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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS ARMADOS 

 

RESUMO: Desde sua criação, houve a expectativa por parte da Organização das Nações 

Unidas, da comunidade internacional, bem como de comunidades regionais, de que as forças 

de manutenção da paz cumpririam o seu dever de buscar proteger civis de crimes contra a 

humanidade, crimes de guerra e outras graves violações aos seus direitos humanos. No 

entanto, em certa medida, essa expectativa não vem sendo atingida. Dentre as várias 

acusações já feitas contra membros das forças de paz da ONU ao longo dos anos, as quais 

incluem homicídios e tortura, a mais recorrente, e que se apresenta como objeto desta 

pesquisa, é a de exploração e abuso sexual contra mulheres e meninas. Expressando profunda 

preocupação com as graves e contínuas acusações contra as operações de manutenção da paz 

da ONU, o Conselho de Segurança aprovou no dia 11 de março de 2016 a Resolução 

2272(2016) para aumentar a proteção contra o abuso e exploração sexual por parte das forças 

de manutenção da paz da organização. Tal resolução visa colocar fim à impunidade dos 

criminosos, exigindo que o país onde ocorreu o abuso lide com o problema por meio de seu 

próprio sistema criminal. O presente trabalho, desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica 

e documental, tem como objetivos: apresentar a base jurídica para proteção dos Direitos 

Humanos pelas forças de paz da ONU; demonstrar a persistência dos crimes de abuso e 

exploração sexual por integrantes das forças de paz, uma vez que a prática dos mesmos já 

vem sendo relatada há décadas; e analisar a Resolução 2272 (2016) do Conselho de 

Segurança e a política de “Tolerância Zero” da ONU, a qual vem sendo implementada desde 

o início dos anos 2000, a partir dos relatórios e anúncios oficiais elaborados no âmbito da 

ONU. É irônico que a organização internacional em questão, considerada a mais relevante, a 

qual tanto tem colaborado na elaboração de normas de proteção aos direitos humanos, 

igualdade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos, seja vista com certo demérito graças aos 

abusos cometidos pelos membros de suas forças de manutenção da paz. No entanto, após 

mostrar-se sem ação diante de tais crimes por mais de uma década, a ONU tomou uma 

iniciativa por meio da Resolução 2272 (2016) do Conselho de Segurança, a fim de zelar pela 

imagem da organização, de punir os responsáveis e de proteger as possíveis vítimas de tais 

crimes. Ademais, no contexto da política de “Tolerância Zero”, a ONU anunciou, em janeiro 

de 2017, que planeja fortalecer sua abordagem para prevenção e resposta à exploração e ao 

abuso sexual, criando uma força-tarefa de alto nível que desenvolva uma estratégia clara para 

alcançar melhorias visíveis e mensuráveis.  
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