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ORADORES (em ordem alfabética) 

Omar Mahmood é o Analista Sénior para a Somália no International Crisis Group. Nesta 
qualidade, Omar realiza investigação de campo, fornece análises escritas, propõe 
recomendações políticas e envolve-se em esforços de sensibilização. 
Omar trabalhou anteriormente como investigador sénior centrado no Sudeste Africano para o 
Instituto de Estudos de Segurança (ISS) em Adis Abeba, e como consultor internacional 
cobrindo Boko Haram e a Bacia do Lago Chade. Antes disso, obteve o seu mestrado na Escola 
Fletcher da Universidade de Tufts e serviu como voluntário do Corpo de Paz dos EUA no 
Burkina Faso. 
 
A Dra. Orly Maya Stern é investigadora, consultora e advogada de direitos humanos da África 
do Sul. É uma autoridade em matéria de direito internacional, género, direitos humanos e 
segurança, particularmente em países afetados por conflitos e instabilidade. Durante a última 
década, trabalhou e conduziu investigações em numerosos países, incluindo Iraque, Somália, 
Sudão do Sul, Nigéria, República Centro-Africana, Serra Leoa, Jordânia, Uganda, Quénia e 
África do Sul. 
 
A competência da Dra. Stern abrange o direito internacional (em particular o direito 
humanitário internacional e o direito internacional dos direitos humanos), conflitos armados, 
género e violência baseada no género, direitos humanos e acesso à justiça e à segurança. 
A Dra. Stern é doutorada em direito pela London School of Economics, para a qual conduziu 
uma crítica feminista ao direito humanitário internacional (as leis da guerra). Possui um 
mestrado em direito internacional dos direitos humanos pela Faculdade de Direito de Harvard. 
Orly tem ensinado Direito Penal Internacional a Mestrandos da Universidade da Cidade do 
Cabo. Tem uma bolsa sénior com a Iniciativa Humanitária de Harvard na Universidade de 
Harvard, bem como uma bolsa de visita na Escola de Governo Blavatnik, Universidade de 
Oxford. Formada e admitida como advogada na África do Sul, também obteve diplomas em 
Direito e em Psicologia pela Universidade da Cidade do Cabo. 
 
O Sr. Mohamed Haji Ingiriis está a fazer o doutoramento na Faculdade de História da 
Universidade de Oxford, no Reino Unido. É também investigador associado no African 
Leadership Centre, King's College London, Reino Unido. Além disso, é editor de críticas de 
livros tanto para o Journal of Somali Studies como para o Journal of Anglo-Somali Society. É o 
autor de "The Suicidal State in Somalia: The Rise and Fall of the Siad Barre Regime, 1969-1991", 
University Press of America, 2016. O seu artigo mais recente sobre o Al-Shabaab, "The Invention 
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of Al-Shabaab: Between the Dervishes and the Historical Configurations in Somalia?", foi 
publicado no African Affairs (2018). 
 
A sua investigação é vasta e invoca as disciplinas da antropologia, história e ciência política. 
Tem escrito sobre aspetos culturais, históricos, intelectuais, jurídicos, marítimos, políticos e 
sociais da sociedade Somali. Ele localiza o seu trabalho na interseção dos sistemas e estruturas 
estatais que moldam as mudanças sociais na Somália. 
 
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 
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. 
 


