Balanço das Operações de Paz Africanas: A Força Tarefa Regional da
União Africana contra o Exército de Resistência do Senhor
Biografias de painelistas:
Dr. Christopher Day é Professor Associado no Departamento de Ciência Política do Charleston
College, ingressando na universidade em 2012. Seus interesses de ensino e pesquisa são em
política comparada, com ênfase particular em questões de paz e segurança na África. Exsocorrista da organização Médicos Sem Fronteiras, ele também está interessado em trabalho
humanitário. Oferece cursos de política africana, União Africana Modelo, pensamento político
global e política global.
Day recebeu seu doutorado em ciências políticas pela Northwestern University em junho de 2012.
Ele também possui um mestrado pela Escola Johns Hopkins de Estudos Internacionais
Avançados (SAIS). Day recebeu um B.A. em Ciência Política e um B.S. em Antropologia pelo
College of Charleston. Ele publicou artigos em Política Comparada, Guerras Civis, Journal of
Modern African Studies e escreveu artigos de opinião para a Al-Jazeera, The Daily Beast e The
Post & Courier. Ele também é o autor de The Fates of African Rebels: Victory, Defeat, and the
Politics
of
Civil
War
https://www.rienner.com/title/The_Fates_of_African_Rebels_Victory_Defeat_and_the_Politic
s_of_Civil_War
Day está atualmente desenvolvendo três projetos de pesquisa inter-relacionados: 1) a
militarização dos guardas florestais na África 2) as relações civis-militares na África e 3) a história
da guerra por procuração na África.
Betty Bigombe é Diretora Sênior de Programas de Fragilidade, Conflito e Violência do Banco
Mundial. Ela tem nacionalidade de Uganda e desempenhou um papel fundamental na resolução
de conflitos na África. Ela liderou os esforços humanitários e de paz no norte de Uganda, primeiro
na década de 1990 como Ministra de Estado para o Norte de Uganda e novamente como
Mediadora Principal de Conflitos em Uganda.
Em 2014, ela recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra, um dos muitos prêmios que honram
seu compromisso de longa data com a paz e os assuntos humanitários ao longo de sua carreira.
Antes de sua nomeação para o Grupo do Banco Mundial, a Sra. Bigombe foi Ministra de Estado
de Recursos Hídricos no Gabinete de Uganda e Membro do Parlamento.
Ela foi Visiting Fellow na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins
University, no Woodrow Wilson Center e Fellow do United States Institute of Peace, consultora
sobre o impacto da guerra e da violência. Ela foi comissária da Comissão de Mulheres Refugiadas
e liderou missões de observação eleitoral no Zimbábue e em Ruanda.
Sua carreira incluiu o foco no desenvolvimento em cargos anteriores no Banco Africano de
Desenvolvimento e no Banco Mundial, onde foi cientista social sênior com foco em gênero e
conflito, desarmamento e crianças soldados. A Sra. Bigombe possui um MA em Administração

Pública pela Harvard University e um BA em Sociologia e Economia Rural pela Makerere
University em Uganda.
Dr. Jide Martyns Okeke é atualmente o Coordenador do Programa Regional para a África no
PNUD. Por mais de uma década, ele serviu como especialista em paz e segurança em importantes
grupos de pesquisa e na Comissão da União Africana como Chefe de Políticas para Operações de
Paz. Ele possui um PhD em Política de Desenvolvimento (Leeds), um MA em Resolução de
Conflitos (Bradford) e um MPA pela Harvard Kennedy School, Cambridge, MA.

