CENTRO ÁFRICA
DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

PORQUE É QUE O ESTADO DE DIREITO É IMPORTANTE PARA A
EFICÁCIA DO SETOR DA SEGRANÇA EM ÁFRICA
BIOGRAFIAS
Membros do painel
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 coministrou 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
(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.
O General Thiaca Thiaw é doutorado em Direito desde 2013 após defender a sua tese na
Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) sobre a proteção internacional dos
direitos humanos em situações excecionais em África.
Tinha obtido anteriormente uma pós-graduação em direitos fundamentais na
Universidade de Nantes. Em termos militares, é diplomado pela Académie Royale
militaire (Academia Real Militar) de Meknes (Marrocos), pela Ecole d’Etat-major (Escola

do Estado-Maior) de Koulikoro (Mali), e pela National Defense University (Collège of
International Security Affairs) (Universidade Nacional de Defesa -Colégio de Assuntos de
Segurança Internacional) de Washington DC (EUA).
Especializado em questões de paz e segurança, Estado de direito e boa governação,
reforma da polícia e proteção de civis em zonas de conflito, realizou várias missões de
campo, tanto no Senegal como no estrangeiro, nomeadamente na República Democrática
do Congo e no Haiti, para operações de manutenção da paz das Nações Unidas.
Leciona no Institut des droits de l'Homme et de la paix (Instituto dos Direitos Humanos e
Paz) da Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) e no Centre des Hautes Etudes
de Défense et de Sécurité de Dakar (CHEDS-Centro de Estudos Avançados de Defesa e
Segurança). Foi também membro do comité científico do Fórum Internacional de Dakar
sobre Paz e Segurança em África.
O Dr. Thiaca THIAW publicou os seguintes trabalhos: "La protection internationale des
droits de l'Homme dans les situations de crise en Afrique : le droit à l'épreuve des faits",
Editions Harmattan, 2014; "La protection des infrastructures, activités, et ressources
d'importance vitale au Sénégal: législation et pratiques" Editions Harmattan, 2018.
A sua tese de pós-graduação versava sobre "Os desafios do ensino e da popularização dos
direitos humanos entre as forças de defesa e segurança". O caso do Senegal "
Oficial General da Guarda Nacional, atualmente ocupa o cargo de segundo no comando
da Guarda Nacional e diretor-adjunto da Justiça Militar.
O Dr. Ibrahim J. Wani é um consultor independente, especializado em direitos humanos
internacionais, justiça transicional, governação e reformas institucionais e reforço das
capacidades. Possui uma vasta experiência profissional, incluindo quase quinze anos de
altos cargos de liderança no Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos (ACDH) e no Departamento de Operações de Manutenção da Paz e
missões de política e gestão no setor público, liderança de ONG, e mais de uma década
como académico.
De 2013 até à sua reforma em 2016, Ibrahim Wani serviu como Diretor da Divisão de
Direitos Humanos na Missão da ONU no Sul do Sudão (UNMISS) e Representante do Alto
Comissariado da ONU para os Direitos Humanos na República do Sul do Sudão.
Anteriormente, foi Chefe do Ramo África do OHCHR (2010- 2013) e serviu como Chefe do
Ramo de Investigação e Direito ao Desenvolvimento e Diretor, a.i. (2006-2010). Foi
Representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na
África Oriental e na Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e na
União Africana (2002-2005).
Antes de entrar para as Nações Unidas, Ibrahim Wani foi Professor de Direito na
Universidade da Virgínia e nas Escolas de Direito da Universidade do Missouri, onde
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lecionou cursos de direito internacional público e privado, conflito de leis, direito de
imigração e direitos humanos. Posteriormente, trabalhou com o Banco Mundial em
questões de capacitação e reforma institucional em África, após o que dirigiu o Programa
África no Grupo de Direito Internacional dos Direitos Humanos (agora Direitos Globais),
onde supervisionou a implementação de um vasto programa para melhorar a capacidade
institucional das organizações de direitos humanos em toda a África. Também serviu
como Reitor no Centro África de Estudos Estratégicos em Washington D.C. (1998-2002), a
partir do qual se juntou às Nações Unidas. Ibrahim Wani iniciou a sua carreira como
Oficial do Serviço Externo no Serviço Diplomático no Uganda. Recebeu o seu diploma de
Direito (LLB) da Universidade de Makerere no Uganda, e os diplomas de LLM e SJD da
Universidade da Virgínia, Faculdade de Direito, nos EUA.
O Dr. Wani esteve envolvido em numerosos programas do Centro África, incluindo
eventos no Botsuana (2000), Etiópia (2003), Gabão (2001), Gana (2001), Quénia (2000, 2001,
2002), Senegal (1999, 2002), Togo (2000) e Washington, D.C. (2000, 2001, 2002).
Moderadora
O Dr. Luka Kuol é o Decano Acadêmico no Centro África de Estudos Estratégicos. Como
reitor, o Dr. Kuol dirige os programas acadêmicos do Centro África, vinculando-os às
iniciativas de Pesquisa, Extensão e Alumni do Centro. Além disso, ele é o líder do corpo
docente de três programas acadêmicos: Desenvolvimento de Estratégia de Segurança
Nacional, Gerenciamento de Recursos de Segurança e Líderes Emergentes do Setor de
Segurança. Seu trabalho se concentra na estratégia de segurança nacional, orçamentos do
setor de segurança, contratos sociais, segurança alimentar e resiliência e a relação
segurança-desenvolvimento-governança.
O Dr. Kuol também é um Global Fellow no Peace Research Institute de Oslo, um Fellow no
Rift Valley Institute e um Professor Associado de Economia (de licença) na Universidade
de Juba no Sudão do Sul. Ele também faz parte do conselho editorial do Disasters Journal,
publicado pelo Overseas Development Institute.
Antes de se juntar ao Centro África, o Dr. Kuol serviu como diretor do Centro de Estudos
de Paz e Desenvolvimento e professor associado de economia na Faculdade de Estudos
Sociais e Económicos da Universidade de Juba no Sudão do Sul. Foi docente também na
Faculdade de Economia e Desenvolvimento Rural da Universidade de Gezira no Sudão.
Foi sócio do Centro Carr para Política de Direitos Humanos na Faculdade Kennedy da
Universidade de Harvard e sócio visitante no Instituto de Estudos de Desenvolvimento no
Reino Unido. Serviu como Ministro de Assuntos Presidenciais para o Governo do Sudão
do Sul e como Ministro Nacional de Assuntos de Gabinete para a República do Sudão. Ele
também trabalhou como economista sénior do Banco Mundial no Sudão do Sul. Ele é coeditor de um livro intitulado “The Struggle for South Sudan: Challenges of Security and
State Formation.”
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Obteve a sua licenciatura com honras na Faculdade de Economia e Estudos Sociais da
Universidade de Khartoum; um mestrado em Economia; um M.B.A. da Universidade
Católica de Leuven (Belgium); e o seu Ph.D. no Instituto de Estudos de Desenvolvimento
da Universidade de Sussex.
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