (para formação de magistrados), polícia e 
Gendarmerie (guardas nacionais) do Mali, Burkina Faso e Níger; bem como perito da 
Interpol para a partilha de experiências em benefício de outros países da CEDEAO.   
 
A Sra. Gazibo é titular de um Diploma de Magistratura da École Nationale d'Administration 
et de Magistrature, (ENAM-Escola Nacional de Administração e Magistratura) (Níger-
Niamey) e de uma Licenciatura em Direito Privado, opção de carreira judicial na Faculdade 
de Ciências Económicas e Jurídicas FSEJ (Mali Bamako).  Participou no Programa de 
Visitantes nos Estados Unidos como ator na luta contra o tráfico de seres humanos, e no 
Ciclo do Tribunal Internacional na Ecole Nationale d'Administration Publique (ENAM-
Escola Nacional de Administração Pública) (Estrasburgo - França). 

 
 

Moderador 
 

A Dra. Catherine Lena Kelly é professora associado responsável pela supervisão da pasta 
do Centro África de Estudos Estratégicos sobre justiça, estado de direito e governação, e 
pela integração destas considerações nos programas académicos, investigação e 
aproximação. O seu trabalho concentra-se na segurança do cidadão, políticas partidárias e 
democratização, assim como no estado de direito e estabilização. 
 
Antes de entrar para o Centro África, a Dra. Kelly foi consultora da Iniciativa do Estado de 
Direito da American Bar Association (Ordem dos Advogados dos EUA) e colaborou com 
várias equipas no Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, 
Mali, Mauritânia, Marrocos, República do Congo e Ruanda. Na sua qualidade de bolsista 
de pós-doutoramento na Universidade de Washington, em St. Louis, formulou e ministrou 
cursos sobre a África contemporânea e a democracia, e no Instituto de Serviço Exterior do 
Departamento do Estado, a Dr. Kelly ministrou o curso sobre a África Ocidental e co-
ministrou os módulos de governação e de religião no curso de Estudos de Área. Foi 
distinguida com várias bolsas e subvenções, nomeadamente uma bolsa do Fulbright, uma 
bolsa do Mellon/American Council of Learned Societies Public Fellowship, uma subvenção 
da Associação de Investigação da África Ocidental, e duas bolsas de Língua Estrangeira e 
Estudos de Área do Departamento de Educação dos EUA para a língua wolof. O seu 
trabalho foi publicado extensivamente em revistas políticas e académicas. 
 
A Dra. Kelly é titular de um doutoramento e de um mestrado em administração pública da 
Universidade de Harvard, um certificado de pós graduação em política internacional 
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(Europa, resolução de conflitos e consolidação da paz) da Universidade Livre de Bruxelas, 
e um bacharelato em artes (B.A.) com distinção académica (summa cum laude) da 
Universidade de Washington, em St. Louis. 
 


