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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Fernanda Cardoso – Diretora do comitê 

Caros delegados sejam bem-vindos à 18ª edição do MINIONU e ao Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o ACNUDH. Meu nome é 

Fernanda Cardoso Fonseca e nesta edição do MINIONU estarei exercendo o cargo de 

diretora e estarei cursando o 7° período do curso de Relações Internacionais no decorrer do 

evento. Minha trajetória com o MINIONU começou quando estava cursando o 1º ano do 

curso e fui voluntária externa na parte de logística. Além de ter sido uma das minhas 

primeiras experiências profissionais, foi também o primeiro projeto de extensão que eu 

participei na PUC Minas. Em seguida, na 17ª edição fui diretora assistente do Comitê 

Contra o Terrorismo CTC-CTED (2016). Sempre tive interesse pelo tema abordado que se 

faz cada vez mais relevante dado o cenário conjuntural. O anterior Secretário Geral da ONU, 

Ban Ki-moon, divulgou no seu relatório anual sobre as Missões de Paz que as mesmas 

continuam a ter números significativos de casos de abusos das tropas e que novas medidas 

devem ser tomadas para mudar a perspectiva atual através da qual estas missões são vistas. 

Espero que os senhores delegados se interessem pelo tema da mesma forma que eu 

quando entrei em contato com ele pela primeira vez. Gostaria de declarar que este Guia de 

Estudos serve de base para fomentar todas as discussões precedentes e durante os dias do 

evento. É com muito prazer que a equipe do ACNUDH dá as boas vindas aos senhores 

delegados. Estamos muito animadas e empenhadas para essa 18º edição do MINIONU. 

Esperamos que ela possa ser tão marcante para os senhores quanto para nós, e que este 

guia sirva como o suporte para tornar nossos debates ainda mais produtivos. O Comitê 

possui um blog, e-mail 1  e página oficial no Facebook para auxiliar os senhores na 

preparação para as discussões que acontecerão em outubro. Bons estudos! 

 

 

Sabrina Santos – Diretora Assistente 

Meu nome é Sabrina Santos Zeferino, sou aluna do 5º período de Relações 

Internacionais e esta é a segunda vez que participo do MINIONU. Na edição do ano 

passado, fui voluntária no comitê AGNU (2050) que tratou sobre a questão da Crise de 

Alimentos e adorei a proposta do projeto. Com o MINIONU, passamos a enxergar o mundo 

                                                

1 E-mail do comitê: 18minionuacnudh@gmail.com 

 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/acnudh-2017/
https://www.facebook.com/ACNUDH-2017-18º-MINIONU-899077636897358/
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com outros olhos e a perceber assuntos importantes que talvez antes não nos chamavam 

tanto a atenção. Além de escutarmos diferentes opiniões, procuramos buscar soluções para 

problemas atuais, e tentamos melhorar nossas habilidades, como falar em público, 

capacidade de liderança, e também o trabalho em equipe. Estou muito animada com o tema 

do nosso comitê esse ano, pois o abuso dos capacetes azuis é um problema atual muito 

grave e a partir dessa experiência podemos tentar buscar alternativas que possam ser 

implementadas. Espero que vocês tenham uma ótima experiência nesta edição e que o 

MINIONU os conquiste da forma que me conquistou! Desejo a todos um ótimo trabalho! E 

tenham certeza que todo esforço irá valer muito a pena. 

 

Talitha Pires – Diretora Assistente 

Meu nome é Talitha Pires Neto Talini, esse ano terei o prazer de ser diretora 

assistente do ACNUDH (2017) - 18° MINIONU. Sou graduanda em Relações Internacionais 

pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), onde, durante os 

trabalhos do MINIONU, estarei cursando o quarto período. Fui voluntária do 17° MINIONU, 

na AGNU 2017, com o tema: ‘A coalizão para o Oriente Médio e o Direito Humanitário’, no 

qual tive meu primeiro contato com o Modelo Interdisciplinar das Nações Unidas e tive uma 

experiência extraordinária. Ela me proporcionou um grande aprendizado que irá me ajudar 

muito para exercer essa nova função junto à equipe deste ano. Nessa edição espero 

contribuir totalmente para o sucesso do comitê e presto minha disponibilidade para atender 

quaisquer demandas dos senhores delegados. Estou ansiosa para o início dos trabalhos e 

que tenhamos um ótimo evento. Bem vindos ao MINIONU. 

 

Vanessa de Azevedo – Diretora Assistente 

Meu nome é Vanessa de Azevedo Gomes, tenho 20 anos e durante o MINIONU 

estarei cursando o 3º período do curso de Relações Internacionais. Minha trajetória no 

MINIONU se iniciou logo no 1º período, quando fui voluntária na 17ª edição do projeto 

integrando a equipe do CTC-CTED (2016). Durante os treinamentos eu ainda não era capaz 

de compreender a imensidão do projeto, até que ele aconteceu e eu me apaixonei. Quis 

retornar, mas dessa vez, como diretora assistente. Espero que o 18º MINIONU seja ainda 

melhor que o anterior. Comprometo-me a fazer tudo que estiver ao meu alcance para que 

seja uma experiência incrível e inesquecível para todos nós. 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945 com o objetivo de “[...] 

manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, 

medidas efetivas para evitar ameaças à paz [...].” 2 . Juntamente com o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU), a ONU e o CSNU foram os primeiros Órgãos 

Internacionais a trabalharem com a ideia e responsabilidade de garantir segurança e paz. 

Todavia, devido a uma falta de consenso quanto ao que é considerado uma ‘ameaça a 

paz e a segurança’, estes julgam quando é necessário agir. Forma-se um contexto de 

muitas incertezas e é nele que surgem as Operações de Paz. Elas possuem o intuito de ser 

uma resposta imediata a uma situação iminente que afete o respeito aos Direitos Humanos, 

possibilitando, assim, a prevenção e estabilização de conflitos através de forças 

multinacionais. (OUDTRAAT, 1996; BIGATÃO, 2013). 

As operações de Peacekeeping, ou Operações de Paz, são instrumentos de 

resolução de conflitos ad hoc 3 utilizados pela ONU e devem respeitar sua ideologia e seus 

princípios. Os “capacetes azuis”, devem saber lidar com uma situação de conflito e 

instabilidade de forma a perpetuar estes mesmos princípios que regem as Nações Unidas, 

sendo sua responsabilidade primária a proteção de civis, garantindo que seus direitos 

humanos não sejam violados e sejam garantidos. Para que isso ocorra é necessário 

monitoramento, fiscalização e eventual punição. O problema é que muitos desses 

“capacetes azuis” estão envolvidos em questões que ferem os princípios da ONU e os 

direitos humanos: os abusos cometidos pelos mesmos quando estão em campo. (ONU 

BRASIL, 2016). 

 

2. 1 As Operações de Paz ONU 

As Operações de Peacekeeping 4  da ONU são lideradas pelo Department of 

Peacekeeping Operations (DPKO) 5 e sua principal função é criar condições para que a paz 

se reestabeleça em um país tomado pelo conflito. As operações consistem no trabalho 

conjunto de militares e civis para fornecer segurança e políticas de apoio à consolidação da 

paz, inicialmente através de envio de tropas militares. Estas estão armadas quando são 

enviadas, mas a força apenas é usada em caso de legítima defesa. A presença das tropas 

se volta, basicamente, para supervisionar acordos de paz e de cessar-fogo entre Estados. 

(OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO..., 2013). 

                                                
2
 Carta das Nações Unidas: https://nacoesunidas.org/carta 

3
 Ad hoc é uma expressão latina cuja tradução literal é "para isto" ou "para esta finalidade". Ou seja, 

formulado com o intuito de defender uma teoria ou argumento, tendo esta a sua finalidade. 
4
 Também chamados de Operações de Manutenção da Paz.  

5
 Departamento de Operações de Paz http://www.un.org/en/peacekeeping/about/dpko/. 



6 
 

 
 

A história das Operações de Manutenção da Paz da Organização das Nações 

Unidas iniciou-se no ano de 1948, quando o Conselho de Segurança autorizou o envio de 

observadores militares das Nações Unidas para o Oriente Médio, a fim de monitorar e 

supervisionar o acordo de trégua estabelecido entre Israel e seus vizinhos árabes. A 

operação ficou conhecida como United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) 6. 

Desde então, a ONU implementou 71 Missões de Manutenção da Paz, que consistem na 

observação, monitoramento e relatos de conflitos. Atualmente, há 16 operações em curso, 

com um total de 100.376 funcionários uniformizados e originários de contribuições de 125 

países, prestando serviços em diferentes localidades e conflitos. (UNITED NATIONS, 2016 

d). 

 

2. 2 Proteção de civis e Responsabilidade de proteger 

 A ONU garante, conforme o artigo 1º, § 1º, citado na Carta das Nações Unidas 

vigorada em 1945, manter a paz e a segurança internacional. (ONU BRASIL, s/d). Porém, 

só após 1990, fim da Guerra Fria, que as questões humanitárias tiveram mais atenção e 

melhores definições, abrindo novas possibilidades para o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU). "Em dezembro de 1991, a AGNU adotou a Resolução 46/182, que 

visava o fortalecimento da capacidade de atuação da Organização em situações de crise 

humanitária" (BIERRENBACH, 2011, p.119). Logo, o uso da força foi autorizado pela ONU, 

trazendo grande apoio para as ações humanitárias. Por outro lado, gerou um receio devido 

a possibilidade do uso excessivo da força, o que poderia levar a violação dos direitos 

humanos. 

Em 1999, o Secretário das Nações Unidas Kofi Annan, apresentou um relatório para 

o Conselho de Segurança que recomendava expandir a proteção de civis em conflitos 

armados. Em uma de suas recomendações, ele cita o termo “Responsabilidade de Proteger” 

(R2P), que tem como objetivo “construir um entendimento mais amplo sobre o problema da 

conciliação entre a intervenção para a proteção humana e a soberania” (ICISS, 2000, p. 2). 

A Responsabilidade de Proteger abrange três tipos de responsabilidades: Responsabilidade 

de Prevenir; Responsabilidade de Reagir e a Responsabilidade de Reconstruir.   

A primeira diz respeito às causas dos conflitos armados e a outras crises que 

colocam em risco as populações. A prevenção é considerada a dimensão mais importante 

da responsabilidade de proteger e suas opções devem ser esgotadas antes que se 

contemple a intervenção. Mais recursos também devem ser destinados às atividades de 

prevenção. As causas mais diretas e profundas dos conflitos armados estão ligadas as 

situações de pobreza, repressão política e distribuição desigual de recursos. A prevenção, 

                                                
6
 Organização das Nações Unidas para a Supervisão e Trégua. 
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nesse sentido, deve compreender medidas de natureza política, econômica e reformas 

setoriais. (ICISS, 2000) 

A segunda é a Responsabilidade de Reagir, ou seja, dar respostas a situações em 

que as necessidades humanas se colocam em risco, seja por meio de ações coercitivas seja 

por meio de sanções e julgamentos internacionais. Antes de agir diretamente pela força 

militar outras ações devem ser levadas em consideração como sanções econômicas, porém 

seletivas para que não afetem a população já vulnerável, sanções militares ou politico-

democráticas. (ICISS, 2000) 

A terceira é a Responsabilidade de Reconstruir e diz respeito à assistência 

necessária após a intervenção, de modo a recuperar, reconstruir e reconciliar a sociedade 

atingida. Aqueles que participam das forças de intervenção devem, portanto, permanecer no 

terreno e contribuir para a reconstrução, em esforço conjunto com a população local e com 

fundos e recursos fornecidos pela comunidade internacional 7 . As ações pós-conflito 

incluiriam medidas nas áreas da segurança, da justiça e do desenvolvimento, com o objetivo 

de promover o desarmamento, a desmobilização e reintegração de combatentes, além do 

fortalecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito8. Essas politicas são importantes 

para evitarem possibilidades de levantes populares após o fim do conflito. Vale ressaltar que 

uma das funções essenciais das forças de intervenção é garantir a segurança da população 

independentemente de sua origem étnica ou de sua relação com as antigas autoridades do 

território. (ICISS, 2000). 

Simultaneamente com a teoria da Responsabilidade de Proteger, desenvolve-se 

também o conceito de Segurança Humana que protege os civis de ameaças crônicas, como 

fome, doenças e repressão. De acordo o relatório da ONU “Segurança Humana se 

concentra na proteção das pessoas e não na proteção de fronteiras ou territórios”. 

(COMMISSION ON HUMAN SECURITY, 2003. p. 33). Atualmente, a teoria da 

Responsabilidade de Proteger já foi mencionada em resoluções do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas e é bastante questionada por alguns países que afirmam que a 

Responsabilidade de Proteger fere a soberania9 dos Estados. É um assunto ainda muito 

                                                

7 Denomina-se comunidade internacional a associação entre os vários países. O principal objetivo 

dessa associação é a resposta de um conjunto de países a determinadas situações. 

8 Estado de Direito é aquele em que o poder exercido é limitado pela Ordem Jurídica vigente, que irá 

dispor, especificamente, desde a forma de atuação do Estado, suas funções e limitações, até às 

garantias e direitos dos cidadãos. Dessa forma, tanto Estado, quanto seus indivíduos são submetidos 

ao Direito. (Canotilho, 1999). 

9 Quando a soberania se refere ao Direito Internacional, confere aos Estados um poder independente, 

que não admite subordinação a nenhum outro poder, mas que é compartido por muitos entes iguais, 

todos os quais dispõe do atributo da soberania; no campo internacional coexistem muitos soberanos, na 
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recorrente e países como Estados Unidos e Canadá, além da União Europeia, são 

favoráveis à Responsabilidade de Proteger. Em 2011, o assunto voltou à tona com a 

ocorrência da Primavera Árabe na Líbia, na qual o Conselho de Segurança autorizou todos 

os meios necessários à proteção de civis. (ICISS, 2000) 

 

2. 3 Abusos em missões e as implementações feitas para evitá-las 

As Operações de Manutenção da Paz são frequentemente utilizadas pelo Conselho 

de Segurança para garantir a estabilidade, ordem e proteção da comunidade internacional. 

Os pilares destas missões envolvem o consentimento das partes em conflito; a 

imparcialidade; e a não agressão, o que significa que a Missão de Paz só vai usar a força 

em legítima defesa ou em defesa de seu mandato. (LUTZ; GUTMANN; BROWN, 2009). 

Com o grande aumento não apenas do número de Missões de Paz, mas também de 

seus escopos e das funções realizadas por ela, houve um aumento da interação entre os 

participantes da missão e a população local. Entra, então, em evidência um grave problema: 

o abuso e exploração sexual nas Missões de Paz da Organização das Nações Unidas 

(ONU). No decorrer dos anos, os capacetes azuis foram acusados de envolvimento com 

tráfico humano, prostituição forçada, sexo com menores, estupro e troca de sexo por 

alimentos, bens básicos e empregos. (NDULO, 2009). 

O envolvimento de tropas da ONU com o abuso e exploração sexual não se limita a 

um número pequeno de missões. Existem denúncias acerca destas violações na maior parte 

das Operações de Paz realizadas pela Organização, como o caso em que as tropas 

estavam dando alimentos e água em troca de favores sexuais com menores na República 

Centro Africana em 2014. Ou os casos de denúncias de meninas que disseram terem sido 

estupradas por soldados da ONU na República Democrática do Congo, em 2015. Além 

disso, o problema não se limita apenas a algumas categorias dos capacetes azuis (militares, 

policiais e civis). É um problema geral que está presente em uma grande variedade de 

países de diferentes partes do globo. A persistente presença do abuso e exploração sexual 

é enormemente prejudicial tanto para as Operações de Paz quanto para as Nações Unidas - 

seus mandatos são prejudicados e se cria uma imagem negativa da ONU na mídia e 

perante os países. (NDULO, 2009; AS DENÚNCIAS DE ABUSO ..., 2016). 

 

                                                                                                                                                   

sua maioria Estados, os quais, ao ter que se relacionar, criam um sistema de coordenação, 

desenvolvido a partir das ideias de compromissos mútuos e obrigação de cumpri-los de boa fé”. (Vignali, 

1995, pág. 20). 
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2.3.1 Os Abusos de mulheres e as repercussões no âmbito da ONU 

Um dos primeiros casos oficiais de denúncia de abuso sexual por parte dos 

capacetes azuis ocorreu no Camboja. A Autoridade Provisória das Nações Unidas no 

Camboja (UNTAC) foi criticada devido ao envolvimento das tropas de paz na prostituição. 

Durante a presença da UNTAC no país, a quantidade de bordéis e casas de massagem 

aumentou exponencialmente, o número de prostitutas na capital do Camboja passou de 

6.000 para 20.000 e a prostituição infantil e os índices de HIV também aumentaram 

(O’BRIEN, 2004). Os capacetes azuis e civis a serviço da ONU utilizavam os serviços de 

prostituição de forma claramente aberta, o que colocava em risco o apoio da população local 

à missão. (FONTOURA, 2009). A única ação realizada pela Organização foi aconselhar as 

tropas a serem mais discretas e o envio de preservativos para o local. (SIMIC, 2012). 

A inexistência de diretrizes gerais sobre como lidar com o problema do abuso e 

exploração sexual dentro do sistema das Operações de Paz da ONU e a ineficiência das 

respostas individuais para cada missão, pressionaram o Departamento de Operações de 

Manutenção da Paz (DPKO, Department of Peacekeeping Operations, sigla em inglês). O 

mesmo buscou desenvolver, juntamente com o Secretário Geral, uma resposta mais 

abrangente e coordenada para o problema. Dessa forma, foram desenvolvidas diretrizes e 

manuais para utilização em todas as Operações de Paz. As primeiras diretrizes foram 

publicadas pelo DPKO em 1997 e determinavam o padrão de conduta esperado das tropas 

de paz, marcando o início de uma mudança gradual na forma como a questão do abuso e 

exploração sexual era tratada nos materiais da Organização. (SIMIC, 2012).  

Ainda em 1997, o DPKO criou dois documentos sobre a conduta das tropas de paz. 

O primeiro, “Dez Regras: Código de Conduta Pessoal para Capacetes Azuis”, consiste em 

um pocketcard contendo, em linguagem clara e simples, os padrões de conduta esperados 

de cada militar em Operações de Paz. O segundo, “Nós somos capacetes azuis das Nações 

Unidas”, estabeleceu compromissos para as tropas, entre eles o de não se engajar em 

nenhum ato físico, sexual ou psicológico que resultam em dano ou sofrimento. É importante 

notar que nenhum destes documentos apresentava definições ou explicação de termos 

como “atos imorais” ou “dano ou sofrimento sexual”. Além disso, nenhum deles possuía 

caráter obrigatório, consistiam apenas em recomendações. (SIMIC, 2012). 

Em agosto de 1999, o então Secretário Geral, Kofi Annan, publicou um boletim 

referente às forças da ONU e as leis humanitárias internacionais. O documento trata das 

forças da ONU quando em situações de conflito armado, incluindo todos os tipos de 

Operações de Paz. As forças da Organização passaram a ter a obrigatoriedade de respeitar 

as principais regras e princípios fundamentais da lei internacional humanitária, entre eles os 

referentes à proteção de civis, tratamento de civis e pessoas detidas e métodos de combate. 
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A obrigação de proteger os civis inclui especificamente a proibição de ações como tortura, 

estupro, prostituição forçada e demais tratamentos degradantes. Assim, é responsabilidade 

conjunta da ONU e dos Estados que contribuem com as forças de paz garantir que as 

tropas recebam treinamento apropriado acerca dos princípios da lei humanitária 

internacional. Uma dificuldade para a aplicação de regras gerais é o fato de que os países 

contribuintes com tropas ratificaram diferentes instrumentos internacionais. (O’BRIEN, 2004) 

Além dos documentos, existem os Escritórios de Assuntos de Gênero que 

começaram a ser implementados em Missões de Paz a partir de 1999, como no Kosovo e 

no Timor Leste. Estes escritórios têm como principal função agregar perspectivas de gênero 

ao mandato das missões, oferecendo aconselhamento acerca de estratégias políticas e 

apoio técnico. Dessa forma, a implementação destes Escritórios contribui para a evolução e 

conduta de cada missão, que passaram a apresentar conteúdos voltados para o combate do 

abuso e exploração sexual. (SIMIC, 2012). 

Em 2000, pela primeira vez uma resolução do Conselho de Segurança abordou a 

forma desproporcional com que conflitos armados impactam a vida das mulheres. A 

resolução 1325 (S/RES/1325) destacou a relevância de uma participação igualitária das 

mulheres nas iniciativas de prevenção e resolução de conflitos, bem como na manutenção e 

construção da paz. Ademais, o Conselho incentivou que os Estados-membros garantissem 

uma participação equitativa das mulheres nestas questões de promoção da paz e da 

segurança, além de aumentar a participação feminina e incorporar a perspectiva de gênero 

em todas as áreas da construção da paz. (O’BRIEN, 2004). Vários documentos de 

orientação continuaram sendo produzidos. No ano de 2001, a ONU ofereceu aos Estados-

membros materiais para treinamento prévio das tropas, relacionados à conduta e disciplina. 

O DPKO emitiu, em 2002, um “Módulo de Treinamento sobre Gênero e Operações de Paz”, 

que apresentava explicações relacionadas a gênero, sexo e direitos humanos e 

discriminação. (SIMIC, 2012). 

Em outubro de 2003, Kofi Annan redigiu o primeiro Boletim sobre medidas especiais 

de proteção contra o abuso e exploração sexual. Os dois principais pontos destas definições 

consistem na proibição de relações sexuais com menores de 18 anos e de relações sexuais 

em situações nas quais se tira vantagem do outro, independente da idade. (NDULO, 2009). 

Este é um ponto de grande importância sobre o Boletim, pois reconhece que as relações 

entre os capacetes azuis e a população podem apresentar um aspecto significativo de 

desigualdade. Os países que recebem Missões de Paz em seu território frequentemente se 

recuperam de conflitos e apresentam os mais diversos problemas, dessa forma, as 

mulheres destes locais geralmente são pobres, desempregadas, com baixo nível de 

educação e vulneráveis. Assim, mesmo uma relação consensual pode ser desigual e 

abusiva e por isso o Boletim desencoraja fortemente a sua prática. (O’BRIEN, 2004).  
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 Manter relações sexuais ou obter favores sexuais de vítimas vulneráveis é um abuso 

da posição de poder por parte dos capacetes azuis. Todavia, incluir a prostituição nas 

proibições, bem como desconsiderar a possibilidade de uma relação consensual e não 

exploratória, cria uma abordagem na qual as mulheres locais são vistas como vulneráveis e 

impotentes, sempre com necessidade de serem protegidas dos capacetes azuis. (SIMIC, 

2012). Coloca-se as mulheres das áreas que recebem Missões de Paz apenas como vítimas 

e isso gera inúmeras críticas, pois não se leva em conta a própria autonomia dessas 

mulheres.  (NDULO, 2009).  

Ainda que o documento sirva como um referencial de código de conduta para os 

capacetes azuis militares e estes estejam cientes dele, a ONU não tem o poder de 

subordinar os militares aos procedimentos disciplinares da Organização. (NDULO, 2009). O 

objetivo do Boletim, portanto, é o de prevenir e oferecer uma resposta aos casos de abuso e 

exploração sexual, sendo que desde sua publicação, algumas estratégias foram 

desenvolvidas pela ONU para fortalecer a política da tolerância zero explicitada no 

documento. (SIMIC, 2012). Desde a publicação do Boletim de 2003, fica a cargo do 

Secretário geral em exercício emitir, anualmente, um relatório com atualizações sobre os 

casos de abuso e exploração sexual, medidas de prevenção e resposta implementadas pela 

ONU. (PSEA, 2015). 

No entanto desvios de conduta continuam a acontecer, especialmente em áreas 

onde se encontram mulheres e crianças Um estudo feito em 2012 mostrou um aumento da 

prostituição infantil com a chegada das forças de paz da ONU em diversas zonas de 

conflito, com mais de 2.000 casos reportados de violência sexual. (LUTZ; GUTMANN; 

BROWN, 2009). A presença de dados tão significativos e recorrência dos casos de abusos 

levou a criação do Relatório Zeid. 

 

Tabela 1 - Alegações de exploração sexual e abuso para todas as categorias de 
funcionários. 

 

Fonte: Civilians in conflict, 2015  
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2.3.2 O Relatório Zeid 

O Relatório Zeid, criado pelo príncipe Zeid Ra’ad Al-Hussein é um documento que 

apresenta diversas medidas que devem ser tomadas caso ocorram casos de negligência e 

violência das tropas durante o período em que estas se encontram sobre um território 

instável e conflitivo. Também apresenta uma política de tolerância zero aos casos de abuso 

e exploração sexual. (GRASSI apud REMELO, 2011).  

Foi após a grande repercussão negativa resultante dos casos de abuso e exploração 

sexual perpetrado por capacetes azuis na missão da República Democrática do Congo, que 

se iniciou o desenvolvimento de uma resposta abrangente, no âmbito do sistema ONU, para 

estas violações. Ainda que já existissem algumas diretrizes gerais, treinamentos com alguns 

tópicos relacionados a gênero e o Boletim do Secretário Geral do ano de 2003, o Relatório 

Zeid foi um marco. Foi a partir das recomendações deste documento que a ONU começou a 

atuar de forma mais precisa e a desenvolver e aplicar medidas voltadas para o combate e 

erradicação do abuso e exploração sexual nas missões. Isso foi feito de forma gradativa e 

aplicado nas missões em vigência que apresentavam esse tipo de problema. (STERN, 

2015). 

 

2.3.3 Os Abusos psicológicos e as repercussões no âmbito da ONU 

Durante as Missões de Paz, existem abusos físicos e psicológicos contra os grupos 

mais vulneráveis: mulheres e crianças. A violência física é aquela em que uma ação ou 

omissão coloca a vida de uma pessoa em risco. A psicológica é uma ação ou omissão que 

deteriora ou controla as ações da pessoa, como também seu comportamento, crença, ou 

decisões através de intimidação, manipulação, ameaça indireta ou direta, isolamento ou 

qualquer conduta que prejudique a saúde psicológica e o desenvolvimento pessoal. (LEAL, 

2009).  

De acordo com a OMS, o abuso, seja ele de qualquer forma, deixa consequências 

muito profundas nas vitimas, como as referentes à saúde e a felicidade individual. Os 

abusos podem causar várias consequências de longo prazo também, como danos e feridas 

físicas, ou no extremo, a morte das mulheres. A estes últimos estão inclusos os casos em 

que há suicídios e resultado de abortos inseguros; contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis; gravidez indesejada; problemas com a saúde mental como depressão, 

stress, uso de álcool e drogas, entre outras. O abuso também traz consequências 

econômicas e sociais e segundo dados do Banco Mundial (BM) e do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BIRD), pois as mulheres, entre 15 e 44 anos, perdem mais anos de 

vida saudável em função do abuso. (LEAL, 2009). 
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São várias as formas em que os abusos sexuais e psicológicos se traduzem na 

pratica. Um exemplo delas é a forma com que os soldados trocam um “encontro” por 

comida, ou uma quantia muito baixa de dinheiro ou algum emprego. Na República 

Democrática do Congo, casos assim aconteceram. Algumas jovens explicaram que havia 

um “estupro disfarçado de prostituição”, ou seja, após serem abusadas elas recebiam algo 

para que parecesse que elas cobraram por aquilo e que não foi contra a vontade delas. 

(FAGANELLO, 2013). De acordo com o site da BBC (2016), uma criança relatou que 

atendeu a favores sexuais de soldados em troca de água e biscoito, e também houve relatos 

do Human Rights Watch de adolescentes dizendo que foram em busca de comida e os 

soldados as atacavam e ameaçavam suas vidas caso elas contassem para alguém o que 

houve. (AS DENÚNCIAS DE ABUSO..., 2016). Os ambientes em que acontecem as 

Missões de Paz deixam essa situação um tanto pior, pois são situações pós-conflitos, em 

que a economia está em colapso e o sistema de justiça é muito fraco ou até mesmo 

inexistente (STERN, 2015).  

 

2.3.4 Os Abusos de crianças e as repercussões no âmbito da ONU 

Em 1993, ocorreu a Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ), 

primeira missão da ONU no período pós-guerra-fria e a primeira missão a apresentar 

denúncias de abuso de exploração sexual infantil por capacetes azuis. Segundo denúncias 

feitas pelo Save the Children (2013), uma organização internacional que defende o direito 

das crianças no mundo, capacetes azuis recrutaram crianças de 12 a 18 anos para se 

prostituírem. Os envolvidos foram mandados de volta aos seus países de origem sem 

nenhuma medida disciplinar. A ONU realizou investigações e, apesar de não conseguir ter 

provas concretas, confirmou que o problema do abuso e da exploração infantil existia. 

(AMNESTY INTERNATIONAL, 2016; SAVE THE CHILDREN, 2013). 

Em 2002, chegou a conhecimento público um relatório que apresentava dados de 

exploração sexual de crianças por capacetes azuis na Libéria, Serra Leoa e Guiné, onde, 

segundo o relatório, os empregados de organizações locais e internacionais além de 

funcionários de agências da ONU, trocavam ajuda humanitária em troca de serviços 

sexuais, prevalentemente com garotas entre 13 e 18 anos. Com isso viram a necessidade 

de se criar um Grupo de Trabalho sobre Proteção Contra o Abuso e Exploração Sexual em 

Crises Humanitárias, composto por entidades da ONU e entidades não governamentais, 

com o objetivo de estabelecer definições de abuso sexual e exploração sexual, além de 

desenvolver medidas específicas para combatê-los, criando uma abordagem efetiva e sólida 

compartilhada entre todas as agências humanitárias. (AMNESTY INTERNATIONAL, 2015a).  

Já na Libéria mais denúncias de casos de abusos e de exploração sexual infantil 

foram reportadas em 2006. O país enfrentava altos índices de prostituição infantil, com um 
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enorme número de crianças de até oito anos de idade recebendo dinheiro, bens e serviços 

em troca de sexo. O mesmo ocorreu em 2008 nas Missões de Paz da Costa do Marfim, Haiti 

e sul do Sudão. As acusações relatavam envolvimento dos capacetes azuis com prostituição 

infantil, pornografia, agressão sexual e tráfico de crianças. De acordo com relatos, crianças 

de até seis anos foram forçadas a ter relações com funcionários da ONU e outras 

organizações. (CSÀKY, 2008). 

Em relação a todas essas questões, a ONU é bastante repreendida por sua demora 

e falta de respostas e punições. Em 2015, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban 

Ki-moon, criou um Painel Externo de Revisão Independente para examinar as ações das 

Nações Unidas sobre as denúncias de exploração e abuso sexual e fazer recomendações 

sobre como a ONU deveria responder a alegações semelhantes no futuro. Considera-se 

como necessário que a ONU e todos os países que fornecem tropas sigam a política 

declarada de "tolerância zero" no que tange a matéria de exploração e abuso sexual. 

(AMNESTY INTERNATIONAL, 2015a; O’BRIEN, 2004). 

 

2.3.5 Prevenção 

A partir do crescente relato de abusos, a ONU lançou alguns documentos sobre a 

prevenção de tais ações. A estratégia é ter um foco em algumas áreas principais: acabar 

com a impunidade, um envolvimento maior entre a sociedade civil e parceiros externos, 

melhorar as comunicações estratégicas para educação e transparência, e também uma 

maior investigação e suporte às vítimas (CONDUCT AND DISCIPLINE, 2016). Como já 

apresentado, as vitimas de abusos são principalmente as mulheres e as crianças. Sendo 

assim, é importante que a ONU promova um maior equilíbrio entre os sexos e aumentar o 

empoderamento feminino para tentar, de certa forma, combater as condições para tal 

violência (UNITED NATIONS, 2017).   

As Nações Unidas já assumiram que as operações acontecem em circunstâncias de 

risco e que incentivam a exploração e o abuso sexual e que devem ser tomadas medidas 

rígidas para que tais atos sejam detectados, controlados e prevenidos. (UNITED NATIONS, 

2017).  A ONU e outras organizações, como a União Africana, já reconhecem a existência 

dos abusos e planejam desenvolver módulos específicos quanto à exploração e abusos 

sexuais e sua denúncia, como uma linha telefônica única através da qual comunidades 

possam denunciar as ações dos capacetes azuis. (STERN, 2014).  

Sendo assim, o primeiro passo para a prevenção de abusos seria um maior 

compartilhamento de informações internamente e também externamente. Um dos principais 

fatores que contribuem para os atos é uma má formação. Dessa forma, uma formação mais 

especifica e melhorada seria uma das medidas mais eficazes. (STERN, 2015).  
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Outra forma de prevenção inclui também educar as comunidades locais sobre o que 

é exploração e abuso e sobre a denúncia destas ocorrências. Um exemplo disso seria a 

transmissão de “talk shows” em rádios comunitárias da Libéria em que em que líderes 

religiosos discutiram sobre como e onde denunciar as ações dos capacetes azuis que 

estavam no país, atividades de sensibilização da comunidade jovem no Congo, e uma 

campanha nacional no Sudão do Sul chamada “16 dias de ativismo contra a violência de 

gênero” em que incorporou mensagens publicas encorajando as mulheres que foram 

abusadas. Tal campanha envolveu cantores locais conhecidos em que explicavam sobre a 

prevenção através da música. Tais esforços de conscientização são feitos para que a os 

abusos e explorações sexuais não sejam vistas como aceitáveis ou normais (STERN, 2015).  

 

2.3.7 Os Acordos formulados 

 

Acordo do Status das Tropas: de acordo com Tamya Rebelo, o Acordo do Status das 

Forças (SOFA) é um acordo firmado em 2004, entre a ONU e o Estado anfitrião. O 

documento define que através de implementações legais o “Estado anfitrião reconhece que 

o país que contribuirá com tropas terá jurisdição criminal e disciplinar exclusiva sobre todos 

os militares do seu contingente em atuação no país estrangeiro.” Ou seja, as leis locais do 

país onde está ocorrendo a Missão de Paz não serão válidas para os militares, “mesmo que 

esses sejam flagrados cometendo algum ato considerado como crime pela legislação local”. 

(REBELO, 2009). 

 

O Memorando de Entendimento: o Memorando de Entendimento (MoU) é um acordo 

firmado em 2004, entre a ONU e o país que envia os componentes militares. Segundo 

Rebelo, tal documento tem como foco as questões relativas aos aspectos administrativos e 

logísticos da relação entre esses atores. É explícito que a jurisdição disciplinar sobre as 

tropas é apenas dos países contribuintes. Ou seja, ambos os documentos, tanto o MoU 

quanto o SOFA, tem como base a preservação da jurisdição disciplinar do Estado 

contribuinte sobre os seus nacionais - garantindo que os países vão contribuir com tropas, 

mas nem a ONU e o país anfitrião podem impor as medidas punitivas contra os soldados 

acusados de atos de violência sexual, por exemplo. Ou seja, mesmo que as Nações Unidas 

tentem disciplinar os soldados das Missões de Paz, somente os Estados que enviam 

contingentes dispõem de poder disciplinar e punitivo de jure sobre eles. (REBELO, 2009). 

 

Imputabilidade das Tropas: de acordo com as medidas tomadas pela ONU e assinadas 

com o país contribuinte, tanto de recursos financeiros quanto de staff, quando um soldado é 
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acusado de desvio de conduta, este deve ser repatriado ao seu país de origem. Contudo, de 

acordo com o Relatório Zeid, os soldados geralmente não são punidos quando retornam ao 

seu país e isso cria a sensação de que eles estão imunes a qualquer tipo de punição, o que 

caracteriza o termo imputabilidade. As principais razões que levam a esta chamada 

imputabilidade das tropas são: o país deseja evitar que os seus soldados sejam 

estigmatizados como perpetradores de violência; há falta de evidências suficientes para 

serem apresentadas durante as investigações sobre os abusos, afetando o julgamento; e 

existe incompatibilidade entre a legislação de país do soldado e a legislação do país onde o 

delito ocorreu. (REBELO, 2009). 

 

2. 4 O uso da Tecnologia de Informação em Operações de Paz 

Existem alguns fatores que ajudariam as Missões de Paz da ONU a serem mais 

bem-sucedidas e melhor implantadas. Uma delas é o uso mais eficaz da tecnologia que, 

segundo o Painel de Peritos em Tecnologia e Inovação para Manutenção da Paz das 

Nações, pode ajudar muito em Missões de Paz em áreas que envolvem a consciência 

situacional e execução de mandatos e proteção. (WHAT’S IN BLUE, 2016). 

Porém, o uso da tecnologia comum aos exércitos de vários países é ainda um 

desafio para o âmbito das Operações de Paz e tem se tornado cada vez mais uma pauta 

nas discussões ONU, visto que é uma das metas que a organização quer alcançar. No ano 

de 2015, o Departamento de Operações de Paz da ONU (DPKO), juntamente com o 

Departamento de Apoio de Campo das Nações Unidas (DFS), lançou o Painel sobre 

Tecnologia e Inovação na Manutenção da Paz da ONU. Tal documento recomenda 

maneiras em que a tecnologia pode ser utilizada para que a eficiência e a eficácia nas 

missões sejam maiores.  (WHAT’S IN BLUE, 2016).   

Sugere-se também que é preciso utilizar da tecnologia disponível, principalmente as 

tecnologias de informações móveis. O relatório afirma que a ONU precisa de um uso mais 

constante da tecnologia para que se crie uma cultura de inovação no sistema (UNITED 

NATIONS, 2015a). De acordo com o Secretário Geral da ONU, a adoção das tecnologias 

disponíveis pode  trazer grandes melhorias, como também aumentar a segurança e a 

proteção da organização e dos civis. Além de melhorar a segurança dos capacetes azuis, 

um uso melhor da tecnologia pode também ajudar na comunicação e reduzir o impacto ao 

meio ambiente. (WHAT’S IN BLUE, 2016).   

Para que tudo isso aconteça é preciso promover treinamentos e testes de tais 

tecnologias para que elas possam ser manuseadas de forma correta e eficiente pelos 

soldados. Um maior uso das tecnologias, porém, envolve dificuldades como o custo e efeito, 

segurança e confidencialidade dos dados utilizados e informações, e também uma 

dificuldade em como fazer que a cooperação entre os países fornecedores de tropas exista, 
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pois apesar de um relativo apoio à ONU, alguns deles têm certas preocupações 

relacionadas aos impactos que certos padrões elevados do uso de tecnologia poderiam 

causar às Operações de Paz. (WHAT’S IN BLUE, 2016).   

No ano de 2015, o DPKO e o DFS continuaram a apresentar suas recomendações 

de acordo com o Painel e tomar certas medidas para apoiar a integração do uso de 

tecnologias nas Missões de Paz, através da implementação de sistemas para facilitar a 

comunicação, uma maior infraestrutura e a cooperação com os países que fornecem tropas 

para capacitar e equipá-los com instrumentos e habilidades  modernas. (UNITED NATIONS, 

2015b).  

Já se tornou claro para os especialistas da ONU de que é preciso o avanço da 

tecnologia para conseguir confrontar os desafios do século XXI. Toda Missão de Paz deve 

ter, ao menos, um nível tecnológico semelhante ao das maiorias das tropas militares dos 

países membros do CSNU. Todas as tecnologias que hoje são utilizadas nas muitas 

organizações no mundo precisam ser usadas nas missões. Para isso, os países membros 

podem contribuir através de treinamentos para as tropas e também deixando suas 

tecnologias disponíveis para serem utilizadas por todos os outros países membros nas 

missões. Dentre as novas tecnologias, busca-se utilizar equipamentos para ajudar o meio-

ambiente e deixar a área em um estado melhor do que foi encontrada , como também meios 

de encontrar água para os civis. (TECHNOLOGY BOOST..., 2015).  

 Um fator muito relevante do uso das tecnologias é que se elas fossem utilizadas nas 

missões poderiam ajudar na denúncia dos abusos dos capacetes azuis. Como o especialista 

Walter Dorn mesmo disse em uma entrevista, o uso de tais tecnologias poderiam servir para 

coletar evidências para as acusações, como seria o caso de câmeras que os soldados 

deveriam usar a todo momento sem ter a opção de desligá-las. (SHAKER, 2015).  

Por fim, para que as missões sejam eficazes nos dias de hoje, a ONU precisa 

melhorar suas capacidades tecnológicas, como também saber quais tecnologias estão 

sendo usadas pelas partes conflitantes em áreas devastadas. Mesmo sendo uma meta, o 

que a ONU tem feito para a implementação de tecnologias é insuficiente. Apenas nos 

últimos anos é que se tem falado cada vez mais nesse tópico, e o fato de precisar de um 

acordo entre os países faz com que seja uma coisa ainda mais difícil de acontecer. De toda 

forma, é importante dizer que desde 2012 há alguns poucos avanços, comparados  aos 

anos anteriores. (DORN, 2016).  

 

2. 5 As Operações de Paz vigentes no ano de 2017 

Há no momento 16 Missões de Paz vigentes até esse ano de 2017. Vale ressaltar 

que dentre elas, as que tiveram mais denúncias de abusos foram as dos países africanos. 
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(AS DENÚNCIAS DE ABUSO..., 2016). Segue abaixo uma breve explicação de algumas 

delas: 

 

2.5.1 UNTSO 

 A UNTSO é caracterizada por ser a primeira operação estabelecida pelas Nações 

Unidas, e se iniciou no ano de 1948 (UNTSO, 2016). Com o plano da divisão da Palestina, 

em 1947, houve vários combates entre os Árabes Palestinos e os Estados Árabes, por estes 

últimos não aceitarem a divisão. Em 29 de maio de 1948, o Conselho de Segurança decidiu 

que deveria haver uma trégua entre as partes e ela deveria ser supervisionada pela ONU 

com a ajuda de militares. O grupo ficou conhecido como Organização das Nações Unidas 

para a Supervisão da Trégua (UNTSO). As atividades do UNTSO são organizadas entre 

Egito, Israel, Jordânia, Líbano e República Árabe Síria. (UNTSO BACKGROUND, s/d).  

 

2.5.2 UNMOGIP 

Com a adesão da Caxemira à Índia em 1947 houve uma grande disputa entre Índia e 

Paquistão. E, em 1949, o Conselho de Segurança autorizou a missão de cessar-fogo entre 

os países no Estado de Jammu e da Caxemira. A missão ficou conhecida como United 

Nations Military Observer Group in India and Pakistan 10(UNITED NATIONS, s/d c).  

 

2.5.3 UNFICYP 

A UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus11) foi criada inicialmente 

em 1964 para que os combates entre as comunidades cipriota grega e cipriota turca fossem 

evitados. Como não conseguiram chegar a nenhuma solução, eles permaneceram na ilha 

para supervisionarem o cessar-fogo e realizarem atividades humanitárias (CONTRIBUTING 

TO A POLITICAL..., s/d a).  

 

2.5.4 UNIFIL 

Em março de 1978, o Conselho de Segurança criou a United Nations Interim Force in 

Lebanon12 (UNIFIL) para que se realizassem a retirada dos israelenses do Líbano, e a 

restauração da segurança e da paz no país, permitindo, assim, que o governo recuperasse 

sua autoridade (MONITORING CESSATION..., s/d e).  

 

                                                
10

 Grupo de Observadores Militares das Nações Unidas para Índia e Paquistão 

11
 Força das Nações Unidas para Manutenção da Paz no Chipre 

12
 Força Interina das Nações Unidas no Líbano 
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2.5.5 UNMIK 

Após a intervenção da OTAN no Kosovo, que foi seguida de violações dos direitos 

humanos pelas autoridades sérvias, houve vários confrontos entre o exército de Kosovo e 

as forças iugoslavas. Em 1999, o Conselho de Segurança autorizou que os Estados 

Membros interferissem para estabelecer uma segurança no país, desmilitarizassem o 

Exército de Libertação do Kosovo (KLA) e facilitassem, de certa forma, o retorno dos 

refugiados de guerra afetados por tal conflito. Ao Secretário Geral da ONU foi solicitada uma 

presença civil internacional, que ficou conhecida como Missão de Administração Provisória 

das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK). (UNITED NATIONS, s/d g).  

 

2.5.6 MINUSTAH 

Em 2004, se estabeleceu a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti 

para ajudar a monitorar, reestruturar e reformar a Polícia Nacional do Haiti, como também 

ajudar no desarmamento e auxiliar a restauração e manutenção das leis do país. Durante 

todos esses anos, vários ajustes foram feitos na missão para adaptá-la aos conflitos 

gerados pela deposição do presidente Jean-Bertrand, de acordo com a política 

relativamente pacifista que prevalecia no país até então. Atualmente, os haitianos 

demonstram insatisfação pela longa permanência de tropas da ONU no seu país. Em 2011 

e em 2013, o senado haitiano aprovou resoluções exigindo o fim da MINUSTAH, sendo 

aprovada por unanimidade em ambas as votações. Entretanto, o Conselho de Segurança da 

ONU decidiu manter as tropas no Haiti até 2016. (UNITED NATIONS, s/d d).  

 

2.5.7 UNAMID 

Com a guerra em Darfur em 2003, entre o Governo do Sudão, milícia e grupos 

rebeldes, ocorreram conflitos durante dois anos seguidos, provocando a morte de muitas 

pessoas. Em 2007, foi estabelecida a Missão das Nações Unidas e da União Africana em 

Darfur (UNAMID) para contribuir com assistência humanitária, monitoramento e verificação 

dos acordos de cessar-fogo implementados, contribuição e promoção dos direitos humanos. 

A missão em Darfur foi uma das mais acusadas de abusos por parte dos capacetes azuis 

(AS DENÚNCIAS DE ABUSO..., 2016).  

 

2.5.8 MONUSCO 

Após o genocídio de Ruanda em 1994 e o estabelecimento de um novo governo no 

país, se iniciou uma guerra, em 1996, entre Tutsis e Hutus e grupos rebeldes liderados por 

Laurent Désiré Kabila. Este último tomou a capital em 1997 e renomeou para República 

Democrática do Congo. O país continuou em conflito por vários anos, até que em 2010 o 
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Conselho de Segurança autorizou a Missão das Nações Unidas na República Democrática 

do Congo (MONUSCO) para proteger os civis, defender os direitos humanos e apoiar o 

governo para o estabelecimento da paz. É a maior e mais cara missão da ONU em atuação. 

(UNITED NATIONS, s/d f).  

 

 

3 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS 

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH) representa o compromisso do mundo com os ideais universais de dignidade 

humana, tendo como intuito promover e proteger todos os direitos humanos. O Escritório do 

ACNUDH faz parte do Secretariado das Nações Unidas e tem sede em Genebra. As 

prioridades temáticas do ACNUDH são: o fortalecimento dos mecanismos internacionais de 

direitos humanos; reforço a igualdade e combater a discriminação; combate à impunidade e 

o reforço da responsabilização e do Estado de direito; integração dos direitos humanos ao 

desenvolvimento e a esfera econômica; alargamento do espaço democrático; e alerta e 

proteção dos direitos humanos em situações de conflito, violência e insegurança. (OHCR, 

2017b). 

Exercem a função apoiando o trabalho dos mecanismos de Direitos Humanos das 

Nações Unidas13, incluindo os órgãos e tratados criados para monitorar o cumprimento 

desses direitos pelos Estados ratificadores dos principais tratados internacionais de Direitos 

Humanos e dos Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos. Fortalecem o 

cumprimento dos Direitos Humanos em todo o sistema das Nações Unidas e trabalham para 

assegurar a aplicação das normas reconhecidas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos14, promovendo a ratificação e a aplicação universal dos principais tratados do 

respeito pelo Estado de direito. Há uma série de maneiras pelas quais o trabalho de campo 

do ACNUDH ajudam nos esforços para tornar o total respeito aos direitos humanos uma 

realidade. Eles não só monitoram a situação dos Direitos Humanos nos países, mas 

também ajudam a fortalecer a capacidade dos Estados-Membros e outros detentores de 

deveres para abordar questões de Direitos Humanos. (OHCR, 2017c). 

 

3.2 Estrutura do comitê 

O ACNUDH possui um escritório na sede das Nações Unidas em Nova York e outros 

escritórios regionais em diversos países e regiões. Além do Gabinete Executivo do Alto 

                                                
13

  São organismos que monitoram e cooperam com as obrigações e compromissos assumidos pelos 
Países-Membros das Nações Unidas decorrentes de tratados e outros instrumentos internacionais de direitos 
humanos. 

14
 Para acessar o documento completo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html 
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Comissário, que lida com as negociações de paz e do Alto Comissário Adjunto, responsável 

pelas implementações de tais negociações, o ACNUDH tem quatro divisões principais: 

1. A Divisão de Investigação e Direito ao Desenvolvimento (RRDD) que é 

responsável pela investigação temática e desenvolvimento de políticas públicas, integração 

de direitos humanos em todas as áreas de trabalho do sistema das Nações Unidas, 

desenvolvimento de ferramentas e pacotes de aprendizagem e fornecimento de 

conhecimentos especializados relacionados aos Direitos Humanos; 

2. A Divisão de Tratados de Direitos Humanos (HRTD) que é responsável por 

apoiar o trabalho dos dez órgãos de tratados de Direitos Humanos15 que têm como objetivo 

monitorar a implementação a nível nacional desses tratados; 

3. A Divisão de Operações de Campo e Cooperação Técnica (FOTCD) que apoia 

o trabalho de campo na área de Direitos Humanos e lidera o envolvimento do ACNUDH com 

os países nessas questões; 

4. O Conselho de Direitos Humanos e a Divisão de Procedimentos Especiais 

(HRCSPD) que fornecem apoio substantivo e organizacional ao Conselho de Direitos 

Humanos (CDH), ao seu mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU), procedimentos 

especiais e outros órgãos subsidiários. 

Seções dedicadas à Direção Executiva e Gestão são responsáveis pelas principais 

funções administrativas, de programação, de coordenação e de divulgação, inclusive em 

relação à sociedade civil. Estas seções estão associadas ao Escritório de Nova Iorque do 

Alto Comissariado para os Direitos Humanos que, por sua vez, representa o Alto Comissário 

em Nova Iorque. O Escritório trabalha para a integração efetiva das normas de direitos 

humanos no trabalho dos órgãos e agências de Nova Iorque, processos de desenvolvimento 

de políticas e iniciativas de informação pública. (OHCR, 2017d). 

Em relação às reuniões do Comitê, elas são divididas entre sessões de debate geral 

e exposição de informações (temas específicos solicitados pelo próprio ACNUDH). Após 

intenso debate referente às informações apresentadas, os Estados-membros fazem a 

versão inicial do relatório anual. Esse relatório tem um caráter recomendatório e é uma 

compilação de medidas a serem tomadas tanto pelos Estados, como pelo ACNUDH, 

baseados nas discussões feitas previamente. Os Estados-membros participam dos debates 

e redigem juntos propostas de resolução. O comitê tem a autonomia de criar tanto medidas 

preventivas, quanto propostas recomendatórias na temática que esta sendo discutida 

(OHCR, 2017d). 

 

                                                
15

 Para saber quais são os 10 Órgãos dos Tratados, favor acessar: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/2_1/IIPAG2_1_2.htm 
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3.3 Financiamento 

As necessidades globais de financiamento do ACNUDH só são cobertas pelo 

orçamento ordinário das Nações Unidas a uma taxa de cerca de 40%, sendo o restante 

proveniente de contribuições voluntárias dos Estados-Membros e de outros doadores, como 

a Comissão Europeia e a Liga Árabe . O orçamento ordinário das Nações Unidas, aprovado 

pela Assembleia Geral de dois em dois anos, é financiado a partir de contribuições fixas de 

cada Estado-Membro de acordo com uma fórmula que leva em conta a dimensão e a força 

da economia nacional de cada membro. (OHCR, 2017a). 

 

4 POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 Todas as delegações presentes neste comitê são de extrema importância para os 

debates e as questões que serão levantadas, porém algumas se destacam pela relevância 

que apresentam perante o tema dos abusos dos capacetes azuis nas Missões de Paz da 

ONU. Países que estão envolvidos diretamente com as missões, seja por apresentar tropas 

em seu território ou por contribuir com staff, são alguns dos atores que ocupam essa 

posição no ACNUDH 2017. Vale ressaltar, mais uma vez, que todas as delegações são 

importantes para as discussões.  

 

4.1 República Democrática do Congo 

Depois de duas guerras que afetaram a República Democrática do Congo 

(RDC) entre 1996 e 2003, o governo da RDC não conseguiu estabelecer a sua 

autoridade em todo o vasto país, influenciando a formação de grupos armados 

estrangeiros e locais, particularmente no leste. Estes grupos lutaram entre si e com 

o exército congolês (FARDC) pelo poder, defesa das suas comunidades e pelo 

controle dos recursos naturais. A confrontação permanente destes grupos com o 

exército nacional da RDC resultou em abusos generalizados de direitos humanos 

cometidos por todas as partes, incluindo tortura, desaparecimentos forçados, 

violência sexual, recrutamento de crianças-soldado, execuções extrajudiciais e 

prisões ilegais. (AMNESTY INTERNATIONAL, 2013).  

A missão instalada no país (MONUSCO) para solucionar os problemas da 

região, teve diversos atrasos e falhas ao longo do seu percurso. Os vários acordos 

de paz que incluíam disposições sobre a integração de grupos armados nas 

FARDC tiveram pouco impacto e pouco do que foi proposto com o objetivo de 

integração foi alcançado. Sob ameaça dos grupos armados e do exército congolês, 

os civis se apoiaram na missão e nos capacetes azuis para proteção. O Conselho 

de Segurança da ONU permitiu a MONUSCO usar a força para proteger os civis 
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sob ameaça iminente de violência física. Foi também demandado que os 

integrantes da missão apoiassem operações militares lideradas pelo exército 

congolês. A MONUSCO depende em parte do exército congolês, cujas debilidades 

constituem um desafio adicional à sua capacidade de implementar o seu mandato 

de proteção. (AMNESTY INYERNATIONAL, 2015b). 

O governo congolês apoia a MONUSCO, pois desta forma ele pode 

enfrentar os desafios de segurança e acabar com a guerra civil, sua meta 

primordial. Porém, existem ressalvas quanto à ação dos capacetes no território, 

pois há um crescente aumento nos números de casos de abusos sexuais 

registrados pelos capacetes azuis contra civis. A ONU admitiu que a República 

Democrática do Congo não era um caso isolado quando se tratava de abusos e 

isso despertou a atenção internacional, levando a organização a realizar suas 

próprias investigações. (UNITED NATIONS, 2006). 

 

 

Figura 1 – Operações de Paz da ONU em vigência no ano de 2017-02-16 

 

Fonte: United Nations, 2017 

 

 

4.2. Haiti 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a missão das Nações 

Unidas para a estabilização no Haiti entrou em vigor em 2004 e foi criada com o objetivo de 

estabilizar o país, restaurar a ordem, pacificar e desarmar grupos guerrilheiros e rebeldes, 

promover eleições livres, fornecer alimentos e desenvolver o crescimento institucional e 

econômico do país. (MISSÃO DE ESTABILIZAÇÃO..., s/d). 

Desde a chegada da MINUSTAH o Haiti vem alcançando melhorias, o país desde 

então já teve duas eleições presidenciais democráticas, sua crise pós-terremoto vem sendo 

gradativamente superada, além de reprimir as gangues que dominavam as grandes cidades. 

Contudo, o país ainda sofre muitos com questões politicas. (MURAKAWA, s/d). 
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A missão é muito bem vista pela sociedade haitiana e pelo atual presidente Moïse, 

pois sua permanência, com toda estrutura, atrai um benefício indireto, que faz muita 

diferença no país. Há uma grande quantidade de recursos que, indiretamente, são injetados 

na economia do Haiti, como os salários dos executivos que estão aqui; as aquisições 

institucionais da ONU, como compra de combustível e manutenção das viaturas. Ocorrendo 

um efeito positivo na sociedade e contribuindo para a não rejeição da missão. (MISSÃO DE 

ESTABILIZAÇÃO...,s/d). 

 

4.3 Bangladesh 

As Operações de Paz são uma contribuição chave da ONU para a paz mundial e o 

envio de tropas é essencial para a manutenção da mesma. A Índia, junto com o Bangladesh 

e o Paquistão são os que mais contribuem com o envio de pessoas. Cada país contribui 

com cerca de 10 mil tropas aproximadamente, equivalente a 11% a 13% do total de 

participantes nas Operações de Paz. (BRAGA, 2012).  

Em 2015, o Bangladesh foi o que mais enviou tropas com mais 10 mil soldados, 

policiais e militares, seguido do Paquistão e depois Índia que além de mandar tropas 

também mantém um centro de treinamento em manutenção da paz da ONU. Existem vários 

motivos para que esses países se interessem por mandar tropas para a manutenção de paz, 

como disse Omar Hamid, diretor de risco do país da Ásia-Pacífico na empresa analítica 

global IHS. Para ele os países do sul da Ásia tendem a ter grandes exércitos, devido ao seu 

grande contingente militar e populacional, e é muito benéfico para eles enviarem tropas, pois 

seus integrantes são capazes de ganhar muito mais do que seus salários em seus países 

de origem. E do ponto de vista dos países, diz o analista Hamid, o envio mantém suas 

tropas lucrativamente empregadas. (DOMÍNGUEZ, 2016).  

 

Tabela 2 – Maiores Contribuintes de staff militar para as Operações de Paz da ONU 

em 2012 
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Fonte: United Nations, 2012 

 

4.4 União Africana 

A União Africana (UA) representa um membro observador e tem importância ao se 

discutir a cooperação com entidades regionais. Sua primeira atuação junto a ONU ocorreu 

durante a Missão de Paz das Nações Unidas em Darfur, a UNAMID, na qual foi 

imprescindível que uma grande parte das tropas viessem de países africanos, pois o 

governo de Darfur demandava uma maior representatividade do continente africano nas 

Missões representando a UA. Mesmo com grande participação e apoio observa-se que a 

maioria dos soldados que são acusados de crimes sexuais durante missões possuem 

nacionalidade africana ou sub-saariana. (UNITED NATIONS, 2006). 

 

4.5 União Europeia 

A União Europeia (UE), também um membro observador, participa das reuniões com 

o intuito principal de ser um suporte para a representação de países que contribuem com 

recursos financeiros, como Alemanha, Reino Unido e França. Possui forte tendência ao 

diálogo diplomático e a sua cooperação com as Operações de Manutenção da Paz da ONU 

é, portanto, fundamental para a evolução e fortalecimento das mesmas. (UNITED NATIONS, 

2006). 

 

4.6 Human Rights Watch 

A organização Human Rights Watch  age por meio da criação de relatórios sobre 

violações à carta dos direitos humanos, bem como a outras normas relativas aos direitos 

humanitários a nível internacional. Com o objetivo de chamar a atenção pública para abusos 

existentes, e criar pressão sobre os governos, estes relatórios resultam em cobertura nos 

meios de comunicação locais e internacionais. Sua metodologia é: investigar, denunciar e 
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pressionar. Foi uma das primeiras organizações a denunciar os casos de abusos de 

capacetes azuis em Missões de Paz e pressionou a ONU a admitir grande número de 

ocorrências e a mudar sua atitude com relação a este cenário. (FORTE, 2014). 
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5 QUESTÕES RELEVANTES PARA AS DISCUSSÕES 

Algumas das questões que devem, em certa medida, guiar as discussões, debates e 

negociações a serem realizadas no Comitê, são: 

 Quão eficientes foram as reformas e medidas utilizadas durante as Missões de Paz, 

e quais são as áreas que ainda precisam de futuras ações? 

 Como  as  Operações   de   Manutenção da Paz   da   ONU   podem   incorporar   os   

princípios   da Responsabilidade de Proteger e dos outros acordos implementados? 

 Como garantir que mulheres e crianças sejam adequadamente protegidas durante as 

Missões de Paz da ONU?  
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. Contudo, 

cabe a ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua importância 

dentro das discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica as delegações que 

serão mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma demanda média, 2 uma demanda 

alta, e 3 uma demanda alta e constante.  

Legenda 

 

Representações pontualmente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Legenda 

 

República Islâmica do Afeganistão  

República da África do Sul  

República Federal da Alemanha  

Comunidade da Austrália  

República Popular de Bangladesh  

Bósnia e Herzegovina  

República Federativa do Brasil  

Reino do Camboja  
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Canadá  

República do Chade  

República Popular da China  

República da Costa do Marfim  

Reino da Dinamarca  

República Árabe do Egito  

Reino da Espanha  

República Democrática Federal da Etiópia  

Estados Unidos da América  

República de Fiji  

República Francesa  

República Islãmica da Gâmbia  

República do Gana  

República do Haiti  

República da Índia  

República Italiana  

Japão  
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Reino Hachemita da Jordânia  

Mongólia  

República da Namíbia  

Reino do Nepal  

República Federal da Nigéria  

Reino da Noruega  

Reino dos Países Baixos  

República Islâmica do Paquistão  

República do Quênia  

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte  

República Democrática do Congo  

República Ruandense  

Federação Russa  

República do Senegal  

República da Serra Leoa  

República Democrática Socialista do Sri 

Lanka  

República do Sudão  
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República Democrática de Timor-Leste  

República da Turquia  

República de Uganda  

República Oriental do Uruguai  

República do Zimbábue  

Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(Membro Observador)  

Human Rights Watch (Membro Observador)  

República da Coreia  

República da Libéria  

União Africana (Membro Observador)  

Anistia Internacional (Membro Observador)  
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