
 
 

 
 
 

 
 

Balanço das Operações de Paz Africanas: A Força Conjunta do G5 Sahel 
 
 
S. Ex. Kamissa Camara é uma sénior perita visitante do Sahel no Instituto de Paz dos 
Estados Unidos. Ela é uma analista e praticante de políticas da África Subsaariana com 
15 anos de experiência profissional. Ela foi Ministra dos Negócios Estrangeiros do Mali, 
Ministra da Economia Digital e do Planejamento e, mais recentemente, Chefe de 
Gabinete do Presidente do Mali. Antes disso, ela serviu como conselheira sénior de 
política externa do presidente. 
 
Antes de trabalhar com o governo do Mali, Camara ocupou posições de liderança em 
Washington, D.C. com a International Foundation for Electoral Systems, a National 
Endowment for Democracy (NED) e a PartnersGlobal. Na NED, Camara cofundou e 
copresidiu o Fórum Estratégico do Sahel e também liderou um programa 
multimilionário de apoio a iniciativas da sociedade civil na África Ocidental e Central, 
com especial enfoque no Sahel. 
 
De 2015 até 2018, Camara foi instrutora do Sahel e da África Subsaariana no Instituto do 
Serviço Externo do Departamento de Estado onde formou diplomatas Americanos antes 
dos seus destaques na região.  
 
Além de ser uma comentadora política e uma especialista em televisão com imensas 
publicações, Camara tem sido apresentada, ouvida e vista na CNN, Aljazeera, Voice of 
America, The Washington Post, France24 e RFI, entre outros. Camara tem um mestrado 
em economia e desenvolvimento internacional pela Université Grenoble Alpes e um 
bacharelato em relações internacionais pela Université de Paris. 
 
 
O Brigadeiro-General Mohamed Znagui Sid Ahmed Ely é atualmente of Diretor do 
Departamento de Defesa e Segurança do G5 Sahel. Ele realizou os seus estudos 
primários e secundários na Mauritânia antes de entrar na Academia Militar Real de 
Meknes em Marrocos de 1978 a 1981, onde completou a sua formação primária como 
oficial. Ele ocupou vários cargos de comando em escolas e quartéis-generais antes de 
concluir a sua educação superior na Mauritânia, França e China. Ele foi nomeado 
Brigadeiro-General em 1 de janeiro de 2012, foi nomeado chefe do Comité Conjunto do 
Estado-Maior e depois Inspetor-Geral das Forças Armadas e de Segurança antes de ser 
admitido na reserva militar em 20 de fevereiro de 2014. 


