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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

Prezados Senhores Delegados, é com grande satisfação que lhes apresentamos a
equipe deste comitê, que irá recebê-los de braços abertos para a 19ª Edição do MINIONU,
para tratarmos da polêmica situação da República Centro-Africana.
Queridxs Delegadxs, venho desejar-lhes as boas-vindas
ao CPSUA-CSNU 2018. Meu nome é Pedro Henrique Dias Filho
e juntamente com as incríveis diretoras assistentes que abaixo
se apresentam formamos a mesa diretora desse comitê. Estou
cursando o 6º período de Relações Internacionais e minha história no MINIONU se iniciou no meu primeiro período, em 2015,
onde fui voluntário. Nos 2 anos sequentes, fui diretor assistente
e agora tive a oportunidade de desenvolver meu próprio comitê.
O projeto desse comitê surgiu a partir de indignações relativas
às violações de Direitos Humanos no mundo, mas em especial na República CentroAfricana, país que sofre com um conflito interno e não consegue sequer garantir os direitos
básicos aos civis. No dia a dia, sou uma pessoa bem tranquila, gosto muito de conhecer e
aprender coisas novas e amo toda forma de expressão artística. A música se faz muito presente no meu cotidiano, sem contar meu vício por livros (confesso que os compro mesmo
ainda não tendo lido todos os que tenho). Ademais, gostaria de desejar que vocês tenham
uma excelente preparação para o MINIONU e que venham bem animados, pois estamos
preparando tudo com muito carinho.
Olá futuros delegados do CPSUA-CSNU! Meu nome
é Anna Luisa Araujo, tenho 20 anos e serei diretora assistente deste comitê maravilhoso. Minha trajetória no MINIONU começou em 2014, quando minha escola, do interior de
Minas Gerais, veio pela primeira vez ao evento e pôde conhecer esse universo maravilhoso que é o das simulações.
Desde então, nunca mais parei! Em 2015 auxiliei na fundação de uma simulação, nessa minha escola, para que mais
alunos pudessem ter acesso e que também pudessem desenvolver habilidades de oratória e
fala em público. Em 2016, quando mudei para Belo Horizonte e comecei o curso de Relações Internacionais, tive o privilégio de ser voluntária de logística do MINIONU e pude
acompanhar o evento de fora, pela sua estrutura. Em 2017, fui diretora assistente da OIT,
onde tive o prazer de conhecer delegados e auxiliá-los no debate sobre o combate à escravidão moderna. Neste ano de 2018, estou em um comitê cujo tema não é da minha zona de
conforto, trata-se de um assunto que causa uma montanha russa de sentimentos a cada
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pesquisa, reportagem e vídeo que assisto sobre. Espero que o MINIONU seja para vocês
um pouco da imensidão que ele representa para mim! Bons estudos e bom debate!
Olá senhores delegados! Meu nome é Karoline Tübben
e tenho 19 anos. Estou cursando o 4º período de Relações Internacionais e tenho o prazer de ser diretora assistente desse
comitê. Nascida e criada aqui mesmo, em Belo Horizonte, tenho
o sonho de conhecer o mundo. Minha história com o MINIONU
começa em 2015, quando participei do evento como delegada.
Dois anos mais tarde adentrei o projeto como voluntária de um
comitê histórico, a Conferencia de Berlim, e hoje, com muita
gratidão, tenho a oportunidade de ser diretora assistente desta
união dos Conselhos da ONU e Africano. Na academia, a perspectiva histórica me atrai,
assim como os debates de descolonização e assuntos voltados às discussões de segurança. Em aspectos regionais o continente africano é assunto da maioria dos meus projetos
acadêmicos, como a minha trajetória do MINIONU já indica. Já na minha vida pessoal, tendo
a ser mais caseira, troco qualquer festa por uma noite de maratonas de séries. Além disso,
música é o meu principal vício. Enfim, preciso frisar o quão alegre e ansiosa estou por esse
comitê que traz uma discussão deveras pertinente e necessária nesse momento do sistema
internacional. Será um prazer simular com vocês!
Olá, meu nome é Marina d’Ávila Lemos Gontijo, tenho 21
anos e estou cursando o 2º semestre de Relações Internacionais. Essa é minha terceira participação no MINIONU. Ainda no
ensino médio, participei como delegada, representando Moçambique no comitê da OTAN. Em 2017 participei como voluntária,
novamente na OTAN, abordando o tema da guerra no Kosovo.
Este ano sou Diretora Assistente nesse lindo comitê! Sou muita
apaixonada pelo curso de Relações Internacionais e procuro,
através do MINIONU, transmitir esse amor para os alunos do
ensino médio e, de certa forma, inspirá-los. Considero-me uma sonhadora, sempre idealizando um mundo melhor e me imagino como uma agente capaz de diminuir as injustiças e
as desigualdades no mundo. Tudo o que faço e me envolvo, procuro fazer com amor, felicidade, respeito e entrego-me de corpo e alma, pois imagino que dessa forma é possível inspirar e ser inspirada. Minha ideologia de vida é viver o agora. Então prefiro estar sempre de
bem com meu corpo e com as pessoas ao meu redor. Não admito falta de respeito e preconceitos, assim como não gosto de perder tempo deixando coisas ruins me afetarem. Procuro sempre enxergar o lado bom das coisas, então provavelmente estarei sorrindo quando
você me conhecer.
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Esta seção contará com a explanação do tema a partir de uma visão mais aprofundada. Para isso, discutiremos questões como o contexto histórico da República CentroAfricana (RCA), passando pelas causas da guerra civil e a escalada do conflito naquele território. Serão abordadas também as missões de paz, conhecidas como Operações de Peacekeeping, além de um aprofundamento na Missão Multidimensional Integrada das Nações
Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA). Em seguida, refletirse-á sobre o Conselho de Direitos Humanos, a abordagem geral desses direitos, como eles
estão sendo violados no território centro africano e que organizações estão atuando para
amenizar as consequências dessas violações.
Essa temática é extremamente importante, visto que hoje a questão dos Direitos
Humanos está em alta e a onda de autoritarismo se vê constante em diversos países do
mundo. Podemos identificar uma espécie de retrocesso das conquistas em Direitos Humanos, que estão sendo ignorados e sobrepujados pela vontade de minorias de governantes,
militares ou ainda, por uma parcela da sociedade que possui mais poder.

2.1 Contexto histórico

A República Centro-Africana (RCA), assim como Chade, Gabão, Camarões e República do Congo, é uma ex-colônia da França que se tornou independente em 1960. Era considerada de pouca importância e até os anos 1990 viveu sob regimes autoritários e trocas
de poder permeadas de violência. “A França manteve sua influência sobre o país por meio
de ajuda, mas também se envolvendo politicamente, uma vez que nenhum governo assumiu
sem a aprovação ou a interferência francesa” (CAMPOS, 2016). Posteriormente, a RCA
passou por regimes alternados em democracias e golpes de Estado, ainda influenciado pelos interesses franceses (CAMPOS, 2016). Sendo assim, “a RCA é apenas mais um dos
países africanos ‘criados’ pela dominação europeia no fim do século XIX, através da Conferência de Berlim, ocorrida em 1885” (PIVA; GOMES, 2014).
Em 1960, após a independência da RCA,
Jean-Bedél Bokassa era capitão. Seu primo David Dacko elegeu-se o primeiro presidente da república Centro-Africana e Jean-Bedel tornou-se general. Em 1966, Bokassa depôs o primo e tomou o poder. Em 1972 declarouse presidente vitalício e, em 4 de dezembro de 1977, proclamou-se imperador Bokassa I (CALDEIRA, 2014), mantendo-se no poder até 1979, quando
os abusos praticados pelo seu governo geraram diversos protestos, sendo
substituído por seu primo Dacko, sempre após uma intervenção francesa
(CAMPOS, 2016).
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“As primeiras eleições democráticas na história do país aconteceram em 1993, com
ajuda de monitores da ONU e órgãos internacionais” (PIVA; GOMES, 2014). Entretanto,
mesmo tendo sido democráticas, a situação na RCA era de instabilidade, visto que:
Ange-Félix-Patassé foi eleito presidente e governou durante dez anos, mas
a corrupção e a falta de instituições governamentais fortes levaram à sua
queda em 2003, por meio de um golpe orquestrado pelo general François
Bozizé, que assumiu a presidência se mantendo nela até 2013, caindo com
a chegada do Séleka. Durante esses 10 anos, ele teve de enfrentar diversos
grupos oposicionistas armados e seu governo foi gerenciado como uma ditadura militar. François Bozizé e seus aliados lideraram uma administração
repleta de autoritarismo, nepotismo, subdesenvolvimento e corrupção desenfreada (PIVA; GOMES, 2014).

Além disso, o governo de Bozizé, apesar de possuir apoio de países vizinhos, ficou
“conhecido por eleições fraudulentas, corrupção, despotismo e por não deixar o país estável. Durante o seu governo a insegurança aumentou (CAMPOS, 2016). Bozizé possuía também o apoio dos Zaraguinas1, um grupo de assaltantes de estrada, que o ajudou a tomar o
poder. Os anos consecutivos do governo de Bozizé foram de grande instabilidade: 2004,
conflito entre libertadores e militares das Forças Armadas; 2005, aumento de rebeliões por
território e forte acusação da RCA estar violando os Direitos Humanos; 2006, cidades tomadas por insurgentes; 2007, novos ataques e críticas das ONG’s presentes no território, como
a Human Rights Watch e Anistia Internacional; 2008, celebração de um acordo de paz e um
diálogo entre insurgentes e governo (CAMPOS, 2016).
Nesse período, houveram sucessivos acordos de paz entre os diversos grupos de
oposição. Em todos eles, os termos do acordo incluíam “a garantia de anistia a todos os
soldados rebeldes, a transformação das milícias em partidos políticos e a integração dos
rebeldes ao exército nacional” (PIVA; GOMES, 2014). Entretanto, o não cumprimento desses acordos ocasionou o aumento da violência, mobilizando ainda mais os grupos insurgentes (PIVA; GOMES, 2014).
Em dezembro de 2012, surgiu um grupo rebelde chamado Séleka. Ele era composto
por todos os grupos rebeldes do noroeste da RCA e rumaram para a capital Bangui afim de
tomar o poder. Nessa trajetória, “devastaram o interior do país com violência, pilhagem, estupros e recrutamento de crianças como soldados” (PIVA; GOMES, 2014). Esse grupo dificultou, desde então, todos os acordos de paz que eram propostos e, em março de 2013,
conseguiram tomar a capital. Como se não fosse suficiente, dentro do próprio grupo Séleka,
existiam rebeldes que começaram a agir por conta própria, aumentando ainda mais a onda
de violência e criando milícias cristãs denominadas anti-balaka (PIVA; GOMES, 2014).

1

A maioria era advinda do Chade e criaram um grupo chamado “Os libertadores”.
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Em 2014, o então presidente Michel Djotodia se demitiu por causa das pressões internacionais e, “dias após o Parlamento do país elegeu Catherine Samba-Panza, a primeira
presidenta do país” (PIVA; GOMES, 2014). Mesmo na esperança de mudanças com a troca
do governante, após o primeiro pronunciamento da mesma, “houve um linchamento brutal
de um suspeito de ser um rebelde Séleka: a vítima foi esfaqueada, apedrejada até a morte,
esquartejada e o que restou de seu corpo foi queimado” (PIVA; GOMES, 2014).
A imagem a seguir contém a foto de alguns presidentes de destaque da RCA nesse
período de conflitos e mudanças de governo. Distribuídos de forma enumerada, o primeiro é
o capitão Jean-Bedél Bokassa, ao lado de seu primo David Dacko, de número 2. A foto de
número 3 nos mostra Ange-Félix-Patassé, seguido por François Bozizé, de número 4. O
presidente na foto 5 é Michel Djotodia e a carismática Catherine Samba-Panza está no quadro de número 6. Por fim, ao centro e em destaque, temos o atual presidente da República
Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra.
Figura 1 – Alguns presidentes de destaque da República Centro-Africana

Fonte: Criado pelo autor.

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos alertou que a segurança e a situação de direitos humanos na República Centro-Africana podem estar começando a se deteriorar novamente:
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Enquanto 2016 começou num tom positivo, com o sucesso das eleições de
fevereiro, eventos recentes em Bangui e outras partes do país fazem com
que eu tema uma nova escalada da violência nos próximos meses. Existe
uma necessidade urgente de desarmar grupos armados assim como de restaurar a autoridade estatal e o Estado de Direito, e garantir a segurança para todos os civis” (ONUBR, 2016).

O alto-comissário, Zeid Ra’ad Al Hussein, notou também que as tensões têm aumentado entre grupos armados e soldados da MINUSCA:
Seis homens armados foram mortos e cerca de 15 civis ficaram feridos em
confrontos. Um soldado senegalês das Forças de Paz da ONU também foi
morto em Bangui por homens armados não identificados. Na ocasião, Ban
Ki-moon condenou o assassinato e pediu que as circunstâncias do crime
fossem exaustivamente investigadas, de acordo com seu porta-voz
(ONUBR, 2016).

“Reitero o meu apelo a todos os grupos armados para que deponham as armas e
trabalhem em prol da restauração da paz sustentável e da estabilidade”, acrescentou ele
(UNRIC, 2017). As milícias intensificam seus atos violentos a cada ano, atingindo inclusive
forças de paz e humanitárias que estão naquele território. Em uma oportunidade, o então
Secretário Geral da ONU apelou para que os direitos e a ajuda não fossem impedidos de
chegar às populações necessitadas (UNRIC, 2017).
Seis voluntários da Cruz Vermelha foram mortos durante um ataque a um
centro de saúde. De acordo com a ONG, os seis funcionários eram cidadãos da RCA e participavam de uma reunião em um centro de saúde na cidade de Gambo. Civis e membros do corpo médico também podem estar
entre as vítimas, afirmou a Cruz Vermelha, sem divulgar maiores detalhes.
Esse foi o terceiro ataque contra funcionários de ONG’s dentro da República
Centro-Africana esse ano (REUTERS, 2017).

Diante disso, a temática do comitê é abordar casos de violação de Direitos Humanos
na República Centro-Africana, relacionados às questões de segurança, desarmamento e
escalada de conflito, visando alternativas que poderiam aumentar o desempenho da própria
MINUSCA, diminuir as práticas violentas e pensar em iniciativas para promover o diálogo
entre todos os parceiros políticos e sociais. Entre outras, debater-se-á a possibilidade de
envio de esforços para melhorar a segurança; a implementação de diferentes acordos entre
os grupos políticos e militares ativos no terreno, incluindo o Desarmamento, Desmobilização, Reinserção (DDR) e medidas para evitar a violação dos Direitos Humanos.
2.2 Guerra Civil na República Centro-Africana e a escalada do conflito

A constituição do presente é feita pelos traços do passado. Desta maneira, buscar a
compreensão sobre a realidade vivida na República Centro-Africana exige também analisar
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os acontecimentos predecessores, isto é, o que aconteceu que acarretou no atual cenário
de violência. Em termos gerais pode-se argumentar que anteriormente ao conflito a insuficiência das instituições, bem como os serviços públicos já demonstravam um ambiente frágil,
o qual tornava-se território fértil o suficiente para a existência de grupos insurgentes e rebeldes (KAH, 2016; KÄIHKÖ; UTAS, 2014).
No presente estudo, toma-se como um dos pontos de partida o governo de André
Kolingba, líder da RCA durante os anos de 1981 e 1993. A crítica empreendida a este líder
diz respeito ao seu modo de governar, isto é, a maneira como tratava o Estado2 africano:
como sua propriedade privada, acarretando no desprezo pela ordem pública e pelos direitos
civis (KAH, 2016).
No ano de 1993 houve uma tentativa de estabelecer a democracia com a eleição de
Ange-Félix Patassé. Contudo, Patassé, além de seguir a mesma linha de governança de
seu antecessor, também passou a promover a separação étnica, ignorando os direitos civis
dos cidadãos. Atrelado a tal efeito, houve o aumento da instabilidade no território centroafricano, uma vez que a fragilidade do governo de Patassé facilitou, a emergência de rebeldes e grupos insurgentes (alguns deles apoiados por países vizinhos como Chade e Sudão),
criando um cenário no qual sete tentativas de golpes de Estado existiram (KAH, 2016; KÄIHKÖ; UTAS, 2014).
O governo de Patassé chegou ao fim em 2003, quando François Bozizé tomou o poder por meio de um golpe armado e se estabeleceu como líder da RCA. Durante seu tempo
em Chade, Bozizé promoveu alistamento de civis e conseguiu um grupo grande e leal o suficiente para ter a capacidade de tomar o poder de seu antigo país. Deste modo, em 2003,
enquanto Patassé se encontrava na Nigéria para um encontro da Comunidade dos Estados
do Sahel-Saara (COMESA), Bozizé e seu grupo armado tomaram o poder da República
Centro-Africana (KAH, 2016; KÄIHKÖ; UTAS, 2014).
Ainda no ano de 2003, um grupo insurgente denominado Séléka3 retirou o poder de
Bozizé e assumiu o controle da RCA, a qual tinha como novo líder Michel Am Nondroko
Djotodia. A justificativa utilizada pelos rebeldes para o golpe referia-se ao desrespeito do
governo centro-africano com um acordo de paz previamente negociado juntamente com a
Union des forces démocratiques pour le rassemblement4 (UFDR), um dos grupos rebeldes
do território. Sendo assim, um ano após a tentativa de Bozizé de tomar o poder, a guerra
civil na RCA tem início (KAH, 2016; KÄIHKÖ; UTAS, 2014).

2

Para que seja possível prosseguir com a explanação, é necessário que seja entendido que no campo das Relações Internacionais, os países do sistema internacional são referidos como Estados.
3
Grupo formado por uma coalizão de cinco diferentes grupos rebeldes do território centro-africano,
além de jihadistas islâmicos originários do Sudão e de Chade.
4
União das Forças Democráticas pela Manifestação (tradução nossa).
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A República Centro-Africana tem vivido dias de conflitos brutais e sangrentos, demarcados principalmente por linhas religiosas. O pequeno país que a
ONU estimou ter 4,6 milhões de habitantes e cuja posição geográfica justifica o nome, se encontra numa parte do continente onde o genocídio e a barbárie são uma triste rotina. Sem fronteiras marítimas, a nação africana é rodeada por países onde as lentes dos meios internacionais estão focadas há
anos, cobrindo guerra após guerra. Ao Norte se encontram o Chade e o Sudão; ao sul, a República Democrática do Congo, e ao leste, o Sudão do Sul,
vizinhos que exemplificam a natureza instável da região (PIVA; GOMES,
2014).

Ademais, nota-se que a continuidade do conflito foi vista com preocupação pela ONU
e por outros países. Organizações com foco em Direitos Humanos como a Human Rights
Watch e a Anistia Internacional criticam fortemente a RCA devido aos recorrentes sequestros, torturas e estupros contra mulheres no território. “Calcula-se que já tenha havido milhares de mortos nos conflitos e metade da população precisa de ajuda humanitária, sendo que
aproximadamente um milhão de pessoas deixaram as suas casas” (PIVA; GOMES, 2014).
Deste modo, no ano de 2014, a ONU implementou a primeira missão no território intitulada
MISCA (Missão Internacional de Apoio à República Centro-Africana), que, devido a escalada
e a piora do conflito teve de ser posteriormente substituída pela MINUSCA (HUMAN
RIGHTS WATCH, 2017).
“Estas milícias não são algo estruturado, são grupos de bandidos que atuam em nível local, espalhados por toda a parte”, explica Donatella Rovera, conselheira sobre situações de crise da Anistia Internacional. A crueldade de ambos os lados não encontrou limites
na escolha de seus alvos (PIVA; GOMES, 2014).
Portanto, afirma-se que apesar das tentativas de estabilização empreendidas pelas
Nações Unidas, a situação da RCA permanece delicada, ainda há constante morte de civis,
desrespeito aos direitos humanos, estupros, massacres, torturas e prisões arbitrárias. Tal
cenário demonstra uma necessidade de empreender maiores rodadas de negociações a fim
de tentar solucionar o conflito e trazer maior estabilidade para este Estado africano, o qual é
também hoje considerado um dos mais pobres do mundo.

2.3 Missões de Paz e o cenário de atuação

As missões de paz são operações promovidas em um Estado em situação de conflito. Dessa forma, segundo Finnemore (1996), a legitimidade de uma operação como essa
está em seu caráter multilateral, que promove o engajamento de vários Estados. Além disso,
é necessário que em uma missão de paz participem tropas de países que, de acordo com o
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sistema internacional5, não tenham interesses políticos, estratégicos ou de qualquer natureza no conflito (FINNEMORE, 1996).
De acordo com Aguilar (2015), essas missões são divididas em quatro categorias: a
que visa promoção da paz, também conhecida como peacemaking6, devendo ser aplicada
após o início do conflito, visando a resolução do mesmo; a segunda trata da manutenção da
paz, ou peacekeeping7, que ocorre de modo a preservar os acordos obtidos; a terceira seria
como uma imposição da paz, ou peaceenforcement8, que requer um uso, em maior número
de recursos, de forma a promover coerção; e por fim, a construção da paz, peacebuilding9,
que se dá de modo a impedir o retorno do conflito (AGUILAR, 2015). Este comitê abordará
as operações de peacekeeping (PKO’s), em especial, a realizada em território centroafricano: a Missão Multidimensional de Estabilização Integrada das Nações Unidas na República Centro-Africana, MINUSCA.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas desempenha a função de criação e
desenvolvimento das missões realizadas pela ONU, e de autorização de outras operações
realizadas por diferentes órgãos e atores do sistema internacional. Assim, ele foi responsável pela implementação de grande parte das operações já criadas pela ONU, visto que as
resoluções do conselho possuem caráter mandatório (FONTOURA, 2005).
As operações de peacekeeping, que visam a manter a paz no país, almejam a desescalada de conflitos interestatais, mas em especial, a resolução destes por vias de acordos internacionais. Devido ao fato de PKO serem instauradas após um cessar fogo, de
acordo com Stojanovski (2013), a presença de militares e forças armadas não se dá em
grandes números, apenas o necessário para preservar os avanços já adquiridos, assim como, as zonas desmilitarizadas.
Com o fim da Guerra Fria, e consequentemente da bipolaridade entre os Estados
Unidos e a antiga União Soviética, essas missões de paz tiveram suas dimensões modifica5

É um conceito chave das Relações Internacionais, tendo sua formulação pelo reconhecimento de
que as relações entre os Estados são norteadas por elementos estruturais no seu contexto de interação: leis internacionais, instituições, associações. Este conceito se opõe a ideia de domínio único da
força e traz consigo o conceito de anarquia, não no sentido desordem, e sim na ausência de uma
autoridade suprema no campo das relações estatais.
6
Conforme o Consórcio de Pesquisa sobre Conflito da Universidade do Colorado (1998), esse conceito é usado para definir o processo de levar as partes de um conflito a um acordo por meio de negociações.
7
Segundo a Enciclopédia de Princeton (2010), esse termo é utilizado para definir a alocação de tropas internacionais em direção a um país em situação de conflito de forma auxiliar no processo de sua
resolução. É essencial que a presença desses militares seja feita de forma consentida pelas partes
envolvidas.
8
Esse conceito é designado para operações que ocorrem para promover a paz quando há ausência
de consenso entre as partes em situação de conflito. Além disso, contam com maior e mais intenso
uso da força, de acordo com a Enciclopédia de Princeton (2010).
9
Conforme o Escritório de Apoio a Construção da Paz das Nações Unidas, esse termo é usado para
as missões cujo principal objetivo é impedir que o conflito retorne ao local, por meio do fortalecimento
das instituições do país, assim como suas capacidades de defesa.
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das, de modo a lhes acrescentar responsabilidades, como por exemplo, a “proteção da população civil, a mobilização de tropas, a criação de condições para eleições e a proteção de
comboios humanitários”10 (STOJANOVSKI, 2013, p.38, tradução nossa).
As PKO são constituídas por membros do exército dos países que compõem as Nações Unidas, de modo que sejam capazes de “criar condições para que seja celebrado um
acordo de paz” (COLARES apud FONTOURA, 2006, p.15). É necessário frisar que os países contribuintes e a maneira pela qual o fazem não são regulamentados de forma rígida
e/ou específica, mas sim determinados pelas resoluções de caráter recomendatório desenvolvidas na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). No entanto, existem os “contribuintes clássicos”, que possuem um histórico de contribuição desde a criação das operações e que persiste até os dias atuais, como por exemplo, o Brasil. Ainda conforme Fontoura (2005), a AGNU também possui um papel de formuladora do orçamento cabível à essas
missões de paz.
Figura 2 – Capacetes azuis em território centro africano

Fonte: (DW, 2017).

Atualmente, segundo o Departamento de Operações de Manutenção da Paz
(DPKO), existem 15 missões de paz em curso. No entanto, em escala temporal, foram realizadas 71 missões desde a criação da Organização, sendo a primeira delas ocorrida em território árabe-israelense no ano de 1948. Essas operações acontecem de forma a promover
um dos princípios fundadores da ONU, a “manutenção da paz internacional e segurança”

10

“(...) protection of the civilian population, demobilization of troops, creating conditions for elections,
monitoring the peace, protection of humanitarian convoys and other tasks” (STOJANKOWSKI, 2013,
p.38).
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(Departamento de Operações de Manutenção da Paz, 2016). Dentre as ações pelas quais
as PKO são responsáveis estão a “supervisão de tréguas, cessar-fogo e armistícios, observação de separação de forças e zonas tampão, bem como controle de fronteiras” (FONTOURA, 2005, p.41).
2.4 MINUSCA: a operação de paz dentro do território centro africano

Como tema central deste comitê, a MINUSCA, é uma operação de peacekeeping
que, teve início no ano de 2014 pela resolução 2149 do Conselho de Segurança. O primeiro
mandato da missão durou de setembro de 2014 a abril de 2015 e contou com aproximadamente dez mil militares, segundo a ONU. Além disso, o conselho permitiu intervenções francesas neste período, de modo a oferecer ajuda no território de sua ex-colônia. Desde sua
criação, a MINUSCA se encontra em seu terceiro mandato, ampliado pela resolução 2387,
do CSNU (ONU, 2018).

Figura 3 – Mapa da República Centro-Africana e o teatro de operações da MINUSCA

Fonte: Operacional, 2016.

Em meio a essa situação persistente de conflito, o sistema internacional vem agindo
de modo a cessar as tensões na RCA. Esses esforços são exemplificados pela construção,
em 2010, do Escritório Integrado da ONU para a Construção da Paz na República CentroAfricana, ou BINUCA, responsável pelas missões de peacebuilding no local, que encerrou
suas operações em 2014 (ONU, 2018). Em seu mandato, o escritório era responsável, de
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acordo com a resolução 2121 do CSNU, por “oferecer suporte para a implementação do
processo de transição, para a prevenção de conflitos e assistência humanitária, estender a
autoridade estatal, dar apoio para a estabilização da situação de segurança, assim como
promover e proteger os direitos humanos”11 (BINUCA, 2018, tradução nossa).
Ademais, havia em território centro-africano outra operação liderada pela União Africana, a Missão de Apoio Internacional a República Centro Africana, ou MISCA. Essa missão
foi elaborada pela UA, e contou com o suporte da comunidade internacional, representada
pela ONU. Ela iniciou suas atividades em 2013, pela resolução 2127 do CSNU (MISCA,
2014).
Os principais componentes da MINUSCA são os militares responsáveis por assegurar a segurança na RCA. Esses militares atuam em processos envolvendo reféns, auxiliam
civis em sua movimentação no território, em especial comboios de ajuda humanitária, prestam apoio ao programa de Desarmamento, Desmobilização e Reinserção, além de reconstruir rodovias e retomar prédios de grupos armados. Ainda, um adendo à essas funções é o
projeto de alocação dos deslocados internos no país (ONU, 2018).
A MINUSCA possui ainda a Divisão de Assuntos Políticos (PAD). Este é um departamento responsável por “promover diálogo político, inclusivo e de reconciliações; oferecer
apoio para o processo político e tentativas de mediação; promover bons escritórios e análises políticas; e ainda manter conselhos estratégicos e recomendações políticas”

12

(NAÇÕES

UNIDAS, 2018, tradução nossa). Esse setor se faz deveras importante no sucesso da operação visto que, mesmo existindo em território centro africano e um governo legítimo eleito,
ele não se estende para além da capital Bangui. Portanto, esse departamento deve auxiliar
o regime de Faustin-Archange Touadéra, atual presidente da República Centro-Africana, a
realizar as funções que um Estado necessita em suas fronteiras. Ademais, o setor de Desarmamento, Desmobilização e Reinserção (DDR) atua na RCA desde 2016, baseando-se
nos princípios de peacebuiling. O projeto desse departamento inclui a reinserção de excombatentes vindos de diversas grupos armados do país (ONU, 2018).
A missão de paz da República Centro-Africana conta com o auxílio do Serviço de
Ação Anti-Minas das Nações Unidas, ou UNMAS, devido ao fato que não só as milícias e
rebeldes centro africanos possuem acesso a armas, mas também a população civil. Dessa
forma, o UNMAS é responsável por recolher e destruir armamentos, munições e resquícios
de armas encontrados no local, assim, agindo em parceria com o departamento de DDR.

11

“Support for the implementation of the transition process, support for conflict prevention and humanitarian assistance, extension of State authority, support for the stabilization of the security situation,
promotion and protection of human rights” (BINUCA, 2018).
12
“(...) to promote inclusive political dialogue and reconciliation; to support the political process and
mediation efforts; and to provide good offices and sound political analyses, strategic advice and policy
recommendations (...)” (UN Peacekeeping, 2018).
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Além disso, ele contribui para um ambiente mais humanitário no país, através de programas
de instrução ao exército e a polícia nacional, assim como projetos de retirada das minas
terrestres implantadas no Estado centro-africano (ONU, 2018).
Entretanto, os membros dessa missão de paz vêm recebendo denúncias de abusos,
com destaque aos militares franceses, tropas da União Africana e das Nações Unidas que
foram acusados de violência sexual, em sua maioria em relação a crianças. Segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso (2016), desde seu segundo mandato, a MINUSCA é a operação de paz com o maior número de denúncias sexuais da história (ARRIEF; HUSTED,
2016).
A comunidade internacional alega que o alto número de violência sexual nessa operação é proveniente do fato de que, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso
(2016), alguns militares da União Africana que já estavam presentes no território, por causa
da MISCA, foram realocados para a missão realizada pela ONU. No entanto as Nações Unidas foram acusadas de negligenciar esse tipo de violência na MINUSCA, em especial as
denúncias feitas em relação aos militares franceses, desde 2014. Em face de tais questionamentos, o então secretário geral da ONU naquele ano (2015), Ban Ki-moon, substituiu o
chefe da operação. Além disso, no ano de 2016, foi realizada uma investigação terceirizada
pelas Nações Unidas, que trabalhou com as vítimas em um processo de identificação dos
criminosos. Ao final dessa investigação, 41 militares foram reconhecidos. Entretanto, a punição ou responsabilização dos acusados foi deixada pela ONU para os respectivos países
(LAVILLE, 2016).
Além dos supostos crimes cometidos pelas tropas das Nações Unidas aos civis centro africanos, foram identificados também casos em que algumas tropas da MINUSCA foram
vítimas de violência pelos grupos armados locais. De acordo com a UN News (2017), desde
o início de 2017, treze militares foram assassinados no país. Outrossim, após um ataque
nesse mesmo ano, que resultou na morte de um militar egípcio, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas emitiu uma nota cogitando classificar essas ações como crimes de guerra. A violência para com as tropas da missão é veementemente condenada pela comunidade internacional, visto que a MINUSCA visa proteger os civis e promover a paz em território
centro africano (UN News, 2017).
2.5 Conselho de Direitos Humanos e suas principais características

Em 1946 foi criada a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Porém, após 50 anos
de atuação ela foi abolida com justificativa de uma crescente crise de credibilidade e profissionalismo, que acabava por afetar a própria ONU e sua reputação perante o cenário internacional. Em 2006, essa Comissão foi substituída pelo Conselho de Direitos Humanos
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(CDH) de modo a não representar apenas uma organização de caráter defensivo e de autoproteção dos Estados, e sim de representação legal dos Direitos Humanos e da busca do
seu fortalecimento nos lugares em que são mais violados. Neste novo Conselho, os membros seriam eleitos diretamente pela Assembleia Geral da ONU (PIOVESAN, 2013).
Tendo em vista os propósitos principais da ONU de manter a paz e a segurança internacional, fomentar a cooperação internacional e promover os Direitos Humanos no âmbito universal, o Conselho de Direitos Humanos foi criado de forma a efetivar de maneira mais
concreta, clara e coerente esses três objetivos (PIOVESAN, 2013). O Conselho de Direitos
Humanos da ONU é um órgão composto por 47 Estados-membros eleitos que permanecem
por três anos vedada a reeleição após dois mandatos consecutivos. A composição do Conselho se baseia na seguinte divisão: África e Ásia-Pacífico com 13 assentos, América Latina
e Caribe com 8 cadeiras, Europa Ocidental e outros Estados com 7 cadeiras e Europa do
Leste com 6 cadeiras. Sua divisão de assentos mostra a intenção deste conselho de agregar mais países com um grau de desenvolvimento menor.
O CDH tem como objetivos principais a busca por encontrar e resolver os casos de
violações de direitos humanos em âmbito internacional, de forma a promover o diálogo necessário entre as nações, como também enviar ajudas humanitárias aos países e estabelecer um controle e fiscalização de suas atividades. Faz parte dos deveres do Conselho a
promoção da educação dos direitos humanos, a promoção do diálogo sobre temas que
abordem os direitos humanos entre os Estados, a contribuição através do envio de missões
aos países afetados, à manutenção da fiscalização e segurança nos estabelecimentos de
ajuda humanitária implantados no país (PIOVESAN, 2013).
Desde a criação das Nações Unidas em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas a “fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres”, além
da promoção do progresso social e de melhores condições de vida em uma liberdade mais
ampla, sendo proclamada assim pela Assembleia Geral a atual Declaração Universal dos
Diretos Humanos como “o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações” (Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948). Direito à vida, à
dignidade, à alimentação, à moradia e à segurança são alguns dos direitos essenciais que o
Conselho de Direitos Humanos deve garantir no cenário mundial a todos, independentemente da raça, cor, religião ou classe. A violação desses direitos essenciais a todo ser humano
confere a este Conselho o direito de intervir de forma a reestabelecer a paz (PIOVESAN,
2013).
2.6 ONG’s e outras organizações: atuação dentro da RCA
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A República Centro-Africana vive uma das crises humanitárias e securitárias mais
graves existentes na atualidade. Apesar da presença de Organizações não-governamentais
(ONG’s) no território, as ações em prol dos indivíduos daquele território se encontram em
situação alarmante devido a constantes ataques de rebeldes às instalações humanitárias na
região (PINNA, 2018). “Localizada no meio do continente mais problemático do planeta, a
RCA sofre com uma das mais brutais tragédias desse século: a violência chegando à extremos com crianças sendo mutiladas e atos públicos de canibalismo” (PIVA; GOMES, 2014).
Capacetes azuis13, tropas da União Africana e tropas francesas são algumas das
ajudas já recebidas no território africano. Além disso, a RCA conta também com a ajuda de
diversas ONG’s humanitárias como a Organização da Cooperação Islâmica (OCI), que tem
como um dos princípios a resolução pacífica de conflitos por meio de negociações, mediações ou conciliações, e da MINUSCA, que tem o intuito de manutenção da paz no território.
Porém, nada parece ajudar de forma efetiva na minimização dos efeitos trágicos desse conflito que se estende há cinco anos. A situação no país foge do controle da agenda de segurança internacional e devido a presença de forças rebeldes na região a ação das Organizações Internacionais se tornam mais difíceis (PINNA, 2018).
As Nações Unidas possuem por volta de treze mil soldados no território da RCA atualmente, porém cerca de 70% (setenta por cento) do território hoje é controlado por milícias
locais, dificultando o acesso das organizações humanitárias ou a permanência destas nos
locais onde a situação está mais crítica (SCHWIKOWSKI, 2017).
De acordo com a ONG “Médicos Sem Fronteiras”, suas instalações tiveram que parar as atividades e serem evacuadas em diferentes situações durante os cinco anos de conflito, devido aos constantes roubos, saques e ataques contra seus funcionários. A maioria
das instalações de saúde foram danificadas e destruídas devido à repetida interferência de
grupos armados e do crime organizado nas regiões controladas pelas milícias. Além disso, a
escassez de profissionais da área de saúde, treinados para lidar com essa situação extrema
que vive a RCA, agrava ainda mais a efetivação das missões de paz enviadas ao território
(MASTRANGELO, 2017).
Os principais problemas enfrentados hoje pelas ONG’s atuantes na região estão ligados à logística e à segurança. No caso da logística, muitas vezes o acesso aos locais em
que a ajuda humanitária é mais necessária, é impossível por meios terrestres, pois muitas
das estradas são intransitáveis. Nesse caso, o acesso é feito por aviões, o que acaba se
tornando inviável por questão de custos. No que tange à segurança, a necessidade de ne-

13

Tropas multinacionais a serviço das Forças de Paz da ONU com o intuito de manter a paz e a segurança internacionais quando o próprio país não tem condições de garantir os mesmos. Os capacetes azuis são compostos por civis e voluntários que se mobilizam para se juntar aos militares da ONU
na resolução de problemas que envolvem ações militares, políticas e humanitárias.
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gociação com grupos armados para acessar locais com emergência humanitária torna ainda
mais difícil, para as ONG’s, a realização de suas atividades (PINNA, 2018).
Segundo Fatou Bensouda, procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional em
Haia, “as alegações incluem centenas de mortes; estupros e escravidão sexual; destruição
de propriedade; pilhagem; tortura; refugiados e deslocados internos; recrutamento e o uso
de crianças como soldados” (PIVA; GOMES, 2014).
Segundo a Unicef, a violência infantil também atingiu níveis “sem precedentes”,
com relatos de crianças sendo decapitadas, mutiladas e feridas, além das que tiveram seus
membros amputados por não conseguirem chegar a tempo no centro médico. No entanto,
um dos casos mais extremos da brutalidade que tomou conta do país foi relatada pelo correspondente da BBC, Paul Woods, ao testemunhar um ato de canibalismo na capital, Bangui (PIVA; GOMES, 2014):
[…] alguns minutos antes, eu conversei com uma testemunha horrorizada,
Ghislein Nzoto, ele disse que tudo começou quando um homem muçulmano
foi arrastado para fora de um ônibus. As pessoas começaram a atacá-lo,
chutá-lo. Eles esmagaram sua cabeça com uma pedra. Havia cerca de 20
jovens, eles cortaram uma perna fora e então um deles começou a comê-la.
Ele mordeu quatro vezes e engoliu. Seu nome era Ouandja Magloire, mas
ele me disse que agora era conhecido apenas como Cachorro Louco […]
Ele me contou que os muçulmanos mataram sua esposa grávida, sua cunhada e seu novo bebê e a explicação para o ato de canibalismo era puramente a raiva (PIVA; GOMES, 2014).

O conflito existente na República Centro-Africana não recebe atenção necessária no
cenário internacional. No entanto, é questionável o motivo desse esquecimento por parte do
sistema internacional devido a existência de um tráfico de diamantes na região, o qual beneficia grande parte dos países de centro. Além disso, o conflito camufla os interesses dessa
economia de guerra uma vez que, enquanto perdurar o conflito, os traficantes de diamantes
continuam lucrando e aumentando as vendas de armamento. Isso torna ainda mais difícil a
resolução dos problemas da região, necessária para que as missões de paz e a ajuda internacional atuem de forma a diminuir ou até encerrar a situação crítica que vive o país, na
qual uma a cada duas pessoas depende de ajuda humanitária para sobreviver. De acordo
com dados da própria ONU, cerca de dois milhões de pessoas necessitam de assistência
humanitária naquela região, e milhares de civis tiveram que ser deslocados, sendo obrigados a viver em abrigos improvisados, muita das vezes, superlotados (PINNA, 2018). Ou seja, a classificação da RCA como um dos países mais pobres do mundo, ocupando o último
lugar do Índice de Desenvolvimento das Nações Unidas, é explicada principalmente pelos
efeitos dessa guerra que opõe rebeldes cristãos e rebeldes muçulmanos, e que parece não
ter solução humanitária e securitária efetiva (SCHWIKOWSKI, 2017).
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3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ
“A cooperação entre as Nações Unidas e a União Africana intensificou-se grandemente nos últimos anos, [...] na prevenção de conflitos, mediação, manutenção de paz e
consolidação da paz” (UNITED NATIONS, 2014). Além disso, as intenções são de cooperações estreitas entre ambos, desde a assinatura do Programa Decenal de Capacitação para
a União Africana, em 2006, corroborando assim para que a ONU apoie numerosas áreas
temáticas, principalmente paz e segurança (UNITED NATIONS, 2014).
O engajamento estratégico entre as duas organizações se manifesta nos
múltiplos mecanismos de consulta sobre os desafios de paz e segurança na
África, inclusive no alerta precoce, na prevenção de conflitos e na mediação. A ONU, a UA, bem como as Comunidades Econômicas Regionais e os
Mecanismos Regionais, trabalham cada vez mais em conjunto a todos os
níveis e numa vasta gama de questões, desde o desenvolvimento de capacidades e concepção de políticas até operações de resposta a crises (UNITED NATIONS, 2014).

Nesse sentido, entre as demais áreas de apoio e cooperação, podemos citar a união
de seus Conselhos.
Desde 2007, os membros do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Paz e Segurança da UA realizam reuniões consultivas numa base
anual para trocar pontos de vista sobre questões de interesse para ambos
os órgãos nas áreas de manutenção da paz e segurança internacional, especialmente na África. O DPA facilita a cooperação entre os membros dos
dois Conselhos e dá apoio às suas atividades conjuntas. Além disso, o Departamento de Assuntos Políticos (DPA), oferece assistência ao Secretariado do Conselho de Paz e Segurança da UA, baseando-se na própria experiência do Departamento na prestação de apoio ao Conselho de Segurança
da ONU, incluindo o estabelecimento de órgãos subsidiários e a construção
de memória institucional (UNITED NATIONS, 2014).

Essa reunião entre os Conselhos é realizada anualmente e possui caráter consultivo,
além de abordar questões de segurança no continente africano, com foco nas missões de
paz (UNITED NATIONS, 2016a). A ideia de que as missões de paz podem e devem ser
conduzidas de maneira mais apropriada em cada região onde está inserida, é reafirmada
através da aproximação e intensificação das relações entre o Conselho de Paz e Segurança
da União Africana (CPSUA) e o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) (UNITED NATIONS, 2016).
A figura abaixo nos mostra as missões de paz que estão atualmente em curso. Podemos observar que das 16 missões de paz da ONU, 9 são realizadas no continente africano, o que nos faz refletir sobre uma necessidade de maior atenção para aquele continente
por parte das Nações Unidas e de demais órgãos internacionais. São elas: a MINUSMA, no
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Mali; a MINURSO, no Saara Ocidental; a MINUSCA, na República Centro-Africana; a UNAMID, em Darfur; a UNMIL, na Libéria; a UNOCI, na Costa do Marfim; a MONUSCO, na
República Democrática do Congo; a UNMISS, no Sudão do Sul e a UNISFA, no Sudão.
Figura 4 – Missões de Paz Dirigidas pelo Departamento de Operações de Manutenção
de Paz da ONU

Fonte: United Nations, 2016

O grau de dependência do CPSUA em relação ao CSNU ainda é considerado alto,
visto que membros do CSNU, como Estados Unidos, são os que mais colaboram financeiramente para as missões de paz. Isso faz com que os africanos tenham que ceder mais ou
flexibilizar muitas de suas decisões e recomendações. No entanto, “os limitados recursos
orçamentários do CPSUA impactam negativamente na mobilização dos recursos humanos,
logísticos e materiais necessários para a efetivação de suas resoluções de paz e segurança”
(BOUTELLIS; WILLIAMS; 2013). Sendo assim, a cooperação entre esses órgãos é de extrema importância devido ao menor alcance político africano.
Em 2018, considerando a caótica situação no território centro africano, entre muçulmanos e cristãos, a reunião entre os conselhos acontecerá na cidade de Malabo, capital da
República da Guiné Equatorial, salientando a entrada desse país como membro rotativo do
Conselho de Segurança no início de 2018. Essa reunião acontecerá em português, valorizando o idioma oficial do país sede e visa deliberar possíveis ações em prol da resolução
desse conflito e na garantia dos Direitos Humanos da população centro africana. Essa reu-
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nião será de caráter consultivo, as resoluções seguirão o padrão de órgãos recomendatórios
e nenhuma delegação, nem mesmo os membros permanentes do CSNU, terá direito ao veto14.
3.1 O Conselho de Segurança das Nações Unidas

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, muitos países se encontravam
completamente desestabilizados e destruídos pelos impactos que este evento catastrófico
causou. Nessa ocasião, observa-se a importância e a necessidade de criação de um órgão,
uma organização que fosse capaz de tratar de questões primordiais como a paz e a segurança mundial. É fundada então, a Organização das Nações Unidas, através da Carta de
São Francisco, “assinada em 26 de junho, após o término da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor em 24 de outubro daquele mesmo
ano” (UNITED NATIONS, 2018).
A Carta da ONU é um documento muito importante que visa a organização dos Estados: “No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas, em virtude
da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta” (UNITED NATIONS,
2018). Dentre os propósitos da carta da organização estão o respeito à autodeterminação
dos povos e a busca pela segurança coletiva. (UNITED NATIONS, 2017a).
“Quando foi criada, a carta da ONU foi elaborada por 50 países presentes na Convenção sobre a mesma, na cidade de São Francisco, mais a Polônia. No entanto, atualmente a ONU tem 193 países membros” (UNITED NATIONS, 2016). A Carta estipula que “os
membros devem pautar suas ações em uma série de princípios estabelecidos pela mesma,
partindo da premissa de que todos os membros são dotados de igualdade” (CARTA DA
ONU, 1945). A mesma também prega que “os signatários devem cumprir suas obrigações e
não agir de má fé, no intuito de garantirem para todos os direitos provenientes de suas condições de membros” (CARTA DA ONU, 1945). É importante salientar que:
os membros devem adotar soluções de cunho pacífico no que diz respeito a
desentendimentos no âmbito internacional. Além do mencionado, a carta da
organização atenta para o fato de que os membros não devem fazer o uso
da coerção contra a soberania de outro Estado (CARTA DA ONU, 1945).

A Carta das Nações Unidas estabeleceu seis órgãos principais das Nações Unidas,
incluindo o Conselho de Segurança15. De acordo com a Carta, as Nações Unidas têm quatro
14

O veto é um tipo de voto destinado somente aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido). Ele lhes permite rejeitar qualquer proposta de Resolução final do Conselho, independente de todo o restante do comitê estar de acordo.
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propósitos: manter a paz e a segurança internacionais; desenvolver relações amigáveis
entre as nações; cooperar na resolução de problemas internacionais e na promoção do respeito pelos Direitos Humanos; e ser um centro para harmonizar as ações das nações (UNITED NATIONS, 2017).
Quanto à composição do CSNU:
[...] é composto por quinze dos membros da organização, entre eles cinco
permanentes com poder de veto na votação de resoluções: China, França,
Rússia (assento anteriormente ocupado pela URSS), Reino Unido e Estados Unidos da América, designados como os vencedores da guerra e tidos
como as grandes potências da época. Os demais dez membros são eleitos
para ocuparem assentos rotativos, a cada dois anos, de modo que todas as
regiões geográficas estejam representadas no órgão e participem das decisões (UNITED NATIONS, 2017a).

Figura 5 – Organização do Conselho de Segurança da ONU

Fonte: Ministry of Foreign Affairs, Poland MFA.

Além disso, “o Conselho de Segurança também deve solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas que não envolvam o uso da força para impedir
ou deter alguma agressão e decidir sobre ações militares contra agressores” (NOGUEIRA,
2013).

15

Este possui a responsabilidade primária de manter a paz e a segurança internacionais, sempre que
estas são ameaçadas.
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Enquanto outros órgãos das Nações Unidas fazem recomendações aos Estados
membros, somente o Conselho de Segurança tem o poder de tomar decisões que os países
são obrigados a implementar, de acordo com a Carta (UNITED NATIONS, 2017). Isso só se
dá com 9 votos afirmativos dos membros do CSNU, incluindo os permanentes, que ainda
possuem a opção de veto, que barra qualquer resolução (CARTA DA ONU, 1945).
O CSNU entra em ação quando recebe informações sobre alguma ameaça à paz16
(O CONSELHO, s.d.). Em geral, a primeira medida tomada pelo órgão e levar as partes envolvidas na controvérsia a buscarem soluções pacíficas, pelos meios listados no Capítulo VI
na Carta das Nações Unidas, que também permite ao Conselho retaliar investigações e mediações. Se tal controvérsia persistir, porém, o Capítulo VII do mesmo documento permite
que os membros do Conselho tomem medidas no intuito de evitar que a situação se agrave
(CARTA DA ONU, 1945). Isso inclui sanções econômicas, ações militares coletivas e até
mesmo o envio de forças de paz para ajudar a reduzir tensões em áreas problemáticas,
manter forças em disputa separadas e criar condições de calma nas quais soluções pacíficas possam ser alcançadas (O CONSELHO, s.d.). A Carta das Nações Unidas, em seu capítulo XII, ainda permite que o órgão tutele territórios separados de Estados inimigos em
decorrência da Segunda Guerra Mundial ou que sejam voluntariamente colocadas sob mandato da ONU por Estados responsáveis pela administração do sistema internacional de tutela (CARTA DA ONU,1945).

3.2 O Conselho de Paz e Segurança da União Africana

Em 1963, os até então 32 países africanos descolonizados e independentes foram
signatários do acordo que criou a Organização da Unidade Africana (OUA). Posteriormente,
um após outro, tornaram-se também signatários outros 21 países. A Carta da Organização
estabelecia a promoção da unidade e da solidariedade entre os Estados africanos objetivando a melhoria de vida para todos os povos do continente. No entanto, os poucos recursos e a estrutura legal que pouco se impõe às jurisdições internas dos Estados-membros
fizeram com que a OUA se restringisse a ser palco de debates e não de ações, sem contar
que o foco era proteger a autonomia política dos recém-criados Estados e não promover a
cooperação em si (AFRICAN UNION, 2014).
Em 2002, o desenho institucional da OUA foi modificado e novas estruturas foram
adotadas por meio da implementação da União Africana, que segue ativa até o presente
momento e conta com 54 membros. A União Africana tem atuado na mediação e prevenção
16

Ameaças à paz não são necessariamente um fato como uma ruptura é. A primeira pode ser
somente um sentimento de ameaça, indo de algo mais abstrato até um mais material, enquanto o
segundo ocorre com uso de forças armadas. Ambos são definidos pelo CSNU como tais (DISTEIN,
2013; LIZIERO, 2013).
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de conflitos, como nos casos da Somália e do Sudão. Um dos princípios consagrados em
seu tratado constitutivo e que tem contribuído para a defesa da democracia no continente é
aquele que estabelece a condenação e rejeição a mudanças inconstitucionais de governo.
Na base de sua fundação, a busca pela revitalização dos ideais de solidariedade continental
pan-africanistas, a aceleração da integração e o estabelecimento de novos instrumentos
normativos no que tange à segurança e à manutenção da democracia, como, por exemplo,
a legalização da intervenção coletiva “em graves circunstâncias”. Neste contexto, a UA busca implementar uma nova Arquitetura de Paz e Segurança para a África (APSA) (ITAMARATY, 2017).
Figura 6 – Bandeira da União Africana

Fonte: Sahal News, 2017.

A vertente econômica da União Africana – a Nova Parceria para o Desenvolvimento
da África (NEPAD) – tem privilegiado projetos de cooperação internacional nos quais o conceito de "parceria" se sobreponha ao da "assistência", com vistas a fomentar efetivo desenvolvimento no continente. Esse é outro exemplo do empenho africano, estimulado pela União Africana (UA), de engajar-se ativamente na solução dos problemas que afetam a região.
Dessa forma, a organização tem contribuído de maneira significativa para a evolução institucional do continente, passando a capitanear o chamado "renascimento africano" e forjando
um novo perfil para a África – caracterizado, sobretudo, pela modernização das instituições
políticas e das estruturas econômicas. As iniciativas da UA estão voltadas ao respeito aos
Direitos Humanos, à abertura econômica e à transparência administrativa nos Estadosmembros (ITAMARATY, 2017).
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Em 2004, visando assumir posturas de peacekeeping e intervenção rápida em casos
de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, foi criado o Conselho de Paz
e Segurança da União Africana (CPSUA). Suas funções são: a promoção da paz, segurança
e estabilidade na África, a diplomacia preventiva no contexto de conflitos africanos, e atuar
em catástrofes e ações humanitárias. É o órgão da União Africana que atua diretamente na
busca pela resolução de conflitos no continente com a percepção de que os tantos conflitos
armados são protagonistas de um declínio socioeconômico a nível continental, além de causarem sofrimento e perda. Para aprovação de questões procedimentais exige maioria simples e, para resoluções, dois terços de seu quórum. Porém, deve-se tentar sempre o consenso (AFRICAN UNION, 2002).
Figura 7 – Cúpula do Bloco Continental Africano

Fonte: Sputnik Brasil, 2017.
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4 QUESTÕES RELEVANTES ACERCA DO DEBATE

4.1 Quais as reformas necessárias para que a MINUSCA tenha uma ação mais efetiva na
proteção dos Direitos Humanos?

4.2 Quais ações conjuntas entre os dois conselhos podem ser tomadas para minimizar o
conflito?

4.3 Ações de conscientização seriam suficientes para acabar com os crimes contra membros de organizações internacionais e civis naquele território?

4.4 Caso haja um aumento das tensões, quais medidas emergenciais devem ser tomadas?

4.5 Qual a melhor maneira dos países do sistema internacional contribuírem para a resolução do conflito na República Centro-Africana, sem ferir a soberania do mesmo e garantir que
os Direitos daqueles cidadãos sejam garantidos?

4.6 Que outras medidas podem ser tomadas para evitar a violação dos Direitos Humanos na
RCA?
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5 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES

Este comitê conta com 62 delegações, sendo: 15 membros do CSNU; 31 membros
da UA; 11 membros com ligações externas importantes ao debate, 3 membros observadores e 2 membros do Primal. Assim sendo, os principais são:
5.1 República Centro-Africana

A República Centro-Africana é o principal país no contexto desse comitê, afinal o tema central é a respeito das violações de Direitos Humanos que ocorrem dentro de seu território. O país sempre teve problemas governamentais, desde sua independência da França.
Esses problemas foram os responsáveis pela escalada de um conflito religioso que já matou
milhares de pessoas, deixando outras tantas deslocadas, refugiadas e vulneráveis. ONG’s
tentam agir dentro do território centro africano para garantir os direitos da população, mas as
milícias estão cada vez mais implacáveis, desferindo ataques sem escolha de alvos específicos.

5.2 Estados Unidos da América

Até o ápice da tensão centro africana, em 2013, os Estados Unidos possuíam presença insignificante na região. Apenas no segundo mandato do ex-presidente Barack Obama o governo estadunidense ampliou suas medidas intervencionistas no local. Dentre essas
medidas estão sanções econômicas, intensificação das relações diplomáticas e, o mais importante, a criação da MINUSCA pelo CSNU, em 2014 (ARRIEF; HUSTED, 2016). Além de
possuir um papel importante por ser membro permanente no Conselho de Segurança das
Nações Unidas (CSNU) e ainda ter contribuído para a criação da MINUSCA, os Estados
Unidos também investiram aproximadamente 14 bilhões de dólares em suporte a República
Centro-Africana (RCA) no ano de 2016, ajuda essa que foi empregada em áreas mais necessitadas, como no amparo a deslocados internos.
5.3 República Francesa

Uma vez que a República Centro-Africana foi uma colônia francesa, este Estado
sempre teve sua importância no país africano. A França se configura como o único Estado
europeu que possui uma embaixada em Bagui (capital da República Centro-Africana) e busca apoiar as autoridades eleitas a fim de promover a estabilidade no país. Além disso, a
França concede auxílio financeiro para gastos militares e para a promoção de um diálogo
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que amplie a cooperação com entidades como a ONU, União Africana e União Europeia.
Podemos perceber então que a presença política, econômica e militar francesa ainda é contínua neste local (FRANCE DIPLOMATIE; THE GUARDIAN, 2015).
Em dezembro de 2013 a França implementou uma operação militar no território africano, chamada Operação Sangaris, a qual tinha o objetivo de promover e dar auxílio à
MISCA, envolvendo cerca de 2000 soldados. A operação Sangaris chegou ao fim em 2016,
entretanto parte dos soldados franceses continuam no território em outras frentes de auxílio.
Outro ponto relevante no que diz respeito às tropas francesas presentes no país, foram as
denúncias de abuso contra crianças africanas por soldados franceses. Tais denúncias começaram quando cerca de seis menores testemunharam sobre terem sido obrigados a se
relacionarem com soldados em troca de alimento no campo em que se encontravam (THE
GUARDIAN, 2015).
5.4 República da Guiné Equatorial

Mesmo com instabilidade dentro de seu território, a Guiné Equatorial se comprometeu a enviar tropas para a República Centro-Africana a fim de auxiliá-los na promoção do
progresso e na tentativa de diminuir o conflito. Além disso, o país assumiu a liderança de
mediação no conflito centro africano, no ano de 2013, quando a RCA mergulhou em um
novo ciclo de violência. No entanto, tais ações não configuram a guiné Equatorial como país
exemplo no combate à violação dos Direitos Humanos, muito menos como um garantidor de
direitos civis ou sociais. A corrupção, pobreza e repressão são acontecimentos comuns neste país africano que é constantemente criticado nos fóruns internacionais por organizações
como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch. Relatórios produzidos pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), demonstram que mais de 40% das crianças
não estão matriculadas na educação primária e, daquelas que estão, apenas metade completam este estudo. Fatores como a má nutrição, falta de acesso a saneamento básico e
água potável contribuem para este efeito (HUMAN RIGHTS WATCH, 2017). Além do mais,
a liberdade de expressão, associação e de imprensa não são garantias na Guiné Equatorial,
uma vez que constantes situações de abuso de autoridade, prisões arbitrárias e intimidação
são recorrentes. Ademais, a pena de morte ainda é utilizada como meio de punição (ANISTIA INTERNACIONAL, 2017/2018; HUMAN RIGHTS WATCH, 2017).
5.5 República do Senegal

A República do Senegal tem uma significância grande devido a sua instabilidade de
posicionamento. Durante seu mandato como membro não permanente do Conselho de Se-
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gurança das Nações Unidas (CSNU), no ano de 2017, o país se preocupou com pautas securitárias para seu Estado vizinho, Gâmbia. Entretanto, se posicionou de forma contrária a
um projeto de sanção contra a Síria, pelo uso de armamento químico. Além disso, o Senegal
é um país que faz parte da União Africana e no entanto foge de seus princípios uma vez que
em seu território há grande violação de Direitos Humanos. O governo não oferece educação
básica completa e gratuita para crianças além de ser muito rígido em questão a liberdade de
expressão. Liberdades homo afetivas também são ilegais e o acesso à saúde é precário. A
violência contra a mulher é muito alarmante incluindo estupros, mutilação genital e submissão total aos maridos. O tráfico humano também é forte no território senegalês: meninos
para o trabalho escravo e meninas para a prostituição.

5.6 República do Benim

A relação da República do Benim com a crise na República Centro-Africana (RCA)
se intensifica no momento em que Michel Djotodia - ex-presidente centro africano, acusado
de uma série de crimes internacionais ocorridos durante seu regime - buscou asilo em Benim após renunciar seu mandato (BBC, 2014). Buscando amenizar a situação, o Ministro de
Relações Exteriores beninense afirmou que o asilo concedido a Djotodia seria uma forma de
promover maior paz na região (DEUTSCHE WELLE, 2014). Para aumentar ainda mais o
grau de importância beninense em relação à RCA, no ano de 2017 um general do Benim Fernand Marcel Amoussou - se tornou o supervisor de uma operação do Departamento de
Operações de Manutenção da Paz da ONU. Operação esta que visa investigar casos de
violência das milícias contra os civis dentro do território centro africano, em locais que contam com a presença da MINUSCA (ONU, 2017).

5.7 República Federativa do Brasil

O Brasil possui forte vínculo com a República Centro-Africana (RCA), inclusive possui soldados na MINUSCA. Além disso, é um país que está sempre envolvido em missões
de paz. Mesmo não sendo membro da União Africana nem estando entre os membros não
permanentes do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) no ano de 2018, o país carrega
um fardo de importância devido ao grande desrespeito aos Direitos Humanos ocorrido em
seu território e a constante instabilidade política de seu governo. Apesar de ser uma república democrática, o Brasil é um país com grande desigualdade social, preconceito e desrespeito aos civis, sendo denunciado constantemente na Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) pelo descumprimento dos mesmos. É importante ressaltar também a forte crise
institucional que o país vem enfrentando, culminada pelo impeachment da ex presidenta
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Dilma Rousseff e a inserção de um presidente interino com baixíssima aceitação popular.
Além do mais, este governante vem promovendo propostas de emendas constitucionais e
modificações legislativas impopulares, como o reajuste do salário mínimo abaixo da inflação,
teto para os gastos públicos que impactaram no financiamento educacional e de saúde, a
reforma trabalhista e a intervenção federal.
5.8 República do Congo

A República do Congo é fronteiriça com a República Centro-Africana (RCA) e com a
República Democrática do Congo, o que faz com que o país sofra influência da situação
política conturbada de seus vizinhos, que é marcada pela constante violação dos Direitos
Humanos. Não obstante, o Congo também possui casos de violação dos Direitos Humanos
em seu território. De acordo com notícias da própria ONU, no começo de 2016, foram feitos
relatos de violações cometidas por forças de segurança do governo no sul da capital Brazzaville. Alegou-se um ataque a uma delegacia de polícia e outros ataques na cidade, que
resultaram em 17 mortes de civis e policiais, além de diversos feridos. O fato de tal evento
ter suscitado comunicação dentro do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) demonstra
uma provável precariedade da situação relativa às garantias constitucionais da população
civil congolesa.

5.9 República do Chade

A República do Chade possui forte aproximação com a República Centro-Africana
(RCA) pois é destino de milhares de refugiados da mesma, devido a escalada de violência
do conflito centro africano. Além disso, o Chade também recebe refugiados do Níger, o que
acarreta um grande número de deslocados em território chadiano que por sua vez, deixa o
país em condições precárias de auxílio às pessoas nessas condições. Ademais, o governo
do Chade não garante os direitos civis plenos, como a liberdade de expressão. Sem contar
que dentro de seu território existem diversos grupos terroristas, entre eles o Boko Haram e
os Libertadores, que dificultam qualquer tipo de garantia dos Direitos Humanos. Apesar de
tudo isso, o Chade contribui com tropas militares na MINUSCA. Em contrapartida, grupos
insurgentes chadianos apoiaram rebeldes centro africanos no golpe que ascendeu Bozizé
ao governo da República Centro-Africana.

5.10 República de Angola
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O Estado angolano possui uma relação muito próxima com a República CentroAfricana (RCA). No ano de 2016, foi assinado um acordo entre os dois Estados intitulado
Acordo Geral de Cooperação, visando intensificar a cooperação em atividades que abrangem as áreas de saúde e integração regional pós-conflito. Além disso, a República da Angola presta apoio ao governo da RCA, além de estar enviando tropas à MINUSCA desde 2015,
ano em que ocupou o assento de Membro Não Permanente do Conselho de Segurança da
ONU (CSNU) pela última vez. Apesar de sofrer com problemas internos, violações de Direitos Humanos e crise institucional, a Angola continua prestando auxílio à RCA e mantendo
suas tropas dentro do território centro africano.

5.11 República dos Camarões

Desde o golpe ao governo de François Bozizé, em 2013, que ocasionou o ápice do
conflito na República Centro-Africana (RCA), a República dos Camarões se viu envolvida na
situação conflituosa, visto que os rebeldes centro africanos costumavam atacar regiões camaronenses em busca de recursos, devido ao fato de os países serem vizinhos (BBC,
2013). Além disso, o comércio de diamantes entre esses países é intenso e as relações políticas também são muito significativas, visto que o ex-presidente Bozizé buscou asilo político
em Camarões após sua deposição do governo. Deve-se levar em conta ainda, o alto número de deslocados e refugiados da RCA em território camaronês, cerca de 275 mil pessoas
se encontram nessa situação.
5.12 República da África do Sul

A República da África do Sul é um importante membro da União Africana (UA) e é
um dos países mais desenvolvidos do continente africano, sendo também o mais rico. Apesar de ter um passado marcado pela forte discriminação racial, o país passou por um processo de reestabelecimento de políticas de igualdade social e possui atualmente uma agenda fortemente voltada para a defesa dos Direitos Humanos. Além disso, tem um papel importante em intervenções humanitárias no continente africano, tendo enviado cerca de 400
soldados para a República Centro-Africana (RCA). Esses soldados tinham o objetivo de auxiliar o governo na luta contra os rebeldes, entretanto, em uma coalizão feita por esses grupos insurgentes, 13 soldados da África do Sul foram mortos, o que motivou o a retirada das
tropas sul africanas do território centro africano.
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6 TABELA DE DEMANDA DE REPRESENTAÇÕES

A tabela abaixo classifica cada uma das delegações presentes no comitê segundo o
nível de demanda de participação nas discussões. Não se trata de uma classificação segundo níveis de importância, visto que a ativa participação de todas as representações é
imprescindível para o andamento das discussões. No entanto, há representações que, para
o debate desse tema específico, necessitam se pronunciar com mais frequência. Mas isso
não significa que um ou outro representante seja mais importante que os outros, ou ainda,
que não há necessidade de todos se pronunciarem, pois sempre haverá desafios no decorrer dos debates e é imprescindível a preparação e o envolvimento de todos para o bom andamento do comitê.
Legenda:

Delegação com baixa demanda de pronunciamento
Delegação com média demanda de pronunciamento
Delegação com alta demanda de pronunciamento

Canadá

Comunidade da Austrália

Estado do Kuwait

Estado Plurinacional da Bolívia

Estados Unidos da América

Estados Unidos Mexicanos
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Federação Russa

Grande República Socialista Popular Árabe da Líbia

Reino da Dinamarca

Reino da Noruega

Reino da Suécia

Reino do Marrocos

Reino dos Países Baixos

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

República Árabe da Síria

República Árabe do Egito

República Argelina Democrática e Popular

República Bolivariana da Venezuela

República Centro-Africana

República da África do Sul

República da Costa do Marfim

República da Guiné Equatorial
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República da Islândia

República da Namíbia

República da Polônia

República da Serra Leoa

República da Turquia

República da União de Mianmar

República de Angola

República de Botsuana

República de Cabo Verde

República de Gana

República de Madagascar

República de Mali

República de Moçambique

República de Uganda

República do Benim

República do Cazaquistão
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República do Chade

República do Congo

República do Iraque

República do Peru

República do Quênia

República do Senegal

República do Sudão

República do Sudão do Sul

República do Zimbábue

República dos Camarões

República Federal da Nigéria

República Federal da Somália

República Federal Democrática da Etiópia

República Federativa do Brasil

República Francesa

República Islâmica do Paquistão
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República Popular da China

República Ruandesa

República Tunisina

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNIFEM - Fundo de Desenvolvimento das Nações
Unidas para a Mulher
CDH - Conselho dos Direitos Humanos
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