
  
 
 
 
 

As dimensões de gênero das operações de paz na África 
 
Biografias de painelistas: 
 
O General Birame Diop é Conselheiro Militar do Departamento de Operações de Paz das Nações 
Unidas. Ele foi nomeado para esta função pelo secretário-geral das Nações Unidas, António 
Guterres, anunciado em 25 de maio de 2021. O general Diop tem mais de 30 anos de experiência 
militar, anteriormente atuando como Chefe do Estado-Maior de Defesa das Forças Armadas 
senegalesas. Antes desta nomeação, atuou como Conselheiro de Segurança Nacional do 
Presidente do Senegal. O General Diop foi também Chefe do Estado-Maior e Vice-Chefe do 
Estado-Maior da Força Aérea Senegalesa. Como piloto da Força Aérea Senegalesa, acumulou um 
total de 7.000 horas de voo. 
  
General Diop estudou na Royal Air Academy do Maroc, na University of Southern California, na 
Air University of Alabama e no College Inter Armées de Paris. General Diop é um acadêmico e 
um profissional que trabalhou por muitos anos com o Centro Africano de Estudos Estratégicos 
(ACSS), como facilitador e palestrante em uma ampla gama de seminários. Foi membro do 
National Endowment for Democracy e do Woodrow Wilson Center, onde realizou pesquisas 
sobre a Reforma do Setor de Segurança da África Subsaariana. O General Diop publicou vários 
artigos sobre Capacidades Estratégicas de Transporte Aéreo, Reforma do Setor de Segurança, 
Relações do Setor Civil e de Segurança na África Subsaariana e Segurança Nacional e Direito à 
Informação (NSRI). É doutorando em Diplomacia e Relações Internacionais no Centro de Estudos 
Diplomáticos e Estratégicos em Dakar, Senegal. 
 
O General Diop inventou uma abordagem local para a gestão da segurança nas fronteiras, 
baseada na população local. Ele também trabalhou com o Comando Africano dos EUA e ACSS 
para criar uma rede de Conselheiros de Segurança Nacional Africanos de todos os 15 Estados 
membros da CEDEAO. Além disso, ele facilitou o desenvolvimento de Estratégias de Segurança 
Nacional na África através do apoio do US AFRICOM e do ACSS. Ele também trabalhou 
extensivamente na Dimensão de Gênero na Reforma da Segurança na África. Finalmente, o Gen 
Diop fez muito trabalho na profissionalização das Forças Armadas da África. 
 
O General é casado com 4 filhos adultos e 2 netas e 2 netos. 
 
A Major Steplyne Nyaboga é uma pacificadora queniana que serviu na recém-terminada 
Operação da União Híbrida Africana das Nações Unidas em Darfur (UNAMID) como Oficial de 
Proteção de Gênero e Criança. 
 
A major Nyaboga foi enviada para Zalingei, no estado central de Darfur, em fevereiro de 2019, 
onde trabalhou para abordar a dinâmica de gênero do engajamento e conflito militar regional. 
Durante seu mandato, a Major Nyaboga encorajou a sensibilização de gênero para as 



comunidades locais e treinou 95% de seus companheiros de manutenção da paz na integração de 
gênero. Ela também aconselhou a Força sobre como atender melhor as necessidades das 
populações vulneráveis e organizou campanhas para enfrentar os problemas enfrentados pelas 
mulheres e meninas de Darfur. Em 2020, o Major Nyaboga foi agraciado com o prestigioso Prêmio 
de Defensor do Gênero Militar das Nações Unidas do Ano em uma cerimônia virtual presidida 
pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. Ela é a primeira pacificadora queniana a receber 
esta distinção distinta. 
 
A Major Nyaboga começou sua carreira militar em 2009 como Comandante de Tropa de Rádio 
Sinal, alcançando o nível de Brigada em 2011 aos 22 anos. 2017. Como Instrutora Sênior, 
comandou a ala de Comunicação; um cargo que ocupou até ser nomeada para a UNAMID. Ela é 
atualmente uma Oficial de Bem-Estar na Sede da Força de Defesa do Quênia. 


