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BIOGRAFIAS 

 
 
ORADORES (em ordem alfabética) 

O Dr. Ibrahim Yahaya Ibrahim, um analista sénior do Sahel, com o International Crisis Group. 
Obteve o doutoramento em Ciências Políticas na Universidade da Florida, onde é também 
cofundador e associado de investigação do Sahel Research Group. Trabalhou com ONG no 
Níger, incluindo como Diretor Executivo do escritório do Níger da Albasar International 
Foundation. Tem formação em Sociologia, Jurisprudência Islâmica e Gestão 
 
O Dr. Ibrahim é um ex-aluno do Programa Fulbright e um analista para o Freedom in the 
World, como perito do Níger e da Mauritânia. Trabalhou durante quatro anos com ONGs 
islâmicas no Níger, incluindo dois anos como Diretor Executivo do escritório da Albasar 
International Foundation no Níger. Tem formação em Sociologia, Jurisprudência Islâmica e 
Gestão, com diplomas da Universidade Islâmica de Say e da Universidade Abdou Moumouni 
de Niamey. 
 
O Sr. Hassane Koné é Investigador Sénior no Escritório Regional para a África Ocidental, no 
Sahel e na Bacia do Lago Chade do Instituto de Estudos de Segurança (ISS-Institute for Strategic 
Studies). De nacionalidade mauritana, é um coronel reformado da Guarda Nacional 
(Gendarmerie), com 34 anos de experiência nos vários campos da segurança. Durante a sua 
carreira, serviu durante 20 anos no serviço de informações e 4 anos no gabinete da polícia 
judiciária do seu órgão de origem. 
 
Entre 2012 e 2016, ocupou também o cargo de adido militar na Embaixada da Mauritânia no 
Mali com acreditação no Níger e no Burkina Faso. Nesta qualidade, serviu como oficial de 
ligação com os comandos da operação francesa Serval, a Missão Internacional de Apoio ao Mali 
(MISMA) liderada por África e a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a 
Estabilização do Mali (MINUSMA).  
 
No âmbito das funções que ocupou, teve de participar em inúmeras investigações sobre factos 
de terrorismo ou tráfico de droga ocorridos na Mauritânia, em diversos trabalhos de reflexão ou 
conferências sobre a situação da segurança no Sahel, bem como em atividades relacionadas com 
a gestão da crise do Mali, participando nas negociações e na implementação dos acordos de 
Ouagadougou de junho de 2013, do cessar-fogo de Kidal de 23 de maio de 2014 e de Argel em 
maio de 2015. 
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Em 2016, foi nomeado Inspetor-Geral das Forças Armadas e de Segurança da Mauritânia. 
Reformou-se em agosto de 2019 e passou a integrar o ISS em setembro de 2019. Depois, de1 de 
março de 2020 a 30 de junho de 2021, fez parte da equipa do Programa de Apoio à Componente 
de Defesa SSR (PROGRESS) na RDC, na sua qualidade de perito principal responsável pela 
componente de Reforma e Formação. É licenciado da opção Gendarmerie e possui certificados 
como formador em Reforma do Setor de Segurança e Proteção de Civis em OMP. 
 
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. 
 


