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1 

Escopo do Comitê 
 

 
O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) é o órgão da Organização             

das Nações Unidas (ONU) responsável por garantir a paz e a segurança internacional. É              

formado por 15 membros, sendo eles 5 membros permanentes com poder de veto e os               

outros 10 membros escolhidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) a            

cada 2 anos de maneira rotativa. Os 5 países que possuem cadeiras permanentes no              

CSNU são os Estados Unidos, a Federação Russa, o Reino Unido, a China e a França                

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, s.d., par. 2) . O diferencial do Conselho           1

de Segurança em relação aos outros órgão da ONU é que as decisões acatadas por este                

órgão possuem caráter decisório e, por isso, todos os membros da ONU devem             

acatá-las.  

No que tange às competências do Conselho de Segurança, os Capítulos VI, VII,             

e VIII da Carta da ONU explicita algumas funções específicas do órgão, sendo elas a               

solução pacífica de controvérsias; a ação relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos                

de agressão e utilizar acordos e entidades regionais para uma ação coercitiva sob sua              

autoridade (ONU BRASIL, s.d.) . 2

De modo geral, também são funções do Conselho de Segurança da ONU:            

Determinar a criação, continuação e encerramento das Missões de Paz, de acordo com             

os Capítulos VI, VII e VIII da Carta, investigar toda situação que possa vir a se                

transformar em um conflito internacional, recomendar métodos de diálogo entre os           

países, elaborar planos de regulamentação de armamentos; determinar se existe uma           

ameaça para o paz; solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras             

medidas para impedir ou deter alguma agressão; recomendar o ingresso de novos            

membros na ONU e a eleição de um novo Secretário-Geral (ORGANIZAÇÃO DAS            

NAÇÕES UNIDAS, s.d., par. 4).  3

1 Organização das Nações Unidas.Como funciona: Conselho de Segurança da ONU. Disponível em:             
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/ . Acesso em 25/02/2018.  
2   ONU Brasil. Carta da ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/ . Acesso em 25/02/2018.  
3 Organização das Nações Unidas.Como funciona: Conselho de Segurança da ONU. Disponível em:             
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/ . Acesso em 25/02/2018.  
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PROTEGENDO INDIVÍDUOS E GARANTINDO A 

DIGNIDADE HUMANA CONTRA ATROCIDADES: 

EM QUE MEDIDA PODE-SE APLICAR O 

CONCEITO R2P NA SÍRIA EM UM POSSÍVEL 

CENÁRIO PÓS-EI? 

 

 
Ingrid França Moraes Soares 

Lucas Reis Silva Couto 

 
 

1. Introdução  
 

A responsabilidade de proteger reside na obrigação dos Estados de proteger suas            

populações contra genocídios, limpeza étnica, crimes de guerra e todos os outros            

crimes contra a humanidade. Uma vez que o Estado não cumpra com essa             

responsabilidade, caberá à comunidade internacional intervir. Entretanto, a        

verdadeira missão dos Estados e da comunidade internacional está em impedir e            

evitar que esses crimes aconteçam. Sob a égide dessa premissa, foi firmado um             

compromisso político global de proteção de populações na UN World Summit           

Outcome de 2005 (Cúpula Mundial de 2005 das Nações Unidas).  

A importância de tal compromisso político se faz notável visto que as relações             

internacionais contemporâneas cada vez mais estão marcadas por insegurança e          

instabilidade política perante atrocidades em massa. Esse cenário de         

instabilidade pode ser atribuído, dentre variados fatores, aos efeitos e          

consequências das ações de um determinado grupo que se autoproclama um           

Estado: O Estado Islâmico. As ações cometidas no passado pelo grupo terrorista            

Estado Islâmico colocam em jogo a importância da proteção de indivíduos e a             

manutenção da dignidade humana, destacando uma esfera singular da prevenção          

contra as atrocidades praticadas pelo grupo em um cenário pós-Estado Islâmico.           
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Assim, para servir de amparo às esferas de prevenção, reação e reconstrução de             

países alvos das ações grupo terrorista, analisa-se a provável aplicação do           

conceito Responsibility to Protect (R2P) neste mérito bem como se sua           

aplicação seria viável e eficaz. Assim sendo, o princípio Responsibility to           

Protect (doravante, R2P) consiste em três pilares fundamentais: 

i. Pilar um: Todo Estado tem a Responsabilidade de Proteger sua           

população de quatro crimes de atrocidade: genocídio, crimes de guerra, crimes           

contra a humanidade e limpeza étnica .  4

ii. Pilar dois: A comunidade internacional como um todo tem a           

responsabilidade de encorajar e assistir individualmente os Estados a fim de           

cumprir com essa responsabilidade .  5

iii. Pilar três: Se um Estado encontra-se manifestamente incapaz de          

proteger sua população, a comunidade internacional deve estar preparada para          

tomar ações coletivas apropriadas, de forma oportuna, decisiva e de acordo com            

a Carta das Nações Unidas .  6

O Conselho de Segurança da ONU invocou o princípio R2P em 67 resoluções             

desde 2006 .O número de invocações pode ser justificado tendo em vista que o             7

Conselho de Segurança da ONU é formalmente o órgão mais legítimo para            

invocar a aplicação do R2P. O dever de manutenção da paz e da segurança              

internacional compete ao Conselho de Segurança da ONU, como firmado no           

Capítulo 5, Artigo 24 da Carta da ONU.  

2. Definição e revisão do conceito Responsibility to Protect 
 
Por outro lado, o R2P implica três tipos diferentes de responsabilidades, a saber:             

prevenção, reação e reconstrução. Porém, deve-se destacar que a         

responsabilidade de reagir recebe uma atenção política e acadêmica significativa          

4 GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, s.d., tradução nossa 
5 GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, s.d., tradução nossa 
6 GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, s.d., tradução nossa  
7 GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, s.d., tradução nossa 
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e dominou as discussões sobre a adoção do princípio R2P, enquanto a            

responsabilidade de proteger ou prevenir - apesar de descrita como a “única            

dimensão mais importante do R2P” -  foi negligenciada relativamente.  

 Responsabilidade de prevenir  
 
A responsabilidade de prevenir envolve o entendimento de quais são as           

principais causas das atrocidades em massa. Em outras palavras, sugere “abordar           

as causas das atrocidades em massa significa atacar as causas que constituem            

fatores de instabilidade subjacentes em um país” . Ao analisar as causas das            8

atrocidades em massa, analisa-se ainda variáveis como índices de desigualdade          

social, desenvolvimento econômico, existência de conflitos étnicos-religiosos,       

entre outros.  

Um estudo publicado pela Universidade de Oxford em Ética, Lei e Conflito            

Armado afirmou que enquanto a grande maioria dos episódios de massacres           

observados desde 1945 ocorreu no contexto de conflito armado, pelo menos um            

terço dos casos não. Há um significante número de casos em que as atrocidades              

em massa são cometidos em tempos de paz ou depois de um episódio             

envolvendo um conflito. Ainda, apenas um em cada dez mortes civis relatadas            

tendem a ocorrer no contexto dos conflitos armados, com a maioria (atribuída,            

por exemplo, à repressão governamental ou falha de um Estado para regular a             

violência) ocorrendo fora das zonas de combate oficiais . 9

Ademais, neste mesmo estudo, é exposto que alguns casos de atrocidades em            

massa ocorrem sob a “cobertura” do conflito armado, mas não estão diretamente            

ligados às causas desse conflito ou da conduta da própria guerra. Nesse sentido,             

enquanto as estratégias para prevenir conflitos geralmente são voltados para          

eliminação de violência e o uso da força, a prevenção de atrocidades em massa -               

particularmente em um fase tardia ou iminente de conflito - pode exigir meios             

militares. Destarte, a estrutura do R2P incorpora, como parte do Pilar III, um             

8 COOPER, KHOOLER, 2008, p.15 
9 OIELAC, 2012, p. 4 
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compromisso por parte dos Estados membros da ONU para usar a força se todos              

outros meios falham . 10

Por fim, o conflito armado é regulamentado, mas não é proscrito pelo Direito             

Internacional, considerando que as atrocidades em massa são proibidas como          

crimes. Enquanto o conflito armado envolve partes de um conflito, as           

atrocidades em massa são crimes cometidos por indivíduos em papéis e posições            

particulares contra outros indivíduos. Esses atos representam comportamentos        

socialmente estigmatizados que foram condenado pela comunidade internacional        

.  11

Por outro lado, pesquisas da Asia-Pacific Center for the Responsibility to Protect            

mostram que crimes contra a humanidade não ocorrem aleatoriamente, mas          

geralmente refletem uma interação complexa de diferentes fatores durante um          

longo período de tempo. Existem três estágios em que as condições geralmente            

ficam mais propícias de ocorrer crimes de atrocidade em massa, sendo eles:            

fatores de risco, crise e mobilização e estágio de iminência. O primeiro estágio             

são os fatores de risco. Essa esfera é caracterizada pela presença ou            

desenvolvimento de fatores relacionados a crimes contra a humanidade, como          

clivagens estabelecidas entre diferentes grupos, desigualdades sociais e políticas,         

história de atrocidades de massa anteriores ou de violações dos direitos, ausência            

do Estado Democrático de Direito ou estruturas e instituições democráticas          

fracas. Esses fatores de risco criam potencial para crimes de atrocidade em            

massa, mas não tornam sua comissão inevitável. Em suma, são necessárias, mas            

não suficientes causas de crimes de atrocidade em massa . 12

O segundo estágio é o estágio de crise e mobilização. Durante o segundo             

estágio, o risco inicial se transforma em probabilidade. Esta etapa pode ser            

iniciada pelo desenvolvimento e propagação de uma ideologia extrema, mas na           

maioria das vezes é facilitada por um choque ou crise (seja política, econômica             

10 OIELAC, 2012, p.5 
11 OIELAC, 2012, p.6 
12 ASIA-PACIFIC CENTER FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 2009, p.17 
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ou natural) que aumenta a probabilidade de crimes de atrocidade. Os sinais dessa             

mobilização incluem a disseminação da propaganda do ódio, a marginalização          

de forças moderadas e, mais provocativamente, a organização, o armamento e o            

treinamento de grupos de milícias .  13

O último estágio é a emergência iminente. Ela apresenta maiores incidências de            

confrontos violentos, um aumento das violações da integridade da vida, alvos           

sistemáticos de grupos de vítimas e é marcado por oposição intensa de grupos.             

Estes são indicadores claros de que a prevenção de grandes atrocidades em            

massa está prestes a começar.  

Responsabilidade de reagir 

Quando a prevenção falha e a atrocidade é cometida, o momento é de reagir.              

Para tanto, existem diversas abordagens que dão continuidade ao processo com o            

fim do terceiro estágio da responsabilidade de prevenir. A análise de todos os             

estágios da responsabilidade de prevenir são essenciais para projetar ferramentas          

de reação adequadas ao contexto.  

Estágios como fatores de risco requerem estratégias sistêmicas e soluções a           

longo prazo, enquanto os dois outros estágios exigem mais medidas bem como            

medidas mais elaboradas e estratégias direcionadas. As estratégias direcionadas         

são projetadas para mudar tanto os incentivos quanto a situação daqueles           

contemplando ou planejando atrocidade em massa e crimes, bem como a           

vulnerabilidade de vítimas em potencial. Elas procuram mudar as consequências          

de um ação em curso em um contexto particular. Já as estratégias sistêmicas, ao              

contrário, procuram mitigar os fatores de risco e criar resiliência em um grupo             

mais amplo de Estados, que exibem algumas das chamadas causas radicais da            

atrocidade em massa. 

Responsabilidade de reconstruir  

13 OIELAC, 2012, p.7 
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A responsabilidade de reconstrução é consolidada especialmente nas ações de          

duas frentes: do peacekeeping somado ao peacebuilding e da ação da           

comunidade internacional. O peacekeeping é o mecanismo de manutenção de          

paz das Nações Unidas. A manutenção da paz da ONU ajuda países a navegar              

pelo caminho difícil do conflito para a paz. Tal iniciativa conta com forças             

únicas, incluindo legitimidade, partilha de encargos e capacidade para implantar          

tropas e policiais de todo o mundo, integrando-os com forças de paz civis para              

abordar uma série de mandatos estabelecidos pelo Conselho de Segurança da           

ONU e Assembleia Geral. Existem três princípios básicos que continuam a           

separar as operações de manutenção da paz da ONU como uma ferramenta para             

manter a paz e a segurança internacionais, sendo elas o consenso entre as partes,              

a imparcialidade e o não uso de força, exceto em legítima defesa e defesa do               

mandato .  14

Já o Peacebuilding é a consolidação da paz. É um processo que facilita o              

estabelecimento de uma paz duradoura e tenta prevenir a reincidência da           

violência, abordando as causas profundas e os efeitos dos conflitos através da            

reconciliação, da construção de instituições e da transformação política e          

econômica. Isso consiste em um conjunto de iniciativas físicas, sociais e           

estruturais que muitas vezes são parte integrante da reconstrução e reabilitação           

pós-conflito . 15

3. O ISIS 

Ao longo dos últimos anos realçou-se a importância do R2P com o advento do              

fenômeno do Estado Islâmico (EI), que alcançou grande importância na agenda           

internacional de diversos governos do Ocidente e Oriente Médio. O vasto           

território conquistado, juntamente com a expressiva organização estrutural e os          

massivos casos de violações de Direitos Humanos, demandam uma resposta da           

comunidade internacional. Dessa forma, desde meados de 2014, uma coalizão          

liderada pelos Estados Unidos tenta enfraquecer o grupo terrorista e retomar as            

14 UNITED NATIONS PEACEKEEPING, s.d. par. 1 e 2 
15 SELECTED DEFINITIONS OF PEACEBUILDING, 2013, par. 2 
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regiões sírias e iraquianas sob o domínio do terrorismo fundamentalista. O           

Estado Islâmico desenvolveu uma organização muito mais complexa do que foi           

o grupo terrorista de Osama bin Laden. 

A incrementada estrutura elaborada permitiu o governo de cidades e regiões,            

bem como foi primordial para a formação de fontes geradoras de recursos            

financeiros próprios, uma burocracia e forças irregulares numerosas . Além          16

disso, contou com uma ampla e bem estruturada estratégia de divulgação           

universal de suas práticas e ideias, cativando assim diversos estrangeiros, os           

quais abandonaram os seus países para levantar a bandeira e os princípios da             

instituição terrorista. No entanto, essa organização nem sempre fora assim e o            

seu surgimento e trajetória foi fruto de um conjunto de contínuas transformações            

ocorridas no cenário jihadista do Oriente Médio .  17

A figura de Abu Musab al-Zarqawi é elementar para o entendimento apropriado            

do surgimento do EI. Nascido na cidade de Zarqa, na Jordânia, Zarqawi            

começou a sua luta caminho no final dos anos 80, quando se juntou à resistência               

muçulmana contra as tropas russas no Afeganistão. Quatro anos depois, retornou           

a Zarq, onde fundou uma célula terrorista com o intuito de derrubar o governo              

jordaniano. Foi detido em 1992 e passou sete anos encarcerado . Liberto em             18

1999, deslocou-se para o Afeganistão, onde obteve contato e estabeleceu          

relações com as lideranças da rede terrorista al-Qaeda, conquistando autorização          

para a criação de um centro de treinamento de terroristas.  

Dessa maneira, fundou sua própria organização chamada de Jund al-Sham, a           

qual passada alguns meses de sua instauração, passaria a se chamar Jama Jama `              

at al Tawhid wa al-Jihad (JTWJ), composta principalmente por jordanianos e           

palestinos . É válido ressaltar que até o momento a célula de Zarqawi não              19

apresentava grande expressividade na região, porém a partir dos atentados de 11            

16 DAMIN, 2015 
17 DAMIN, 2015 
18 ESTADÃO, 2006 
19 LISTER, 2014 apud. DAMIN, 2015 
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de setembro, tem-se início uma série de modificações não só no grupo terrorista,             

mas em todo o Oriente Médio.  

Em 2003, quando do início das intervenções militares norte americanas no            

Iraque, o bando de Zarqawi já se encontrava consolidado no território iraquiano            

de forma a exercer um relevante papel na insurgência local contra as tropas             

estadunidenses. Desse modo, na primeira semana de agosto de 2003, por           

exemplo, a organização de Zarqawi assumiu a autoria de três ataques terroristas            

de monta em Bagdá. O primeiro deles foi a detonação de um carro-bomba na              

frente da embaixada da Jordânia, com outros dois veículos tendo sido explodidos            

em frente às instalações da ONU no Iraque e em uma mesquita xiita. Esses              

ataques são considerados os primeiros – de milhares de outros que ocorreriam            

nos anos seguintes à invasão – atos de insurgência de grupos jihadistas            

domésticos contra a intervenção militar estrangeira no Iraque . 20

Por meio dos crescentes ataques entre 2004 e 2006, o JTWJ se tornou o grupo                

insurgente mais relevante no Iraque pós Saddam. Atrelado a isso, uma           

convergência de interesses em face do estabelecimento de um califado universal           

para os muçulmanos proporcionou uma aliança com a al-Qaeda em setembro de            

2004, passando o JTWJ a se chamar de al-Qaeda no Iraque (AQI), afiliada ao              

grupo de Osama bin Laden .  21

Em 2006, nota-se um fortalecimento da al-Qaeda no Iraque e uma escalada da             

violência sectária entre sunitas e xiitas, simbolizada pelo ataque à Grande           

Mesquita da cidade de Samarra, ao norte de Bagdá. Em janeiro do mesmo ano,              

unem-se à AQI outros cinco grupos insurgentes iraquianos, constituindo uma          

coalizão jihadista de insurgência frente à presença militar anglo-americana .  22

A realização de atentados contra iraquianos xiitas como o de Samarra faziam            

parte da estratégia de insurgência de Zarqawi. Ao aprofundar o caos no país,             

polarizando os grupos muçulmanos diante da violência, acreditava-se que se          

20 LISTER, 2014 apud. DAMIN, 2015 
21 MAPPING MILITANT ORGANIZATIONS, 2015 apud. DAMIN, 2015 
22 LISTER, 2014 apud. DAMIN, 2015 
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estaria construindo um ambiente propício ao objetivo do jordaniano de poder se            

colocar, por um lado, como o grande defensor dos sunitas e, por outro, o grande               

combatente dos ocidentais e dos xiitas apóstatas .  23

Entretanto, a estratégia não pode ser confirmada, uma vez que Zarqawi morreu            

no dia 07 de junho de 2006, vítima de ataque aéreo estadunidense. A AQI teve               

como sucessor o chamado Abu Ayyub al-Masri e em novembro de 2006, a             

coalizão dos grupos constituintes da al-Qaeda no Iraque noticiou a criação de um             

Estado Islâmico do Iraque (ISI, em inglês), cujo chefe seria Abu Omar            

al-Baghdadi, destaca que a alteração na nomenclatura do grupo não foi mera            

formalidade, mas sim, “representava uma evolução qualitativa na qual um grupo           

rebelde se transforma em um ator político-militar responsável por governar          

territórios” .  24

De 2007 até o último trimestre de 2011, por meio de um conjunto de estratégias               

coordenadas, tornou-se possível o estabelecimento de um governo        

razoavelmente estável no Iraque, representado pelo primeiro-ministro xiita        

Nouri Kamel al-Maliki. Esse período também coincidiu o que Damin (2015)           

chama de “ocaso da AQI ou ISI diante da proliferação de seus inimigos”,             

culminando com a morte dos líderes terroristas Marsi e Omar al-Baghdad em            

2010 em um ataque conjunto de militares norte americanos e iraquianos.  

A primeira estratégia responsável por essa alteração geopolítica na região foi a            

troca do comando das forças multinacionais no Iraque. Com a nomeação do            

general Petraeus, houve uma mudança tático-militar. As tropas teriam como foco           

a população, buscando proteger as comunidades iraquianas, compreender suas         

demandas e amenizar o grau de violência da guerra civil generalizada. “Também            

aprendemos que a única maneira de proteger a população é viver com ela” . A               25

segunda ação tomada foi chamada de “Surge” e representou um reforço de 30             

mil soldados ao Iraque, anunciado em janeiro de 2007 pelo presidente George            

W. Bush. Em terceiro lugar, o Despertar Sunita que ocorreu oficialmente a partir             

23 DAMIAN, 2015 
24 LISTER, 2014, apud DAMIN, 2015, p. 9, tradução nossa 
25 PETRAEUS, 2010, tradução apud DAMIN, 2015 
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da aliança entre oficiais norte-americanos e lideranças tribais iraquianas de          

Anbar .  26

Esse evento se caracterizou por uma gradual rejeição do ISI tanto da população             

xiitas quanto dos próprios sunitas tendo em vista os atos de violência e a estrita               

interpretação da lei islâmica em determinadas comunidades iraquianas. Assim         

sendo, um exemplo que ilustra essa parceria para lutar contra um inimigo            

comum foi a declaração de guerra do sheik Abdul Sattar contra a al-Qaeda no              

Iraque, expondo que o grupo terrorista era de fato o verdadeiro invasor do             

Iraque, e não os estadunidenses . Por fim, a última estratégia desse conjunto             27

coordenado de ações foi o programa Sons of Iraq, o qual ofertava, para os              

sunitas em áreas com grande presença de extremistas do ISI, um pagamento            

mensal para a formação de um corpo paramilitar .  28

Apesar disso, no final de 2011, com a retirada das tropas dos Estados Unidos no               

Iraque, todo os avanços conquistados foram perdidos. Isso se deve ao fato de             

que com a retirada dos efetivos, houve uma guinada no governo Maliki, o qual              

se utilizou de medidas autoritárias para afastar e excluir do governo os sunitas e              

os curdos. A partir dessa postura, cada vez mais foi se observando um retorno e               

um aumento na violência sectária de forma que o governo passou a perder sua              

legitimidade e, diante da precariedade estatal iraquiana, observou-se uma         

revitalização de grupos terroristas no país dentre os quais o próprio ISI.  

Esse processo de reorganização do Estado Islâmico do Iraque se deu a partir de              

campanhas, a saber: Breaking the Walls, movimento de ataque às penitenciárias           

do país em busca do resgate de antigas lideranças; Soldier`s Harvest, a qual             

almejava o ataque massivo às forças de segurança iraquianas; e o assassinato de             

vários dos líderes sunitas responsáveis pelo Despertar Sunita . Todas essas           29

ações tiveram como líder Abu Bakr al-Baghdadi, o qual assumiu a liderança da             

organização após as perdas dos antigos líderes do AQI e ISI em 2010 . É válido                30

26 BIDDLE, FRIEDMAN AND SHAPIRO, 2012 apud DAMIN, 2015 
27 AL-JABOURI AND JENSEN, 2010 apud DAMIN, 2015 
28 BOOT, 2013 apud DAMIN, 2015 
29 DAMIN, 2015 
30 MAPPING MILITANT ORGANIZATIONS, 2015 apud DAMIN, 2015 
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ressaltar a existência de um “divórcio gradual”, segundo LISTER (2015), entre a            

al-Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque. Por meio dessa paulatina separação, o             

ISI deixou de ser um afiliado da al-Qaeda, passando a se chamar de Estado              

Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS, em inglês) . 31

Em 2013, o grupo liderado por al-Baghdadi é rebatizado para Estado Islâmico            

do Iraque e do Levante (ISIL, em inglês) após ter se beneficiado dos             

desdobramentos da Primavera Árabe. Dessa forma, a organização expande as          

suas atividades para a região da Síria, opondo-se ao regime do ditador Bashar             

al-Assad. A partir do vácuo de poder erigido pela onda revolucionária de            

protestos no Oriente Médio permitiu a conquista de territórios na Síria e no             

Iraque simultaneamente. Dentre as principais regiões ocupadas, estão as cidades          

de Raqqa e Mosul. O processo de expansão e invasão de novos territórios             

permitiu a construção de uma rede de financiamento para a burocracia e o             

aparato militar. Dentre as principais medidas para arrecadação financeira estão a           

exploração de poços e refinarias de petróleo, vendidos no mercado negro;           

confisco do dinheiro dos bancos das cidades conquistadas; e a cobrança de            

impostos e taxas dos moradores nas regiões onde exerce o controle da imposição             

da lei islâmica . 32

Em junho de 2014, após a publicação do texto “This is the Promise of Allah”,                

decreta-se a instauração de um Estado Islâmico de fato. Nesse documento           

pode-se perceber claramente referências religiosas que dão legitimidade a         

instauração de um califado islâmico, onde se prevê a nomeação de governantes e             

juízes; o estabelecimento de cortes; a aplicação da lei islâmica com esmero; e a              

coleta das taxas religiosas previstas. O texto também nomeia Abu Bakr           

al-Baghdadi califa, o chefe supremo de todos os muçulmanos e convoca a todos             

os muçulmanos a jurarem lealdade ao califa, o qual segundo o próprio            

documento, é descendente da família do Profeta e por isso está legitimado a             

sucedê-lo na construção da nação ou umma. É digno de citação que ao longo de               

todo o manifesto, os termos “Iraque e Síria” são removidos no nome do Estado              

31 DAMIN, 2015 
32 DAMIN, 2015 
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Islâmico . Dessa maneira, é por meio desse texto que o Estado Islâmico como              33

hoje se conhece é instituído.  

4. R2P: A aplicabilidade  

A partir de uma observação mais atenta do conceito da responsabilidade de            

proteger, nota-se que a aplicabilidade desse princípio se dá em quatro casos de             

atrocidades, a saber: crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios e            

limpezas étnicas. Também é importante notar que o conceito da          

responsabilidade de proteger não possui aceitação universal, mas se mantém          

como pauta de debate e ganha espaço crescente nas discussões sobre Direitos            

Humanos e intervenções humanitárias . Um importante tratado internacional         34

que versa de forma clara, ampla e detalhada da noção central do que se chama de                

crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio é o Estatuto de Roma,              

assinado em 1998. Tal abrangência decorre da criação, pelo próprio Estatuto, do            

Tribunal Penal Internacional, instituição permanente, com jurisdição sobre as         

pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional          

, cuja competência envolve exatamente os quatro casos de aplicabilidade do           35

princípio em pauta. Consoante às disposições presentes no Estatuto de Roma,           

considera-se crimes contra a humanidade os atos desumanos, cometidos num          

contexto de ataque, generalizado ou sistematizado, contra qualquer população         

civil, havendo o conhecimento do agente . Dentre as principais práticas           36

desumanas estão: a) homicídio; b) extermínio; c) escravidão; d) deportação ou           

transferência forçada de uma população; f) tortura; g) agressão sexual,          

escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada        

ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável;            

h) perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por            

motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero;          

i) desaparecimento forçado de pessoas; j) crime de apartheid; e k) outros atos             

33 PROMISE OF ALLAH, 2014 
34 BADESCU, 2011 apud CUNHA, STERNBERG, SOARES, SANTOS, 2012, p. 175 
35 BRASIL, 2002 
36 Idem, ibidem. 
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desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande        

sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental             

 . 37

Ao se falar em crimes de guerra, deve-se ficar claro que a ideia central gira em                

torno de que apenas um único indivíduo pode ser responsabilizado pelas ações            

de um país ou pelos soldados de determinada nação . Dessa forma, o que se               38

intitulou de crimes de guerra está regulamentado, basicamente, pelas         

Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais e pelo chamado            

direito de Haia, formado por acordos internacionais obtidos durante a          

Conferência de Paz de 1907 . A definição desses delitos está presente no artigo              39

8º do Estatuto de Roma como sendo a conduta criminosa cometida como parte             

integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em               

larga escala desse tipo de crime .  40

Por conseguinte, o próprio artigo 8º dispõe extensamente sobre os tipos de            

graves violações às Convenções de Genebra. Dentre as principais atrocidades          

estão na alínea a: i) homicídio doloso; ii) tortura ou outros tratamentos            

desumanos, incluindo as experiências biológicas; iv) destruição ou apropriação         

de bens em larga escala, quando não justificados por quaisquer necessidades           

militares e executadas de forma ilegal e arbitrária; viii) tomada de reféns; e na              

alínea b: i) dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis             

que não participem diretamente das hostilidades; ii) dirigir intencionalmente         

ataques a bens civis, ou seja, bens que não sejam objetivos militares; v) atacar ou               

bombardear, por qualquer meio, cidades, vilarejos, habitações ou edifícios que          

não estejam defendidos e que não sejam objetivos militares; ix) dirigir           

intencionalmente ataques a edifícios consagrados ao culto religioso, à educação,          

às artes, às ciências ou à beneficência, monumentos históricos, hospitais ou           

locais onde se agrupam doentes e feridos, sempre que não se trate de objetivos              

37 Idem, ibidem.  
38 ROTBERG, 2010 apud CUNHA, STERNBERG, SOARES, SANTOS, 2012, p. 175 
39 GARCIA, 2014, p.195 
40 Idem, ibidem.  
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militares; xxii) cometer atos de violação, escravidão sexual, prostituição forçada,          

gravidez à força; e xxvi) recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças              

armadas nacionais ou utilizá-los para participar ativamente das hostilidades . 41

A Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio foi            

responsável por estabelecer em seu artigo 2º o genocídio como sendo um ato             

cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional,              

étnico, religioso ou racial enquanto tal . Ademais, o próprio artigo 2º indica os              42

tipos de crime considerados genocídio: a) assassinato de membros do grupo; b)            

atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo; c) submissão             

deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão sua destruição; d)            

medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e e)            

transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo . Dessa forma, é             43

importante notar que se leva em conta tanto um elemento mental, ao se tipificar              

a ação intencionada, quanto um elemento físico, ao se elencar as práticas            

delituosas dirigidas aos grupos em si. É válido ressaltar que a mesma Convenção             

estatuiu práticas a serem punidas além do próprio genocídio em si, como é o              

caso do acordo com vista a cometer genocídio; o incitamento, direto e público,             

ao genocídio; a tentativa de genocídio; e a cumplicidade no genocídio . 44

Ao versar sobre a questão da limpeza étnica, percebe-se a inexistência de uma             

definição bem estabelecida e consolidada. Essa peculiaridade se dá pelo fato           

dessa atrocidade não ser reconhecida como um crime independente pelo          

ordenamento jurídico internacional. No entanto, o que mais próximo se tem de            

uma definição é a descrição em um dos relatórios da Comissão de Especialistas             

das Nações Unidas enviada ao território da antiga Iugoslávia para investigar           

violações de direito internacional. Na ocasião, retratou-se a limpeza étnica como           

sendo uma política intencional, elaborada por um grupo étnico ou religioso para            

remover, por meio da violência ou do terrorismo, a população civil de outro             

41 BRASIL, 2002 
42 BRASIL, 1952 
43 BRASIL, 1952 
44 Idem, ibidem.  
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grupo étnico ou religioso de determinadas áreas geográficas . Consta também           45

no relatório que as práticas para a remoção forçada de certos grupos poderiam             

envolver: assassinatos; tortura; prisões e detenções arbitrárias; execuções        

extrajudiciais; estupros e agressão sexual; confinamento de populações civis em          

áreas de guetos, além de outras . Diante desse vácuo normativo, a situação da              46

limpeza étnica pode ser associada e identificada com os diversas categorias de            

atrocidades já citadas, correspondendo tanto às práticas tidas como de genocídio           

quanto as de um crime de guerra ou mesmo crime contra a humanidade.   

5. Estudo de caso: Síria  

Em três de março de 2018, a guerra civil na Síria completa 7 anos, deixando no                

decorrer da história um “rastro de tragédias” para os civis, segundo a ONU .              47

Em um panorama geral, dentro do contexto de atrocidades, um relatório da            

Comissão Independente de Inquérito da ONU concluiu que tanto o governo sírio            

como os grupos armados de oposição cometeram crimes de guerra na batalha            

por Aleppo. Além disso, no cenário de guerra, o relatório apontou ainda o uso do               

gás sarin contra a população em ataque ocorrido em abril de 2017 bem como de               

bombas de cloro, o que representa violação ao Direito Internacional. O           

Presidente da Comissão de Inquérito, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, chegou           

a afirmar que “as duas partes do conflito não respeitam os direitos humanos da              

população civil” .  48

Porém, o alvo de análise deste presente estudo será atrocidades específicas, a            

saber: perseguição religiosa e escravidão sexual, ambos classificados como         

crimes contra a humanidade. A primeira atrocidade que será analisada, a           

perseguição religiosa, é uma característica singular da guerra síria. Na Síria,           

cristãos são forçados a renunciarem à sua fé e a suportar a destruição de seus               

45 UNITED NATIONS, p. 4 
46 Idem, ibidem, p.5.  
47 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2018, pág. 1 
48 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017, pág.1 
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locais de culto bem como sequestros de líderes religiosos, como ocorrido em            

Aleppo, onde dois padres ortodoxos foram levados por homens armados . 49

Além disso, durante a guerra ocorreu o segundo maior massacre da história do             

Oriente Médio contra os cristãos e o maior massacre contra a religião na história              

da Síria, o massacre de Sadad. Em um cenário pós-Estado Islâmico, está entre os              

desafios a serem tratados em relação a esta atrocidade a reconstrução dos            

patrimônios históricos destruídos pelo grupo terrorista - como a destruição em           

Palmira cometida pelo Estado Islâmico para combater a idolatria - e a extinção             

de duas cidades sírias de maioria cristã pelo Estado Islâmico durante o Levante             

pelo Exército Livre da Síria em 2015, o qual levou ao deslocamento de mais de               

80 mil pessoas.  

A segunda atrocidade a ser estudada é a escravidão sexual, uma das atrocidades             

que mais marcaram as ações do grupo Estado Islâmico. A expressão escravidão            

sexual remete à coação de pessoas para a realização de várias práticas sexuais             

diferentes, podendo ser: prostituição forçada, escravidão sexual individual,        

escravidão ritual (às vezes associada com práticas religiosas tradicionais) e          

escravidão sexual primariamente com fins não-sexuais, onde o sexo é comum ou            

permissível .  50

No caso a ser estudado, o tipo de escravidão sexual instigada pelo Estado             

Islâmico na Síria é do tipo prostituição forçada. Em um relatório feito por uma              

deputada yazidi contou que para resgatar as meninas raptadas pelo Estado           

Islâmico é necessário comprá-las. Um relatório das Nações Unidas de 2016           

apontou que está a acontecer um genocídio da comunidade yazidi na Síria e no              

Iraque, pois o grupo Estado Islâmico recorre a homicídios em massa, escravidão            

sexual e tortura para dizimar a etnia . O Estado Islâmico refere-se aos yazidis              51

como "uma minoria pagã cuja existência deve ser questionada pelos          

muçulmanos" e defende que as mulheres yazidis "devem ser escravizadas como           

49 O GLOBO, 2013, pág.1 
50 RT, 2016, pág.1 
51 DN, 2017, pág.2 
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despojos de guerra", dizia o relatório . Em relação à escravidão sexual, um dos              52

maiores desafios a serem enfrentados no cenário pós-Estado Islâmico é localizar           

as mulheres e meninas raptadas bem como elaborar medidas para ampará-las. 

Entretanto, existe ainda outra dimensão da violência sexual enfrentada pelas          

mulheres e meninas sírias que há de ser igualmente solucionada. Na Síria, as             

mulheres além de serem escravizadas sexualmente pelo grupo terrorista, são          

exploradas sexualmente em troca de ajuda humanitária, a qual deveria ser           

ofertada a elas de forma gratuita pelas agências de socorro. As vítimas do Estado              

Islâmico preferem não ir a centros de socorro para evitarem a estigmatização.            

Mulheres sírias afirmam que algumas mulheres só vão a centros de distribuição            

com seus irmãos ou parentes e algumas vezes mandam alguém por elas. Outras             

se recusam a ir porque têm medo de assédio, chegando mesmo a desistir da              

ajuda humanitária por conta do tratamento que recebem dos funcionários nesses           

lugares" .  53

O estudo de caso passa também pela análise da situação do Estado e do governo               

sírios. Essa abordagem decorre dos dois primeiros pilares da dimensão          

conceitual do R2P, a partir dos quais se observa que cabe à comunidade             

internacional a responsabilidade residual nos casos em que os Estados          

encontram-se indispostos ou incapacitados de exercer sua responsabilidade        

primária de proteção de suas populações . Dessa forma, pretender-se-á verificar          54

o grau de capacidade e disposição do Estado sírio para que se tenha condições de               

fundamentar a aplicação do conceito R2P. Uma sistemática análise das          

resoluções do Conselho de Direito Humanos das Nações Unidas sobre a           55

situação síria permite a identificação do confronto como um cenário de contínua            

grave deterioração dos direitos humanos e da situação humanitária. A conjuntura           

da população síria é catastrófica: de um lado, crimes contra a humanidade são             

tipificados em face de ataques generalizados como extermínios, assassinatos,         

52 THE GUARDIAN, 2016, pág.1 
53 O GLOBO, 2018, pág. 2 
54 AGNU 
55 Da A/HRC/RES-18/1 de 2 de Dezembro de 2011 até a A/HRC/RES/34/26 de 20 de Março de 2017 
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violência sexual, tortura, aprisionamento e desaparecimentos forçados       

perpetrados por milícias aliadas ao governo ou pelas próprias forças          

governamentais; do outro, crime de guerra como assassinatos em massa de           

minorias religiosas e escravidão sexual tomam forma diante dos atos desumanos           

praticados por grupos de oposição como o próprio Estado Islâmico . Diante           56

desse cenário, o Conselho de Direitos Humanos é categórico em sua           

consideração preliminar: 

“Deplorando também a escalada da violência que levou a         
uma a uma grave e contínua crise dos direitos humanos e           
ao aumento do sofrimento humano, e o fato de que as           
autoridades sírias falharam manifestamente na sua      
responsabilidade de proteger a população síria”   57

A indisposição do governo sírio na proteção de sua população pode ser            

comprovada a partir do não cumprimento de diversas recomendações de          

organizações internacionais. De uma forma mais detalhada, pode-se citar a          

ausência de comprometimento das autoridades sírias em implementar o Plano de           

Ações da Liga dos Estados Árabes . Além disso, a recusa do governo sírio em              58

implementar integralmente diversas resoluções do CDH como a S-16/1, S-17/1,          

S-18/1, 19/1, 19/22, e as resoluções 2139 e 2165 do Conselho de Segurança das              

Nações Unidas deixam claro o seu desinteresse para com a segurança e o bem              

estar dos seus cidadãos. Em especial, vale ressaltar a contínua não cooperação            

com a Comissão Independente de Inquérito, sendo um ponto presente em todas            

as resoluções do CDH sobre a síria desde dezembro de 2011 . Ademais, a             59

recorrência de chamadas nas resoluções do CDH para que as autarquias sírias            

permitam o acesso de agências humanitárias para ajudar a população é mais uma             

prova cabal da negligência para com os cidadãos. 

Por outro lado, a incapacidade do regime pode ser auferida diante da            

consequências oriundas da guerra civil instaurada no país após os protestos da            

56 Responsability to protect syria – A case study 
57 A/HRC/RES19/22  
58 A/HRC/RES/S-18/1 
59 A/HRC/RES19/22  
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Primavera Árabe. Diferentemente do que ocorreu em diversos estados árabes, os           

protestos pacíficos na Síria receberam uma resposta violenta e se tornaram uma            

das crises humanitárias mais catastróficas, levando a uma guerra civil. O uso            

cada vez mais desproporcional de força contra os cidadão para manter o controle             

levou a paulatina perda de legitimidade governamental, culminando com a          

proliferação de diversos grupos terroristas. A perda de grande parte do território,            

bem como de jurisdição, com a instauração do califado sob o controle do             

autoproclamado Estado Islâmico é prova da inaptidão das autoridades sírias na           

mobilização de forças para a proteção social. Outro fator marcante dessa           

incapacidade são os diversos casos de massacres perpetrados por tropas          

governamentais e milícias pró-regime, como foram os casos de assassinatos nas           

vilas de El-Houleh e Al-Houla em 2012. Essas práticas demonstram a           60 61

ausência de habilidade do governo sírio na manutenção da paz, da segurança e             

da garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por fim, outra evidência da            

incapacidade síria na proteção da sua sociedade é o noticiamento pelo CDH de             

que as instituições sírias falharam e não foram capazes de processar os supostos             

perpetradores de graves violações e abusos . 62

 

 

6. Conclusão 

Ao falar sobre a viabilidade do princípio Responsibility to protect na Síria, vale             

ressaltar que não há consenso sobre como se define um Estado falido. Vários             

autores apresentam diferentes argumentos e pontos de vista acerca das condições           

de falência. Rotberg (2004) coloca que o Estado deve ser capaz de garantir a              

segurança (especialmente a segurança humana), a participação popular na         

60 Resolução S-19/1 CDH 
61 Resolução 21/26 CDH 
62 Resolução A/HRC/22/L.31/Rev.1 
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política, a existência de cuidados médicos difundidos à população e a existência            

de uma infraestrutura que permita o funcionamento fluido da economia. 

A maioria dos Estados falidos apresenta índices insuficientes em todos os pontos            

supracitados, mas para serem considerados como falidos não necessariamente         

precisam fazê-lo. Ademais, têm dificuldade de garantir a segurança de suas           

fronteiras, exercem pouco ou nenhum controle sobre áreas uma vez comandadas           

por eles, delegando cada vez mais aos líderes insurgentes a função de prover             

bens políticos. O processo de falência estatal se torna assim claro quando grupos             

internos recorrem à violência e, principalmente, quando estes recorrem ao          

conflito armado na busca de seus interesses, casando perfeitamente com as ações            

do grupo terrorista Estado Islâmico no território. 

Segundo o relatório do Syrian Center for Policy Research (2013), os fatores que             

causaram a atual crise na Síria são baseados principalmente em “institutional           

bottlenecks” que refletem as deficiências na natureza das instituições formais e           

divergências nas instituições de fato e as causas da atual crise estão conectadas             

pela ineficiência das instituições que, historicamente dirigidas por pessoas         

nomeadas devido a sua proximidade política aos líderes e recorrentes focos de            

corrupção, não conseguem prover à sociedade tudo aquilo que lhes é proposto.            

Diante disso, considere-se a Síria um Estado falido, mas diante de possibilidades            

de se reerguer. Para amparar tal situação, atestou-se, então, que a aplicação do             

princípio Responsibility to Protect é sim viável no caso da Síria e sustentada por              

tratados internacionais a fim de evitar e reparar as atrocidades cometidas,           

cabendo, desta forma, à comunidade internacional intervir e elaborar medidas de           

prevenção, reação e reconstrução. 
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2. América Anglo Saxã  
EUA 

 Canadá  
 

3. Europa Ocidental  
 Alemanha 

. França 
Reino Unido 

 
 

4. Europa Oriental  
Bósnia 
Rússia  

 
 

5. África 
Costa do Marfim 

Ruanda 
 

6. Ásia 
Myanmar 

 China 
 

7. Oriente Médio 
Síria 

Arábia Saudita 
Iêmen 

 Irã 
Iraque  
Líbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
América Latina  

O Haiti conta com uma das missões de paz mais bem sucedidas da ONU, a               

MINUSTAH, que devido acidentes naturais, golpes de Estado e crises humanitárias. É            

um país que pede por uma atenção especial em relação à Responsabilidade de Proteger.              
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A Bolívia, por outro lado, afirmou que “a decisão de intervir para impedir um crime em                

massa não deve estar nas mãos do Conselho de Segurança”, demonstrando desconfiança           

. Já Cuba afirma que a questão da Responsabilidade de Proteger continua a oferecer              63

sérias preocupações para muitos países, em particular pequenos e em desenvolvimento,           

devido à falta de consenso e definições sobre vários elementos deste conceito; que pode              

ser facilmente manipulado com fins políticos . 64

 

América Anglo-Saxã  

O Canadá apoiou e defendeu fortemente a R2P em suas fases iniciais e esteve              

envolvido no desenvolvimento da norma em nível nacional e internacional. O governo            

canadense apoiou e financiou iniciativas de pesquisa em um esforço para desenvolver a             

norma e ajudar na sua implementação. Nos Estados Unidos, o presidente Obama criou             

o Conselho de Prevenção de Atrocidades (APB) que visa tornar a prevenção de             

atrocidades em massa um “interesse central de segurança nacional e responsabilidade           

moral”. Mas, a crise em curso na Síria revela que o país ainda tem que alcançar uma                 

estratégia de prevenção de atrocidades . 65

 

Europa Ocidental  

A França comprometeu-se a respeitar os direitos humanos em todo o mundo e              

reconheceu a R2P como uma norma fundamental para a paz mundial e a segurança              

internacional. A Alemanha apoia o uso das medidas não-coercivas tais como           

“diplomacia, economia, desenvolvimento político e medidas de policiamento” e que          

sobretudo o uso da força seja cuidadosamente delimitado . O Reino Unido confirma            66

sua estratégia de segurança e apoio à R2P, afirmando que “a 'Responsabilidade de             

Proteger” exige que a comunidade internacional atue” para proteger as populações das            

atrocidades em massa .  67

 

63 SOLÓN-ROMERO, P. Statement at the July 2009 GA Debate on RtoP, 2009. Disponível em: 
< http://responsibilitytoprotect.org/Bolivia(1).doc>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
64 http://responsibilitytoprotect.org/Cuba%20spanish%20.pdf 
65 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/americas#north_america 
66 http://sinus.org.br/2012/wp-content/uploads/AGNU-GuiadeEstudosOnline.pdf 
67 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/europe 
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Europa Oriental  

A Rússia tem uma preocupação existencial sobre a possível aplicação da R2P por atores              

extrarregionais em sua vizinhança imediata pós-soviética e tem um apego tradicional           

pela noção de soberania . Para a Bósnia, a questão da proteção de civis em conflito               68

armado é um contra qual a Bósnia se importa, além de expressar o comprometimento ao               

trabalho conjuntamente com outras nações para implementar as Resoluções juntamente          

aos outros atores .  69

 

África  

Em um esforço para proteger o povo da Costa do Marfim de novas atrocidades, uma               

operação militar começou em 4 de abril, após uma declaração do Secretário Geral da              

ONU no qual ele instruiu as Operações da Paz da ONU na Costa do Marfim (UNOCI)                

para “tomar as medidas necessárias para impedir o uso de armas pesadas contra a              

população civil. Já em Ruanda, o governo afirma que “a responsabilidade de            70

proteger” foi "crítica para a sobrevivência da comunidade das nações” e que a situação              

do país é próxima da situação síria . 71

 

Ásia 

A China tem sido surpreendentemente receptiva ao desenvolvimento da R2P desde sua            

criação em 2001, apesar da tendência tradicional da China de obstruir o engajamento em              

crises humanitárias. Como membro do Conselho de Segurança com poder de veto,            

importante poder regional e grande poder econômico, com interesses em estados que            

sofrem ou estão vulneráveis à crise humanitária, incluindo Nigéria, Zimbábue, Angola e            

Sudão, o apoio da China à R2P é vital . Em Myanmar, os crimes cometidos contra a                72

minoria rohingya podem ser considerados crimes contra a humanidade e podem           

equivaler a genocídio, de acordo com o direito internacional .  73

68 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2016.1176648?journalCode=rspe20 
69http://www.responsibilitytoprotect.org/Bosnia%20and%20Herzegovina%20-%20Ninth%20Ope
n%20Debate%20on%20the%20Protection%20of%20Civilains%20in%20Armed%20Conflict.pdf 
70 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-coast 
71 https://www.huffingtonpost.com/simon-adams/syria-united-nations_b_1403686.html 
72 https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect_in_China 
73 http://www.globalr2p.org/regions/myanmar_burma 
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Oriente Médio 

No Oriente Médio, existem países fortemente contrários à implementação do princípio           

R2P como também há aqueles países que a defendam. Países como o Irã afirmam que o                

conceito da Responsabilidade de Proteger é muito vago e a Arábia Saudita vem se              

posicionando contra qualquer mudança drástica dos governos autoritários que estão em           

poder no Oriente Médio. Por outro lado, países como Iraque são favoráveis à             

implementação. Já a Síria, Iêmen e a Líbia urgem em seus territórios por uma              

intervenção devido à crise humanitária.  

 


