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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE  

 

Senhores delegados, sejam bem-vindos ao 17º Modelo Intercolegial das 

Nações Unidas (MINIONU) e ao comitê do Escritório Das Nações Unidas para 

Coordenação de Assuntos Humanitários, o OCHA. A mesa diretora do comitê é 

composta pela Diretora Rita Flávia Gomes Carvalho e pelos Diretores Assistentes 

Arthur de Paula Guimarães e Karinne Ferreira de Oliveira. 

 Meu nome é Rita e durante a realização do 17º MINIONU estarei no 8º período 

de Relações Internacionais. Minha primeira participação no MINIONU foi em 2014, na 

comemoração dos seus 15 anos. Atuei como voluntária de logística, e não só ajudei os 

comitês, alunos e professores que participaram do evento, como também pude ver o 

desenvolvimento de algumas conferências. No ano passado trabalhei como diretora 

assistente no comitê do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 

espanhol, e fiquei mais incentivada ainda a participar novamente do MINIONU. Ambas 

as participações no MINIONU foram bastante produtivas, tive a oportunidade de 

conhecer várias pessoas do curso de Relações Internacionais e alunos do ensino 

médio, além de desenvolver meus conhecimentos a respeito de determinados temas. 

Este ano sigo participando do evento como diretora do OCHA, que tratará do Direito 

Humanitário em conflitos armados, sobretudo a necessidade de garantir apoio e 

suprimentos às vítimas. Será um grande prazer poder trabalhar com vocês. Espero 

que as discussões sejam enriquecedoras para o conhecimento de todos, e a 

experiência marcante em suas vidas! 

Meu nome é Arthur Guimarães, estudante do 7º período de Relações 

Internacionais e estarei presente no MINIONU deste ano como diretor assistente do 

OCHA. Minha primeira participação no projeto foi em 2014 como voluntário do Fórum 

de Cooperação China-África (FOCAC). Foi uma experiência incrível e muito 

gratificante que me motivou a querer fazer parte, novamente, do MINIONU. Tive a 

oportunidade de aprimorar e aprender mais sobre diversos temas e assuntos 

pertinentes. Em 2015 não pude participar do MINIONU por motivos de intercâmbio, 

mas agora, em 2016, estou motivado a dar o meu máximo para ajudá-los e fazer desta 

edição a melhor possível! Sejam bem vindos.  

Meu nome é Karinne Ferreira, durante a realização da 17ª edição do MINIONU 

estarei cursando o 6° período da Graduação em Relações Internacionais. Meu 

primeiro contato com o projeto foi em 2013 quando participei como delegada no 

Comitê Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A experiência 
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foi muito importante, pois passei a ter contato com a área que amo, desenvolvi 

habilidades de discurso em público, controle emocional devido ao nervosismo, entre 

outros. Em 2015, participei como voluntária do Comitê Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC). Para mim, o MINIONU não representa apenas um 

projeto acadêmico, ele se tornou um lugar de aprendizado pessoal e profissional, um 

lugar onde criei e fortaleci laços, um lugar ao qual sempre terei boas lembranças e 

desejarei voltar e reviver minhas experiências com os outros participantes. Por isto, 

quero que tenham ótimas experiências e aprendizados neste MINIONU. Sejam bem 

vindos! 

Portanto, toda a equipe OCHA, deseja que esta seja uma experiência 

inovadora e gratificante para todos. Será um prazer trabalharmos com vocês! 

Gostaríamos de pedir que acompanhem também nossa página no facebook1 e nosso 

blog2 para se informarem mais sobre o tema e sobre o MINIONU. Sugerimos também 

que pesquisem outras fontes a fim de enriquecer ainda mais as discussões. A Equipe 

OCHA se encontra também à disposição para eventuais dúvidas. 

Bons estudos e até outubro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Acesso em: <https://www.facebook.com/OCHA-2016-17%C2%BA-MINIONU-
1754349278117031/>. 

2
 Acesso em: <https://17minionuocha.wordpress.com/>. 
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

Conflitos, guerras e desastres naturais, desafortunadamente, sempre fizeram 

parte da história da humanidade. Entretanto, a existência de um sistema de proteção 

internacional às vítimas dessas fatalidades é bastante recente, se consolidando em 

1949 com as Convenções de Genebra, que serão abordadas nos próximos tópicos. O 

OCHA foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de 

promover soluções e ajuda em crises humanitárias. Dessa forma, as discussões que 

seguirão no presente comitê se referem à proteção dos direitos humanos em conflitos 

armados, denominados Direito Humanitário Internacional. Serão colocados em pauta 

os maiores desafios da proteção de civis em conflitos, ou seja, discutiremos os 

principais problemas em garantir que os direitos designados às vítimas de regiões 

conflituosas sejam realmente efetivados e, consequentemente, propor medidas 

práticas de como evitar futuras violações. 

 

2.1 Direitos Humanos x Direitos Humanitários 

 

Para uma melhor compreensão do tema do presente comitê, é necessário 

pontuar alguns conceitos. Diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam 

direitos humanitários e direitos humanos não são sinônimos. A questão dos Direitos 

Humanos se inaugura com as Revoluções Liberais dos séculos XVII e XVIII, 

principalmente com a Revolução Inglesa3 (1688), a Revolução Francesa4 (1789) e a 

Declaração da Independência Norte-Americana5 (1776). Apesar disso, os direitos 

humanos eram pensados na esfera doméstica, e se limitavam em defender os direitos 

de primeira dimensão, ou seja, direitos civis e políticos. (STEWART, 2008). 

Somente após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU em 19456, 

estabelece-se a necessidade internacional de cooperar para os Direitos Humanos. 

Isso ocorreu, sobretudo, devido às condições sociais e trabalhistas precárias no início 

do século, que levaram ao surgimento de movimentos revolucionários, como por 

                                                      
3
 A Revolução Inglesa instituiu a Declaração de Direitos (Bill of Rights) na Inglaterra que dentre 
outras determinações, eliminava a censura política; e o Ato de Tolerância (Toleration Act) que 
passou a permitir outras religiões cristãs (exceto a católica).   

4
 A Revolução Francesa colocou fim à monarquia e instaurou a Primeira República Francesa. 
Logo após, o país aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que garantia 
igualdade, liberdade e segurança, direitos fundamentais presentes nos principais tratados de 
direitos humanos da atualidade.  

5
 A Declaração da Independência Norte-Americana foi seguida pela elaboração da os Estados 
Unidos da América, ainda em uso no país. A Constituição, nas suas dez primeiras emendas 
denominadas Declaração dos Direitos, estabelecia limitações à atuação do governo a fim de 
proteger os direitos dos cidadãos.  

6
 Carta da ONU, artigos 1 (3) e artigo 55 
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exemplo, a difusão do ideal comunista na Rússia, em oposição ao sistema capitalista 

vigente. Além disso, o holocausto causado pelos nazistas na Alemanha alertou acerca 

da necessidade de defender as diferenças culturais e étnicas. Nesse sentido, a ONU 

se consolidou em uma conjuntura bipolarizada, e viu a necessidade de abordar tais 

direitos em sua carta constitutiva. Em 1948, na Resolução 217 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas (AGNU), os direitos humanos são tratados com maior 

especificidade na Declaração Universal dos Direitos Humanos. (STEWART, 2008). 

Dentre alguns direitos presentes na declaração, destacam-se:  

 

Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.  
Artigo 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 
liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção 
alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, 
não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico 
ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, 
seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou 
sujeito a alguma limitação de soberania.  
Artigo 3° Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal.  
Artigo 4° Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a 
escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são 
proibidos.  
Artigo 5° Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.  
Artigo 6° Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em 
todos os lugares, da sua personalidade jurídica. (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 1948, p. 2). 

 

Como se percebe nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

busca-se proteger a vida dos indivíduos e igualdade, tratando-se majoritariamente de 

liberdade de expressão, reconhecimento jurídico e condenação à discriminação. Os 

direitos humanos referem-se, portanto, a situações do cotidiano, direitos triviais de 

todas as pessoas. Os direitos humanitários, em contrapartida, são designados a 

situações específicas e apresentam normas cujas funções são “limitar os efeitos de 

conflitos armados” (CICV, s.d.b) e proteger pessoas que, de alguma forma, foram 

afetadas.  

 

Os direitos humanos nunca cessam de ser relevantes, mas o surto de 
violência sistemática e organizada, que são as verdadeiras 
características de um conflito armado, constitui uma afronta 
precisamente aos princípios constitutivos daqueles direitos. Como tal, 
as situações de conflito armado requerem um conjunto 
complementar, mas separado, de normas com base numa ideia muito 
simples, a de que até as guerras têm limites. Estas regras são 
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comumente designadas por Direito Internacional Humanitário (DIH) 
ou Direito dos Conflitos Armados. (MOREIRA; GOMES, 2012, p. 330-
331). 

 

A necessidade de proteger vítimas de conflitos armados e determinar limites às 

guerras, por meio de uma legislação, foi pontuada no século XVII por pensadores 

políticos, como Hugo Grotius7 e Thomas Hobbes8, quando vários conflitos se 

alastravam pela Europa, como a Guerra dos Trinta Anos. (BARBOSA, 2011). Apesar 

disso, o Direito Humanitário Internacional foi conciliado somente em 1949 nas quatro 

Convenções de Genebra. As seguintes normas foram apresentadas no Artigo 3º da 

Primeira Convenção de Genebra, a Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos 

e Enfermos em Exércitos em Campanha, e reinterada nas outras três convenções 

seguintes:  

 

As pessoas que não participem diretamente das hostilidades, 
inclusive os membros de forças armadas que tiverem deposto as 
armas e as pessoas que tiverem ficado fora de combate por 
enfermidade, ferimento, detenção, ou por qualquer outra causa, 
serão, em qualquer circunstância, tratadas com humanidade sem 
distinção alguma de caráter desfavorável baseada em raça, cor, 
religião ou crença, sexo, nascimento, ou fortuna, ou qualquer outro 
critério análogo. Para esse fim estão e ficam proibidos, em qualquer 
momento e lugar, com respeito às pessoas mencionadas acima:  
a) os atentados à vida e à integridade corporal, notadamente o 
homicídio sob qualquer de suas formas, as mutilações, os 
tratamentos cruéis, as torturas e suplícios;  
b) a detenção de reféns;  
c) os atentados à dignidade das pessoas, especialmente os 
tratamentos humilhantes e degradantes;  
d) as condenações pronunciadas e as execuções efetuadas e sem 
julgamento prévio proferido por tribunal regularmente constituído, que 
conceda garantias judiciárias reconhecidas como indispensáveis 
pelos povos civilizados. (CONVENÇÂO DE GENEBRA I, 1949, p.3).  

 

Apesar de atualmente a ação humanitária ser destinada a outras situações, 

como desastres naturais, ela foi inicialmente criada para auxiliar as pessoas afetadas 

                                                      
7
 Hugo Grotius, jurista holandês, considerado o fundador do direito internacional e com grande 
influência sobre o pensamento racionalista e iluminista do século XVII, nasceu em Delft, em 
10 de abril de 1583. Em 1599 foi nomeado para o Tribunal de Haia. Teólogo, poeta, 
dramaturgo e historiador, em 1625 escreveu “De Jure Belli ac Pacis” (sobre o direito da 
guerra e da paz) sua obra mais importante. Desenvolveu a doutrina da guerra justa, já 
estabelecida por St. Agostinho. De acordo com essa doutrina, as guerras no sistema 
internacional são inevitáveis, mas algumas regras como a limitação do uso excessivo da 
força e proporcionalidade apropriada, com fins justos ultrapassando os meios, caracterizam 
uma guerra como justa. (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP, sd). 

8
 Thomas Hobbes (1588-1679) foi teórico político, filósofo e matemático inglês. Sua obra mais 
evidente é "Leviatã", cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do 
contrato social. Hobbes viveu na mesma época que outro teórico político, John Locke, que 
era defensor dos princípios do liberalismo, ao passo que Hobbes pregava um governo 
centralizador. (E-BIOGRAFIAS, 2013).  
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pelos conflitos armados. A definição de conflito armado foi atribuída pela Câmara de 

Apelação do Tribunal Internacional de Crimes de Guerra na ex-Iugoslávia, e de acordo 

com a Câmara (SHAW, 2010),  

 

Existe um conflito armado quando se verifica o recurso à força 
armada entre Estados, ou quando há violência prolongada entre um 
governo e grupos armados organizados, ou entre tais grupos no 
interior de um Estado. O direito humanitário internacional se aplica 
desde o início desses conflitos armados e se estende além da 
cessação das hostilidades até o estabelecimento de uma paz 
abrangente, ou, nos conflitos internos, até que se obtenha uma 
solução pacífica. Até esse momento, o direito humanitário 
internacional continua a se aplicar em todo o território dos Estados 
beligerantes, ou, nos conflitos internos, em todo o território sob 
controle de uma das partes, haja ou não combatentes de fato. (Caso 
n. IT-94-1-AR 72; 105 ILR, pp. 453, 486 ss apud SHAW, 2010, p. 
881).  

 

2.2. Condução das hostilidades  

 

Uma das grandes preocupações do Direito Humanitário Internacional são os 

combates em áreas com grande densidade populacional, como centros urbanos, por 

exemplo. Nas últimas décadas, combates em campos abertos vêm se tornando cada 

vez mais escassos, de modo que os soldados preferem se misturar entre os civis 

como estratégia de guerra. Isso representa de fato um grande perigo à vida de 

milhares de pessoas, agravado ainda pelos armamentos utilizados nestes combates, 

muitas vezes projetados para campos abertos. (CICV, 2016A). 

Além de arriscar a vida das pessoas, combates em áreas povoadas podem 

trazer outras consequências drásticas também. O OCHA demonstra bastante 

preocupação, prioritariamente, com o uso de explosivos nesses locais. Este tipo de 

armamento, entre outros danos pode causar destruição de sistemas de fornecimento 

de água e energia elétrica; desalojamento de civis; maior prospecção a doenças, 

devido aos danos causados ao sistema de saneamento; desemprego e prejuízos 

financeiros, quando fabricas e propriedades comerciais são atacadas. De acordo com 

dados do OCHA, em 2014 foram reportados 41.847 mortos ou feridos por armas 

explosivas, e 92% das vítimas são civis. (OCHA, 2016a). 

Dessa forma, várias convenções e acordos foram firmados ao longo do século 

XX para monitorar o uso de determinados armamentos. Complementares às 

Convenções de Genebra, existem ainda os Protocolos Adicionais de 1977, que se 

referem ao modo como são conduzidas as operações militares (Protocolo I), e aos 

conflitos armados não internacionais (Protocolo II); e as convenções referentes ao 
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(não) uso de determinadas armas, Convenções de Haia de 19079, Convenção das 

Armas Bacteriológicas (Biológicas) de 197210, Convenção das Armas Convencionais 

de 198011 e Convenção das Armas Químicas de 199312. Todas essas convenções se 

referem à Condução das hostilidades. (CICV, s.d.c). 

As Convenções de Haia de 1907 foram estipuladas na Segunda Conferência 

da Paz e contaram com a participação de diversos países, inclusive latino-americanos, 

fato que não ocorreu na Primeira Conferência (1899). Ambas as conferências 

buscavam consolidar um ambiente e práticas pacíficos, em decorrência das recentes 

guerras vivenciadas no século XIX. Na Conferencia de 1907, em especial, foram 

revisadas e reiteradas várias convenções da primeira conferencia, além de elaboradas 

outras novas. Dentre elas, pode-se citar a Convenção relativa aos direitos e deveres 

das potências neutras em caso de guerra terrestre, à transformação dos navios de 

comércio em navios de guerra e à proibição de lançar projeteis e explosivos a partir de 

balões. (LAFER, sd).  

A Convenção das Armas Bacteriológicas (Biológicas) de 1972 tinha como 

objetivo alcançar progressos no que se refere ao desarmamento, e foi decisiva na 

proibição de armas de destruição em massa, principalmente no uso de agentes 

bacteriológicos (biológicos) e toxinas. A Convenção das Armas Químicas de 1993 

“estende a proibição do emprego das armas químicas ao desenvolvimento, produção, 

aquisição, estocagem, conservação e transferência destas armas, além de exigir tanto 

a sua destruição como a das instalações usadas para a sua fabricação.” (CICV, 

2011b). Além disso, ela fornece assistência e proteção aos Estados ameaçados ou 

atacados com armas químicas. (CICV, 2011a). A Convenção sobre Proibições ou 

Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais de 1980 consolidou a 

proibição de armas que possam causar sofrimentos desnecessários e ferimentos 

graves. (CICV, 2012). 

Essas normas criadas posteriormente desempenham um papel fundamental na 

proteção dos civis, já que os conflitos e as operações militares (peacekeeping13, Peace 

                                                      
9
 Leia na integra em: 
<https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=B5F24
859D28A2C45C12563CD00516449>. 

10
 http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/brazil/decree_77374.pdf  

11
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2739.htm 

12
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2977.htm 

13
 Manutenção da paz – Peacekeeping: Como expressão genérica, a manutenção da paz visa 
a cessação de um conflito armado, ou pelo menos a eliminação do fator violência da relação 
entre as partes, através da definição, por exemplo, de acordos de cessar-fogo. É uma 
atividade empreendida por atores militares e civis de forma neutra e imparcial, com o 
consentimento das partes e recorrendo à força apenas em autodefesa. Recentemente, o 
termo tem sido usado de forma mais específica para descrever a política das Nações Unidas 
de enviar forças internacionais, os capacetes azuis, para áreas politicamente conturbadas. 
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enforcement14 e peacemaking15), se não conduzidos de forma adequada, podem 

causar ainda mais sofrimento às pessoas. Dessa forma, deve existir um equilíbrio 

entre as forças militares e as necessidades humanitárias. (SHAW, 2010).  

 

2.3 Proteção às vítimas  

 

O conflito que já se alastra entre as partes em determinados territórios, 

juntamente com operações de paz, tornam-se um impasse ao direito humanitário na 

medida em que são relatados abusos às mulheres por parte dos funcionários, uso de 

armamentos extremamente perigosos (como nucleares e gases tóxicos), dentre outros 

fatores. (SHAW, 2010). Portanto, apesar da existência de todo esse sistema de 

proteção, a violação aos direitos humanitários é constante, e um fato deplorável, já 

que se trata de abusos a pessoas em condições já frágeis. Além dos relatos de 

estupros de mulheres e meninas, aliciamentos de crianças a milícias, torturas e 

sequestros, existem ainda dificuldades em fornecer água, comida, abrigo e cuidados 

médicos aos afetados. Pretende-se, portanto, que por meio das discussões, seja 

possível construir propostas que mitiguem tais violações.  

 

2.3.1 Ajuda Humanitária 

 

A ajuda humanitária é um dos meios mais eficientes de fazer com que pessoas 

em situações críticas tenham acesso aos seus direitos. Trata-se do fornecimento de 

alimentos, água, abrigos, cuidados médicos e apoio psicológico aos indivíduos em 

estado de emergência. (CICV, s.d.b).  

De acordo com Stephen O'Brien, citado por Júnior chefe do OCHA, em 2015 

mais de 100 milhões de pessoas necessitaram de ajuda humanitária. (O’BRIEN apud 

júnior, 2015). Isso é o mesmo que dizer que se tais pessoas formassem um país, este 

seria o 12º Estado mais populoso do mundo. Somente devido à violência e 

                                                                                                                                                            
Estas operações têm incidido em disputas persistentes, como no Camboja; em situações de 
crise resultantes do final da guerra fria, como na ex-Jugoslávia; e em casos de Estados com 
sérias dificuldades em alcançar estabilidade, onde o apoio se tem traduzido na condução de 
eleições, administração civil, e repatriação de refugiados, entre outros, como nas antigas 
repúblicas soviéticas. (SOUZA, 2005, p. 113). 

14
 Imposição da paz – Peace Enforcement: Intervenção militar com o objetivo de impor o 
cumprimento de resoluções ou sanções internacionais tendo em vista a manutenção ou a 
reposição da paz e segurança internacionais. O pessoal armado neste tipo de intervenções 
está autorizado a agir para além do estatuto de neutralidade, podendo recorrer à força para, 
por exemplo, obter um cessar-fogo. (SOUZA, 2005, p. 102). 

15
 Promoção da paz – Peacemaking: ações diplomáticas empreendidas após o início do 
conflito, que visam a negociação entre as partes para a suspensão das hostilidades. 
Baseiam-se nos mecanismos de solução pacífica de controvérsias previstos no Capítulo VI 
da Carta da ONU. (BIGATÃO, 2007, p. 4).  



11 
 

 
 

perseguição, cerca de 60 milhões de pessoas são obrigadas a deixarem seus lares, e 

50% dessas pessoas são crianças. Um dos principais problemas em fornecer apoio 

aos feridos e necessitados são os custos, uma vez que a demanda por ajuda 

humanitária vem aumentando cada vez mais. (JÚNIOR, 2015). Além disso, em 

algumas localidades, a ajuda humanitária é negada pelos combatentes e por aqueles 

a quem eles respondem, como alertado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban 

Ki-moon.  

 

Do Afeganistão à República Centro-Africana, da Ucrânia ao Iêmen, 
combatentes e aqueles que os controlam estão desafiando regras 
mais básicas da humanidade. Todos os dias, mulheres, homens e 
crianças estão sendo deliberadamente ou por imprudência, feridos, 
mortos, torturados e sequestrados. (KI-MOON apud ONU BR, 2015, 
p. 2).  

 

Além do impasse por parte dos combatentes existem ainda restrições 

burocráas estatais, principalmente quando grupos inimigos e/ou terroristas estão 

envolvidos, tais como o Al-Shabaab, na Somália e o Estado Islâmico, na Síria. Outros 

problemas relatados que dificultam a ajuda humanitária são as hostilidades em áreas 

ocupadas por civis e ataques a equipes de ajuda humanitária, assim como roubo dos 

seus bens. Portanto, o acesso humanitário é antes de tudo um processo de 

negociação. Dessa forma, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 

decretou e reforçou por meio da Resolução 189416 os princípios de neutralidade, 

imparcialidade e independência, a fim de facilitar o acesso humanitário. (OCHA, 

2016b). 

 

2.3.2. Crianças e Mulheres  
 

Assim como os homens, crianças e mulheres estão sujeitas aos desastres e 

emergências dos conflitos armados: são assassinadas, feridas, perseguidas, sofrem 

psicologicamente com os efeitos dos conflitos, perdem seus lares, carecem de 

alimentos e cuidados médicos. Diante disso, são mais vulneráveis socialmente que os 

homens. (MAZURANA, 2014).  

Um dos principais problemas ao qual mulheres e meninas estão sujeitas, é 

sem dúvida a violência sexual. Diariamente são relatados casos de estupro, 

casamento forçado, abortos forçados, transmissão proposital de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST’s), dentre outras. Nesse sentido, um dos fatores que as faz serem 

                                                      
16

 UN Security Council, Security Council resolution 1894 (2009) (on the protection of civilians in 
armed conflict), 11 November 2009, S/RES/1894 (2009).  
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alvos de violências é a visão que os outros têm delas, ou seja, o lado adversário 

costuma enxergá-las como “portadoras da cultura e reprodutoras do ‘inimigo.’” 

(MAZURANA, 2014, p. 1). Além disso, um fato importante a ser discutido é a 

expectativa de vida feminina. Enquanto em países pacíficos as mulheres tendem a 

viver muito mais do que os homens, em conflitos armados a diferença na expectativa 

de vida entre homens e mulheres diminui, assim como a própria expectativa de vida 

feminina. (MAZURANA, 2014)  

 

Tabela 1: Expectativa de vida ao nascer

 
Fonte: Global Health Observatory Data Repository (2013) 

 

Como se percebe na tabela acima, em países que não apresentam conflitos 

armados (Austrália, Brasil, França, e Lituânia), a diferença entre a expectativa de vida 

entre mulheres e homens é maior do que nos países com conflitos armados 

recorrentes (Afeganistão, República Democrática do Congo, Somália e Iêmen). No 

Brasil as mulheres chegam a viver sete anos a mais que os homens; na Lituânia elas 

podem viver até dez anos a mais que eles. Em contrapartida, no Afeganistão a 

expectativa de vida feminina é apenas um ano maior do que a masculina; República 

Democrática do Congo, Somália e Iêmen elas vivem cerca de três anos mais que 

homens. Além disso, é válido ressaltar que nos países conflituosos as mulheres vivem, 

normalmente, cerca de quinze anos menos do que nos pacíficos.   

Assim como as mulheres, as crianças também (independente do gênero) são 

alvos fáceis em conflitos. Além de sofrerem violência sexual, elas são mortas, 

torturadas, sequestradas, privadas de educação, saúde e da proteção dos pais, já que 

muitas ficam órfãs. Outro fato bastante recorrente e lamentável é o recrutamento de 

jovens, para lutarem nos conflitos. (UNRIC, 2015b). Muitas dessas crianças são 

recrutadas involuntariamente, entretanto, algumas se juntam aos grupos militares 

como alternativa à pobreza, e em alguns casos, elas se aderem à causa e buscam por 
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vingança contra a outra parte combatente. O recrutamento de crianças nestes casos 

não se limita a combates, elas são designadas a tarefas como carregamento de 

cargas e soldados feridos, entregar mensagens, cozinhar, e até mesmo servirem como 

homens-bomba. Uma das principais consequências de tais fatos são problemas 

psicológicos que essas crianças desenvolvem fato que dificulta ainda mais a 

reintegração social após o conflito. (OFFICE OF THE SPECIAL REPRESENTATIVE..., 

sd).  

O recrutamento militar infantil ocorre na America Latina, África, Ásia e Europa. 

A maioria das crianças-soldado é proveniente da África, e segundo estimativas da 

ONU, existem mais de 100.000 crianças que atuam, principalmente, em Uganda, 

Libéria, República Democrática do Congo e Sudão. (KINDERNOTHILFE, 2016). O 

recrutamento pode ser forçado ou voluntário, pois algumas crianças veem o 

alistamento como único meio de fugir de um abuso familiar, por exemplo, o palco 

principal desse recrutamento são guerras civis e/ou ditaduras militares. Os governos e 

as milícias são acusados de recrutamento infantil, mas os representantes do governo 

negam essa acusação. Em 2014 cerca de 12 mil crianças foram recrutadas somente 

no Sudão do Sul. (CAMPOS, 2015). 

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e várias outras violações, a 

AGNU aprovou em 1974 a Declaração sobre a proteção da Mulher e da Criança em 

Estados de Emergência e de Conflito Armado, sob recomendação do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). (GABINETE DE 

DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO, sd). Dentre os artigos presentes na 

declaração, é relevante apresentar alguns deles:  

 

3. Todos os Estados respeitarão plenamente as suas obrigações ao 
abrigo do Protocolo de Genebra de 1925 e das Convenções de 
Genebra de 1949, bem como dos demais instrumentos de direito 
internacional humanitário relativos ao respeito pelos direitos humanos 
em situações de conflito armado, que oferecem importantes garantias 
para a proteção de mulheres e crianças. 
4. Os Estados envolvidos em conflitos armados, operações militares 
em territórios estrangeiros ou operações militares em territórios ainda 
sob domínio colonial farão todos os esforços para poupar as 
mulheres e crianças dos flagelos da guerra. Serão adotadas todas as 
disposições necessárias para assegurar a proibição de medidas tais 
como perseguições, tortura, represálias, tratamentos degradantes e 
violência, particularmente contra a parte da população civil composta 
por mulheres e crianças. 
5. Todas as formas de repressão e tratamento cruel e desumano de 
mulheres e crianças, incluindo a prisão, a tortura, os fuzilamentos, as 
detenções em massa, as penas coletivas, a destruição de habitações 
e as expulsões forçadas, cometidas pelos beligerantes no decurso de 
operações militares ou em territórios ocupados, serão consideradas 
atos criminais. 
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6. As mulheres e crianças pertencentes à população civil e que se 
encontrem em situações de emergência e de conflito armado na luta 
pela paz, autodeterminação, libertação nacional e independência, ou 
que vivam em territórios ocupados, não serão privadas de abrigo, 
alimentação, cuidados médicos ou outros direitos inalienáveis, em 
conformidade com as disposições da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, da Declaração dos Direitos da Criança ou de 
outros instrumentos de direito internacional. (DECLARAÇÃO SOBRE 
A PROTEÇÃO DA MULHER E DA CRIANÇA EM ESTADOS DE 
EMERGÊNCIA E DE CONFLITO ARMADO, 1974, p. 2). 

 

Nota-se, portanto, que mesmo diante tratados internacionais específicos para 

proteger crianças e mulheres, as violações ainda são bastante ocorrentes e, na 

maioria dos casos, se manifestam em virtude de comportamentos culturais. Ou seja, 

mulheres e crianças já são constantemente tratadas de forma indevida e 

desrespeitosa no cotidiano de algumas famílias, então, quando inseridas em 

situações mais vulneráveis ainda de conflitos armados, em que estão sujeitas a 

inseguranças de diversas fontes (econômica, alimentar, risco de vida), elas se 

encontram mais volúveis ainda, sendo, então, potenciais vítimas. Nesse sentido, 

meios de proteção mais eficazes são de extrema importância.  

 

2.4. Conflitos não internacionais 

 

Um conflito armado não internacional (ou interno) refere-se a uma situação de 

violência que envolve confrontos prolongados entre forças governamentais e um ou 

mais grupos armados organizados, ou esses grupos entre si, surgidos no território de 

um Estado. (CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, s.d). Estes conflitos possuem 

características marcantes e diferenças pontuais na análise de cada caso. Hobbes, 

citado por Silva (2012), levantou a questão da natureza humana egoísta na obra 

Leviatã, e a questão da necessidade de se abrir mão da liberdade para uma 

autoridade que garantirá a segurança, paz e defesa comum. Esta autoridade seria o 

soberano, o Estado. Entretanto, na atualidade percebe-se um afrouxamento dessa 

capacidade de alguns Estados, com um número cada vez maior de conflitos internos, 

com variações no grau de intensidade, sendo que cada um pode ser associado a um 

ou mais aspectos que os formaram, a exemplo das diferenças religiosas, questões 

territoriais, ideologias, monopólio do uso do poder, crises, entre outros. Isso ocorre, 

sobretudo, em Estados com fraca legitimidade e autoridade, onde existe uma grande 

gama de comunidades distintas e que não reconhecem o governo vigente e, portanto, 

a legitimidade do Estado é questionada. (SILVA, 2012).    
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 Cada conflito possui um tipo de inimigo que depende do seu contexto, mas 

estes acabam por disseminar a violência no território, uma vez que acabam 

envolvendo a participação dos civis. Para Carl Schmitt, existem três tipos de inimigos: 

(i) o substancial, declarado inimigo devido a uma característica própria que não pode 

ser mudada, por exemplo, sua etnia, neste caso será sempre um inimigo, desta forma 

a inimizade que pode gerar um conflito só acaba com a destruição do inimigo ou se 

houver uma trégua de ambas as partes; (ii) o inimigo total, este é declarado inimigo em 

prol de um motivo superior, por exemplo, uma questão valorativa ou bem estar social, 

desta forma vemos que os combatentes não reconhecem limites em suas ações para 

alcançar seus objetivos, tornando o conflito com esse tipo de inimigo altamente 

destrutivo; por fim, (iii) o inimigo interno, a causa do conflito com este tipo de inimigo é 

política ou moral e é violenta devido ao fato de estes tipos de combatentes não se 

comportarem como as tropas regulares, pois eles realizam ataques em lugares 

específicos, como em campo aberto, e podem realizar ataques terroristas no qual 

acreditam estar fazendo um sacrifício por uma causa maior. (SCHMITT, 2009). 

De acordo com Van Creveld citado por Silva (2012) esses conflitos são 

conflitos de baixa intensidade, ou seja, guerras irregulares (guerras que não ocorrem 

entre Estados) que tendem a acontecer em locais menos desenvolvidos, com 

exércitos irregulares e armas de pouca tecnologia. Tais conflitos surgiram com mais 

intensidade após a Segunda Guerra Mundial, principalmente em países recém-

independentes da África e Ásia, como Etiópia, Sri Lanka e Sudão. Apesar de Van 

Creveld denominar tais conflitos como de baixa intensidade, eles tendem a ser mais 

violentos, com abordado anteriormente, posto que não respeitam padrões de combate 

e tendem a se confundirem com civis. (SILVA, 2012). 

 

Contudo, a maioria das forças em várias regiões do terceiro mundo, 
não possui um exército e seu governo não representa claramente o 
seu povo. Não existindo uma organização regular, nem experiência, 
nem armas pesadas, passam a deixar de utilizar armas abertamente 
e vestir uniformes, para dificultarem a sua identificação, conseguindo 
uma vantagem sobre as forças regulares. Em todos esses locais não 
existe clara distinção entre combatentes e vítimas. Aliado à utilização 
desses métodos, as forças que constituem os conflitos de baixa 
intensidade empregam uma combinação de violência e persuasão 
para conseguir a adesão da população local, ao mesmo tempo 
intimidando o inimigo. (SILVA, 2012. p. 53) 

 

A resolução de conflitos, nos termos da Carta das Nações Unidas17, deve ser 

resolvida através de meios pacíficos por partes de todos os envolvidos, a fim de 

                                                      
17

 Disponível no site da UNRIC, 2015a: 
<https://www.unric.org/html/portuguese/charter/Cartaun.pdf>. 
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manter a paz, justiça e segurança internacional. O envolvimento de outras partes, 

como a ONU, em conflitos internos mostra, essencialmente, o escalamento do conflito 

a um ponto em que o Estado não consegue, através de recursos próprios, garantir a 

segurança da população em seu território. Fett (2012), diz que uma característica 

desses conflitos é o alto número de mortes da população civil, proveniente de ataques 

deliberados das partes conflitantes. (FETT, 2012). 

Em diversos casos se percebe o envolvimento do governo nestes conflitos. Isto 

ocorre devido aos interesses do governo em determinado conflito, pois estes conflitos, 

como já abordado, acabam desafiando o poder soberano do Estado, e estes acabam 

financiando milícias para que elas ajudem a combater os protestos, grupos rebeldes e 

etc. Um caso para exemplificar este acontecimento é o caso do genocídio em Ruanda, 

o conflito étnico entre tutsis (minoria da população) e hutus (maioria da população e 

governantes). Quando os belgas chegaram à região, definiram que os hutus, os quais 

possuíam o tom de pele mais escuro eram moralmente e intelectualmente inferiores 

aos tutsis que possuíam tom de pele mais claro e maior estatura. Esta diferenciação 

criou um sentimento de ódio e revanchismo dentro do país, no qual os hutus 

extremistas culpavam os tutsis e os hutus moderados. Estes últimos desejavam 

derrubar o governo e restaurar a paz, mas os hutus extremistas recebiam apoio e 

treinamento do governo, pois estes desejavam manter seu poder na região, com isso a 

população tutsi começou a ser assassinada, dando origem ao genocídio de Ruanda. 

(SOUZA, s.d). 

Outra perspectiva essencial para a questão dos conflitos internos são as 

questões referentes ao apoio das Organizações Internacionais (OIs). Estas poderiam 

ser de grande ajuda a muitos problemas enfrentados pela população e demais 

envolvidos em conflitos armados, entretanto a ação articulada de Estados e OIs não 

acontecem frequentemente. (SHULTZ; DEW, 2006). O caso de Ruanda também pode 

ser analisado sob essa perspectiva, uma vez que a ONU demorou realizar uma 

intervenção que de fato cessasse o conflito. De acordo com Elisa Nolli e Charles 

Armada a organização acreditava que por ser um conflito interno não era necessário 

realizar manobras de resolução e pacificação, entretanto só perceberam os erros 

quando o conflito já tinha atingido proporções de genocídio e milhões de pessoas 

haviam morrido. (ARAMDA, NOLLI, 2013). 

Portanto, os conflitos internos podem ser mais preocupantes posto que 

ocorrem em áreas carentes, com governo fraco e poucos recursos. Assim, tendem a 

ser mais violentos devido à baixa legitimidade do Estado e dificuldade de 

reconhecimentos dos combatentes, usualmente, irregulares. Dessa forma, a atuação 

de OIs no sentido de cessar o conflito só acontece quando este já atingiu dimensões 
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alarmantes. O essencial seria a cooperação constante entre Estados e organizações, 

já que estas possuem mecanismos mais eficientes de lidar e ajudar na situação. 

 

2.5. Consequências migratórias dos conflitos 

 

Uma das principais consequências dos conflitos é o deslocamento de civis, 

seja um deslocamento interno quando o conflito ocorre em determinada área, ou 

deslocamento para outros países. Isso ocorre, dentre outros fatores, devido à falta de 

segurança que o conflito apresenta, de modo que continuar vivendo na zona de guerra 

não é mais uma opção. (ACNUR, 2016). Desta forma temos que  

 

(...) deslocados internos são pessoas, ou grupos de pessoas, 
forçadas ou obrigadas a fugir ou abandonar as suas casas ou seus 
locais de residência habituais, particularmente em consequência de, 
ou com vista a evitar, os efeitos dos conflitos armados, situações de 
violência generalizada, violações dos direitos humanos ou 
calamidades humanas ou naturais, e que não tenham atravessado 
uma fronteira internacionalmente reconhecida de um Estado. 
(PRINCÍPIOS ORIENTADORES RELATIVOS..., 1998, p.1, grifo 
nosso). 
 

 Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), 

aquele indivíduo que é deslocado para outros países se encontra na condição de 

refugiado. Diferentemente dos deslocados internos, estes cruzam a fronteira do seu 

país de origem e, como o Governo não conseguiu mais garantir a proteção destes 

indivíduos, estes são protegidos pelo Direito Internacional Humanitário (DIH) quando o 

país está envolvido em um conflito armado. (ACNUR, 2016). 

 Atualmente, o Sistema Internacional está passando por uma Crise de 

Refugiados que teve início no primeiro semestre de 2015. Estatísticas apontam que 

mais de 350.000 indivíduos mulçumanos migraram em direção à Grécia e Itália. Este 

alto nível de imigração é explicado pela guerra civil na Síria que se estende desde 

2011 por causa da Primavera Árabe. Neste período, os países mulçumanos vizinhos 

recebiam estas pessoas devido à instabilidade política que se instaurou na região, 

além dos conflitos armados, ataques terroristas por parte do Estado Islâmico. Depois 

de alguns anos recebendo refugiados, os países vizinhos começaram a restringir e, 

por fim, se recusar a receber os imigrantes. Com isto, eles buscaram novas rotas, 

sendo elas destinadas à Europa. Os Estados que se recusaram a receber mais 

imigrantes explicam seus motivos devido à sua incapacidade de oferecer boas 

condições devido à crise financeira em que estes se encontram, além do mais existe 

um medo de uma possível resposta violenta por parte dos grupos Al-Qaeda e Estado 
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Islâmico que podem infiltrar seus membros juntamente com os refugiados. 

(FERNANDES, 2015). 

 Dados do ACNUR revelam que até junho de 2015, havia cerca de 60 milhões 

de pessoas deslocadas ao redor do mundo por consequência do desenrolar dos 

conflitos e guerras. Este número atingiu um recorde e ainda possui uma taxa de 

crescimento acelerada, porém é importante ressaltar a importância em proteger estes 

civis, apesar da dificuldade em realizar este objetivo. É importante lembrar que os 

deslocamentos não são unicamente provenientes do conflito na Síria, pois há conflitos 

em diversos outros países e continentes. (ACNUR, 2015). 

O principal motivo que levam as pessoas a migrarem, sendo classificadas 

como refugiadas ou deslocadas, é indubitavelmente conflitos e guerras, posto que 

apresentam grandes riscos à vida. (SANTOS et al, 2015). A figura a seguir demonstra 

dados do ACNUR referentes ao aumento considerável de deslocados nos últimos 10 

anos. Percebe-se que o número de pessoas abandonando seus lares subiu cerca de 

20 milhões entre 2005 e 2014. 

                  

FIGURA 1: Número de Pessoas Deslocadas por Guerras

 

 Fonte: ACNUR, 2015 

 

Por outro lado, a seguinte figura aborda a questão dos refugiados, cuja 

quantidade é cada vez mais crescente na Europa. Percebe-se que esses refugiados 

migram principalmente da África e Oriente Médio, fato compreensível visto que são as 

regiões mais instáveis em termos de segurança. O fato de buscarem refúgio na 

Europa deve-se, sobretudo, às melhores condições econômicas desses países em 

recebê-los, assim como apresentarem maiores qualidade de vida. Apesar disso, é 

válido ressaltar que muitas vezes esses refugiados são vítimas de preconceito e, 
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apesar dos Estados europeus possuírem, em sua maioria, uma boa qualidade de vida, 

os campos de refugiados nem sempre apresentam condições dignas de recebê-los. 

(FAIOLA, 2015). 

 

FIGURA 2: Fluxo de Imigrantes

 

Fonte: INTERNACIONAL ESTADÃO, 2015 

  

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ  

 

O OCHA é o órgão das Nações Unidas, responsável pelos assuntos de 

natureza humanitária, reunindo vários atores da causa com a finalidade de garantir 

ações rápidas a emergências. Desde sua fundação conta com a ajuda de muitos 

países e entidades que, através das frequentes doações e efetivas políticas e ações 

mantém o bom funcionamento do órgão. O suporte também é dado através dos 

diversos escritórios espalhados por todos os continentes e uma equipe multicultural, 

evolvendo pessoas que se diferem etnicamente, mas que se completam na esfera 

profissional. (OCHA, 2015b). 

 

3.1. História do OCHA 

 

O OCHA, em português Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de 

Assuntos Humanitários, é um órgão da ONU destinado a tratar de questões 

humanitárias. Foi criado em dezembro de 1991 pela Resolução 46/182 da Assembleia 
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Geral das Nações Unidas, inicialmente com o objetivo de responder a emergências 

complexas e desastres naturais, e de aperfeiçoar as operações humanitárias. Mais 

tarde, em 1998, o órgão passou a ser responsável também pela formulação de 

políticas e advocacia humanitária. Dessa forma, de acordo com o site oficial, o 

trabalho do órgão se concentra, atualmente, em quatro pilares: (i) mobilizar e 

coordenar ações humanitárias em parceria com atores nacionais e internacionais; (ii) 

defender os direitos das pessoas necessitadas; (iii) promover a preparação e 

prevenção contra possíveis novas emergências; (iv) facilitar soluções sustentáveis.  

Além de ser composto por países membros da ONU, o OCHA conta também com a 

participação de Organizações Não Governamentais (ONG’s), fundos e programas 

humanitários, como, por exemplo, a Cruz Vermelha e a Comissão Europeia que 

possuem papeis essenciais no desenvolvimento, ações e financiamento do OCHA. 

(OCHA, 2015a).   

  

3.2. Funcionamento do OCHA  

 

O OCHA é sustentado, principalmente, por doações voluntárias, que permitem 

o crescimento do comitê e a realização de seus objetivos. Os principais doadores são 

membros do OCHA Donor Support Group (ODSG— Grupo de Doadores de Apoio do 

OCHA), que além de fornecerem recursos financeiros, atuam como conselheiros de 

políticas, gestão, orçamentos e questões financeiras. Em 2014, 93% das contribuições 

recebidas pelo OCHA derivou dos membros do ODSG. Esse grupo é composto por 27 

membros, e a cada ano, um novo representante de um Estado-Membro lidera o grupo. 

Os membros que mais contribuem com o OCHA são o Reino Unido, Estados Unidos 

da América (EUA), Suécia e a Comissão Europeia. Além disso, a cada dois anos a 

AGNU designa um orçamento ao OCHA, financiado por contribuições calculadas de 

acordo com as capacidades de cada Estado-Membro. (OCHA, 2015b). 

O OCHA possui sedes em Nova York e Genebra, além de nove escritórios 

regionais situados na América Latina, África, Ásia, Oriente Médio e Oceania, e mais de 

trinta escritórios de campo. Ademais, o OCHA possui cerca de 2100 funcionários, 

provenientes de mais de 100 países, já que o órgão acredita que um trabalho conjunto 

entre parceiros nacionais e internacionais é mais efetivo. (OCHA, 2015a).  

 

4. POSIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Dentre todas as parcerias nacionais e internacionais, apresentaremos a seguir 

aqueles de primordial importância nas discussões do comitê. Não subestimando a 
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importância dos outros atores, mas os seguintes são os mais engajados com o 

Escritório e suas missões, seja devido à sua primazia na comunidade internacional, ou 

à grande preocupação com a causa. Estes atores são Reino Unido, Estados Unidos, 

Suécia, Comissão Europeia, Cruz Vermelha e ONU Mulheres. A participação destes 

inclui doações para o OCHA, coordenação de operações, fornecimento de 

assistências às vítimas e defesa dos direitos dos envolvidos.  

É válido ressaltar que os países em conflitos, nos quais o direito humanitário 

não é respeitado, são essenciais para as discussões, e as organizações aqui 

presentes representam bem as preocupações dessas localidades. Para mais 

informações sobre as delegações apresentadas a seguir e as demais componentes do 

comitê, acessem os dossiês disponíveis no blog18 do OCHA no 17º MINIONU.  

 

4.1. Reino Unido 

 

Reino Unido é um membro do ODSG, sendo um dos Estados que mais realiza 

doações ao OCHA, e em 2015 o país doou cerca de US$ 40, 430,251 (OCHA, 2015b). 

Além disso, o Reino Unido lidera as operações de ajuda humanitária na Serra Leoa, e 

atua também no Sudão, República Democrática do Congo, Paquistão e Síria. Em 

termos gerais, ocupou durante a última década o posto de segundo maior governo a 

prover ajuda humanitária, destinando cerca de US$1,8 bilhão a esta causa (GLOBAL 

HUMANITARIAN ASSISTANCE, 2013d). Em 1999 o país instituiu o Comitê Nacional 

sobre Direito Humanitário, atendendo as recomendações do Grupo 

Intergovernamental de Peritos para a Proteção das Vítimas de Guerra, cuja principal 

função é implementar o direito humanitário na esfera nacional, adaptando-o às leis do 

Reino Unido. Além disso, o comitê procura promover o dialogo entre o governo e 

organizações não governamentais humanitárias, difundir o direito humanitário 

internacional no campo militar e analisar as implicações dessas leis no próprio país 

(FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE, 2014).  

   

4.2. Estados Unidos 

 

Os EUA têm sido na ultima década o governo que forneceu maior apoio às 

questões humanitárias, já destinando US$4,7 bilhões à ajuda humanitária, dos quais 

mais de US$40 milhões foram doados ao OCHA. O Estado atua principalmente em 

países da África Subsaariana, como o Sudão e Etiópia e também no Paquistão. 

                                                      
18

 https://17minionuocha.wordpress.com/dossies/  
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(GLOBAL HUMANITARIAN ASSISTANCE, 2013c). Há anos, a ajuda internacional tem 

sido um dos mais importantes pilares da política externa norte-americana, e após o 11 

de setembro, o país considera que a assistência a outros Estados fortalece a 

segurança nacional. (TARNOFF; LAWSON, 2011).  

 

4.3. Suécia 

 

Em 2015 a Suécia ocupou a quarta posição no ranking dos maiores doadores 

ao OCHA. Assim como a maioria dos doadores, grande parte da ajuda oferecida pela 

Suécia se destina a países da África Subsaariana, como a República Democrática do 

Congo. Além disso, o Oriente Médio também é favorecido com sua assistência, de 

modo que em 10 anos, US$540 milhões foram designados à Cisjordânia e à Faixa de 

Gaza. (GLOBAL HUMANITARIAN ASSISTANCE, 2013b). A proteção ao direito 

humanitário internacional foi uma das oito prioridades destacadas na política externa 

para direitos humanos do país, firmada em 2008 pelo governo sueco. Essa agenda 

ainda conta com o combate à tortura, à discriminação, abolição da pena de morte, 

fortalecimento da liberdade de expressão, dentre outros. (DIAB, 2015). 

 

4.4. Comissão Europeia 

 

A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia, que tem o 

objetivo de representar o bloco em sua totalidade, não os interesses particulares de 

cada país que o compõe. A Comissão Europeia de Ajuda Humanitária e Proteção Civil 

é o escritório administrativo da União Europeia responsável por prover essa ajuda, 

possuindo mecanismos mais eficazes e preparados para tais emergências (EUROPA, 

sd). Contando com doações de todos os países do bloco, a União Europeia é um dos 

líderes em doações humanitárias, gastando por ano, quase US$2 bilhões de dólares, e 

fornecendo ao OCHA mais de US$14 milhões (GLOBAL HUMANITARIAN 

ASSISTANCE, 2013a). 

 

4.5 Cruz Vermelha 

            

A Cruz Vermelha é uma organização internacional criada em 1863, cujo 

principal objetivo é promover o Direito Internacional Humanitário e fornecer assistência 

a vitimas de conflitos armados e outras emergências. A organização é financiada pelos 

Estados que ratificaram a Convenção de Genebra, por organizações supranacionais 

como a Comissão Europeia, e por doações de atores públicos e privados. Devido a 
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sua abrangência e reputação, a Cruz Vermelha é a maior rede humanitária existente, 

estando presente em todos os países do mundo, de modo que só em 2013, mais de 

30 milhões de pessoas foram beneficiados pelos programas de ajuda humanitária da 

organização. (CICV, s.d.a). 

 

4.6 ONU Mulheres 

 

A ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e 

o Empoderamento das Mulheres, é um órgão da ONU criado em 2010 pela AGNU, e 

foi fruto de um projeto de reforma das Nações Unidas. A ONU Mulheres luta pela 

igualdade de gênero, e fornece apoio a Estados e Organizações na formulação de 

políticas e normas, na implementação destas e na assistência técnica e financeira aos 

que recorrem à organização. (ONU MULHERES, s.d). A organização é de fundamental 

importância neste comitê uma vez que violações a mulheres ocorrem frequentemente 

em ambientes conflituosos, e a ONU Mulheres se mostra a melhor representante e 

defensora dos direitos femininos.  

 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 

 

A aplicação dos Direitos Humanitários enfrenta diversas dificuldades, como 

apresentado anteriormente. Diante de tais problemas e considerando o Artigo 3º 

presente em todas as quatro Convenções de Genebra, propõe-se as seguintes 

questões:  

 

 Quais são os países que mais necessitam de ajuda humanitária, e onde eles se 

concentram?  

  O direito humanitário tem sido aplicado efetivamente nas regiões conflituosas?  

 Quais seriam os meios de fiscalizar o direito humanitário e advertir os que infringem 

esses direitos?  

 Como garantir que mulheres e crianças sejam de fato protegidas em tempos de 

guerra?  

 Como conduzir as negociações com Estados e grupos não estatais a fim de facilitar a 

ajuda humanitária?  

 Como evitar que combates sejam conduzidos em áreas povoadas? 

 Como os órgãos que defendem os direitos das crianças se posicionam perante a 

recuperação psicológica das crianças-soldado? 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 
 

A tabela a seguir representa o nível de demanda que será cobrado em cada 

delegação no comitê, em uma escala de 1 a 3. Tal classificação não representa um 

nível de dificuldade ou importância, mas sim o quanto a posição de cada delegado 

será solicitada durante as discussões.   

 
 

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                        

 

Alemanha  

 

Arábia Saudita  
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Austrália  

 

Bélgica 

 

Canadá  

 

China 

 

Colômbia 

 

Comissão Europeia  

 

Coréia do Sul 

 

Cruz Vermelha (membro observador) 
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Dinamarca  

 

Egito 

 

Emirados Árabes Unidos 

 

Estados Unidos  

 

Estônia 

 

Etiópia  

 

Federação Russa  

 

Filipinas  
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França 

 

Haiti  

 

Iêmen 

 

Indonésia  

 

Iraque 

 

Israel  

 

Itália 

 

Japão  
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Jordânia  

 

Kôsovo 

 

Líbia 

 

Médicos Sem Fronteiras (membro 

observador) 

 

Mianmar  

 

Nigéria  

 

ONU Mulheres (membro observador) 

 

Paquistão  
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Reino Unido  

 

República Democrática do Congo  

 

Singapura 

 

Síria  

 

Somália 

 

Sudão  

 

Sudão do sul 

 

Suécia  
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Suíça  

 

Território Ocupado da Palestina 

 

Turquia  

 

Ucrânia  

 

UNICEF (membro observador)  

 
 


