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ORADORES (em ordem alfabética) 

A Jeannine Ella A Abatan juntou-se ao ISS em 2015 e é atualmente Investigadora Principal no 
escritório de Dakar do ISS, onde coordena um projeto sobre género e extremismo violento no 
Mali e no Níger. O seu trabalho abrange questões de paz e segurança no Sahel, na Bacia do Lago 
Chade e nos estados costeiros da África Ocidental. Antes de se juntar ao ISS, trabalhou na 
Universidade de Pretória na África do Sul como professora assistente no Departamento de 
Ciências Políticas. Ella tem um mestrado em estudos de segurança da Universidade de Pretória. 
Ela é também investigadora Mandela Washington. 
 
A Azadeh Moaveni é uma autora, pesquisadora e acadêmica que escreve há duas décadas 
sobre gênero e política no Oriente Médio. Ela começou a reportar no Cairo em 1999, enquanto 
era bolsista da Fulbright, e trabalhou na região durante anos, cobrindo o Irã, Iraque, Líbano, 
Síria, Egito e Tunísia. Ela foi uma finalista do Pulitzer e é autora de Lipstick Jihad, Honeymoon 
in Tehran, e co-autora de Iran Awakening, com a ganhadora do Nobel da Paz iraniana, Shirin 
Ebadi. Seu último livro, Guest House for Young Widows, Among the Women of ISIS, foi 
selecionado para o Prêmio Bailie Gifford e o prêmio Folio Rathbone. Ela escreve para a London 
Review of Books e para o New York Times, entre outras publicações, e dá palestras sobre 
jornalismo na Universidade de Nova York em Londres. Ela dirige o Projeto de Gênero e 
Conflito no Grupo de Crise Internacional, onde seu trabalho mais recente se concentrou no 
recrutamento e desligamento de mulheres do al-Shabaab e Boko Haram, bem como nos desafios 
da desmobilização de mulheres afiliadas ao Estado Islâmico. 
 
MODERADOR 
 
O Dr. Anouar Boukhars é professor de contraterrorismo e combate ao extremismo violento no 
Centro África de Estudos Estratégicos. O Dr. Boukhars trabalha estreitamente com governos 
africanos e com líderes do setor de segurança não governamental no desenvolvimento e 
implementação de atividades e programas relacionados com o contraterrorismo e com o 
combate ao extremismo violento. A sua investigação concentra-se na dinâmica da radicalização 
e do extremismo violento em África. 
 
Antes de ingressar no Centro África de Estudos Estratégicos, o Dr. Boukhars ocupou a posição 
de investigador não residente do Programa do Médio Oriente no Carnegie Endowment for 
International Peace (Fundação Carnegie para a Paz Internacional) e de professor associado de 
relações internacionais no McDaniel College. Atuou em vários conselhos e comités consultivos 
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no Sahel e na África do Norte, incluindo na Rede Africana de Consolidação da Paz no Conselho 
de Investigação em Ciências Sociais. De agosto de 2015 a julho de 2017, o Dr. Boukhars prestou 
serviço no Instituto de Estudos de Paz e Segurança em Adis Abeba, Etiópia, como principal 
moderador do seu programa emblemático, o Mestrado Executivo em Gestão de Paz e Segurança 
em África. As suas investigações foram divulgadas em várias publicações proeminentes de 
caráter político e em revistas académicas. Realiza regularmente trabalho de campo em África e 
desempenha frequentemente funções de consultor para a União Africana, Banco Mundial, 
Nações Unidas, Departamento do Estado dos EUA, bem como para governos europeus. 
É titular de um doutoramento em estudos internacionais da Universidade de Old Dominion, em 
Norfolk, Virgínia, um Mestrado em humanidades aplicadas da Universidade de Al Akhaweyn, 
em Ifrane, Marrocos, e um Bacharelato em inglês da Universidade Ibn Tofail, em Kenitra, 
Marrocos. 
 


