Operações de paz da ONU em África

N

o decurso da presente década,
o declínio do número de
conflitos violentos em África foi
acompanhado de um aumento
do número de missões de paz
no continente. Apesar de não

constituir uma relação de causa-efeito,
o aumento das missões internacionais,
em número e tamanho, sugere, por um
lado, o reconhecimento da legitimidade
e relevância das Nações Unidas enquanto
actor de segurança global e, por outro lado,
a necessidade de respostas internacionais
concertadas para fazer face à complexidade
dos conflitos actuais.
A nova natureza dos conflitos

contributo para a resolução de determinado

FACTOS E DADOS
• Em 2008, existiam 19 operações de paz em África, com um total de 78.975 efectivos. Este número de efectivos representa um aumento de 14% em relação a 2007 e de 400% desde 1999.
• Aproximadamente um terço das operações de paz no mundo está localizado em África.
• Cerca de metade das operações de paz em África são actualmente conduzidas pela ONU. Esta
é também a organização que possui mais efectivos em missões de paz no continente, seguida
da União Africana.
• 70% do total de pessoal deslocado pela ONU foi destinado às missões de paz em África, embora
os destacamentos em 2008 tenham ficado 21% abaixo dos níveis autorizados para as missões
de paz naquele continente.
• África conta igualmente com as maiores missões: cinco das nove operações de paz da ONU
com mais de 5.000 efectivos estão localizadas no continente africano.
• África e Ásia são os dois continentes que fornecem mais efectivos para as missões da ONU em
África: em 2008, 43% do pessoal destacado nestas missões foi proveniente de países africanos
e 42% de países asiáticos.
• Apesar de o custo total das missões de paz das Nações Unidas no Mundo estar estimado
em cerca de 7,75 mil milhões de dólares, em 2009, isso representa menos de 1% dos gastos
militares globais.
Fontes: SIPRI e ONU, 2009.

conflito, devendo estar interligada com
uma estratégia abrangente de construção
da paz (peacebuilding) e de reconstrução
económica e social. A Missão das Nações
Unidas no Sudão (UNMIS) não constitui a
solução para a implementação do Acordo de
Paz entre o Norte e do Sul do Sudão, nem a
UNAMID pode ser a resposta para os assassínios em massa no Darfur, mas constituem
instrumentos válidos que poderão fornecer
condições para a implementação de outras
medidas, essenciais para a consolidação da
paz. O caso da Libéria é paradigmático, uma
vez que a missão de paz presente no território foi crucial para ajudar a neutralizar pelo
menos três tentativas de confrontos violentos desde que a paz foi assinada em 2003,
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NÚMERO DE OPERAÇÕES DE PAZ
EM ÁFRICA, 2008
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UE: 4
Ah-hoc (França): 1
Fonte: SIPRI, 2009.
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MISSÕES DA ONU EM ÁFRICA
Missões de manutenção da paz
MINURCAT – Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana e Chade, Setembro de 2007
Enquadramento legal: Resolução 1778; missão em concertação com a União Europeia

Orçamento aprovado: US$690,75 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
UNAMID – Força Híbrida Nações Unidas /União Africana no Darfur, Julho de 2007 (iniciada em 31 Dezembro, 2007)
Enquadramento legal: Resolução 1769, missão conjunta com a União Africana
Efectivos: 18.810 (dos quais 14.659 tropas)
Baixas: 43
Orçamento aprovado: US$1.598,94 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
UNMIS – Missão das Nações Unidas no Sudão, Março de 2005
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A discrepância entre as expectativas criadas

Efectivos: 18.638 (dos quais 16.844 tropas)

Enquadramento legal: Resolução 1590
Efectivos: 9.723 (dos quais 8.545 tropas)
Baixas: 47
Orçamento aprovado: US$958,35 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
UNOCI – Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim, Fevereiro de 2004
Enquadramento legal: Resolução 1528, no seguimento de Missão da CEDEAO
Efectivos: 8.385 (dos quais 7.027 tropas)
Baixas: 60
Orçamento aprovado: US$491,77 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
UNMIL – Missão das Nações Unidas na Libéria, Setembro de 2003

Baixas: 139
Orçamento aprovado: US$561 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
MONUC – Missão de Organização das Nações Unidas na R. D. Congo, Novembro de 1999

Baixas: 149
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BONUCA – United Nations Peace-Building Office in the Central African Republic

dos 3500 efectivos da ECOMIL foi posterior-

fornecimento de equipamento e apoio logís-

UNOGBIS – United Nations Peace-Building Support Office in Guinea-Bissau
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UNOWA – United Nations Office for West Africa
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Orçamento aprovado: US$1.350,00 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
MINURSO – Missão das Nações Unidas para o Referendo no Sara Ocidental, Setembro de 1991

Orçamento aprovado: US$53,53 milhões (Julho 2009 - Junho 2010)
Missões políticas / peacebuilding

UNIPSIL – United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone
UNPOS – United Nations Political Office for Somalia
BINUB – United Nations Integrated Office in Burundi
Fontes: SIPRI e ONU, 2009.
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