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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Caros delegados, sejam bem-vindos à 16ª edição do MINIONU e ao Comitê Especial 

para as Operações de Manutenção da Paz, o C-34. A mesa diretora do comitê será 

composta pela Diretora Letícia Maria Antunes do Carmo e pelos Diretores Assistentes Aline 

Fonseca Siqueira e Lucas Stephan Luz Hardt, que se apresentam abaixo. 

Meu nome é Letícia do Carmo e durante o evento estarei cursando o 8º e último 

período do curso de Relações Internacionais. Minha trajetória no MINIONU começou já na 

faculdade, no primeiro ano do curso, quando tive a oportunidade de ser voluntária do comitê 

G-20. Já na primeira participação me apaixonei pelo projeto, e nas duas edições seguintes 

fui Diretora Assistente do ACNUR 2020 e do CPAR 2007. Não tenho dúvidas em afirmar que 

todas as edições me ensinaram muito, e me ofereceram grande crescimento acadêmico e 

pessoal. Este ano terei uma nova experiência, sendo pela primeira vez Diretora de um 

comitê, que tem como tema principal algo que sempre despertou o meu interesse, as 

Operações de Paz das Nações Unidas. Espero que os senhores se dediquem ao tema e 

aos estudos, entendam sua importância e complexidade e estejam preparados para 

discussões produtivas. Todos nós da equipe estamos à disposição para tirar dúvidas e 

oferecer qualquer assistência necessária. Espero ainda que essa edição do MINIONU seja 

um sucesso assim como as anteriores, e almejo poder contribuir para um evento que seja 

marcante para cada um de seus participantes. Que todos tirem o máximo proveito dos dias 

do evento, adquiram muito aprendizado, façam amigos e boas memórias. Bons estudos! 

Meu nome é Lucas Stephan e sou estudante de Relações Internacionais na PUC 

Minas. Tenho 20 anos, e estarei cursando o 3° período do curso no decorrer do evento. 

Com muita alegria, meu primeiro contato com o MINIONU ocorreu logo no 1° período da 

faculdade, como voluntário do comitê CIJ 2003, na edição de número 15 do projeto, no qual 

eu me envolvi fortemente, aprendendo muito com a equipe e com as atividades e, contando 

com a com surpresa que tive ao ver a magnitude do evento, tive a certeza de que eu 

retornaria. Agora, como Diretor Assistente, é com prazer que posso envolver-me mais 

profundamente, ainda mantendo o espírito do voluntariado. Portanto, dedicar-me-ei para 

ajudar a fazer deste o melhor MINIONU, já que superação é a minha palavra para o projeto. 

O C-34 2010 rende um tema fascinante, destacando a ação conjunta direta para viabilizar a 

paz, expressando de forma honrosa a essência das Nações Unidas. Dito isso, aguardo 

ansiosamente o contato com a Delegação, que me provou a capacidade de surpreender 

com a dedicação, antes de, e durante os dias de MINIONU. 

Meu nome é Aline Fonseca Siqueira e terei o prazer de trabalhar como Diretora 

Assistente do comitê C-34 2010. Durante os trabalhos do MINIONU estarei cursando o sexto 



 

período de Relações Internacionais na PUC Minas. Minha trajetória no MINIONU começou 

na 15ª edição em 2014, quando tive a oportunidade de contribuir como voluntária interna no 

Comitê da OSCE. A experiência foi marcante e decretou a minha afinidade com o projeto. 

Pretendo futuramente seguir a carreira diplomática e a área de Segurança Internacional é a 

que eu mais gosto de estudar, e estar trabalhando no C-34 2010 me dá grande satisfação. 

Espero que os senhores estejam tão ansiosos como eu para começarmos os trabalhos, e 

que o assunto debatido no comitê contribua em conhecimento e experiência para todos nós. 

Tenho certeza que com muito estudo, preparação, dedicação e prazer, faremos dessa 

edição um momento inesquecível! 

É com muito prazer que a equipe do C-34 dá as boas vindas aos senhores 

delegados! Estamos todos ansiosos, empenhados e trabalhando em conjunto para que a 

16ª edição do MINIONU e o C-34 sejam um sucesso e todos aproveitem a participação no 

evento. O Comitê possui um blog1 e página oficial no Facebook2 para auxiliar os senhores 

na preparação para as discussões que acontecerão em outubro, mas outras fontes de 

pesquisa podem e devem ser consultadas. Caso surja qualquer dúvida durante o processo 

de pesquisa e preparação, todos os membros da equipe estão à disposição dos senhores 

delegados. Bons estudos e até outubro! 

 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945 e dentre seus 

propósitos principais está “manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: 

tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz [...]”3. O Conselho de 

Segurança recebeu a responsabilidade primária de manter e restaurar a paz e segurança e, 

uma vez que existe uma indefinição do que realmente representa uma ameaça à paz e 

segurança, cabe ao entendimento do mesmo decidir quando é necessário agir (OUDTRAAT, 

1996).  

 Uma das principais dificuldades para se colocar em prática esse sistema de 

segurança coletiva previsto pela Carta das Nações Unidas consistia, portanto, na falta de 

consenso entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança existente 

durante a Guerra Fria, consenso esse imprescindível para que quaisquer das medidas 

                                                           
1 https://16minionuc342010.wordpress.com/ 
2 https://www.facebook.com/pages/C-34-2010-16º-MINIONU/1001742396521442 
3 Carta das Nações Unidas http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm 



 

previstas no documento fossem colocadas em prática. Assim, as operações de paz surgem 

como uma estratégia para contornar essa imobilidade do Conselho causada pela falta de 

consenso, sendo um mecanismo que possibilita a prevenção e estabilização de conflitos 

através de forças multinacionais (BIGATÃO, 2013).  

 

2.1 As operações de paz da ONU 
 

A história das operações de manutenção da paz das Nações Unidas remete ao ano 

de 1948, quando o Conselho de Segurança autorizou pela primeira vez uma missão de 

monitoramento para supervisionar o armistício entre Israel e seus vizinhos árabes (UNITED 

NATIONS PEACEKEEPING, 2014). Essa missão é o marco inicial das chamadas operações 

tradicionais, ou de primeira geração, missões caracterizadas pela utilização de pessoal 

desarmado ou fracamente armado e que tinham como objetivo o monitoramento de cessar-

fogos e tréguas, patrulhamento de fronteiras, acompanhamento de negociações para a 

assinatura de tratados de paz, entre outros (BIGATÃO, 2013). 

As operações de manutenção da paz de primeira geração prevaleceram até o fim da 

década de 1980, sendo que durante esse período foram autorizadas treze missões, 

compostas tanto por forças de observação, quanto por forças de paz. Com o fim da Guerra 

Fria inicia-se o período de maior engajamento da ONU na área da manutenção da paz e 

segurança. Entre os anos de 1988 e 1999 foram colocadas em execução 40 operações de 

paz, número três vezes maior do que aquele das quatro décadas anteriores (BIGATÃO, 

2013). O fim do conflito bipolar e o consequente aumento no número de conflitos 

intraestatais (em contraste com os conflitos entre Estados, que predominavam até então), 

levou a ONU a modificar sua abordagem acerca das intervenções de paz. Isto ocorreu 

através da “Agenda para a Paz”4, documento apresentado pelo então Secretário Geral 

Boutros-Ghali que delineava uma nova direção a ser tomada pela Organização em relação 

às operações de paz (ALMEIDA, 2003). 

A ONU passou a mobilizar missões cada vez mais complexas e com um maior 

número de funções, atividades e objetivos, que até então não estavam presentes nas 

missões de paz tradicionais. Surgem então as chamadas missões de segunda geração, 

também conhecidas como multifuncionais, que, além dos objetivos tradicionais, tinham o 

mandato voltado para a ajuda humanitária, direitos humanos, policiamento, supervisão de 

eleições, restauração da infraestrutura e setor econômico, etc. Posteriormente são 

autorizadas missões caracterizadas pela “imposição da paz”, classificadas como terceira 

geração das operações de paz. Esse tipo de missão autoriza desde ações militares para 

                                                           
4 Documento disponível em http://www.unrol.org/files/a_47_277.pdf 



 

proteger o trabalho de assistência humanitária da missão até a imposição de cessar-fogos. 

(BIGATÃO, 2013).  

 Apesar de toda a mobilização e esforços da ONU e do relativo sucesso na 

implementação das mais recentes missões, é importante ressaltar que a Organização 

apresentou, em seu histórico referente às operações de paz, resultados bem sucedidos, 

mas também muitas falhas. A década de 90 foi caracterizada por uma grande perda da 

credibilidade das operações de paz da Organização. Um grande número de conflitos 

domésticos seguidos de graves crises humanitárias no período fez com que a ONU tivesse 

que administrar diferentes situações de hostilidade em diferentes países do globo ao mesmo 

tempo. Como consequência, surgiram problemas orçamentários e burocráticos, além de 

mudanças na interpretação da relevância de diferentes conflitos (TRANSFORMAÇÕES NAS 

..., 2011).  

 Tais dificuldades ficam claras no decorrer das missões na Somália (Operação das 

Nações Unidas na Somália II – UNOSOM II), em Ruanda (Missão de Assistência das 

Nações Unidas a Ruanda – UNAMIR) e na Bósnia e Herzegovina (Missão das Nações 

Unidas na Bósnia e Herzegovina – UNMIBH). A missão da Somália foi marcada pelo 

número considerável de baixas civis e capacetes azuis atacados e mortos pela população 

local, além do fatídico episódio da Batalha de Mogadíscio5, enquanto em Ruanda, a missão 

da ONU presente no território não foi capaz de impedir um genocídio que resultou na morte 

de mais de 800.000 pessoas. Na Bósnia a missão foi marcada pelo escândalo de abuso 

sexual de civis cometido pelos capacetes azuis e pelo tráfico de pessoas, que era de 

conhecimento dos funcionários da missão, mas não foi impedido pelos mesmos 

(TRANSFORMAÇÕES NAS ..., 2011).  

Todos esses acontecimentos contribuíram para uma enorme perda de credibilidade 

das operações de paz da ONU e fizeram com que a Organização percebe-se a necessidade 

de uma revisão de seus mecanismos para a manutenção da paz. Foram realizados 

inquéritos e relatórios, e algumas das propostas de reforma foram implementadas 

(BRIGNOLLI, n.d). 

 

2.2 O Relatório Brahimi  
  

 O fim do século XX foi marcado por uma perda de credibilidade por parte da ONU no 

que se refere às operações de paz. Cenários de insucesso como o de Ruanda e 

                                                           
5 Batalha que ocorreu em 1993, na Somália, entre capacetes azuis americanos e milicianos e civis 
armados somalis. Em uma operação que tinha objetivo de capturar um líder de milícia, 2 helicópteros 
americanos foram derrubados, e 3 danificados, sendo que alguns soldados ficaram presos e isolados 
no local do acidente, e segui-se a batalha. Cerca de 20 capacetes azuis morreram e 70 ficaram 
feridos, enquanto o número de fatalidades de civis é incerto.  



 

Srebrenica6, além de um número significativo de fatalidades dos funcionários a serviço da 

Organização indicavam a necessidade de revisão dos mecanismos utilizados até então 

(BRIGNOLLI, n.d).  

 Em decorrência disto, em 2000, o então Secretário Geral Kofi Annan reuniu em um 

Painel (The Panel on United Nations Peace Operations) um grupo de especialistas 

internacionais, chefiado por Lakhdar Brahimi, para que fosse realizada uma análise do 

funcionamento das operações de paz das Nações Unidas até então, identificando falhas, 

revisando conceitos e apresentando recomendações específicas e concretas que 

possibilitassem melhoras na forma como conduzir tais operações no futuro. As 

recomendações centraram-se em mudanças estratégicas, organizacionais e políticas, além 

de em algumas questões de financiamento (BRANCO, 2012).  

 O documento final7 ficou conhecido como Relatório Brahimi e foi apresentado em 

setembro do mesmo ano na Cúpula do Milênio. Foram detalhadas vinte principais 

recomendações, divididas em quatro grandes áreas: tomada de decisões na sede da ONU; 

mandato e recursos; rapidez e efetividade de realização e eficácia da implementação das 

forças. Apesar de receber algumas críticas relativas à falta de profundidade de alguns dos 

tópicos apresentados, o Relatório foi bem aceito pelo Secretariado, Assembleia Geral e 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNRIC, 2015).  

É importante ressaltar que as recomendações são direcionadas também ao 

Secretário Geral, mas primordialmente aos Estados-membros. A resposta a tais 

recomendações aconteceu de forma cautelosa, através de resoluções do Conselho de 

Segurança, propostas do Secretário Geral, ações do Departamento de Operações de 

Manutenção da Paz (DPKO), entre outros (DURAND, 2012).  

O Relatório de Brahimi foi, sem dúvida, uma importante ferramenta para as 

operações de paz da ONU que se seguiram e peça fundamental para a adequação dos 

mecanismos da Organização aos novos conflitos que surgiram. Ainda assim, mesmo uma 

década após a apresentação do documento, nem todas as recomendações foram 

implementadas, ou receberam uma resposta apropriada (BRANCO, 2012). 

 

 

 

                                                           
6 O conflito em Ruanda ficou marcado pelo genocídio, que resultou na morte de aproximadamente 
800.000 civis. Já no conflito da Bósnia, em 1995, na cidade de Srebrenica, cerca de 8.000 bósnios 
muçulmanos foram assassinados por soldados sérvios, episódio que ficou conhecido como Massacre 
de Srebrenica.  
7 O documento oficial encontra-se disponível em 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305 



 

2.3 As operações de paz vigentes no ano de 2010 
 

Dentre as operações de paz das Nações Unidas que estão em vigência no ano de 

2010, as principais são as da Libéria, Costa do Marfim e Haiti8. 

Figura 1 - Missões de paz vigentes no ano de 20109. 

 

 (UN PEACEKEEPING, 2015) 
 

 A Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL) foi estabelecida em setembro de 

2003 para o monitoramento do acordo de cessar-fogo que seguiu o fim da segunda guerra 

civil do país e a resignação do então presidente Charles Taylor. Entre capacetes azuis, 

policiais, civis e voluntários, conta com força de aproximadamente 10.000 funcionários 

(UNMIL, 2015). O mandato da missão vem sendo estendido anualmente e ainda enfrenta 

problemas como instabilidade de fronteiras, número de refugiados, crimes violentos e 

violência sexual e de gênero (UN NEWS CENTRE, 2015).  

 A Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI) teve início em abril de 

2004, com o objetivo de facilitar a implementação do acordo de paz assinado entre governo 

e rebeldes e que pôs fim à guerra civil que ocorria no país. Violações de direitos humanos, 

segurança de fronteiras, insegurança alimentar e má nutrição e violência sexual e de gênero 

                                                           
8 Lista de operações de paz das Nações Unidas, com data de início e término: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf 
9 A reunião do Comitê Especial para as Operações de Manutenção da Paz acontecerá em fevereiro 
de 2010, portando as missões MONUSCO, UNMISS e UNISFA, apresentadas no mapa, ainda não 
estarão em vigência nos dias de discussão. 



 

ainda são problemas enfrentados pela missão (ONUCI, 2015). A Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) foi estabelecida em junho de 2004, com objetivo 

de estabilizar o território, realizar serviços sociais básicos, realizar reformas e treinar a força 

nacional de polícia e auxiliar o governo a implementar eleições livres, transparentes e justas. 

Em janeiro de 2010 um terremoto de grande magnitude atingiu o território, causando uma 

enorme destruição, elevado número de mortes e diversos danos à infraestrutura. A partir daí 

o papel da missão da ONU torna-se ainda mais relevante, principalmente em sua 

contribuição para os esforços de reconstrução (BETTER WORLD CAMPAIGN, 2015).  

  

2.4 Os principais desafios para as operações de paz 
 

As operações de paz devem, atualmente, dar conta de uma gama cada vez maior de 

questões e novos desafios e preocupações continuam a surgir dentro da comunidade 

internacional. Algumas temáticas específicas têm permeado com mais frequência as 

discussões acerca do assunto, e abaixo elas serão apresentadas e brevemente explicadas. 

 

2.4.1 Conduta e disciplina das tropas e staff 
 

O Conselho de Segurança, através da Carta das Nações Unidas, é autorizado a 

tomar ações com objetivo de facilitar a estabilidade, a ordem e a proteção da comunidade 

global. E isso ocorre muitas vezes através das operações de manutenção de paz, que são 

uma ferramenta primordial das Nações Unidas para esse intuito. As atividades de 

manutenção da paz da ONU operam em três princípios básicos: 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).  

A disciplina e os elevados padrões de condutas entre as forças de paz são 

extremamente importantes para a legitimidade e sucesso de cada missão de paz das 

Nações Unidas. Em suas missões iniciais, as forças estavam, em sua maioria, desarmadas 

ou levemente armadas. Além disso, até 1989 a maioria das operações de paz era em 

resposta a conflitos interestatais, mas a partir da década de 1990 isso se modifica, os 

conflitos passam a ser cada vez mais caracterizados como guerras civis ou outros conflitos 

intraestatais. Essas mudanças também geraram uma nova composição das forças de paz, 

uma vez que essas passaram a incorporar observadores, peritos jurídicos, trabalhadores 

humanitários, entre outros, e as operações de paz se tornaram mais complexas. Devido a 



 

todos esses aspectos ficou cada vez mais difícil gerir a disciplina e a conduta do pessoal 

dessas operações. (LUTZ; GUTMANN; BROWN, 2009).  

Apesar disso os abusos cometidos pelas forças de paz continuavam a vir à tona, 

principalmente em áreas onde haviam crianças envolvidas. Um estudo feito em 1996 

mostrou um aumento da prostituição infantil com a chegada das forças de paz da ONU em 

diversas zonas de conflito. Além de um alto número de assassinatos, existe uma expressiva 

soma de 2.000 casos documentados de violência sexual ou abuso por forças de paz da 

ONU. As forças de paz também estiveram envolvidas em atos de negligência que causaram 

a doença e a morte entre as populações nativas. Foi feita uma revisão completa do 

Departamento de Operações de Manutenção da Paz (DPKO), encomendada pelo 

Secretário-Geral Kofi Annan em 1999, com o intuito de assegurar que as forças de paz 

cumprissem seu mandato com sucesso. Dessa revisão surgiu o “Relatório Brahimi”, onde 

ficaram estabelecidas extensivas mudanças institucionais além da Conduta e Disciplina, 

onde seriam respondidas alegações de comportamento inadequado das tropas da ONU. 

(LUTZ; GUTMANN; BROWN, 2009).  

 

 

 

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

 

 (CIVILIANS IN CONFLICT, 2015) 
 

 

É de suma importância que as forças de paz ajam com dignidade e responsabilidade 

e para que isso seja alcançado é necessário que se considerem várias questões, tais como: 

quão efetivos tem sido os novos princípios e diretrizes das forças da ONU, quais áreas 



 

necessitam de mais trabalho, como deve ser o treinamento das forças de paz, e como 

aplicar leis para mantê-las responsáveis, entre outras. (LUTZ; GUTMANN; BROWN, 2009).  

As forças de paz também têm um compromisso com a proteção dos civis. Em 1999, 

ao autorizar a criação da Missão das Nações Unidas na Serra Leoa (UNAMSIL), foi 

aprovada pelo Conselho de Segurança uma autorização ao DPKO para usar a força 

coercitiva, se necessário, para proteger os civis. E mesmo tendo funcionado a questão da 

proteção dos civis, ainda há muito com o que se preocupar e prestar atenção. Questões 

como: quais outras medidas o DPKO podem tomar para proteger os civis, o que as Nações 

Unidas podem fazer para assegurar a segurança de mulheres e crianças durante as 

operações de paz, entre outras. (LUTZ; GUTMAN; BROWN, 2009).  

 

2.4.2 Proteção de civis e Responsabilidade de proteger 

 

Até a década de 1990 as considerações da ONU sobre a proteção de civis eram 

rasas, quando existentes. Com a evolução das operações de paz e a ampliação no escopo 

das missões, inicia-se um debate acerca da eficiência destas. As falhas mais marcantes da 

ONU no que diz respeito a esta questão aconteceram na década de 1990, principalmente 

nos casos de Ruanda, Somália e Bósnia. Dentre estas ocasiões, que geraram uma enorme 

perda de credibilidade para a Organização, a falha mais significante e que recebeu grande 

atenção da mídia internacional foi aquela de Ruanda, em 1993, durante a UNAMIR (United 

Nations Assistance Mission for Rwanda). Aproximadamente 800 mil pessoas foram mortas 

no conflito, sendo que pouco conseguiram fazer os capacetes azuis, que não estavam 

preparados militarmente, e nem mesmo tinham autorização de uso da força. Além disso, o 

processo de decisão era lento; a comunicação, ruim; e convenciona-se que houve omissão 

das grandes potências (FAGANELLO, 2013). 

       Durante a guerra civil da Somália, a UNOSOM I (United Nations Operations in 

Somalia - I) foi enviada quando o número de mortos já ultrapassava 350.000. Embora, em 

certa medida, a operação conseguia cumprir seu mandato – que não incluía claramente a 

proteção de civis - o CSNU autorizou a UNOSOM II, onde se notou a falta de entendimento 

da ONU sobre a consequência mundial do constante desrespeito à lei internacional 

humanitária. (UN PEACEKEEPING, 2015).  

      Já no caso dos Bálcãs, a dissolução da Iugoslávia deu origem a inúmeros 

conflitos na região, sendo que na Bósnia os sérvio-bósnios extremistas iniciaram uma 

“limpeza étnica”. A ONU reagiu, já em estado calamitoso, com a UNPROFOR (United 

Nations Protection Force). Apesar da estratégia, houve um ataque aéreo em Srebrenica, 

onde 8.000 foram mortos. Além disso, não havia permissão para defender civis que não 



 

estivessem acompanhados de capacetes azuis, pois, assim, o uso da força superaria o 

direito de utilizá-la somente por legítima defesa. Pode-se notar, portanto, que há uma forte 

relação entre o uso da força, e a questão de proteção de civis. (UN PEACEKEEPING, 

2015).   

     Embora ainda haja controvérsias, a ONU busca aprimorar a Proteção de Civis 

(POC) através de trabalhos conjuntos com outros órgãos, como o Escritório para a 

Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados (ACNUR) e grupos de peritos. Os avanços que então se alcançaram 

são fruto de uma década de discussões, que atribuiu às operações de paz um caráter 

multidimensional. As conclusões do Relatório Brahimi impulsionaram soluções, que foram 

desenvolvidas progressivamente. Não obstante, em 1999, a ONU já tinha tomado outra 

postura no planejamento das demais missões, como, por exemplo, na da UNAMSIL (United 

Nations Mission in Sierra Leone), para proteger civis. (BENNER, 2013). 

        O desafio base foi definir quem são civis em um conflito, e no que consiste a 

proteção. Permaneceu a referência às Conferências de Genebra, de 1949, sobre a Lei 

Internacional Humanitária10. Também, destaca-se a declaração de 1996 da Corte 

Internacional de Justiça: de que “a proteção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP) não cessa em tempos de guerra”11. É importante ressaltar ainda que nos 

conflitos intraestatais, mais comuns atualmente, existe geralmente um maior número de 

atores (não apenas Estados, como nas interestatais). Isso dificulta a identificação dos civis, 

já que não existem apenas exércitos regulares e uniformizados no conflito, mas também 

milícias, mercenários, entre outros. (NATIONAL MODEL UNITED NATIONS, 2013). 

      Os princípios da Responsabilidade de Proteger foram ratificados em 2005. Por 

definição, afirmam que é de responsabilidade do governo de um país zelar pelo resguardo 

de sua população, de modo que, se não houver interesse ou capacidade de o fazer, a 

comunidade internacional é legitimada a intervir e proteger. Uma das controvérsias refere-se 

ao fato de que não é difícil imaginar que a proteção de civis poderia ser utilizada como 

pretexto para uma intervenção de outros Estados e/ou uma alteração de regime (BENNER, 

2013)12.  

                                                           
10 International Committee of the Red Cross, The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional 

Protocols, 2010. 

11 International Court of Justice, Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons, 1996, para. 25. 
12 No artigo O Brasil como um empreendedor normativo: a Responsabilidade ao Proteger de 
Thorsten Benner, do ano de 2013, há o posicionamento do Brasil em relação ao R2P. Existe apoio 
aos princípios, porém, em nota, o Brasil expressa preocupação com o uso do R2P como pretexto 
para intervenção de cunho politicamente interessado.  
 



 

     Em 2009, a pedido do C-34 e do Secretariado, o Estudo Conjunto do DPKO-

OCHA foi realizado, visando a formulação de um conceito operacional. Foram definidas as 

três formas de proteção, que devem atuar conjuntamente, envolvendo não somente 

Peacekeeping. São elas: Proteção por meio do Processo Político; Proteção por meio da 

criação e manutenção de um ambiente de proteção; e Proteção contra a Violência Física. A 

última foi pensada no nível operacional e tático. Estas três formas foram pensadas com 

base em quatro fases de resposta de proteção: prevenção, antecipação, resposta e 

consolidação (VENDRAMIN, 2014). 

          Contudo, a realidade deixa claro que não é possível proteger todos os civis, 

em todos os lugares, em todos os conflitos, constantemente. Os recursos não são 

determinantes na efetividade desta tarefa, embora não ocorra sem eles. Logo, a 

multidimensionalidade das ações da ONU e DPKO parece ser o seu avanço de maior 

importância, assim como a definição dos conceitos operacionais, na proteção das 

populações atingidas por conflitos. Apesar das expectativas, das mudanças substanciais, da 

importância na agenda, e da evolução no quadro normativo que vêm acompanhando o 

desenvolvimento das resoluções, nas quais se inserem ações específicas de POC nos 

mandatos das operações, em relatório oficial do último ano13, 2009, o Conselho de 

Segurança se manifestou, desacreditado na atuação eficiente dessas mudanças no cenário 

real. (BRUGNOLLI, 2014) 

     “Em uma visão realista, existem ainda inúmeros fatores a serem trabalhados. As 

discussões em torno dos conceitos de peacekeeping e de não-intervenção [...] ainda geram 

controvérsias” (BRUGNOLLI, 2014, n.d.). E, através dos relatórios oficiais, sabe-se que 

existem falhas de vários atores envolvidos nos conflitos, que desrespeitam a Lei 

Internacional Humanitária e os Direitos Humanos gerais. Inclui-se nisto, abusos a partir dos 

“capacetes azuis”, dos quais não pode-se excluir o fato de que podem desertar do 

comportamento considerado adequado. E mantê-los em obediência envolve muitas 

questões. Finalmente, outra questão, que pode ser considerada um problema, tanto em 

relação às operações de paz, quanto ao funcionamento geral da ONU, “é o grande poder 

político exercido pelas potências do Conselho de Segurança que detêm o monopólio das 

importantes decisões mundiais, tal como o poder de veto” (BRUGNOLLI, 2014, n.d.). 

 

 

 

                                                           
13 O relatório encontra-se disponível em: http://www.securitycouncilreport.org/cross-cutting-
report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-5556213.php?print=true 
 



 

2.4.3 Cooperação e capacitação no âmbito dos arranjos regionais  

 

Junto à evolução das operações de manutenção da paz, o C-34 vem incluindo em 

sua agenda diversos tópicos, excetuando a questão orçamentária. Um deles refere-se aos 

arranjos regionais, ou melhor, hoje, no fortalecimento deles. Para alcançar seus objetivos, 

ou estender sua ação na manutenção da paz, a ONU necessita do envolvimento de outros 

atores, tais como as organizações regionais e sub-regionais (NATIONAL MODEL UNITED 

NATIONS, 2015). Incluem-se também parcerias bilaterais com Estados e atores privados. 

Essa alternativa - de tentar solucionar controvérsias regionais, ou interestatais, de forma, 

primeiramente, pacífica; e, desde que as partes claramente concordem em cumprir com os 

Propósitos e Princípios da ONU - é claramente incentivada pelo Capítulo VIII da Carta das 

Nações Unidas (BELLAMY; WILLIAMS apud BRUGNOLLI, 2014): 

 

Assim, as Nações Unidas reconhecem o papel vital que as 

organizações regionais podem potencialmente desempenhar na solução 

pacífica de controvérsias, mas com firmeza os coloca sob a autoridade do 

Conselho de Segurança no que diz respeito a qualquer tipo de ação de 

execução e até mesmo proíbe tais ações sem a autorização do Conselho. 

(PECK, 1998,p .562) 

 

Contudo, existem várias possibilidades de riscos à segurança internacional a partir 

destas cooperações: intervenções por propósitos unilaterais e oportunistas podem existir, 

por parte do acordante; entes não submissos às Nações Unidas recebem autorização de 

medidas coercitivas; e podem vir a existir, como teme a Carta, doutrinas e princípios que 

divergem daqueles em relação a manutenção da paz e segurança da ONU (BRUGNOLLI, 

2014). Surge também, por exemplo, a preocupação sobre como uma cooperação regional 

estaria preparada para lidar com uma situação em que um de seus participantes 

apresentasse um conflito interestatal. (HAACKE; WILLIAMS, 2009). 

O Comitê Especial para as Operações de Manutenção da Paz (C-34) busca, 

principalmente, fortalecer a cooperação no continente Africano, onde já estabeleceu 

significativa relação com a União Africana (UA), devido ao grande envolvimento desta com 

os conflitos lá presentes. É também digno de nota que 80% do contingente comandado pelo 

DPKO encontra-se na África. As organizações regionais podem ser importantes aliados para 

a manutenção de paz da ONU, principalmente porque muitas vezes possuem um 

conhecimento mais profundo acerca da região e do conflito em si. Ao mesmo tempo, não 

possuem toda a capacidade de atuação que a ONU, logo uma cooperação voltada para a 

paz e a segurança é vantajosa para ambas as partes. Apesar disso ambas as partes 

acreditam que há problemas em relação ao treinamento e capacitação. As Organizações 



 

Regionais que mais têm colaborado com operações de paz são a União Europeia, a União 

Africana e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. (HAACKE; WILLIAMS, 2009). 

Os Estados-membros da ONU têm mantido um compromisso de capacitação da UA 

desde 2005, e isso tem sido de grande interesse por parte dos países africanos, que vêm 

empenhando esforços para manter essa relação, uma vez que para eles é vantajoso no 

sentido em que é possível resolver os problemas do próprio continente. Além disso, a ONU 

estabeleceu um Escritório das Nações Unidas para a UA, com o objetivo de prestar apoio e 

capacitação para a mesma nos seus esforços de manutenção de paz, além de garantir uma 

“relação estratégica” que vem sendo cultivada nos níveis operacional, tático e estratégico. 

Isso se deve ao fato de que a contribuição da UA é de extrema importância para a ONU, já 

que os Estados membros desta, quando contribuem para resolver conflitos envolvendo a 

sua própria região, o continente africano, dispõe de um knowhow14 da região e da própria 

natureza e particularidades dos conflitos. Também em 2006, foi criada a Operação - Hibrida 

ONU-UA em Darfur (UNAMID) servindo de exemplo dos benefícios derivados dessa 

cooperação. Ademais, a UA também mantem relações de cooperação com a OTAN, além 

de receber apoio financeiro da União Europeia (UE), sendo que só em 2009 a UE contribuiu 

com mais de 300 milhões de euros. (NATIONAL MODEL UNITED NATIONS, 2015). 

Entretanto, mesmo funcionando essa cooperação entre as Nações Unidas e União 

Africana, esta não está livre de desafios, que vão desde falta de pessoal e treinamento 

inadequado, ao financiamento e elaboração de políticas. Isso demonstra que a manutenção 

de paz na África necessita de maior apoio e suporte por parte dos países membros da ONU. 

E o C-34 tem um papel primordial na garantia do aumento desse apoio. 

 

2.4.4 Forças em standby e envio imediato de tropas 

 

São os países-membros das Nações Unidas que disponibilizam as tropas utilizadas 

nas operações de manutenção da paz. Em 1992 foi reiterada a solicitação aos Estados que 

confirmassem o apoio aos acordos de prontidão e em 1993 a ONU recebeu o pedido da 

Assembleia Geral para que se fizesse um sistema de acordos de prontidão (UNSAS), para 

que fosse garantido o pessoal e os recursos necessários das operações. Além disso, o 

Conselho de Segurança pediu um reforço dos acordos de prontidão uma vez que este eram 

prioridade para a melhoria da implementação rápida. (LANGILLE, 2014).  

A UNSAS é um sistema de banco de dados que mantém um registro dos países que 

contribuem com tropas e possuem capacidades operacionais específicas, mas sem 

comprometer-se, tudo de maneira condicional. Todos os recursos disponíveis da UNSAS 

                                                           
14 Conhecimento prático sobre como fazer alguma coisa 



 

permanecem em bases nacionais e cabem a estas a decisão da implementação desses 

recursos e se estes não são disponibilizados antes da implementação dos mesmos. A 

UNSAS possui os seguintes objetivos (LANGILLE, 2014, p. 5): 

 

1. Proporcionar ao Departamento de Operações de Manutenção da Paz da ONU 

uma compreensão precisa das forças e das capacidades que os Estados 

membros têm disponível em um estado acordado de prontidão para a 

manutenção da paz; 

2. Facilitar o planejamento da missão e a geração da força, ajudando a identificar os 

recursos adequados para uma implantação, bem como opções para planos de 

contingência; 

3. Ajudar com as implementações rápidas; 

4. Incentivar os Estados membros a discutirem e prepararem uma possível 

contribuição para uma operação de manutenção da paz da ONU, além de 

fornecerem orientações para os planos, orçamentos e formação adequada. 

 

            Os oficiais da ONU têm constantemente expressado suas preocupações com as 

limitações da UNSAS, pois mesmo com os esforços aplicados nos acordos de prontidão, 

nada garante que as tropas serão fornecidas para operações especificas. Além disso, por 

tratar-se de um sistema voluntário e sem necessidade de responder a obrigações, os 

Estados não têm o dever de comprometeram-se com nada, logo não há garantias 

asseguradas. Essas limitações da UNSAS têm gerado diversas questões, como o que pode 

ser feito para que a UNSAS atraia mais países que contribuem com tropas, os chamados 

troop-contributing countries (TCCs), além da possibilidade de uma reformulação para que 

transmita importância, urgência e reconhecimento para os TCCs. (LANGILLE, 2014).   

             Para que isso ocorra, há duas recomendações: a primeira é a de que se renomeie o 

sistema para que inspire um maior comprometimento e garanta que a participação dos 

colaboradores seja vista como um privilégio a ser conquistado através do esforço 

profissional. A segunda propõe a utilização do C-34 para que incentive uma cooperação 

para que ocorra a mudança. (LANGILLE, 2014). 

 

2.4.5 O uso de tecnologia em operações de paz  

 

De acordo com uma concepção utilitarista, “tecnologia” é sinônimo de “técnica”. 

Logo, está fortemente relacionado à eficiência, e não necessariamente a substituições 

(VERASZTO; SILVA; MIRANDA; SIMON, 2008). O DPKO, assim como as forças militares, 



 

dependem da técnica, ou seja, de um conjunto de conhecimentos que tornem possível 

atender aos mandatos das operações de paz. Para isso, é preciso dispor dos recursos 

humanos e materiais de forma a cumprir com as questões estratégicas, táticas e logísticas. 

Não obstante, inovações (no sentido de aparatos técnicos) podem melhorar a performance 

das operações, desde que de forma não-intrusiva, a despeito de mobilidade, energia, abrigo, 

distribuição de mantimentos, e TI – atividades, hoje, essenciais nas operações. (LUTE, 

2015). 

A ONU carece de melhores recursos tecnológicos. As operações de paz evoluíram 

consideravelmente na última década, mas não seus meios de ação. Ainda utilizam-se, 

amplamente, métodos e dispositivos obsoletos (DORN, 2007). É relevante também o fato de 

que a multidimensionalidade que o processo de manutenção e criação de paz adquiriu, 

demanda muito mais eficiência ao comandar e comunicar-se em uma missão, assim como 

se deve ter a garantia de pleno funcionamento dos equipamentos por longos períodos. É 

fato que “há uma enorme diferença entre o que as resoluções do CSNU demandam e os 

meios disponíveis aos comandantes em campo” (FINDLAY, 2002, n.d.)15. Nos casos dos 

anos 1990, por exemplo, sabe-se que houve grande dificuldade de comunicação entre as 

tropas e o comando na UNAMIR; e na UNPROFOR houve dificuldade de agir nas regiões 

montanhosas, assim como não foi possível antecipar-se diante do ataque aéreo em 

Srebrenica (BRUGNOLLI, 2014). 

 Entende-se que avanços técnicos não resolverão os conflitos. Mas o C-34 estimula 

as pesquisas e reconhece que é necessário introduzir tecnologia avançada, desde que 

padronizada. Esta é uma estratégia que tange questões legais, políticas, culturais e 

financeiras. Embora, legalmente, as missões sejam autorizadas a utilizar todos os 

equipamentos necessários para cumprir os mandatos, não se deve desrespeitar leis locais e 

interferir arbitrariamente. Quanto aos avanços de mobilidade, por exemplo, a ONU já utiliza 

sistemas de posicionamentos e tecnologia de Carlog, para monitoramento dos veículos 

utilizados pelos “capacetes azuis”. (DORN, 2007).   

Por fim, sabe-se que a ONU é, portanto, receptiva aos recursos modernos, mas a 

aquisição ainda é um problema. Muito questiona-se sobre a forma como os países 

contribuintes de tropas (TCCs) compartilham de sua experiência e tecnologia. É digno de 

nota que talvez mais desafiadores que os gastos com inovação, seja a questão do 

treinamento operacional, já que não é ampla, hoje, a utilização de equipamentos avançados. 

(DORN, 2007). 
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 “There is a fantastic gap between the resolutions of the Security Council, the will to execute those 
resolutions and the means availableto commanders in the field’” 



 

3 O COMITÊ ESPECIAL PARA AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ 

 

 

 Será apresentado aqui um breve histórico da criação do C-34, bem como sua 

estrutura e os principais objetivos e funções que norteiam as reuniões e ações do Comitê.  

 

3.1 História do comitê 
 

O Comitê Especial para as Operações de Manutenção da Paz foi criado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1965, através da resolução 2006 (XIX)16, 

sendo seu objetivo principal realizar uma revisão completa de todas as questões 

relacionadas com a manutenção da paz. Nos primeiros anos de sua existência seu trabalho 

foi focado no desenvolvimento de princípios básicos e orientações gerais para as operações 

de paz, e envolto pelas questões de como definir e financiar tais operações. Apesar disso, 

nenhum consenso final acerca destas questões foi alcançado até o fim da Guerra Fria 

(HANRAHAN, 2007). 

Em sua história mais recente, com o aumento significativo do número e da 

profundidade das operações de paz desde o início da década de 1990, o Comitê ampliou 

seu escopo de discussão e decisão, especialmente no que diz respeito às questões práticas 

destas operações. Desde então, o C-34 tem oferecido importantes recomendações acerca 

dos mais diversos temas, incluindo questões envolvendo o treinamento de tropas, 

fortalecimento do suporte das organizações e arranjos regionais para as missões, tropas 

preparadas para envio imediato, segurança das tropas e staff, entre outros (HANRAHAN, 

2007).  

Inicialmente o Comitê Especial para as Operações de Manutenção da Paz contava 

com 34 membros, número que permaneceu até o ano de 1997 e fez com que o Comitê 

ficasse conhecido como C-34, mesmo depois de ter o número de participantes ampliado 

expressivamente, como consequência de uma maior participação dos países em atividades 

relacionadas às operações de paz (HANRAHAN, 2007). Os membros participantes da 

reunião são, além daqueles iniciais, países que foram ou ainda são grandes contribuintes de 

tropas, que contribuem de forma significativa para o financiamento das operações de paz, 

que tem ou tiveram a presença destas operações em seu território ou que foram membros 

observadores por mais de três anos consecutivos, além de entidades regionais ou demais 

                                                           
16 Disponível em 
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/211/00/IMG/NR021100.pdf?OpenElement 



 

organizações que tem papel de destaque na realização de ações conjuntas com as missões 

de paz da ONU (INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE, 2011). 

O mandato do C-34, que a princípio era mais restrito às questões institucionais ou 

relacionadas aos métodos de financiamento, evolui então para questões mais práticas, 

amplas e significativamente mais complexas, como a segurança das tropas e staff, 

estratégias para operações de paz complexas, conduta e disciplina de tropas e proteção de 

civis, entre outros (UNITED NATIONS PEACEKEEPING, 2014).   

O Comitê se configura, desta forma, como o principal órgão da ONU para avaliar as 

operações de manutenção de paz, em todos seus aspectos, e iniciar reformas, como tem 

feito nos campos de treinamento e segurança de tropas e cooperação com organizações 

regionais. Seu relatório anual, uma vez aprovado pela Assembleia Geral, é um componente 

crucial que fornece legitimidade e suporte para as forças de paz (INTERNATIONAL PEACE 

INSTITUTE, 2011). 

3.2 Estrutura do comitê 
 

O Comitê reúne-se anualmente em Nova Iorque, com o objetivo de produzir, 

negociar e aprovar por consenso um relatório que será responsável por fornecer contexto e 

recomendações para os futuros trabalhos da ONU no que diz respeito a esta área de 

trabalho. O documento deve apresentar uma revisão dos últimos acontecimentos 

relacionados às operações de paz, bem como as sugestões resultantes dos debates 

realizados. Estas informações serão a base das decisões e ações que a Assembleia Geral, 

Conselho de Segurança, Secretariado, DPKO e outros órgãos da ONU realizarão no 

próximo ano, relacionadas às operações de paz (DPKO, 2012). 

Sendo um subcomitê da Quarta Comissão da Assembleia Geral17, o relatório 

produzido pelo C-34, com todas suas recomendações e análises, deve ser submetido a esta 

comissão. Em resposta, o gabinete do Secretário-Geral lança um relatório próprio, indicando 

os progressos alcançados na implementação das recomendações e propostas do Comitê 

(HANRAHAN, 2007).  

De forma geral, as reuniões do Comitê são divididas entre sessões de debate geral, 

exposição de informações (temas específicos solicitados pelo próprio C-34) pelo 

Departamento de Operações de Manutenção da Paz (DPKO) e grupo de trabalho. O último 

é o que ocupa o maior tempo da reunião, sendo o momento em que os membros fazem a 

versão inicial do relatório anual (DPKO, 2012).  

 

                                                           
17 Comissão Política Especial de Descolonização 



 

3.3 A reunião de 2010 
 

 A reunião do ano de 2010 do Comitê Especial para as Operações de Manutenção da 

Paz acontecerá, assim como em todos os anos anteriores, na sede das Nações Unidas na 

cidade de Nova Iorque. O encontro terá início no dia 22 de fevereiro e contará com a 

participação de 47 Estados-membros e mais seis membros observadores.   

 Excepcionalmente neste encontro, o documento final a ser produzido pelo Comitê 

não deverá apresentar a revisão completa dos acontecimentos relativos às operações de 

paz que ocorreram desde a última reunião e consistirá em uma resolução de caráter 

recomendatório. É certo que as missões de paz em vigência na atualidade e seus 

desdobramentos permearão e influenciarão os debates, mas o documento final deverá ser 

direcionado apenas às recomendações que serão apresentadas à Assembleia Geral.  

 Isso acontecerá para que, uma vez que o Relatório de Brahimi completa uma década 

no ano de 2010, a temática dos debates, discussões e produção final do C-34 seja 

permeada por uma análise e revisão dos avanços alcançados até então no sentido dos 

esforços para reformas sugeridas pelo Relatório, novas medidas adotadas, falhas e 

sucessos, além dos novos desafios que se apresentaram para as atividades relacionadas à 

manutenção da paz desde então.  

 

4 POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

a. Países que já tiveram ou ainda têm operações de paz em andamento em seus 
territórios 
 

Países que passam por momentos de instabilidade e contam com a presença de 

uma missão de paz em seu território no ano da reunião do Comitê, 2010. São países que 

dependem diretamente das operações da paz para o fim do conflito, proteção da população 

e estabilização de seu território. É também de muita relevância a presença das delegações 

de países que já tiveram uma missão de paz em seu território no passado, uma vez que já 

lidaram com esse mecanismo de manutenção da paz de forma direta.  

Além de constituírem o grupo mais diretamente interessado no bom andamento das 

discussões e com mais demandas a serem discutidas, são aqueles que podem apresentar 

uma perspectiva mais prática e real da forma como as operações de manutenção da paz 

vêm sendo realizadas. As principais missões da ONU que estão em vigência no ano de 

2010 são as da Costa do Marfim, Haiti e Libéria, e alguns dos países que já tiveram uma 



 

missão de paz da ONU implementada em seus territórios são Bósnia e Herzegovina, 

Ruanda, Serra Leoa e Timor Leste. 

 

b. Países que contribuem com tropas e staff 
 

Em sua maioria países em desenvolvimento, que possuem um papel de alta 

relevância para a realização das operações de paz, uma vez que oferecem uma das coisas 

mais importantes a elas, suas tropas. O destaque para esse grupo se encontra 

principalmente nas questões referentes à disciplina e conduta das tropas, pois são aqueles 

que têm um maior poder de ação no caso da realização de reformas das forças de paz, 

assunto que será discutido na reunião em questão. 

Os países que mais contribuem com tropas para as operações de paz da ONU são: 

Paquistão, Bangladesh, índia, Nigéria, Egito, Nepal, Ruanda, Gana, Jordânia e 

Uruguai.  

 

c. Países que contribuem com recursos financeiros  
 

Em sua maioria países desenvolvidos, que realizam doações de dinheiro e outros 

recursos a serem utilizados nas operações de paz. De forma geral, tais Estados se mostram 

relevantes nas discussões uma vez que a existência de mais recursos possibilita maiores 

investimentos e maior escopo de ação para a ONU na questão. Além disso, estes Estados 

têm interesse em que tais operações ocorram da forma mais eficiente possível, afinal, 

ofereceram seus recursos para que isso aconteça. Um fato interessante porém é que, de 

forma geral, os países que mais contribuem financeiramente para as operações de paz, não 

possuem contribuições significativas no que se refere à tropas. 

A maior parte do orçamento destinado às operações de paz da ONU advém de 

doações dos Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, China, Itália, 

Rússia, Canadá e Espanha.  

 

d. União Africana e União Europeia 
 

Esses dois membros, apesar de serem apenas observadores, são de extrema 

relevância para o andamento das discussões, uma vez que possibilitam que uma importante 

questão seja discutida, a de cooperação com entidades regionais. Esse é um caminho que 

vem sendo buscado pelo comitê nos últimos anos, e a presença desses dois atores são 

fundamentais para o avanço das discussões neste tópico.  



 

As entidades e organizações regionais possuem uma significativa capacidade de 

integração e diálogo, muitas vezes apresentam um maior conhecimento da realidade local e 

regional e podem criar uma ponte entre os princípios e regras internacionais e a região. A 

ONU já realizou diversas missões em conjunto ou com o apoio da União Africana e União 

Europeia e a cooperação dessas entidades com as operações de paz da ONU é, portanto, 

fundamental para a evolução e fortalecimentos das mesmas.   

 

 

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 efetivas vêm sendo reformas realizadas nas operações de paz, e quais são as 

áreas que ainda precisam de futuras ações?  

• Como a comunidade internacional pode garantir que as tropas sejam 

adequadamente treinadas? 

• Em caso de danos causados à civis por negligência das tropas da ONU, quem pode 

responsabilizá-los, e através de quais leis/mecanismos? 

• Como as operações de paz da ONU podem incorporar os princípios da 

Responsabilidade de Proteger? 

• 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 

 

Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao nível de 
demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que não se trata de 
uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas do quanto cada 
representação será demandada a participar dos debates neste comitê. Esperamos que essa 
relação sirva para auxiliar as delegações na alocação de seus membros, priorizando a 
participação de delegados mais experientes nos comitês em que a representação do colégio 
for mais demandada. 

 

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 

 

 

 

Afeganistão 

 
África do Sul 

 
Alemanha 

 
Áustrália 

 



 

Bangladesh 

 
Bósnia e Herzegovina 

 
Brasil 

 
Camboja 

 
Canadá 

 
Chade 

 
China 

 
Costa do Marfim 

 
Dinamarca 

 
Egito 

 
Espanha 

 
Etiópia 

 
Estados Unidos 

 



 

Fiji 

 
França 

 
Gâmbia 

 
Gana 

 
Haiti 

 
Índia 

 
Itália 

 
Japão 

 
Jordânia 

 
Mongólia 

 
Namíbia 

 
Nepal 

 
Nigéria 

 



 

Noruega 

 
Países Baixos 

 
Paquistão 

 
Quênia 

 
Reino Unido 

 
Rep. Democrática do Congo 

 
Ruanda 

 
Rússia 

 
Senegal 

 
Serra Leoa 

 
Sri Lanka 

 
Sudão 

 
Timor Leste 

 



 

Turquia 

 
Uganda 

 
Uruguai 

 
Zimbábue 

 
Cruz Vermelha 

 
Human Rights Watch 

 
Coreia do Sul 

 
Libéria 

 
União Africana 

 
União Europeia 

 
 


