
 

 

 

 

 

 

 

Tráfico de armas e medidas para conter esta ameaça junto das fronteiras 

 
Biografias dos painelistas: 
 

Dr. Mutoy Mubiala nasceu em 1959 em Tango na República Democrática do Congo e obteve um 
diploma de Direito da Universidade de Kinshasa (1984), um diploma de pós-graduação da 
Universidade de Kinshasa (1991). É também licenciado em Direito pela Universidade de Kinshasa 
(1984), pós-graduado (1990) e doutorado em Direito Internacional pela Universidade de Genebra 
(1994), no Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais (IUHEI). Depois de trabalhar 
como assistente em direito internacional e no direito das organizações internacionais 
sucessivamente na Universidade de Kinshasa (1986-1988) e na IUHEI (1992-1994), juntou-se às 
Nações Unidas, primeiro como investigador associado no Instituto de Formação e Investigação 
das Nações Unidas (UNITAR), de 1993 a 1994, e depois como membro do pessoal do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, desde Setembro de 1994.  
 
Nesta última qualidade, o Dr. Mubiala ocupou vários cargos de responsabilidade e, em particular, 
contribuiu para a criação do Centro das Nações Unidas para os Direitos Humanos e Democracia 
na África Central, com sede em Yaoundé, do qual foi o primeiro responsável de Março de 2001 a 
Março de 2002. Ao longo da sua carreira, Mubiala contribuiu para vários programas de formação 
em direito internacional, incluindo o programa de formação conjunto ONU/UNITAR em direito 
internacional (Haia, 1994), o programa de formação OIF/UNITAR/ENA/IRIC na função pública 
internacional (1998-2003), bem como os programas de formação em direitos humanos do Instituto 
Internacional dos Direitos Humanos (Estrasburgo), desde 2000, e da Ecole Nationale 
d'Administration (Paris), desde 2010. O Dr. Mubiala publicou 5 livros e mais de 160 artigos sobre 
vários aspectos do direito internacional. 
 
Capitão (Marinha) Dean Gillespie (reformado) é um ex-oficial superior da Marinha Sul Africana 
com 36 anos de experiência em direito, resolução de conflitos, mediação, operações militares, 
manutenção da paz e controlo de armas. 
 
É um veterano de 25 anos do Departamento de Defesa da África do Sul, onde serviu nos Marines, 
depois em várias bases navais e em navios como oficial dos serviços secretos, antes de ser 
transferido para o Gabinete do Juiz de Defesa, onde representou o Departamento de Defesa, antes 
de ser nomeado juiz militar pelo Ministro da Defesa em 1997.  Em 1999 transferiu-se para o Chefe 
de Operações Conjuntas e passou o resto do seu serviço a trabalhar a nível estratégico nacional, 
prestando apoio estratégico a operações militares, terrestres, marítimas e aéreas como conselheiro 
superior em direito internacional (tratados, embargos, direito ambiental, direito dos conflitos 
armados), reforma legislativa (legislativa e constitucional), direito humanitário, acção disciplinar e 
direito transitório.  Durante este período, foi destacado para apoiar as Nações Unidas como oficial 
superior no Burundi (ONUB) e na República Democrática do Congo (MONUSCO).  
  
Em 2012, Dean retirou-se antecipadamente da Marinha e juntou-se à ONU como Conselheiro 
Judicial Profissional Sénior, Chefe da Secção da Missão da ONU no Sul do Sudão (UNMISS), 
trabalhando no Gabinete de Apoio ao Estado de Direito e Instituições de Segurança, 
supervisionando a secção consultiva sobre justiça militar, reforma do sector de segurança 



(desmobilização de grupos armados, registo de armas e legislação). Em 2018, foi nomeado pelo 
Secretário-Geral da ONU como perito em armamento no Painel de Peritos.  
 
Dean desenvolveu vastas redes, experiência e conhecimentos sobre tráfico de armas e governação 
de fronteiras na África Austral, Oriental, Central e do Norte.  Em meados de 2020 e após a COVID, 
Dean deixou a ONU e regressou a casa para estar com a sua família.  Actualmente, consulta 
organizações não governamentais e governos sobre uma série de questões relacionadas com o 
Estado de direito, segurança, armas, droga e tráfico de seres humanos, combatendo o extremismo 
e apoiando iniciativas para eleições democráticas em África. 
 
Tem um BA LLB em Direito, é advogado e recebeu as medalhas Protea Gold (PG) e Protea Bronze 
(PG) por liderança notável, serviço meritório e devoção ao dever pelo Presidente da República da 
África do Sul.       
 
O capitão Gillespie é o fundador do Krino International Consultancy Group (PTY) LTD (KICG). 


