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RESUMO

o objetivo deste trabatho e demonstrar a atua9ao do Comite Intemacional da Cruz
Vermelha em rela9ao as minas antipessoal em Angola (Africa). Dentro deste foco,
busca nos principios do Direito Intemacional Humanitario e no tear de tratadas
intemacionais especificos, os alicerces desta atividade. Em urn segundo momento,
apresenta as motivos que levaram a incidemcia de minas em Angola e os esforc;os
empreendidos pela Cruz Vermelha para amenizar os impactos desse artefato belieD
junto a popula9ao. Como fontes, utiliza a pesquisa bibliografica. Eo relevante 0 estudo a
medida em que traz a reflexao as graves conseqOencias da utilizac;ao das minas para
uma regiao e demonstra a participac;ao do Comite Intemacional da Cruz Vermelha na
conscientizac;ao da populac;ao e da comunidade internacional a respeito do problema.

Palavras-Chave: atua9ao do Co mite Internacional da Cruz Vermelha em Angola; minas
antipessoal em Angola; Oirelto Internacional Humanitario; Tratados especificos



ABSTRACT

The object of this work is to show the performance of the International Committee of the
Red Cross towards the anti-personnel mines in Angola (Africa). Within this focus, it
searches on the principles of International Humanitarian Law and specific international
treaties for the basis of this activity. On a second moment, it presents the reasons why
there mines in Angola and what are the efforts made by the Red Cross to reduce the
impacts of this warlike artifact the population. As sources, it uses the bibliographical
research. The study is relevant because it brings into reflection the serious
consequences of the utilization of mines for a certain region and shows the participation
of the International Committee of the Red Cross on the population an international
community's consciousness-development about the problem.

Key-words: the perfonnance of the Intemational Committee of the Red Cross in Angola;
the anti-personnel mines in Angola; International Humanitarian Law; specific treaties



RESUMEN

El objetivo de este trabaja es demostrar la actuaci6n del C6mite lniemacional de la Cruz
Roja en relaci6n a las minas antipersonal situadas en Angola (Africa). Denlro de esta
observaci6n, S8 busca en los principios de Derecho Intemacional Humanitario y en el
contenido de tratados Jnternacionais especificos, los alicerses de esta actividad. En un
segundo plano, presenta los motivos que lIevaron a la incidencia de estas minas en
Angola de los cuales son los esfuerzos empreendidos par la Cruz Raja para suavizar
los impactos de esie artefacio belieD junto a la populacion. Como fuente, S8 utiliza la
pesquiza bibliogr<3fica. Es relevante este estudio a la medida que S8 trae a la reflexion a
estas graves consecuencias de la utilizacion de estas minas para una region que
demuestra la participacion del Comite Intemacional de Cruz Raja en la cancientizacion
de la papulacion y de la comunidad Intemacional al respecto de este problema.

Palabras claves: Actuaci6n del Comite Internacional de la Cruz Roja em Angola; minas
antipersonal en Angola; Derecho Internacional Humanitario; tratados especificos
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1 INTRODU<;AO

o presente trabatho pretende analisar a atuac;ao do Comit" Internacional da

Cruz Vermelha (CICV) em relac;ao a problematica das minas antipessoal que afetam

grandemente a populaC;8o de Angola, pais localizado no continente Africano. Para

tanto, tra9am-se as bases do Direito Internacional Humanitario (DIH), direito sabre 0

qualo CICV embasa a sua atuac;ao.

o DIH tern seu conteudo construido por Tratados Intemacionais, aqui

denominados Conven<;oes de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais de 1977,

que delimitam as formas de conflito e de protey80 a popula<;ao.

o CICV, portanto, e um instrumento da aplicac;ao do DIH e possui uma

estrutura organizada para a consecu9ao de seus fins. Os Estados S8 comprometem

livremente atraves dos Tratados Internacionais a respeitar as princlpios humanitarios e

permitir a atuay80 do clev que, par vezes, encontra muitos obstaculos como a falta de

pollticas que implementem intemamente as dispositivos de tais acordos.

Dentro do enorme espectro de atuac;ao do CICV, a presente pesquisa procura

focar suas atividades em Angola no que concerne as minas antlpessoal que afetam a

popula9ao civil, transformando-a em uma legiao de mutilados, alam de impedir a

desenvolvimento regional, social e politico.

As minas antipessoal tern a finalidade de deter 0 avanc;o do inimigo em caso de

conflito, param, terminada a guerra permanecem prontas para expladir e espalhadas

par toda a reg lao. Padem ser considerados artefatos de baixo custo a que explica a fata

de afetarem as parses menos desenvalvidas.



o CICV procura atuar em Angola, difundindo 0 conteudo dos Tratados

Intemacionais sobre a proibiy80 das minas antipessoal, tambem, na retirada das minas

e apoio a populal'ao atingida pelo artefato.

o presente trabalho foi desenvolvido com a realizal'ao de pesquisas

bibliograficas e levantamento de documenta~o eletronic8, na Internet.

A estrutura principal do trabalho esta dividida em quatro partes: normas

intemacionais que regem 0 Comite Intemacional da Cruz Vermelha; CICV e as relal'oes

intemacionais; sistema global de prote<;ao do Dire ito Intemacional Humanitario e a

atu8<;8o do CICV diante das minas antipessoal; e as minas antipessoal e a atuayao do

CICV em Angola. Oesta feita, serao desenvolvidos fundamenta<;oes para embasar a

compreensao das normas internacionais que regem a Direito Internacional Publico e a

DIH, permitindo a compreensao do papel do CICV nas relay6es internacionais, as suas

fun<;oes e a responsabilidade dos Estados para cumprir suas obrigac;5es intemacionais.

De forma geral sera abordado a sua hist6ria, papel no cenario intemacional,

relac;oes no ambito internacional, principais desafios, atividades em Angola, problemas

das minas antipessoal, suas estrategias, a incidencia de minas em Angola, efeitos

deste artefato belico parta populaC;8o civil e estrategias para obstruir as minas em

Angola.

Assim, para que 0 CICV possa atuar de forma mais efetiva em relac;:ao as minas

antipessoal em todo 0 mundo, torna-se necessaria a discussao do tema e a verificaC;:8o

dos empecilhos que encontra em suas miss5es internacionais localizadas em cada pa is

diante do descumprimento do OIH, do seu desconhecimenta au da falta de polfticas que

a tamem realidade nos Estados.



2 NORMAS INTERNACIONAIS QUE REGEM o COMITE

INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA

2.1 DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO

A compreensao da atua<;ao do Comit" Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

requer. anles 0 conhecimenlo da no<;ao do Direito Internacional Publico (DIP). 0 DIP e
um ramo juridico que objetiva estudar 0 sistema cnde S8 ordenam as Relacyoes

Internacionais ou a relac;ao entre as Estados alicerc;adas sabre 0 consentimento dos

sujeitos de direito intemacional. Estes sujeitos de direito internacional sao as Estados,

as OrganizaQ6es Nao-Govemamentais, as Organiz8cyoes Internacionais e as proprios

Individuos.

Nao S8 pode olvidar que as finalidades principais do DIP sao a delimitac;ao das

soberanias, a imposiC;80 de obrigac;6es aDs Estados, a delimitaC;80 das competencias

das Organiz8c;oes Internacionais, a reduC;8o da anarquia e satisfac;ao de interesses

comuns dos Estados'. Para alcanc;ar tais objetivos os sujeitos de direito internacional

uti1izam~se de instrumentos como Tratados Internacionais, Convenc;6es, Protocolos,

Alos Adicionais entre outros instrumentos permitidos pelas fontes de DIP. No artigo 38,1

do Estatuto da Corte Intemacional de Justi<;a (CIJ) estao listadas como fonles do DIP as

convenc;6es, os costumes, os principlos gerais do direito, a doutrina, a jurisprudemcia e

a eqOidade2.

\~EITENFUS. Ricardo: VENTURA. Deizy. Direilo Intemaciona/ Publico. 2ed. Ver. Porto Alegre: Livraria
•.10 Advogado, 2001. p.21-22-27.
2lbid. p.27.
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Desla leila, 0 CICV esla inserido na defini,ao de sujeilo do DIP, ou seja, de alor

no cenario intemacional tendo papais especificos de atua9ao regidos e limitados par

esse ramo do direito.

o CICV lem seu papel definido na promo,ao e guarda dos principios

fundamentais do Direito Internacional Humanitar;o (ver capitulo 2.2) figurando em urn

cenario internacional que transcende as fronteiras de urn Estado por isse e
regulamenlado pelo DIP. Tendo, ainda, a regeneia de seus alos alraves de Tralados e

Ates Adicionais (Fontes do DIP), que produzem efeitos jurfdicos, impondo direitos e

obJigat;oes vinculantes que resultam no dever de reparar, em casa de

descumprimento3

Con forme Rover.

A responsabilidade dos Estados tambem abrange a fun.yao de assegurar
~ue seus govemos, suas constiluic;;oes e suas leis os possibilitem a
cumprir suas obrigac;;6es internacionais. Ainda rnais importante, urn
Estado naQ pode ategar disposi'Yoes em sua Constitui'Yao au Legisla.yao
nacional como escusa para furtar*se a cumprir suas obrigac;:oes perante
o direito intemacional4

2.2 DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Tendo visto 0 significado do Direito Internacional Publico, cumpre, agora,

analisar as caracterfsticas de um de seus ramos chamado de Direito Internacional

Humanilario (DIH).

JROVER, C de. Para SeNir e Proteger Direitos Humanos e Direito Intemacional Humanitario para Forqas
Policias e de Seguranqa, Manual para Instrufores. 1998. Disponivel em: <hUp:Jlwww.icrc.org>. Acesso
em: 23 Out. 2003.
4lbid.



II

o Direito Internacional Humanitario (OIH) e urn conjunto de normas

intemacionais que limitam 0 usa da forya indispensavel para veneer 0 inimigo em

situac;6es de guerra, tendo como abjetivo evitar sofrimentos desnecessarios e proteger

as pessoas e as bens afetados, au que possam ser afetados, pelo conflito5.

Para a concretiz8C;80 de sua finalidade traz, ainda, regulamentos que visam a

protec;ao das pessoas encarregadas de prestar ajuda as vitimas, a prote<;ao dos que

realizam as servic;os sanitarios, tanto militares quanta eivis, e membros da Cruz

Vermelha, devidamente identificados.

o DIH, tambem, disp6e sabre a combate e 0 usa de certas armas com a

finalidade de evitar excessivDs sofrimentos au males. Procura-se, evitar que as conflitos

acontec;am e aliviar 0 mal quando estes estao em curs06

As normas do DIH sao universais, previstas em tratados internacionais, e sao

reconhecidas par quase todos as paises da comunidade internacional. Para dar-se

cumprimento a estas normas, os Estados, devem difundir 0 conteudo das Conven96es

aos seus integrantes para que toda populayao os conhec;a, especialmente, as forc;as

armadas7

As regras essenciais do DIH que devem ser respeitadas sao:

• Diferenciar entre objetivos civis e militares, e atacar sornente as objetivos

militares;

Sem discrimina98o, assistir aos feridas, doentes e aos naufragos;

~SWINARSKI, Christophe. Iniroduqao ao Direito Intemacional Humanittuio. Brastlia: CICV e Instituto
Interarnericano de Oireilos Hurnanos, 1993. p.18.
6CICV. Fichas Juridicas Sobre 0 Direito Intemacional Humanitario. 1998. Oisponivel:
<http://wwoN.iere.org>. Aeesso ern 01 Out. 2003.
7189 Eslados sao Partes das ConvencOes de Genebra, 159 do Prolocolo 1 e 152 do Protocoro II e a
lendencia e erescenle.CrCV. a Oireito Inlernacional Humanitario.1998. Oisponivel em:
<http://WWW.iere.org>. Aeesso ern: 01 Out. 2003.
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Nao ataear ou ferir 0 adversario que S8 renda OU S8 captura (prisioneiros ou

detidos);

• Respeitar as civis e seus bens;

• Nao provocar sofrimentos au danos excessivos;

Profbe ataques contra 0 pessoal medico e sanitaria e contra suas

instalat;oes, tendo estes liberdade para realizarem seus trabalhos. Proibe

que 58 perturbe a trabalho do pessoal da Cruz Vermelhas;

o DIH possui as mesmas fontes do DIP, quais sejam:

Tratados Internacionais bi, pluri e mutilaterias entre as Estados;

Convenr;6es e Qutros instrumentos juridicos;

Principios gerais do direito;

Jurisprudencia;

Fonte particular do DIH, as instrumentos aprovados na Conferencia

Intemacional da Cruz Vermelha (estatutos, resolugoes, declaragoes, etc)';

Conforme S8 verifica, uma das caracteristicas do DIH e serv;r de complemento

internacional as falhas do dire ito interno do proprio Estado que busca, em nivel

intemacional, melhorar a Prote9ao das pessoas, pais nao confiam em seus proprios

sistemas jurfdicos intern os 10. Desta forma, organiza a rela9ao entre os Estados em caso

de conflito armado, prevenindo situa90es e protegendo as pessoas e alguns bens.

~orrnas vc'llidas para todas as partes, inclusive os guerrilheiros, rebeldes e qualquer grupo que nele
intervenha. CICV. 0 Oireito Internacional Humanitario.199B. Disponivel em: <http;Jlwww.icrc.org>. Acesso
em: 01 Out. 2003.
'1jd. Fichas Juridicas Sabre 0 Direito Internacional Humanitaria. 199B. Oisponivel em:
<http://w'ww.icrc.org>.Acesso em: 01 Out. 2003.
loSWINARSKI, Christophe. Direito Inlemacional Humanifan'o como Sistema de Protec;ao Intemacional da
Pessoa Humana. Sao Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 1990.p.27
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Embora seja aplicado em situac;oes ande as seres humanos bloqueiam sua

sensatez, 0 DIH pode ser urn fator decisivD para a paz par lembrar do ser humano,

mostrando quais podem ser as sofrimentos e as desastres de urn conflito 11

2.2.1 Direito de Haia e Direito de Genebra

o DIH tern duas categorias: 0 Direito de Genebra e 0 Direito de Haia. Tern as

objetivos respectivos de prote<;8o de vftimas de conflito e regula menta as metodos e

meiDs de combate nas hostilidades 12. Ambos aplicaveis em situa<;6es de guerra (jus in

bello).

o Direito de Genebra tern a sua origem com a cria9ao da Cruz Vermelha

Intemacional e passu; a objetivo de salvaguardar as vftimas em casa de conflito

armado. Essas normas de prote<;ao estao nas quatro Conveny5es de Genebra de 1949

e Protocolos Adicionais de 1977.

Ja 0 Direito de Haia determina os direitos e obrigac;oes militares procurando

limitar os meios de causar danos ao inimigo. 0 conjunto destas normas de protec;ao

esta contido nas Conven90es de Haia de 1899, revistas em 1907 e desde 1977,

en contra, tambem, nos dois protocolos adicionais as Conven90es de Genebra, bem

como em varios tratados proibindo ou regularizando a emprego de armamentos13

Desta leita, segundo Christophe Swinarski (Consultor Juridico do CICV):

ttSWINARSKI, Christophe.lntrodu~ao ao Direifo Intemacional HumaniUirio. Brasilia: CleVe Instituto
Inleramericano de Oireitos Humanos, 1993.p.25.
12Ibid.p.30.
13ROVER. C de. Para Servire Proteger Direitos Hwnanos e Direito Inlemacional Humanifario para Fo~as
Po/iciais e de Segura~a, Manual para Instrutores.1998. Oisponiveis em: <http://www.icrc.org>.Acesso
em:23 Out. 2003.

.,/ •.,~',
It'::;-
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o Direito Internacional Humanitario e um conjunto de normas
internacionais, de origem convencional ou consuetudinario14,
especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armadas,
internacionais ou nao·inlemacionais, e que limila, par raz6es
humanitarias, 0 direito das Partes em conflilo de escolher livremente as
metodos e as meios utilizados na guerra (Dire ito de Haia), ou que
protege as pessoas e as bens afetados ou que possam ser afetados
pele conflito (Direito de Genebra)15

2.2.2 Distin9<30 entre 0 Direito Internacional Humanitario e os Direitos

Humanos

o Direito lnternacional Humanitario e 0 Direito Intemacional dos Direitos

Humanos (Direitos Humanos) sao complementares, pois a finalidade de ambos e

proteger a vida, a saude e 0 valor da pessoa humana, mesma que com angulos

diferentes 16.

Embora sejam complemenlares podem ser distinguidos de forma clara, uma

vez que 0 DIH e aplicavel em tempo de conflito armado, ao contn3rio dos direitos

humanos que sao aplicaveis em qualquer tempo ou espayo 17

A finalidade especifica do Direito Humanitario e a proteyao as pessoas que sao

afetadas pelos conflilos armados (mesmo que nilo participem desle), 0 pessoal da Cruz

140ireito consuetudinario sao regras gerais que se aplicam a todos os Estados. SEITENFUS, Ricardo;
VENTURA, Oeizy. Direito Internacional Ptibfico. 2 ed. Rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.p.
21-22-27.
15SWINARSKI. Christopile.lntroduqao ao Direito Intemacional HumaniftJrio. Brasflia: CICV e Instituto
Interamericano de Oireitos Humanos, 1993.p.18.
16CICV. Derecho Infemacional Humanitario. Genebra: CICV,2003.p.J6.
17SWINARSKI, Christophe.lntroduqao ao Direifo Intemacional Humanilario. Brasilia: CICV e Instituto
Interamericano de Oireilos Humanos, 1993.p.24.
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Vermelha, e 0 pessoal de assistencia medica au sanitaria e religi05a18. Para tanto sao

aplicados 0 Direito de Haia e 0 Direito de Genebra.

Par sua vez, as Direitas Humanos buscam proteger as pessoas em lodas as

situ8yoes (direitos eivis, politicos, econbmicos, socia is e culturais)19 Dentro deste

campo sao aplicados Tratados Internacionais especificos como 0 Pacto Internacional

Sabre Direitas eivis e Politicos; 0 Pacta Internacional Sabre Direitos Economicos,

Socia is e Culturais; OeclaraC;:Bo Universal dos Direitas do Homem; a ConvenC;:8o

Internacional para Eliminac;:ao de Todas as Formas de DiscriminaQ80 Racial;

ConvenC;:80 para EliminaC;:8o de Toda as Formas de DiscriminaC;:8o Contra Mulheres; a

ConvenC;:80 Americana sobre Oireitos Humanos; a Conven<;ao Contra a Tortura e outros

Tratamentos ou Penas Civis Desumanas ou Degradantes; e a Conven<;ao sobre os

Direitos da Crian<;a.

Quando 58 fala em Direitos Humanos deve-S8 ter a idE:Hade que ele protege 0

ser humano das viola,6es de atores de seu proprio Estado, em contra partida, a DIH

protege contra institui<;6es do proprio Estado au de Qutros, e nunca podem ser

suspensos ou derrogados

2.2.3 As Conven90es de Genebra de 1949

As necessidades belicas aliadas ao desejo de destrui<;ao e prote<;ao crescentes

levaram ao aparecimento de armas com maior potencial destrutivo. Diante disso, a

Direito Internacional buscou construir regras que, al8m de proteger pessoas, evitassem

18CICV. Derecho Internacional Humanitario. Genebra: crcv, 2003.p.17.
19,d.O Direito Internacionai Humanitario.1998. Oisponivel em: <http://wv.iw.rcrc.org>. Acesso em: 01 Out
2003.
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sofrimentos desnecessarios, atraves da regulamentac;8.o de certas armas e da

condu,§o das hostilidades.

o nascimento desta preocupa,§o fez-se sentir a partir de 1899, quando a

comunidade Internacional aprovou uma serie de Convenc;oes nas quais S8 limitava a

escolha de meiDs e metodos de combate. A partir deste momento a tema S8

desenvolveu e surgiram gradativamente novas Conven<;6es lnternacionais que tinham a

finalidade de rever as temas ja tratados au abordar novas temas.

Estas primeiras conven90es protegiam soldados doentes e felides no campo de

batalha. A prote<;flo estendeu-se a Qutras categorias de vftimas, isl0 parquet S8 fazia

necessaria proteger aos prisioneiros de guerra, as fendos e doentes no mar e,

finalmente, a populac;so civil.

Ainda impressionada pelos sofrimentos e peras destruiyoes da 2°Guerra

Mundiar, a comunidade internacional decidiu rever e complementar as normas jurldicas

ate entao vigentes. Em 1949, em Genebra, aprovou, em uma conterencia diplomatica,

as quatro Convent;oes de Genebra no seu tonnato atual20.

A pnmeira Convenyao regula menta a protey8o aos militares doentes au feridos

no campo de batalha. A segunda Conven,§o estabelece as normas para a proteyao de

militares enfennos au fendos no mar. A terceira ConvenQao cuida da proteyao aDs

prisioneiros de guerra. Por tim, a quarta Convenyao de Genebra determina a protevao

dos civis e dos estrangeiros nos territorios dos beligerantes21

2OSHINDLER, Dietrich. Importancia de los Conv€mios de Ginebra para el Mundo Conlemporaneo.
1999.oisponivel em: <http://www.icrc.org>.Acessoem:01 Out. 2003..
21Beligerante e 0 que faz guerra ou esta em guerra (guerreiro; combatente).BUENO, Silveira.
Minidicionario da Lingua Portuguesa. Sao Paulo: Editora FTA.1996.p.97.
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As quatro Convenc;6es de Genebra tern em comum 0 artigo 3°, que traz

disposiy6es humanitarias minimas, as quais as paises 58 comprometem a respeitar em

um conflito armada que acontec;:a no seu pr6prio territorio22.

Estas Convenc;:6es sao hoje universalmente aeeitas, pois fcram ratificadas23 par

quase todos paises do mundo.

2.2.4 Os Protocolos Adicionais de 1977

Com a popula,ao civil cada dia mais afetada pelos conflitos, 0 Comit;,

lntemacional da Cruz Vermelha, reuniu-se para uma nova conferencia diplomatica em

Genebra, de 1974 a 1977, elaborando e aprovando dois Protocolos Adicionais as

Conven90es de Genebra de 1949.

o Protocolo I e relativo a protec;ao das viti mas dos conflitos armadas de carater

intemacional. Busca-s8 completar e estender as efeitos do t8XtO das Convenc;:6es de

Genebra, da seguinte forma:

Estender a protec;:ao as pessoas que fazem parte das hostilidades, mas,

que estejam fora de com bate;

• Complementar a prote980 da popula98o civil contra os ataques indiretos;

nCICV. a Direito fntemacionaf Humanffario.1998. Disponivel em: <http://v.rww.icrc.org>. Acesso em: 01
Out. 2003.
230 cansen!imenlo de urn Estado ern obrigar·se por urn !ratado manifesla·se pela ralificacao. A ralifica<;:ao
vincula 0 Estado signata rio ao !ralado e obriga execula·lo. Com referencia aos Iraladas internacionais. hc'l
Ires modalidades de tratamenlo canslilucianal: primeiro ha clausulas que conferem aos Iralados 0 valor
de direito interno; Segundo lipa que delermina a supremacia dos !ralados sabre ° direila interno;
Finalmenle ha clausulas que preveem a necessidade de incorporacao do !exto do tratado ao
ordenamento interno, rogo a intemalizar,:ao do acordo, para que ele encontre sua vigencia. SEITENFUS.
Ricardo; VENTURA, Deizy. Direito Intemacional Publico. 2 ed. Rev. Poria Alegre: Livraria do Advogado,
2001.p.26;42.
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• Limitar as meios de combate contra as beligerantes;

• Complementar a proteC;80 das pessoas e de bens dos civis contra

ataques diretos;

• Estender 0 conceito de prisioneiro de guerra, obrigando que os membros

das foryas armadas S9 diferenciem da populac;ao civil durante os

combates;

• Medidas em favor das mulheres e crianC;8s;

• Medidas de proteC;80 aos jornahstas;

Ja 0 protocolo II e relativo a proteyao das vitimas dos conflitos armados nao

internacionais.

o Protocolo Adicional II nEw distingue categorias especiais de pessoas a serem

protegidas par motivo de raga, cor, sexo, idioma, religiao au credo, opini6es politicas,

origem nacional ou social e fortuna24 Nele, todas as pessoas que nac participam au ja

participaram dos conflitos sao beneficiarios das mesmas garantias.

Ha, tambem, artigos que proibem 0 deslocamento foryado da populayao civil, a

naD ser par motivo de seguranya dos habit antes ou par raz6es relacionadas ao

conflito2S; proibe a fome; reconhece 0 direito de prote980 que possui a popula98o civil,

assim como, assim como, a prote<;ao dos bens de carater civis26

14MELLO, Celso D. de Albuquerque.Direito Internacional Publico - Tratados e Convenq5es. Rio de
Janeiro: Renovar,1997.p.508.
151bid. p.515.
16C1CV. Fichas Juridicas Sabre a Direifo Intemacional Humanitario.1998. Disponfvel
http://www.icrc.org> . Acesso em: 01 Ou1.2003.
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o Brasil e signatario das Convenc;oes de Genebra e dos Protocolos Adicionais I

ell e as promulgau pela Decreta n° 849, de 25 de Junha 1993, ande se determina que

sejam cumpridas na tatalidade27

2.2.5 San<;:oes previstas pela Direita Internacional Humanitario

As v;olac;6es graves ao Direito Internacional Humanitario sao denominadas

crimes de guerra28 e tern Dcorrido com frequencia tanto em conflitos armados

intemacionais como naD intemacionais. Como forma de coibir tais crimes e abrandar a

sofrimento da populacrao atingida estao previstas sanc;6es acordadas nos instrumentos

intemacionais e leis intern as dos Estados.

As medidas de repressao do Direito Intemac;onal Humanitario possibilitam a

existencia de urn sistema de sanc;6es eficiente e com prop6sito preventlvo29

Os Estados que fazem parte das Convenc;6es de Genebra e Protocolos

Adicionais I e II se camprometem a tamar todas as medidas legislativas necessarias

para punir as pessoas culpadas das graves infrar;6es cometidas. Tem 0 dever de

27CICV. ReJaqao dos Estados Signatarios das Convenqaes de Genebra e de seus Proloc%s Adicionais
Disponivel em:<http://\vww.icrc.org/spa/dih=-.Acesso em: 28 Mai.2DDO.
28Enlende_se com Crimes de Guerra as viola90es graves do Direito Inlernadonal Humanilario comelidas
duranle conflilos annados internadonais e nao intemacionais. Alguns alos que deftnem crimes de guerra
sao: Homicidio inlencional; Tortura ou oulros Iralamentos desumanos; Causar intencionalmente grandes
sofrimenlos; Atenlar gravemenle contra a integridade fisica ou a saUde; Deportac;ao ou Iransferenda
ilegals; Emprego de armas ou de metodos de guerra proibido; Saque de bens publlcos ou privados; Uso
indevido do simbolo da cruz vermelha, do crescente vennelho ou de oulros simbolos protegidos;
Submeter a populac;ao civil a urn alaque. CICV.Derecho Intemacional Humanitario.Genebra: CICV,
2003.p.35.
29SWINARSKI, Christophe. Direito Intemaciona/ Humanitario como Sistema de Proteqao Intemacionaf da
Pessoa Humana. Sao Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 1990. p.23.
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instalar na sua le91518980 nacional mecanismo para punir as viola90es do DIH, incluindo

a instaura980 de processos30

No contexte geral, 0 Direito Penal de um Estado aplica-S8 somente as 8c;oes

realizadas no interior do seu territorio ou pelos seus cidadaos nacionais. Contudo, 0

DIH, exige que os Estados procurem e julguem todos que comentam infra90es graves,

independente da sua nacionalidade au do local do crime31

Os Infratores podem ser julgadas perante as tribunais nacionais au perante

tribunais internacionais. 0 Conselho de Seguranc;a das Nac;6es Unidas, a este respeito,

estabeleceu tribunais internacionais ad hoc para 0 julgamento de crimes cometidos na

ex-Iugoslavia (1993) e em Ruanda (1994),

o Comile Inlemacional da Cruz Vermelha ap6ia lodos os esforyos para

promover 0 respeito pelo Oireito Internacional HumanitariQ e em particular punir os

crimes de guerra. A esle prop6silo, 0 CICV participou alivamenle em negociayoes para

a cria9~10 de urn Tribunal Penallnternacional (TPI) permanente32.

No entanto, e pouco prov8vel que os tribunais internacionais possam algum dia

substituir completamente os tribunais nacionais, por is so a necessidade de uma

Jegisla9B1openal eficaz em nivel nacional33

:>'oCICV.Descubra 0 CICV.Genebra:CICV.2001.p.17.
2'ld. Fichas Juridicas Sobre 0 Oireito Intemacional Humanitilrio.1998. Oisponivel em'
<http://www.icrc.org> . Acesso em: 01 Out.2003.
32A proposta do Tribunal Penal Intemacional (TPI) e de uma Corte permanente com jurisdil;ao global e
com a objetivo de invesligar e trazer a julgamento individuos - nao Estados -, que tenham cometido os
crimes internacionais, a saber, genocfdio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade - incluindo
agressao generalizada a civis, ou contra populayoes, como tortura e estupros em massa para as
chamadas ~Iimpezas elnicas~.Segundo as pr6prios idealizadores da Corte, ~pera primeira vez ha uma
perspectiva de cria<;:ao de urna obrigayao global positivada para que individuos respeitem a tet
GONyALVES, Joanisval Brito. Tribunal de Nuremberg: A Genese de urna Nova Ordem no Direito
Intemaciona/.Rio de Janeiro:RENOVAR, 2001.p.253.
33CICV. Derecho Iniemacional Humanitario. Genebra: CICV, 2003.p.3S.
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3 COMITE INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA E AS RELA<;:6ES

INTERNACIONAIS

3.1 0 COMITE INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA - ORIGEM

Desde a origem da humanidade as homens guerreiam entre si. 0

desenvolvimento da consciemcia humana Jevou a construc;ao de regras intemacionais

que declararam a ilegalidade das guerras34
, que parem, nao impediu as

enfrentamentos. Oiante deste quadro, as regras humanitarias que vigoram durante as

conflitos 58 desenvolveram, primeiro, como usa e costume, depois, como verdadeiras

regras intemacianais. A proibiC;30 de certas armas remonta a AntigOidade Classica, a

troca de prisioneiros, e, mais tarde, a assistencia aos feridos de guerra.

Oesta forma, podemos concluir que no decorrer dos seculos a repetic;ao de tais

comportamentos e atitudes humanitarias constituiu costumes reconhecidos par todos.

A funda9ao do Comite Intemacional da Cruz Vermelha (CICV) foi impulsionada

pelas ideias de Henry Dunant, urn jovem suic;:o, que conseguiu provocar a emoc;:ao entre

seus contemporaneos com a publicac;:ao do seu livro Lembram;as de So/ferino no qual

descreveu a sofrimento na 8atalha de Solferino (1859)35 no norte da Itcilia36.

A obra Lembran,as de Solferino fez dois ape los memoraveis: suplicou para que

se formassem sociedades de socorro em tempo de paz e que os voluntarios que

34Paclo Briand Kellog-1928.
35A Batalha de Solfer;no fo; uma balalha dura de 16 horas entre 0 exercito auslriaco e frances em
Solferino, norte da Iialia, que resultou em 40.000 fandas e martos. CICV. Descubra 0 C/CV.

~~~~~~~I~:~~O::;~~c:J~nant- Benefecforesde LaHumanidad.Espanha: Exley, 1989. p.09;11 ;12.
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prestassem servic;:os medicos aos exercitos fossem protegidos e reconhecidos por urn

acordo Internacional37.

As ideias de Dunant causa ram muita comoc;ao e um movimento para que

pudessem ser implantadas na pratica. Dentro desta perspectiva, a Sociedade de

Assistencia Publica de Genebra, em 1863, formou uma comissao com cinco membros -

Gustave Moynier, Guillume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodor Mounoir e pelo proprio

Dunant - que terminou por fundar 0 Comite Internacional para 0 Socorro aos Feridos38

Para que 0 trabalho de Dunant e seus colegas, agora reunidos no cilado

Comile, fosse colocado em pn3tica tomou-se uma decisao ambiciosa para a epoca:

convidar diferentes parses para uma conferencia em Genebra.

Antes do inicio da conferencia, Dunant, saiu pela Europa para atrair mars

pessoas que fossem favoraveis a sua causa39 e conseguiu importantes apoios junto a

alguns dirigentes europeus que prometeram enviar representantes.

Em Genebra, no dia 26 de Outubro, 16 estados e 4 institui~6es participaram da

Conferencia Internacional que deu origem a Cruz Vermelha.

o passe decisivo aconteceu em 1864, quando 0 governo suic;o tomou a frente

do projeto e convocou uma Conferencia Intemacional em Genebra para concretizar 0

reconhecimento internacional da Cruz Vermelha e formalizar 0 dever de se proteger as

assistencias medicas no campo de batalha.

37CICV. Descubra 0 C/CV. Genebra:CICV.2001. p.07.
380 Comite Internacional para 0 Socorro aos Faridos vaio tornar-sa mais tarde 0 CICV.lbid.p.07.
39No giro pera Europa, Dunant apresenlou a mais importante de suas proposlas, a neulralidade em tempo
de guerra, que e ale hoje ulilizado pera Cruz Vermelha. BROW, Pam. Henry Dunanl- Benefecfores de La
Humanidad. Espanha: ExleY,1989. p.27.
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Depois de largos dialogos, 10 artigos foram firmados, por 12 Estados,

constituindo a primeira Conveng8o de Genebra40 e a 1" tratado sobre Direito

Humanitario.

Dlante de novas necessidades nas relaQoes internacionais, Qutras regras

intemacionais foram firmadas crescendo 0 numero de pafses que S8 obrigaram a

aceitar a atu8g8o do CICV para suprir suas necessidades, Estendendo 0 direito basico

para outras categorias de vitimas (como exemplo prisioneiros de guerra e civis).

A 2° Guerra Mundial (1939-1945) veio demonstrar a discrepancia entre os

principlos legals e a pratica da Guerra. Sob esta influencia, as quatro Convem;:6es de

Genebra de 1949, consolidaram urn extenso corpo de normas visando limitar 05

metodos utilizados em combate em prol da prote,,;o da pessoa humana. Em 1977 as

Convengoes foram completadas com dais Protocolos Adicionais41.

A partir dai, 0 CleV, vern fortalecendo 0 seu propos ito e sua assistencia

inserindo-se como urn lmportante sujeito no cenario intemacional.

3.2 PAPEL NO CENARIO INTERNACIONAL

o papel do CICV no cenario intemacional e ativD, pois lhe foi atribuido diversas

tarefas especificas conferidas pelos Estados atraves das quatro Convenc;:6es de

Genebra de 1949 e pelos Protocolos Adicionais I e II de 1977".

40A conferencia diplornatica aprovada pelos 12 Estados os comprometia a respeitar os mililares feridos e
doentes (fora de combate) em todo conOito annado que pudesse surgisse entre eles.lbid.p.29.
4'CICV. EI CfCVy La Segunda Guerra Mundia/.1999. Disponivel em: <hHp:/Jv.Jwv..t.icrc.org>.Acesso em 22
Out. 2003.
42SWINARSKI, Christophe. Direito Intemacionaf Humanifario como Sisfema de Protet;ao fnfemacional da
Pessoa Humana. Sao Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 1990.p.69-70.
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Foram conferidas ao CICV a missao de buscar, em situac;:6es de conflitos

armados intemacionais, conflitos annados nao-internacionais OU de perturbac;:6es

intemas43como: propiciar visitas a prisioneiros e eivis detidos; desenvolver urn trabalho

de busca a pessoas desaparecidas; transmitir mensagem entre membros de uma

mesma familia separada em razaa do conflito; reunir familias dispersas; fomecer

alimentos, agua e assistemcia medica a elvis que nao tern acesso a estas necessidades

basicas; e difundir a importancia do Direito Humanitc'uio e 0 seu cumprimento.

Com as competemcias internacionais conferidas ao CICV S8 esta diante de urn

casa unico na historia das relac;:6es internacionais44 e do dire ito intemacional, pois e
uma instituigaa privada a qual se canfere, mediante tratados, competencias proprias no

ambito internacional'~5. 0 CICV tornou-se, pela vantade dos Estados uma instituigao

com competEmcia de uma organizagao internacional govemamenta146.

Diante das diversas func;oes da Instituic;ao configura-se uma situagaa juridica

sui generis. Tendo, a entidade personalidade juridica que Ihe permite relacionar-se

diretamente com os Estados47

Na vida intemacional, atualmente, 0 CICV tern a competencia de: Agente de

implemental'ao dos Tratados de Genebra; Custodia do Direito Internacional

Humanitario; Promotor e divulgador do Direita Intemacional Humanitario; Ator da aC;80

43Conflito armado Inlernacional: e uma confronlar;8o que envolve as fon;:as armadas de pelo menos dois
Esladas. Conflito armada nao intemacional: envolve uma confrontaQao dentro do territ6rio de um Eslado,
entre as forltas regulares e grupos armados identificaveis ou entre grupos armados. Perturbac80 interna:
Dcorrem quando 0 Estado usa fOrlfa armada para restaurar e manler a ordem, sem que haja um conflito
armado porcomplele. CICV. Descubra 0 C/CV. Genelxa:CIGV,2001.p.15,
44SW1NARSK1, Christophe. Direito Intemacional Humaoitario como Sistema de Protegao Intemacional da
Pessoa Humana. Sao Paulo: Editora Revislas dos Tribunais, 1990.p.70.
45'd.lntrodUl;aO ao Direito Intemacional Humanitario. Brasilia: CICV e Institute lnteramericano de Direilos
Humanos, 1993.p.22.
4s,d. Direito Intemacional Humani/cirio como Sistema de Protegao Intemacional da Pessoa Humana. Sao
Paulo: Editora Revislas dos Tribunals, 1990.p.72.
47Ibid.p.70_71.
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intemacional humanitaria por sua propria iniciativa; Gestor das atividades humanitarias

por encargo da comunidade; e Componente e elemento fundador do Movimento da

Cruz Vermelha48
.

o CICV, junto com os Estados partes, estabelece diversos direitos e

obrigac;oes, sen do destinatillio de normas juridicas intemacionais49 Entao, com toda

certeza, e um agente intemacional da execu9flo e da aplica9flo do Oireito de Genebra e

vela para que sejam respeitados pela comunidade Intemacionalso.

o ComitE~~,em seu mandato, preocupa-se com diferentes categorias de vitimas

como mulheres, refugiados, crianc;as, torturados, desaparecidos e detidos.

o oferecimento de servic;os par parte do CICV nao deve ser considerado um ate

de intervenc;ao nos assuntos internos inerentes ao Estado, As atividades do clev sao

aceitas mediante acardos intemacionais que tem aplicabilidade no direito interno com

procedimentos de ratificayao, publicayao e promulgayao. Essa atitude dos Estados

po de ser vista e avaliada como 0 reconhecimento da importancia da interven<;§o

humanitaria, reconhecimento do seu direito de iniciativa e do mandata conferido pela

comunidade internacional para 0 CICV51

48Ibid.p.70.
4~ELLO,Celso D. de Albuquerque. Direifos Hlimanos e Confljtos Armados.Rio de Janeiro:Renovar,

Jo~~i~~~KI, Christophe./nlrodu98o ao Direifo IntemaciorlaJ Hlimanitiuio. Brasilia: CICV e Instituto
Interamericano de Direilos Humanos, 1993.p.22.
51Ibid.p.68-69.
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3.2.1 0 CICV e 0 Movimento

Na 20" Conferencia Internacionalda Cruz Vermelha, em 1965, em Viena, foram

proclamados oficiaJmente as princfpios fundamentais do Movimento da Cruz Vermelha

e do CrescenteVermelho que 0 CICV tem que apoiar.

o movimento e farmada par

• Comite Internacional da Cruz Vermelha - Fundador do movimento,

desenvolve atividades humanitarias. E promotor e guardiao dos principios

fundamentais, al6m de organizar, juntamente com a Federagao, os encontros

estatutarios do Movimento;

Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

(Sociedades Nacionais) - Auxiliam as autoridades publicas no campo

humanitario, em casa de catastrofe, servic;os de socorro, assim como,

prestam servic;os de saude e de assistencia social e desenvolvem programas

para juventude. Em tempo de guerra podem apoiar as servigos medicos do

exercito;

• FederaC;Bo InternaCional da Cruz Vermelha e do Crescente vermelho

(Federa,ao) - Missao generica com fun"ao de fazer progredir a a,ao

humanitaria das Sociedades Nacionais e coordenar as 8c;oes internacionais

de socorro as vftimas de catastrofe naturais e aos refugiados52;

52CICV. Descubra 0 C/CV. Genebra:CICV.2001.p.11.
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Os principios fundamentais do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente

Vermelho sao:

• Humanidade - Prevenir e aliviar 0 sofrimento humano e promover a amizade,

a paz e a compreensao entre todos os pavos.

• ImparciaJidade - Nao fazer nenhuma discriminac;:ao por motivD de religiao,

faC;:8, nacionalidade, condiC;:8o social, credo politico e priorizar as individuos

mais necessitados;

Neutralidade - Abstem-se de tamar partido nas guerras e disturbios, assim

como de participar nas controversias de ordem politica, religiosa, racial e

ideologica;

• Independemcia - As Sociedades Nacionais conS8Naram sua autonomia em

conformidade com principios do Movimento;

• Voluntariado - Sem fins JucrativDs e seu pessoal e membros estao motivados

pelo desejo de servif;

• Unidade - Em cada pais pade existir unicamente uma Sociedade Nacional

que deve ser acessivel a todos e estender sua a980 por todo territ6rio e a

todas as pessoas que vivem nele;

Universalidade - 0 Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e

uma institui980 universal, no qual todas as Sociedades Nacionais tern a

mesma faixa de atua980, iguais deveres e responsabilidades na ajuda

mutua53:

5~lbid.D.09.
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3.2.2 0 emblema

Urn emblema universal, simples, facilmente reconhecrvel e que fosse conhecido

par todos, era uma necessidade desde 0 comec;o da fundaC;ao do CICv"4.

Nas Conven90es de Genebra S8 mencionam tres emblemas: cruz vermelha,

crescente vermelho e 0 leao e 0 sol vermelho. Atualmente sao utilizados as dais

primeiros. 0 simbol0 de uma cruz vermelha sobre 0 fundo branco (inversao da bandeira

suic;a) Ii uma homenagem ao pais natal do Comit".

o crescente vermelho foj adotado primeiro pelo Imperio Otomana e de pais

varios Estados, a maiaria de predominancia islamica, seguiram este exemplo, pois,

havia urn relacionamento da cruz com urn sfmbolo cristao. Ja 0 leao e sol vermelho

eram usados pelo Ira (Ver ANEXO A). Os dois emblemas foram reconhecidos

oficialmente em 192955

o CICV, em todo tempo (paz e guerra) tem direito de utilizar 0 emblema como

simbolo distintivo e como sfmbolo proteto~.

Nas Convenc;6es de Genebra enos seus Protocolos Adicionais, varios artigos

descrevem 0 emblema, como tamanho, 0 usc, a finalidade, os suportes do emblem a, as

pessoas e os bens protegidos, seus usuarios, seu respeito e a repressao do abuso por

quem use 0 simbol057.

54lbid.o.12.
~ld. Derecho Intemacional Humanifario. Genebra: crcv.p. 2:-.

::~;~:~:~~:
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o simbolo da Cruz Vennelha e do Crescente Vennelho figura-se nas bandeiras,

predios, instalac;oes e forma<;6es moveis das unidades sanitarias, em seus meiDs de

transporte, nas brayadeiras, roupas e faucas do pessoal sanitario e religioso5B
.

3.2.3 Recursos

o CICV e financiado por contribui90es dos Estados partes nas Conven90es de

Genebra; Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescents Vermelho;

Organiza<;oes supranacionais (como a Uniao Europeia); Recursos publicos e privados;

As contribui<;oes sao tadas voluntarias e pod em ser em dinheiro; Natureza,

como alimentos (arroz, feijao, 6leo, etc) e/au bens de consume como vefculos, len<;6is,

utensilios de cozinha e barracas; e Servi<;os, como mao-de-obra especializada59

Para conseguir este financiamento, 0 clev promove encontros, geralmente

anuais, em que explica as necessidades que devem atender e os objetivos que se

almejam. Estes encontros engJobam as atividades na sede de Genebra e as opera<;6es

levadas a campo nas situa<;6es de conflitos armados e de disturbios internos.

as profissionais que 0 C1CV contrata sao, na sua majoria, motoristas de

caminh6es, medicos, engenheiros agronomos, contadores, secretarias, mecanicos,

carpinteiros, nutricionistas, enfermeiros, juristas e interpretes, de acordo com as

necessidades da ajuda humanitaria.

o CICV atua diretamente em cerea de 79 paises com previsao or<;amentaria

que Ihe permite realizar opera<;6es de campo e manter sua sede60

58ld.Nonnas Fundamenlais das Convencdes de Genebra e de seus Proloco{os Adicionais. Genebra:

£,'y'VD~;:u3b~~6CICV.Genebra: CICV, 2~01. p.46-47
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3.2.4 Rela90es no Ambito Internacional

o CICV coopera com diversas organiz890es internacionais e agencias que

trabalham na esfera human ita ria para evitar confus6es, duplic8c;oes, competic;6es e

mal~entendidos.

Mantendo sua independemcia e buscando manter 0 funcionamento eficaz das

890es humanitarias, 0 CICV coordena e concerta a 8C;:80 com muitas organiz8c;oes

intemacionais e nao governamentais, mostrando a elas seus metodos de trabalho e 0

seu papel para consolidar uma cooperay8o complementar e harmoniosa no campo

humanitario61

Assim, 0 CICV possui urn status de obs8IVador na Assembh~ia Geral das

Nac;oes Unidas, colabora com 0 seu Departamento de Assuntos Humanitarios e

participa como observador, no Comite Permanente Interinstitucional62, participando das

atividades do Programa de Alimenta,;;o Mundial (PAM), da Organiza,;;o Mundial de

Saede (WHO), do Fundo das Na,6es Unidas para Crian,a (UNICEF) e do Oficio do Alto

Comissanodas Na,6es Unidas para 0 Refugiado (UNHCR).

Coopera tambem e matem relayoes regulares com: Conselho da Europa;

Organiza,;;o para Seguran,a e para a Coopera";;o na Europa; Organiza.,;;o da

Unidade Africana; Organiza,;;o da Conferencia Islamica; Movimento dos N;;o-

Alinhados; Organiza,6es dos Estados Americanos; Ligas dos Estados Arabes; Uni;;o

Interpar1amentar.

6ll,d. 0 CICVno Mundo. 2002. Oisponivel em; <http/lWww.icrc.org>.Acessoem23deOut.2003
6' Id. Descubra 0 CICV.Genebra: C[CV,2001.p.42.
62 Orgao de coordenacao que inc lui as agendas humanitarias principais das Nat:;5es Unidas, a Federat:;ao
Internacional e as Organizat:;5es Nao-Governamentais.lbid. p. 43.
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4 SISTEMAS GLOBAL DE PROTEyAO DO DIH E A ATUAyAO DO

CICV DIANTE DAS MINAS ANTIPESSOAL

4.1 PRINCIPAlS DESAFIOS DA SEGURANCA PARA A ACAo

HUMANITARIA

Sao muitos as desafios encontrados em escala mundial para conerelizar uma

8980 humanitaria eficaz.

Entre as principais desafios encontrados atualmente temos a desconhecimento

ou mesmo 0 desprezo das regras de DIH pelas partes que estao em connito.

Questiona-se a competencia do clev como intermediario imparcial e neutro impedindo

seu trabalho em determinado contexto. Ocorrem, ainda, ataques deliberados contra

agentes humanitarios, inclusive com seqOestros de delegados encarregados pela

seguranva63 E, tambem, 0 emprego de minas antipessoal que impedem a trabalho

humanitario ou dificulta seu aces so.

Pode-S8 citar tambem, que ha situa90es de conflitos cnde S8 mesclam grupos

locais e intemacionais no mesmo contexto, cada um deles com diferentes ideologias e

moUvados por quest6es politicas, economicas, etnicas e religiosas divers as, dificultando

o entendimento quanto aos servi<;:os prestados pelo CICV.

63GNAEDINGER, Angelo. Desafios de Seguridad para La Acci6n Humanitaria. Dispon[vel
em:<http/lwww.icrc.org>.Acesso em 03de Mar. 2004.
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4.2 PROBLEMAS DAS MINAS ANTIPESSOAL

o usa das minas antipessoal como arma de guerra durante conflitos produz

sofrimentos generalizados as pessoas e mesmo depois que as hostilidades cessam,

sua utiliz8Qao tambem contraria as regras do DIH. Este tipo de artefato, nEIO distingue

entre sold ados ou popula9ao civil, e causam sofrimentos desnecessarios.

As minas antipessoal sao minas concebidas para matar ou ferir pessoas. Sao

geralmente pequenos artefatos que contem entre 10g e 250g de explosivo, e explodem

com a pressao de 0,5kg a 50kg. Nesta defini9ao estao incluidas as minas antipessoal

inteHgentes que possuem a capacidade de auto destruir-se ou auto desativar-se64

Por serem relativamente baratas, pequenas e de facil manejo, durante as

conflitos, sao colocadas em grande numero como forma de conter 0 inimigo e ocasionar

o maior numero de baixas passivel. Porem, durante as guerras ferem soldados e a

populaC;Bo civil, que desavisada passa par locais min ados. 0 problema segue apos a

cessar fogo, uma vez que centenas de minas restam par todo a territorio, ocupado

antes pelo conflito; atingindo diutumamente a populaC;Bo, ocasiona urn caos social e

econ6mico a dezenas de paises do mund065.

As minas sao colocadas facilmente e de forma aleatoria par todo territorio em

que as partes se encontram em conmto, sendo diffcil, posteriormente, detectar e

remove-las. Isto dificulta a chegada da assistencia humanitaria a estes locais e deixa

~ld.Prohibici6n de Las Minas Antipersonal: Tratado de Ottawa exp/icado. Disponlvel em:
..;http/lwww.icrc.org>.Acesso em 20de Mar. 2004.
S5CICV. Conven~ao de 1997 sobre proibigao de minas antipessoal e sabre sua destrui~flO. 2000.
Disponivel em:<hMp/lwww.icrc.org>.Acesso em 23 de Out. 2003
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evidenciado que e impossivel utilizar-se deste artefato dentra do que e permitido pelas

normas do DIH66.

Milh6es de minas antipessoal estao disseminadas em mais de 70 paises como

Angola, Afeganistao, Camboja, Iraque, Vietna, dentre outras·'. Seus efeitos nocivos sao

vislumbrados quando se verifica que seguem matando au mutilando sold ados, e

pessoas eivis, homens e mulheres, adultos e crian98s, mesma decadas depois de

finalizado os conflitos.

Entre mar90 de 1998 a dezembra de 2000, 0 CICV registrou 2.812 (duas mil,

oitocentos e doze) vitimas fatais par minas, sendo a meta de constitufda par criany8s6S

Enfim minas levam a morte, aD sofrimento e a mutila90es 69.

4.3 PRINCIPAlS TRATADOS VIGENTES

Problemas especificos surgiram em relayeo ao usa indiscriminado de minas

terrestres e suas graves consequencias sabre a populac;:ao de inumeros parses,

levando a uma resposta da comunidade intemacional que formulou regras base ad as no

Oireito Intemacional Humanitario ap!icaveis a todos os Estados.

A Iimita9ao do armamento e meios aplicaveis na condu98o da guerra e urn dos

pilares fundamentais do DIH.

S6td.Acabemos com Las Minas.199B. Disponivel em:<http/lWww.icrc.org>.Acesso em 22deOut. 2003.
67lbid.

S8l1SSARDY, Ana Laura. Las Semillas de Muerle.2001. Disponivel em: <httplfv.l\.wJ.icrc.org>.Acesso em
2B de Out. 2003.
ti9CtCV. Acabemos com Las Minas. 1998. Disponivel em: <htlpflWww-icrc.org> .Acesso em 22 de Out.
2003
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As limitac;6es do uso de minas se agrupam num dos principais esforyos dos

promotores do DIH. A base Heita que regula menta 0 USa desse tipo de armamento e 0

Protocolo II da Convenc;ao sabre 0 usa de Certas Armas Convencionais de 1980 e sua

emenda, bem como 0 Tratado de Ottawa de 1997.

o Protocolo proibe a usa de minas e armadHhas em certas situac;5es em que

sao particularmente graves os efeitos indiscriminados70 As caracteristicas desse

protocolo sao:

Proibic;ao do usa de artefatos explosivos traic;oeiramente camuflados, que, na

pratica, sao normal mente utilizados para amedrontar a populac;ao civil;

Determinac;ao do dever de se tamar todas as medidas necessarias para

proteger as civis de efeitos indesejaveis dessas munic;6es;

• Proibic;ao do usa de armadilhas na forma de urn objeto portaW que pareC;a

inofensivo;

Proibic;aa da usa direto contra pessoas ou populac;oes civis, bern como 0 usa em

areas edificadas ou habitadas par civis, nas quais haja um combate presente au

eminente contra tropas terrestres. Sao excec;oes: a colocaC;ao de minas no

interior ou nos arredores de urn objetivo militar au, entao, se providencias forem

tomadas para a protec;ao da populac;ao civil que possa ser afetada pelos seus

efeitos (sinais, cercas, sentinelas, etc);

• ProibiC;8a do uso de armadilhas destin ad as a causar safrimento inutil;

701d. A Canvenqaa de 1980 Acerca do usa de Certas Armas Canvencionais. Disponivel em:
<http/twww.icrc.arg>.Acessoem22deMar.2004.
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• Proibi9ao das armadilhas relacionadas a simbolos protetores do DIH, pessoas

mortas au feridas, tumulos, alimentos au agua, instalat;oes sanitarias,

brinquedos, objetos religiosos ou culturais e monumentos hist6ricos; e

• Permissao do usa de minas controladas S8 fcrem usadas em areas que

contenham ou sejam objetivos milltares. As minas devem ser localizadas,

registradas e devem possuir artefatos de destrui980 OU neutralizat;Elo quando

perderem seu proposito militar71

Pelo Tratado de Ottawa de 1997 (Ver ANEXO 8) fica proibido 0 usa,

desenvolvimento, produ980, estocagem ou transferencia de qualquer mina antipessoal

e, tambem, deveraa ser destruidas segundo urna programa98072

o Tratado de Ottawa foi aberto e ass ina do em Ottawa - Canada - em 3 de

dezembro e entrou em vigor em 1 de mar90 de 1999, tendo como conteudo a proibi9ao

do uso, armazenamento, transferencia de minas terrestres e sua distribui980.

Os Estados que ratificam este tratado devem abster~se de desenvo!ver,

produzir, armazenar e usar minas terrestres73

Por este Tratado, alem de serem obrigados a submeter relatorios a ONU, os

parses signatarios se submetem a inspeyoes de comiss6es eventualmente criadas com

a finalidade de verificar 0 cumprimento desse acordo74.

711d. RatifJcation Packet (or tile 1980 Convention on Certain Conventional Weapons and Its Protocols.
Genebra: CICV 2002.
72ld. Prohibici6n de Las Minas Antipersonaf: Tra/ado de Ottawa expJicado. Disponivel em:
<http/lwww.icrc.org>.Acessoem20deMar.2004.
73ld. Prohibici6n de las Minas Antipersonaf: Tralado de Ottawa £Xpficado.1998 Disponivel em: <
htlp:lJv.iww.icrc.org> . Acesso em: 01 Ou1.2003.
74HERBY, Perter MASLEM, Stuart. Prohibici6n Internacional de Las Minas Anlipersona/: Hisforiaf y
Negociaci6n del Tratado de Ottawa.19g8. Disponivel em: <http/lwww.icrc.org>.Acesso em 21 de Mar.
2004.



36

Uma pequena quantidade de minas antipessoal deve permanecer com os

paises para 0 desenvolvimento de tecnicas, como tambem para 0 treinamento das

atividades de desminagem e destruiC;:8075

Segundo 0 Tratado de Ottawa, as minas antipessoal armazenadas devem ser

destruidas dentro de quatro anos a partir da entrada em vigor do Tratado. Ja as minas

colocadas no chao, terae que ser destruidas dentro de dez anos ap6s a entrada em

vigor do Tratado. 0 objetivo principal e remover as minas fazendo a !impeza das zonas

minadas para proteger a popula91io civil.

Para ajudar as vitimas das minas, 0 tratado solicita aDs Estados Parte, que na

medida do passivel, prestem assistencia na remor;eo de minas, em programas de

sensibilizar;ao e no tratamento e reabilita9aO das vitimas das minas76.

Os Estados Parte afetados por minas antipessoal tem dire ito de receber e

procurar assistencia direta de outros Estados Parte do Tratado de Ottawa e das Nac;6es

Unidas, organiza90es nacionais ou regionais, organizac;:oes nao govemamentais ou

pelos membros do Movimento Intemacional da Cruz Vermelha ou do Crescente

Os Estados que anseiam aderir ao Tratado de Ottawa de 1997 devem

demonstrar 0 seu consentimento em estarem ligados por ele, transmitindo urn

instrumento de ratificac;ao ao Secreta rio Geral das Nac;6es Unidas, deposita rio do

75CICV. Aplicacion del Tratado de Ottawa: Preguntas y Repuestas.1999. Disponivel
em:<http/lwww.icrc.arg>.Acesso em 20 de Mar. 2004.
761d. Fichas Juridicas Sabre 0 Direito fntemacionaf Humanffario. 1996. Disponivel
<htlp:llwww.icrc.org> . Acesso em: 01 Out.2003.
77ldProfJibici6n de Las Minas Antipersonaf: Tratado de Ottawa explicado. Disponivel em:
<http/fwv.m.icrc.org>.Acesso em 20 de Mar. 2004.
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Acordo. 0 Tratado tambem obriga que os Estados tomem atitudes nacionais legais e

administrativas, incluindo a imposic;ao de sanc;oes penals para garantir sua aplicac;ao78

4.4 ATUACAo DO MOVIMENTO DA CRUZ VERMELHA E DO

CRESCENTE VERMELHO DIANTE DAS MINAS ANTIPESSOAL

A estrategia do Movimento sobre minas terrestres tern como objetivo servir de

estimula, orientac;ao e apoio para desenvolver urna 8980 coerente neste campo.

Os principais elementos da estrategia sao: a)Conseguir uma adesao e uma

aplicayeo efetiva as normas estabelecidas pelo Tratado de Ottawa e 0 Protocolo II da

Convengao de 1980 sobre proibigoes do emprego de Certas Armas Convencionais; b)

Assegurar que as vitimas das minas tenham acesso igual e imparcial a cuidado e

assistencia adequados; c)Relembrar as partes nos conflitos armadas da sua

responsabilidade com a direito humanitario, no que S8 refere as minas e em apolar as

esforc;os das Saciedades Nacionais nas quest6es relacionadas com as minas; d)Ajudar

as Sociedades Nacionais dos paises afetados a incorporar programas, atividades e

servi90s referentes as minas e apoiar os esfor90s nas quest6es relacionadas com

minas; e)Colaborar com organizac;oes de limpeza de minas, sensibilizar quanto aos

problemas das minas e prestar assistencia sanitaria; e, f)Reduzir 0 risco de numero de

civis em zonas contaminadas par minas79

78ld.Fichas Juridicas Sobre 0 Direito Intemacional HumaniMrio.1998. Oisponivel em:
http://WWW.jere.org> . Aeesso em: 01 Oul.2003.
791d. Estrategia del Movimento sabre Minas Terrestres.1999. Disponivel em: < htlp:J/www.iere.org>.
Aeesso em: 09 Ou1.2003.
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Nos paises afetados pelas minas, com apoio do CICV e da Federa,ao, as

Sociedades Nacionais, podem efetuar avalia<;6es a fim de conhecer a numera, a

localiz8c;:.30e as necessidades das vitimas e proper programas para satisfaZ6-1as.

Pod em, tambem, trar;;ar projetos bijaterais de assistencia as vitimas de minas com

Qutras Sociedades Nacionais au prestar apaio para a realiza<;8o dos programas

administrativos do CICV au da Federa<;ao80.

Eo importante frisar que 0 CICV obtem fundos que sao direcionados

exclusivamente para as atividades que realiza em todo 0 mundo no tocante a
diminui<;8o dos males ocasionados pelas minas61

~d. Aplicacion del Tratado de Ottawa: Preguntas y Repuestas.1999. Disponivel em:
<http/lwww.icrc.org>.Acessoem20deMar.2004.
slid. Estrategia del Movimento sabre Minas Terrostres.1999. Disponivel em: < http://\vww.icrc.org>
Acesso em: 09 Oul.2003.



39

5 AS MINAS ANTIPESSOAL E A ATUACAO DO CICV EM ANGOLA

5.1 A INCIDENCIA DAS MINAS ANTIPESSOAL EM ANGOLA

A hisloria de Angola foi marcada por decadas de Guerra Civil que leve inicio

pelos movimenlos de independencia a partir de 1961. Em 11 de novembro de 1975 foi

proclamada a independencia, e os conflitos S8 intensificaram82 Oecadas de conflitos

consumiram vidas, inviabilizaram 0 desenvolvimento e deixaram uma heranC;:8 terrivel:

as campos minados.

A Guerra Civil angolan a (1961 -2002) originou-se das divisoes elnicas, raciais,

sociais, ideologicas e regionais provocadas pelo periodo colonial e 0 fracasso da

transi<;ao da descoloniz8C;:8o portuguesa.

Eram tres os movimentos nacionalistas que lutavam pela Hbertay80 do pais: 0

Movimenlo Popular pel a Libertal'ao do Pais (MPLA); a Uniao Nacional pela Libertal'ao

Tolal de Angola (UNITA); e, a Frenle Nacional de Libertal'ao de Angola

(FNLA).Somenle 0 MPLA foi considerado capaz, pel a Organizal'ao da Unidade Africana

(QUA) de com bater 0 colonialismo portugues e assumir 0 poder no pais83

A dis pula pelo poder engrenou uma calaslrofica guerra da FNLA e a UNITA

contra 0 MPLA Esses movimentos, apoiados par parses africanos e par grandes

potencias mundias, justificavam SUBS atitudes com pretexto de combater a orientac;ao

socialista do MPLA84.

82ANGOLAPRESS. A DUra Lula pela Paz.2004. Disponivel ern:<htlpJiww'w.angolapress-
angop.ao/saibamais.asp>. Acesso em: 01 Abr.2004.
83lbid.
8.l
lbid
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No decorrer da luta armada pela independencia do pais, de 1961 a 1975, foram

implantadas minas pelo MPLA, FNLA e UNITA Tambem, depois da independencia, os

movimentos com intervent;:ao de fon;as estrangeiras, iniciaram uma nova guerra com

usa de minas par ambos85,

Houve varias tentativas de negociac;oes para a concretiz8c;ao da paz no

territorio angolano entre 0 govemo e as rebeldes da UNITA, comandadas par Jonas

Savimbi

Em 1991, representantes da UNITA e do governo assinaram 0 Acordo de

Bicesse ampliando a esperanC;8 de paz no territario. 0 acordo de paz assinado pelas

duas partes determinava a realiz8C;8o das primeiras elei<;oes livres e democraticas

sendo que deveriam buscar dissolver seus exercitos para formar as Forc;as Armadas

Angolanas (FM)86

o governo cumpriu todos seus compromissos e programou eleic;oes

presidenciais e legislativas para novembro de 1992. 0 MPLA derrotou a UNITA em

ambas, mas a UNITA alegou fraudes na vota~o e ordenou 0 reinfcio da guerra em

grande escala.

No pos·eleitoral a implantaC;80 de minas agravou-se, pais foi a fase dos

combates mais hostis entre as for<;as do govemo e as da UNITA87.

Varias novas tentativas de se obter a paz foram realizadas, mas todas

fracassaram devido a intransigencia dos negociadores da UNITA" Em 1994, MPLA e a

85ROSA, Santos. Desminagem e Prioridade em Tempo de Paz. Oisponivel em:<http:/twww.angoJapress-
angop.ao/saibamais.asp>. Acesso em: 01 Abr.20D4.
86ld.Negociaf6es. Oisponivel em:<http://www.angolapress-angop.ao/saibamais.asp>. Acesso em: 01
Abr.20D4.
e7ROSA, Sanlos. Desminagem e Prioridade em Tempo de Paz. OisponfveJ em:<http://.Nww'.angolapress-
angop.ao/saibamais.asp>. Acesso em: 01 Abr.2004.
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UNITA assinaram urn novo acordo de paz, 0 Protocolo de Lusaka, sob supervisao da

Organiza9aOdas Na,6es Unidas (ONU).

o Protocolo de Lusaka previa a cria980 de urn govemo de reconciliac;.3o,

desmobiliza,ao das for,as militares de ambos os lados e a enlrega das areas

controladas pela UNITA para as autoridades governamentais89

Mesmo em processo de paz, a UNITA e 0 pr6prio governo Angolano

cometeram, especialmente em 1998, variDS abusos que abalaram a confian98 no

protocolo. 0 governo cometeu torturas, execu90es sumarias, desaparecimentos,

homicfdios indiscriminados de eivis, deslocamento faryado da populaC;8o civil e 0 usa de

armas, tais como minas antipessoal, em 1998 e 1999.

Ja a UNITA, duranle a vigencia do processo de paz de Lusaka, nao cedeu 0

terrorismo e cometeram, tambem, viola90es horriveis tais como: torturas, mutilac;.3o de

vivos e mortos, execu90es sumarias, raptos de eivis, recrutamento de sold ados infantis,

condic;oes crueis e desumanas nas prisoes, e a tomada de refens estrangeiros90

o Protocolo de Lusaka fracassou, pois, nao conseguiu estabelecer uma

confianc;:a no processo de paz, isto ocorreu par varios motiv~s, os principais foram: As

Violac;:oes dos Direitos Humanos e do Direito Intemacional Humanitario; A ma-te da

UNITA e do govemo Angolano; e a estralegia da ONU de nao revelar as a,6es publicas

contra as violac;:oes dos acordos, deixando latente a falta de transparemcia e a sua

incapacidade de implementar os embargos91.

68ANGOLAPRESS.Negocia¢es. Oisponivel ern:<httpJIwww.angolapress-angop.ao/saibarnais.asp>.
Acesso em: 01 Abr.2004.
89Id.Lusaka. Oisponivel em:<httpJ/www.angolapress-angop.ao/saibamais.asp:>.Acesso em: 01 Abr.2004
~Human Rights Walch. Angola Exp!icada: Ascensao e Queda do Processo de Paz de Lusaka. Disponivel
em: < http://www.hrw.org> . Acesso em: 20 Mar.2004.
g'rbid.
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o lider dos guerrilheiras da UNITA, Jonas Savimbi, apraveitou 0 cessar fogo,

durante 0 processo de paz, para contrabandear diamantes e, com dinheiro abtido,

fortalecer a guerrilha com armamentos sofisticados92

Em meados de 1998 reinicia a guerra, reatando as hostilidades da guerra de

minas. 0 governo colocou novas minas antipessoa[ ao redor das cidades e aD Ion go de

estradas para abstruir a acesso da UNITA. TambBm a UNITA, para dificultar 0 ritmo das

ofensivas militares do govemo, criou noves campos de minas.

o govemo an90lano procurava voltar as negocia96es de paz, sendo que com a

morte, em combate, de Samvibi, lider da UNITA, em 22 de fevereiro de 2002, ista foi

possivel. Em 04 de abril de 2002 fai assinado 0 Pratocolo de Entendimento que

estabeleceu a fim da guerra em Angola e abriu as partas para a reconstruy80

econ6mica e social do pais.

A guerra civil em Angola terminou deixando arrasado 0 pais com 4 milhoes de

pessoas deslocadas de seus [ocais de origem, entre 5 e 7 milh6es de minas no solo,

uma para cada dais habitantes. Cerca de 70.000 angolanas tem uma parte do corpo

amputada, alBm da morle de mais de 1 milhiio de pessaas93

92AGOLAPRESS. Angora diz Basra. Disponivel em:<http:/twww.angotapress-angop.ao/saibamais.asp>.
Acesso em: 01 Abr.2004.
S3SCHELP, Diogo. Os Caqadores de Minas. Veja, v. 1842, ano 37, n.8, p.56; 25 Fev.2004.
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5.2 EFEITOS PARA POPULACAo CIVIL

A guerra civil em Angola trouxe varios eteitos para popula9ao civil, pois a

envolvimento de diferentes movimentos politicos armadas, colocou 0 pais como urn dos

mais afetados do mundo pelas minas lerrestres 94 (Ver ANEXO C).

Segundo 0 Instiluto Nacional de Remoc;ao de Obstaculos e Engenhos

Explosivos (INAROEE) de Angola, estima-se que haja enlre 5 e 7 milh6es de minas nao

delonadas no pais e eslao registrados de 1995 a 2001,1607 acidenles e 2638 vilimas

das minas95.

Com a processo de paz as aCidentes par explosivos aumentaram, pois os

angolanos expulsos durante a guerra estao voltando para suas terras e casas, viajando

pelas estradas, semeando 0 campo OU passeando ao redor das aldeias96

Os campos min ados, alem das perdas de vidas humanas insubstitufveis e dos

danos fisicos que acarretam a populaQ8:o, tamam-S8 obstaculos ao desenvolvimento do

pais. as recurSDS que poderiam ser captados com 0 investimento, tanto nacionais como

estrangeiras, sao inibidos. Isto paraHsa a reconstrw;ao das vias ferreas, das estradas,

das torres de alta tensao e das vias fluviais.

Ocorre, ainda 0 exodo rural. 0 abastecimento de energia e agua ficam

prejudicados e os medicamentos e outros bens tardam a ehegar ao destino, ou sequer

chegam, em razao das difieuldades de transporte. Muitas vitimas das minas ficam

impedidas de reeeber 0 devido tratamento. A somatoria destes problemas ocasiona 0

94CICV. Angola: Relat6rio Anual de Atividades.2000. Disponivel em: < http:lAvww,icrc.org> . Acesso em:
08 Nov.2003.
~INSTITUTO NACIONAL DE REMO~Ao DE OBSTAcULOS E ENGENHOS EXPLOSIVOS. Minas
Teffestres. DisponiveJ em: < http:lAvww-inaroee.ebonet.net>. Acesso em: 24 Nov.2003.
96SCHELP, Diogo. Os Caqadores de Minas. Revista Veja: 25 Fev.2004.p.56.
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caes no sistema de saude e prejudica, OU ate me sma, impede em muitos cases, a

prestagao da ajuda human ita ria eficaz como aquela prestada pelo Comit" da Cnuz

Vermelha. Enfim, 0 subdesenvolvimento do pais e agravado pelo problema das minas.

As atividades de remoC;8odas minas consomem fundos que sao escassos em

Angola e que poderiam financiar a saude publica, a educagao e a reparagao da

infraestrutura97

Estes fatos devastadores fazem com que a desminagem humanitaria seja uma

prioridade para 0 governo de Angola e fortaleee a neeessidade das atividades do CICV

no seu territario (Ver mapa no ANEXO D).

5.3 ATIVIDADES DO CICV EM ANGOLA

As Convengoes de Genebra (1949) e seus Protocolos Adicionais (1977)

reconhecem ao clev uma serie de competencias humanitarias98 Preve, ainda, que 0

CleV tera todas as facilidades necessarias para 0 desempenho desSBS tarefas99

No casa de Angola, que passou quase tres decadas em guerra civil, as

atividades e fungoes do CICV tem sido prejudieadas devido as eondigoes preearias de

seguranc;ae 0 perigo que representam as minas antipessoal implantadas no territorio

para as pr6prios funcionarios do Comit€!o

97C1CV. Fichas Juridicas Sabre a Direilo Inlemacional Humanilario.1998. Disponivel em; <

http://www-icrc.org> . Acesso em; 01 Ou1.2003. 13:00:35.
98SWINARSKI, Christophe. Direito Intemacional Humanifario como Sistema de Prote<;ao Intemacional da
Pessoa Humana. Sao Paulo: Edilora Revistas dos Tribunais. 1990.p.72.
99C1CV.NomJas Fundamentais das Conven<;6es de Genebra e de seus Protoco/os Adicionais.
Genebra;CICV.1983.p.10.
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Apesar de todos os perigos e hostilidades, 0 CICV, pouco a pouco estendeu

seu perimetro operacional e teve acessD as zonas ate entaD conturbadas 100

As atividades do CICV em Angola durante 0 conflito interno estavam

amparadas pelo artigo 3°, comum as quatro Conven<;oes de Genebra e as Estatutos do

Movimento. Com jsso pode oferecer seus servic;os as pessoas detidas101 para impedir

maus tratos, melhorar as condi96es de deten<;ao e restabelecer as elos familiares das

pessoas privadas de Iiberdade102. No cumprimento destas func;:oes, atuou, ainda,

reunindo pessoas e crian,as dispersas pelo conflito. Em 1999 reuniu 14 pessoas e 5

crianC;8S com seus familia res 103

A missao de proteger e assistir as viti mas de urna forma neutra e imparcial

possibilitou que as servic;:os de sauda no pais fassem assegurados com fornecimento

de material medico, cirurgico e apoio tecnico. 0 clev realizou, tambem, em conjunto

com 0 Ministerio da Saude de Angala, um trabalha de assistencia sanitaria basica para

as pessoas deslocadas, enviau material medica para atender feridas, abasteceu pastas

de saude da Cruz Vermelha com medicamentos e manteve postas de saude nos

acampamentos 104.

Com a economia do pais debilitada por anos de conflitos e pelos campos

minados, a metodo seguido pelo clev para cabrir as necess;dades das pessoas e

ajudar na sua autonomia 105, fo; 0 de distribuir, sempre que posslvel, os artigos de

primeira necessidade. Para tanto, forneceram cestas basicas, enviaram assistencia

lOOld.Angola: Relat6rio Anual de AtivkJades,2000. Disponivel em: < http://www,icrc.org> . Acesso em: 08
Nov.2003.
lOllbid.
'02'd.Oescubra 0 elev. Geoebra: CICV,2001.p.25.
loo,d. Angola: Relat6rio Anual de Atividades.2000. Disponivel em: < http://www.icrc.org> Acesso em: 08
Nov.2003.
l04lbid.

loold. Descubra 0 C/CV. Genebra: CICV,2001.p.29-30.
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alimentar mensal para pacientes e promoveram programas de multiplica980 de

sementes para ajudar na autonomia da alimentayao das familias 106.

o CICV, para proporcionar em Angola 0 acesso a agua, melhorar os niveis de

higiene e proteger 0 meio ambiente, realizou a recuperac;ao do sistema de fornecimento

de agua pataver no hospital de Huambo, coordenou e executau programas sanitarios

para melhorar a quantidade e a qualidade de agua potavel nos acampamentos, plantou

arvores nas regiaes de Huambo e de Kuito para fornecer madeira e frulas a populac;ao,

tambem frear a erosao, fomecendo assistancia agricola 107.

Para as feridos infligidos pelas minas antipessoal fcram distribuidos

componentes ortopedicos. Aumentou~se a produC;80 de proteses possibilitando 0

acessa as pessoas mutiladas, assim como, foram refeitas as proteses antigas daqueles

que ja as possuiam 106.

o CICV dirigiu trabalhos de avaliar;ao sabre as incidentes ocasionados pelas

minas e buscou encontrar solw;6es tecnicas e econ6micas para evitar os perigos de

viver num meio infestado por minaslO9. Em 1999,0 CICV organizou uma exposir;ao de

fotografias sobre os perigos das minas antipessoal perante um publico de mais de

6.000 pessoas, informou os perjgos das minas atraves de representar;5es musicais e

teatrais e mostrou a importancia do Tratado de OttawallO

o CICV lanr;ou uma campanha internacional denominada "Acabemos com as

Minas Terrestres", com a finalidade de conscientizar a opiniao publica e con tar com

l06rd. Angola: Relat6n"o Anuaf de Atividades.2000. Disponiver em: < http://Www.iere.org> . Aeesso em: 08
Nov.2003.
lO7rbid.
looJbid.

l00rd. Deseubra 0 CICV. Genebra: CrCV,2001.p.38.
110rbid. Angola: Relat6rio Anual de Atividades. 2000. DisponiveJ em: < http://wv.Iw.icrc.org> . Acesso em:
08 Nov.2003.
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apoio politico para erradicar as minas terrestres e fomentar a ratific8c;ao do Tratado de

Ottawa.

Para tornar as regras conhecidas, 0 CICV como guardiao, promotor e

divulgador do Direito Internacional Humanitario e dos seus principios'11 promoveu, em

Angola, palestras sobre 0 DIH, sobre 0 Movimento e 0 CICV para os membros das

Fon;:as Armadas e da Policia Nacional angolana. Cumprindo, com issa, sua funC;8o de

garant!r a promOC;.3o das Convenc;oes de Genebra e seus Protocolos Adicionais 112.

Com 0 apoio do CICV, a Cruz Vermelha Angolana iniciou um programa

destinado a reduzir incidentes com muni<;:6ese minas nao detonadas, capacitando

voluntarios que atu8m junto a populayao civil local ajudando a encontrar soluc;6es para

as problemas existentes113

o trabalho realizado em Angola pelos instrutores de minas voluntarios ajudou 0

CleVe Qutrasentidades que atuam no pais a extrair urn grande numero de artefatos,

mas, 0 trabalho ainda e grande.

Sao 25 agencias governamentais e nao governamentais, nacionais e

intemacionais, agentes das na96es Unidas, alem da Cruz Vermelha, que estao

engajadas nas opera\,ces humanitarias de desminagem em Angola'14 (Ver ANEXO E).

o trabalho de desminagem humanitario realizado pelo CICV e uma resposta as

preocupa96es com 0 impacto das minas, buscando minimizar seus efeitos sobre a

popula9E1o,a economiae 0 bern estar de Angola.

IIISWINARSKI, Christophe.A Norma e a Guerra.Porto Alegre: Sete Mares Editora,1991.p.75.
112CICV. Angola: Relat6rio Anual de Atividades.2000. Oisponivel em: < http://www.icrc.org> Acesso em:
DB Nov.2003.
113ld. Angola: Prevenindo Incidentes com Minas e Munk;oes nao Detonadas.2000. Oisponivel em:
<http://WWW.iere.org> . Aeesso em: 30 Nov.2003.
1141NSTITUTO NACIONAL DE REMOc:;:Ao DE OBSTAcULOS E ENGENHOS
EXPLOSIVOS.Oesminagem. Oisponivel em: < http://wlNW.inaroee.ebonet.net> . Acesso em: 24 Nov.2003.
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Diante das estrategias do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente

Vermelho sabre minas estao sendo feitos diferentes tipos de operac;6es em Angola, tais

como:

• Levantamento dos campos de minas nao detonadas com a avaliac;ao dos

impactos nacionais, regionais e locars;

Campanha de sensibilizac;ao contra aCidentes com minas para alertar a

populaC;80do perigo e ensinar como viver com este tipo de ameac;a;

• Marc8C;c3odos campos minados com a sinalizac;ao das areas com perigos

de minas; e

• A destruic;ao das minas e limpeza segura dos campos de minas naG

detonadas 115;

A este ponto, fica evidente como 0 problema das minas em Angola trouxe a

necessidade do trabalho do CICV e a import;mcia da ratifica,ao e aplica,ao do Tratado

de Ottawa no pais.

5.4 RATIFICAc;:Ao DO TRATADO DE OTTAWA

Angola participou aHvamente durante as fases preparat6rias do Tratado de

Ottawa sabre minas antipessoal. Durante a cerim6nia de assinatura do tratado,

Georges Chikote (Vice-Ministro Angolano dos Neg6cios Estrangeiros) declarou:

Ser natural de Angola, pais vitima das minas, e estar presente neste dia
importante, a cerimonia de assinatura, e nao s6 uma realizar.;:ao logica
para 0 meu govemo como tambem uma oportunidade para sublinhar as
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expectativas das milhares de crian((as, homens e mulheres angolanos
que sao vitimas desta arma mortal, destrutiva e covarde [...J Foi
principalmente em nome de todas essas pessoas que meu governo
assumiu um forte compromisso no senlido de alcam;:ar uma proibiyao
global das minas terrestres antipessoal [...J Antes de concluir, goslaria
de repetir que 0 governo an90lano esta pronto para cooperar, como
sempre cooperou com comunidade internacional e com lodos
associados a esle Tratado que realmente querem que ele seja
implementado em todo terriIorio an90lano, incluindo as areas sob 0
centrale da UNITA, de forma a alcanyarrnos uma paz 10lal116

Apesar do govemo Angolano ter assinado 0 Tratado de Ottawa em 1997, este

foi ratificado apenas em 5 de julho de 2002117 (Ver ANEXO F). Frisa-se que a carta

constitucional angolana determina que as Tratados lnternacionais devem ser

referendados pela Assembleia Nacional antes de serem ratificados pelo Presidente da

Republical18.

Este Tratado serve como uma luz de esperanc;a para percorrer um longo

caminho de remoc;ao campi eta das minas antipessoal no pais acreditando que para

atingir 0 objetivo e indispensavel um processo juridico como 0 Tratado de Ottawa' 19.

116Human Rights Watch. Angola Explicada: Ascensao e Queda do Processo de Paz de Lusaka.
!Jisponivel em: < http://www.hrw.org> . Acesso em: 20 Mar.2004.
117CICV. Firmas, ratificacianes yadhesianes em la Caflvenci6n de 1997 sabre /a prohibicicion de/emplea,
a/macenta. producci6n y tranferencia de las minas anlipersonal y sobre su desiruicci6n.2003. Disponivel
em: < http:ltwww.icrc.org> . Acesso em: 08 Nov.2003.
118Lei constilucional [...1 Artigo 66° 0 Presidente da Republica tern as seguintes competencias [...] x)
ratificar as tratados intemacionais depois de devidamente aprovados. e assinar as instrumentos de
aprova«ao dos demais tratados em fonna simplificada; (... ) Artigo 88" Compete a Assembleia Nacional
I..·]k) aprovar as tralados inlemacionais que versem materia da sua competencia legislativa absoluta,
bern como tralados de paz de participa«ao de Angola em organiza«oes internacionais, de retifica«ao de
fronteiras, de amizade, de defesa, respeitando assunlos mUitares e quaisquer QuIros que 0 Governo Ihe
submeta; (... ) REPUBLICA DE ANGOLA. Leis. Disponivel em:<http://www.cQmissao~constitucional.gv.ao.
Acesso em: 23 MaL 2004.
1191d. Angola: Ratifica~ao do Tralado de Ottawa.2000. Disponivel em: < http://www.icrc.org> . Acesso em:
08 Nov.2003.
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6 CONCLUSAO

Visando diminuir as efeitos negativos de urn conflite armada, principalmente

sobre a popula,ao civil, 0 Comile Inlemacional da Cruz Vermelha (CICV) inlervem

como guardiao do Oifeito Intemacional Humanitario e sujeito do Oifeito Internacional

Publico, buscando proteger a pessoa e reprimindo 0 usa de determinados armamentos.

o CICV atua diretamente em cerea de 79 paises com previsao orc;amentaria

que the permite realizar operac;6es de campo e manter a sua sede. Dentre as vertentes

de alua,ao do CICV esla 0 problemadas minas anlipessoal.

Ainda que as minas antipessoal nao sejam as unicas causas de violac;5es do

Oifeito Humanitario, a sua utiliz8c;:8.0 tern conseqLH~ncias dramaticas para as populac;oes

atingidas, como e 0 casa do povo angolano.

A participa,ao do CICV no locanle as minas em Angola lem por finalidade

conscientizar as comunidades que vivem em zonas minadas para que adaptem seu

comportamento, coletar dados sabre incidentes ocasionados par minas, apoiar

prontamente na remoc;ao de minas, remeter informa90es das necessidades de

assistencia humanitaria, reduzir a numero de vftimas de minas, fomentar solu90es a

curto e a longo prazo, e par fim, ser um el0 entre as comunidades afetadas pelas minas

com a Cruz Vermelha.

As terriveis conseqOencias humanitarias do emprego de minas antipessoal e

outras armas que causam sofrimentos desnecessarios fizeram com que a maioria dos

Estados que formam a comunidade internacional implementassem instrumentos

juridicos para sua proibiyBO e sua elimina980. 0 principal tratado internacional acerca

de minas anlipessoal e 0 Tralado de Oltawa. Angola e signalario desle Iralado e sendo
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urn dos paises do mundo mais atingidos pelo problema deve implementar a legisl89aO

necessaria para que as dispositivos do tratado sejam aplicados efetivamente.

o CICV teve, e continua a ter, urn papel fundamental na prote~ao dos principios

do Direito Internacional Humanitario em Angola, principalmente na promoC;8o de uma

ajuda eficaz contra 0 perigo das minas na regiao e a verific8C;80 da implementac;ao do

Tratado de Ottawa. Traz 0 alento a populac;ao propiciando assistencia, cirurgias

ortopedicas, cuidados aos mutilados, agua e servic;os de infra-8strutura, servic;:os de

saude, opera<;6es de desminagem humanitaria, campanhas de sensibiliz8c;oes,

demarc8c;ao dos campos minados, limpeza das minas e engenhos nao detonados e a

divulgaC;8o da importancia das normas do Oireito Internacional Humanitario e do

Tratado de Ottawa.

Encontra muitos obstaculos na consecuyao de seus fins, nao s6 em funyao das

barreiras dos campos min ados ou da desinfonnayao da populac;ao, como tambem, em

razao de interesses estatais que muitas vezes predominam sobre 0 direito. Nao

obstante, a nobreza do objetivo do CICV permanece e da fnutos saudaveis em Angola.
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+ Emblcma dill cruz vermelha sobre fundo branco

c
Emblcma do crescente vermelho sobre fundo branco

~
Emblema do lelio e 501vetmelhos sobre (undo branco
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ANEXO B - Tratado de Ottawa

Convenc;;ao sabre a Proibic;;ao do Usa, Armazenamento, Produc;;ao e Transferencia
de Minas Antipessoal e sabre sua Oestruic;;ao

Preambulo

Os Estados Partes,

Decididos a p~r fim ao sofrimento e as mortes causadas por minas antipessoal, que
matam au mutilam centenas de pessoas todas as semanas, na sua majaria cidadaos
inocentes e indefesos e especiaJmente crianC;8s, obstruem 0 desenvolvimento
econ6mico e a reconstruc;ao, inibem a repatriac;ao de refugiados e de pessoas
deslocadas intemamente e ocasionam Qutras consequencias severas por muitos anos
ap6s sua colocac;~IO,

Acreditando ser necessaria fazer 0 maximo para contribuir de maneira eficiente e
coordenada a fim de enfrentar 0 desafio de remover as minas antipessoal colocadas em
todo 0 mundo e assegurar sua destrui9ao,

Desejando fazer 0 maximo na prestayao de assistencia para a tratamento e a
reabilitar;80, incluindo a reintegrar;8o social e economica, de vitimas de minas,

Reconhecendo que uma proibi980 total das minas antipessoal seria tambem uma
importante medida de constru98o de confian9a,

Acolhendo a ado<;iio do Protocolo sobre Proibigoes e Restrigoes ao Emprego de Minas,
Armas de Armadilha e Qutros Artefatos, conforme emendado em 3 de maio de 1996 e
anexado a Conven98o sabre Proibi90es ou Restri90es ao Emprego de Certas Armas
Convencionais que Possam Ser Excessivamente Noeivas au Ter Efeitos
Indiscriminados, e instando a pronta ratific8!;80 desse Protocolo por todos as Estados
que ainda nao a ten ham feito,

Acolhendo tamMm a Resolu<;iio 51/45 S, de 10 de dezembro de 1996, da Assembleia-
Geral das Na90es Unidas, que exorta todos as Estados a buscar com empenho urn
acordo internacional efieaz e juridicamente vinculante para proibir a usa,
arrnazenamento, produr;8o e transferemeia de minas terrestres antipessoal,

Acolhendo, ademais, as medidas tomadas durante as ultimos anos, tanto
unilateral mente quanta multilateraimente, visando a proibir;ao, restri9ao ou suspensao
do usa, armazenamento, produ980 e transferencia de minas antipessoal,

Enfatizando a papel da consciencia publica na promo98o dos principios humanitarios,
conforme evidenciado pelos ape los a proibi9c30 total de minas antipessoal, e
reconhecendo os esforgos envidados para tal fim pela Cruz Vermelha Internacional e
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pelo Movimento do Crescente Vermelho, a Campanha Internacional para a Proibi<;80 de
Minas e numerosas Qutras organiza<;5es nao-governamentais em todo a mundo,

Recordando a Oeclarag.03o de Ottawa, de 5 de outubro de 1996, e a Oeclaray8o de
Bruxeias, de 27 de junho de 1997, que instam a comunidade internacionai a negociar
urn acordo intemacional juridicamente vinculante que proiba a usa, armazenamento,
prodU<;80 e transferemcia de minas antipessoal,

Enfatizando a convenjencia de atrair a adesao de todos as Estados a esta Convenc;ao e
determinados a trabalhar tenazmente para promover sua universallzag.ao em todos as
foros relevantes, incluindo, entre Qutros, as Na<;6es Unidas, a Conferencia do
Desarmamento, organiza.yoes e grupos regionais e conferencias de revisao da
Convenyao sobre Proibiyoes ou Restriyoes ao Emprego de Certas Anmas
Convencionais que Possam Ser Excessivamente Nocivas au Ter Efeitos
Indiscriminados,

8aseando-se no principia do direito internacional humanitario de que 0 direito das
partes em um conflite armada de escolher metod os ou meies de combate nao e
ilimitado, no principia que proibe 0 usa, em conflitos annados, de armas, projeteis ou
materia is e metodos de combate de natureza tal que causem danos superfluos OU
sofrimento desnecessario e no principia de que uma distin<;:8o deve ser estabelecida
entre civis e combatentes,

Acordaram 0 seguinte:

Artigo 1

Obrigayoes gerais

1. Cada Estado Parte S8 compromete a nunca, sob nenhuma circunstfmcia:

a) usar minas antipessoal;

b) desenvolver, produzir au de qualquer Dutro modo adquirir, armazenar, manter au
transferir a quem quer que seja, direta au indiretamente, minas antipessoal;

c) ajudar, encorajar au induzir, de qualquer maneira, quem quer que seja a participar
em qualquer atividade proibida a um Estado Parte de acordo com esta Conven9~1O.

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir ou assegurar a destruiyao de todas as
minas antipessoal de acordo com as disposit;6es desta Canven9ao.

Artigo 2

Definit;6es
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1, Par "mina antipessoal" entende-se urna mina concebida para explodir em
conseqOemcia da present;a, proximidade ou contata de uma pessoa e que incapacite,
fira au mate uma au mais pessoas. Minas concebidas para serem detonadas pela
presenya, proximidade au contata de urn veicul0, e nae de uma pessoa, que sejam
equipadas com dispositivos antimanipula98o, nao sao consideradas minas antipessoal
por estarem assim equipadas.

2. Por "mina" entende-S8 urn artefato explosivo concebido para ser colocado sob, sabre
au pr6ximo ao chao ou a Dutra superficie e explodir em consequemcia da presenc;a,
proximidade au cantato de uma pessoa au veiculo.

3. Por "dispositiv~ antimanipulac;ao" entende-s8 urn mecanismo destinado a proteger a
mina e que e parte dela, esta fixado ou conectado a ela ou colocado sob a mina e que e
ativado quando se tenta manipula·la ou intencionalmente perturbar seu funcionamento
de alguma outra tonna.

4. Por "transferemcia" entende·se, alem do traslado fisico de minas antipessoal para
dentro ou fora de territerio nacional, a transferencia do titulo ou do controle de minas,
mas nao a transferEmcia de territorio em que haja minas antipessoal colocadas.

5. Por "area minada" entende·se uma area que e perigosa em funyao da presenya de
minas ou da suspeita de sua presen<;a.

Artigo 3

Exceyoes

1. Nao obstante as obrigayoes gerais contidas no Artigo 1, a reteny!3o ou transferencia
de uma quantidade de minas antipessoal necessaria ao desenvolvimento de tecnicas
de detecyao, desminagem ou destruiyao de minas e permitida. A quantidade destas
minas nao deve exceder 0 numero minimo absolutamente necessario aos propositos
aeima mencionados.

2. A transferencia de minas antipessoal para fins de sua destruiyao e permilida.

Artigo 4

Destruiyao de Minas Antipessoal Armazenadas

Exceto pelo disposto no Artigo 3, cada Estado Parte compromete-se a destruir OU
assegurar a destruiyao de tad as as minas antipessoal armazenadas de que seja
proprietario ou detentor ou que estejam sob sua jurisdiy80 ou controle 0 quanta antes e
no mais tardar ate quatro anos apes a entrada em vigor desta Convenyao para aquele
Estado Parte.

Artigo 5
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Destruiy80 de Minas Antipessoal em Areas Minadas

1, Cada Estado Parte compromete-se a destruir ou assegurar a destrui980 de todas as
minas antipessoal em areas minadas sob sua jurisdic;ao OUcontrole 0 quanta antes e no
mais tardar ate dez anos ap6s a entrada em vigor desta Conven\Oiio para aquele Estado
Parte.

2. Cada Estado Parte S8 esfon;an3 para identificar todas as areas sob sua jurisdi9ao au
controle nas quais S8 saiba ou S8 suspeite haver minas antipessoal coJocadas e devera
assegurar a quanta antes que todas as areas minadas sob sua jurisdi980 au controle
em que haja minas antipessoal tenham seu peri metro marcado, vigiado e protegido par
cercas ou outros meios, a fim de assegurar a efetiva exclusao de civis ate que todas as
minas antipessoal contidas naquelas areas ten ham sido destruidas. A marcaC;8o devera
obedecer, no mfnimo, aos padroes estabelecidos pelo Protocolo de Proibiyoes e
Restric;oes ao Emprego de Minas, Affilas de Armadilha e Quiros Artefatos, conforme
emendado em 3 de maio de 1996, anexado a Conveny80 sobre Proibi<;oes ou
Reslri<;oes ao Emprego de Certas Affilas Convencionais que Possam Ser
Excessivamente Nocivas ou Ter Efeitos Indiscriminados.

3. Se um Estado Parte acredita que nao sera capaz de destruir ou assegurar a
destruiy80 de todas as minas antipessoal a que se faz menc;ao no paragrafo 1 dentro
daquete periodo de tempo, pod era solicitar a Reuniao dos Estados Partes ou a
Conferemcia de Revisao a prorrogayao do prazo para completar a destruiyao daquelas
minas antipessoal por urn perfodo de ate dez anos.

4. Cada solicita<;80 devera conter:

a) A dura\Oiio da prorroga,ao proposta;

b) Uma exp1ical'ao detalhada das razoes para a prorroga,ao proposta, incluindo:

i) A prepara,ao e a situa,ao do trabalho conduzido no ambito de programas nacionais
de desminagem;

Ii) Os meios financeiros e tecnicos de que dispoe 0 Estado Parte para a destrui<;ao de
todas as minas antipessoal; e

iii) As circunstancias que restringem a capacidade do Estado Parte de destruir todas as
minas antipessoal em areas minadas;

c} As implica<;oes humanitarias, socia is, econ6micas e ambientais da prorrogac;ao; e

d) Quaisquer oulras informac;oes relevantes para a sOlicitac;ao de prorrogac;ao pro posta.

5. A Reuniao dos Estados Partes ou a Conferencia de Revisao deverao, levan do em
considerac;ao as falores contidos no paragrafo 4, avaliar a solicitayao e decidir par
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maiaria de votos dos Estados Partes presentes e votantes S8 aceita a solicita980 de um
period a de prorrogayc3o.

6. Tal prorrogac;ao poder<~ ser renovada mediante a apresentaryc30 de nova solicita.yao,
de acordo com os paragrafos 3, 4 e 5 deste Artigo. Ao solicitar novo peri ado de
prorrogaC;8o, a Estado Parte devera 5ubmeter informaC;:8o adicional relevante sabre 0
que foi realizado durante 0 periodo previo de prorrogac;ao de acordo com este Artigo.

Artigo6

CooperaC;80 e Assistencia Intemacional

1. No cumprimento de suas obrigac;:oes de acordo com esta ConvenC;8o, cada Estado
Parte tern a direito de solieitar e reeeber assistencia, quando factfvel, de Qutros Estados
Partes na medida do passive I.

2. Cada Estado Parte compromete-se a facilitar 0 intercambio mais amplo possivel de
equipamento, materia is e informaC;8o cientifica e tecno[ogica relacionados a
implementac;:ao desta ConvenC;:8o e tera dire ito a participar desse intercambio. Os
Estados Partes nao imporao restrir;6es indevidas ao fomecimento, para fins
humanitarios, de equipamento de desminagem nem de informac;:6es tecnol6gicas
correspondentes.

3. Cada Estado Parte em condic;:6es de faze-Io proporcionara assistencla para 0
tratamento e a reabilitac;:ao de vitimas de minas e sua reintegrac;ao social e economica,
bern como para programas de conscientizac;:aa sobre minas. Tal assistencia podera ser
prestada, inter alia, por intermedio do sistema das Na¢es Unidas, de organizac;6es OU

instituic;6es intemacionais, regianais au nadanais, do Comite Internacional da Cruz
Vermelha, das sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vel1l1elho e de
sua Federac;:ao Internacional, de organizac;6es nao-governamentais ou em base
bilateral.

4. Cada Estado Parte em condic;:oes de faze-Io proporcionara assistEmcia a
desminagem e a atividades relacionadas. Tal assistencia sera prestada, inter alia, par
intermedla do sistema das Nac;:6es Unidas, de organizac;:6es ou instituic;6es
intemacionais ou regionais, de organizac;6es au instituic;6es nao-govemamentais ou em
base bilateral au ainda mediante contribuic;:6es para 0 Fundo Fiduciario Voluntario das
Nac;6es Unidas para Assistencia a desminagem au para outros fundas regionais que se
ocupem deste tema.

5. Cad a Estado Parte em condic;6es de faze-Io proporcionara assistencia para a
destruic;ao de minas antipessoal annazenadas.

6. Cada Estado Parte compromete-se a fomecer informac;:oes it base de dados sobre
desminagem estabelecida no sistema das Nac;:6es Unidas, especialmente informac;6es
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relacionadas aos diversos meies e tecnologias de desminagem e listas de especialistas,
de 6rga05 especializados ou pontos nacionais de cantata sobre desminagem.

7. AS Estados Partes podem solicitar as Nagoes Unidas, organizac;6es regionais, Qutros
Estados Partes OU Qutros foros intergovemamentais au nao-governamentais
competentes que assistam suas autoridades na elaborac;ao de urn programa nacional
de desminagem a tim de determinar, inter alia:

a) A extensi30 e 0 alcanee do problema das minas antipessoal;

b) Os recursos financeiros, tecnologicos e humanos requeridos para a implementac;ao
do programa;

c) 0 numero de anas estimado necessaria para destruir todas as minas antipessoal em
areas min ad as sob jurisdi9ao ou controle do Estado Parte em questao;

d) Atividades de conscientiza<;ao sobre minas a fim de reduzir a incidencia de
ferimentos au mortes atribuiveis a minas;

e) Assistencia a vitimas de minas;

f) 0 relacionamento entre 0 Govemo do Estado Parte em questao e as entidades
governamentais, intergovernamentais ou nao·governamentais pertinentes que
trabalharao na implementa<;ao do programa.

8. Cada Estado Parte que preste au receba assistencia de acordo com as dispasic;6es
deste Artiga cooperara a rim de assegurar a completa e rapida implementac;ao dos
programas de assistencia acordados.

Artigo 7

Medidas de Transparencia

1. Cada Estado Parte informara ao Secretario-Geral das Nagoes Unidas tao logo que
passivel e no rna is tardar ate 180 dias apos a entrada em vigor desta Convenc;ao para
aquele Estado Parte sobre:

a) As medidas de implementaC;80 nacionais referidas no Artigo 9;

b) 0 total de minas antipessoal armazenadas que possua ou detenha ou que esteja sob
sua jurisdic;ao au controle, inclusive especificac;ao de tipo, quantidad8 8, 58 possivel,
numeros de late de cada tipo de mina antipessoal armazenada;

c) Na medida do possivel, a localizac;ao de todas as areas minadas sob sua jurisdi<;80
au controle que cantenham ou que se suspeite contenham minas antipessaal, incluindo
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o maximo passivel de detalhes relativos ao tipo e a quantidade de cada tipo de mina
antipessoal em cada area minada e quando foram colocadas;

d) Os tipas, quantidades e, S8 passivel, numeros de late de todas as minas antipessoal
retidas au transfendas para 0 desenvolvimento de tecnicas de detec<;8o, desminagem e
destrui<;8o de minas e para 0 treinamento nessas tecnicas, au transferidas com 0

prop6sito de destruig8o, assim como as instituic;6es autorizadas par urn Estacto Parte
para manter ou transferir minas antipessoal, conforme 0 disposto no Artigo 3;

e) A situac;ao de programas para a converseo ou fechamento de instala<;oes produtoras
de minas antipessoal;

f) A situac;ao de programas para a destruic;ao de minas antipessoal de acordo com a
disposto nos Artigos 4 e 5, incluindo detalhes dos metod os que serflo us ados na
destrui9Bo, a localiza9ao de todos os lugares onde se efetuara a destrui9BO e os
padr6es ambientais e de seguran9a aplicaveis a serem observados;

g) Os tipos e quantidades de todas as minas antipessoat destruidas ap6s a entrada em
vigor desta Conven980 para aquele Estado Parte, incluindo a especifica980 da
quantidade de cada tipo de mina antipessoal destruida, conforme 0 disposto nos Artigos
4 e 5, respectivamente, assim como, se passive I, as numeros de lote de cada tipo de
mina antipessoal no caso de destrui980 de acordo com a disposto no Artigo 4;

h) As caracteristicas tecnicas de cada tipo de mina antipessoal produzida, ate onde S8

conheya, e daquelas que, no momento, urn Estado Parte possua ou detenha,
fomeeendo, quando possivel, informa90es que possam faeilitar a identifieac;ao e a
elimina980 de minas antipessoal; no minima, essa informa98o deve incluir dimensoes,
espoletas, conteudo explosivo, eonteudo metalico, fotografias colorrdas e outras
informa96es que possam facilitar a desminagem; e

i) As medidas tomadas para alertar a populayao de modo imediato e eficaz quanto a
todas as areas identificadas conforme 0 disposto no paragrafo 2 do Artigo 5.

2. A informac;ao fomecida em conformidade com este Artigo sera atualizada pelos
Estadas Partes anualmente, eobrindo 0 ultimo ano civil, e eomunicada ao Secretario-
Geral das Na<;iies Unidas no mais tardar ate 30 de abril de cada ano.

3. 0 Secretario-Geral das Nac;6es Unidas transmitira todos os relatorios recebidos aos
Estados Partes.

Artigo 8

Facilital'ao e Esclarecimento do Cumprimento

1. Os Estados Partes coneordam em consultar-se mutua mente 8 em cooperar no que
dlz respeito a implementa980 das provisoes desta Convenc;ao e a trabalhar juntos em
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espirito de cooperac;ao para facilitar 0 cumprimento pelos Estados Partes de suas
obrigac;6es de acordo com esta Convenc;ao.

2. Se urn au mais Estados Partes desejam esclarecer e procuram resolver quest6es
relacionadas aD cumprimento das provisoes desta Convenc;ao par Dutro Estado Parte,
pod em submeter, par intermedia do Secretario-Geral das Nac;6es Unidas, uma
Solicita,iio de Esclarecimento daquele assunto aquele Estado Parte. Essa solicita,iio
devera ser acompanhada de toda informaC;8o apropriada. Os Estados Partes deverao
abster-se de responder a Solicitac;6es de Esclarecimento infundadas, evitando-se
abuSD. Urn Estado Parte que receba uma Solicitac;ao de Esclarecimento fornecera 80
Estado sOlicitante, par intermedio do Secretario-Geral das Nac;6es Unidas e no prazo de
28 dias, toda informa9ao que ajude a esclarecer 0 assunto em questao.

3. Se 0 Estado Parte solicitante nao receber uma resposta por intermedio do Secreta rio-
Geral das Nayoes Unidas no prazo mencionado au se considerar a res posta a
Solicitayao de Esclarecimento insatisfat6ria, podera submeter a assunto, por intermedio
do Secretario-Geral das Nay6es Unidas, a proxima Reuniao dos Estados Partes. 0
Secretario-Geraldas Na,aes Unidas devera transmitir essa demanda, acompanhada de
toda informa9aO apropriada pertinente a Solicita98o de Esclarecimento, a todos as
Estados Partes. Toda essa informa9ao devera ser transmitida ao Estado Parte
sol1citado, que tera direito a resposta.

4. Enquanto estiver pendente qualquer reuniiio dos Estados Partes, qualquer dos
Estados Partes afetados pOdera solicitar aD Secretario-Geral das Nayoes Unidas que
exer9a seus bons oficios para facilitar a esclarecimento solicitado.

5. 0 Estado Parte solicitante pode prop~r, por intermedio do Secretario-Geral das
Nac;6es Unidas, a convocayao de uma Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes para
considerar a ass unto. 0 Secretario-Geral das Na<;6es Unidas devera entao comunicar a
tad os as Estados Partes essa proposta e toda informay30 apresentada pelos Estadas
Partes afetados, salicitanda-Ihes que indiquem se sao favoraveis a realizayao de urna
Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes, a fim de considerar 0 assunto. Se dentro de
14 dias da data da comunica<;Eio houver pel a men as um ter90 dos Estados Partes a
favor da Reuniao Extraordinaria, a Secretario-Geral das Na90es Unidas convocara a
Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes dentro dos 14 dias seguintes. 0 quorum
para essa Reuniao requerera a presenya da maioria dos Estados Partes.

6. A Reuniao dos Estados Partes au a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes,
conforme a casa, devera, em prirneiro lugar, determinar se e a caso de prosseguir na
considera980 do ass unto, levan do em conta toda informa980 apresentada pelos
Estados Partes afetados. A Reuniao dos Estadas Partes au a Reuniao Extraordinaria
dos Estados Partes devera envidar todo esforyo para tamar uma decisao par consenso.
Se, apesar de todos as esfor90s, nao se chegar a um acordo, a decis80 sera tomada
par maioria dos Estados Partes presentes e votantes.

7. Todos os Estados Partes cooperariio plenamente com a Reuniao dos Estados Partes
au a Reuniao Extraordinaria dos Estadas Partes para que se leve a cabo a revisaa do
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ass unto, incluindo quaisquer miss6es de esclarecimento de fatos autorizadas de acordo
com 0 pan3grafo 8.

8. Caso se requeiram maiores escJarecimentos, a Reuniao dos Estados Partes au a
Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes autorizara uma missao de esclarecimento
de fatos e decidira sabre seu mandata par maiaria dos Estados Partes presentes e
votantes. A qualquer momento, 0 Estado Parte solicitado poderc3 convidar a seu
territ6rio uma missao de esclarecimento de fatos. Essa missao sera realizada sem uma
decisao da Reuniao dos Estados Partes au da Reuniao Extraordinaria dos Estados
Partes que a autorize. A missao, composta par urn maximo de nove especialistas,
designados e aprovados de acordo com as paragrafos 9 e 10, poden~ recolher
informac;oes adicionais in situ ou em outros locals sob jurisdic;ao ou controle do Estado
Parte solicitado diretamente relacionados a alegada questao de cumprimento.

9. 0 Secretario-Geral das Na<;oes Unidas preparara e mantera atualizada uma lista de
nomes, nacionalidades e outros dad os pertinentes de especialistas qualificados
recebidos dos Estados Partes e a comunicara a todos os Estados Partes. Qualquer
especialista incluido na lista sera considerado designado para todas as missoes de
esclarecimento de fatos, a nao ser que um Estado Parte declare por escrito recusar sua
designa<;ao. No easo de recusa, a espeeialista nao participara em missoes de
esclarecimento de fatos no territorio ou em qualquer outro lugar sob a jurisdi<;ao ou
controle do Estade Parte recusante, se a recusa tiver side declarada anteriormente a
indicayao do especialista para tais miss5es.

10. No momento em que reeeba uma solieitayao da Reuniao dos Estados Partes ou de
urna Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes, 0 Secretario-Geral das Nayoes
Unidas, apes consultas com 0 Estado Parte solicitado, indicara os membros da missao,
incluindo seu chefe. Nacionais de Estados Partes solicitantes da missao de
esclarecimento de fatos ou diretamente afetados par ela nao poderao ser indieados
para a missao. Os membros da missao de esclarecimento de fatos gozarao de
privilegios e imunidades conforme a disposto no Artigo VI da Convenyao de Privilegios
e Imunidades das Na,oes Unidas, adotada em 13 de fevereiro de 1946.

11. Apos aviso de pelo menos 72 horas, os membros da missao de esclarecimento de
fatos deverao chegar ao territerio do Estado Parte solicitado a quanto antes. 0 Estado
Parte solicitado tomara as medidas administrativas necessarias para receber,
transportar e acomodar a missao e sera responsavel par garantir ao maximo passivel a
seguranya da missao enquanto ela se encontrar em territerio sob seu controle.

12. Sem prejuiza da soberania do Estado Parte solicitado, a missao de esclarecimento
de fatos paden~ trazer ao territorio do Estado Parte solieitado 0 equipamento
necessaria, que sera usado exclusivamente para recoJher informa<;.9o sabre a alegada
questeo de cumprimento. Anteriormente a sua chegada, a misseo informara 0 Estado
Parte solicitado do equipamento que pretende utilizar durante a realiza9ao da missao
de esclarecimento de fatos.
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13. 0 Estado Parte solicitado envidara todos os esforgos para assegurar que seja dada
a missaa de esclarecimento de fatos a oportunidade de falar com todas as pessoas que
possam fomecer informa<;oes relacionadas a alegada questao de cumprimento.

14.0 Estado Parte solicitado assegurara a missao de esclarecimento de fatos acesso a
todas as areas e instalac;5es sob seu controle em que fatos pertinentes a questa a de
cumprimento possam supostamente ser levantados. 0 acesso estara sujeito a
quaisquer arranjos que a Estado Parie solicitado considere necessarios para:

a) A proteyao de equip amenta, informaC;:8o e areas sensiveis;

b) A protec;ao de quaisquer obrigac;6es constitucionais que 0 Estado Parte solicitado
possa ter com respeito a direitos de propriedade, busca e apreensao au outros direitos
constitucionais; au

c) A proteyao e seguranc;a fisicas dos membros da missao de esclarecimento de fatos.

Caso 0 Estado Parte solicitado faya esses arranjos, ele devera envidar todos as
esfon;:os possfveis para demonstrar por outros meios que cumpre com esta Convenyao.

15. A missao de esclareeimento de fatos podera pennaneeer no territ6rio do Estado
Parte solicitado por no maximo 14 dias, e em qualquer lugar especffico nao mais que 7
dias, a menos que se aeorde diferentemente.

16. Toda infonnayao fornecida em carater confidencial e nao relacionada ao tema da
missao de esclarecimento de fatos sera tratada de maneira confidencial.

17. A missao de esclarecimento de fatos comunicara 0 resultado de suas averiguac;:6es,
par intermedio do Secretario-Geral das Nac;:6es Unidas, a Reuniao dos Estados Partes
au a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes.

18. A Reuniao dos Estados Partes ou a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes
eonsiderara tad a informayao pertinente, inclusive a relat6rio apresentado pela missao
de esclarecimento de fatos, e podera solicilar ao Estado Parte solicitado que tome
medidas para resolver a questao do cumprimento em urn perlodo de tempo
deterrninado. 0 Estado Parte solicitado informara sobre todas as medidas tornadas ern
atendimento a tal solicitat;:ao.

19. A Reuniao dos Estados Partes au a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes
podera sugerir aos Estados Partes afetados modos e meios de esclarecer ainda mais
ou resolver 0 assunto em consideray8o, incluindo 0 infclo de procedimentos
apropriados em conformidade com a direito internacional. Nos casas em que se
determine que 0 assunto em questao se deve a circunstancias al9m do controle do
Estado Parte salicitada, a Reuniao dos Estados Partes au a Reuniao Extraordinaria dos
Estados Partes podera recomendar medidas apropriadas, inclusive 0 uso das medidas
de coopera98o referidas no Artigo 6,
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20. A Reuniao dos Estados Partes ou a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes
envidara todos as esfon;os para adotar as decis6es a que S8 referem os paragrafos 18
e 19 par consenso e, S8 nao houver consenso, par maiaria de dois ter905 dos Estados
Partes presentes e votantes.

Artigo 9

Medidas de Implementa~ao Nacional

Cad a Estado Parte tomara todas as medidas legais, administrativas e Qutras
apropriadas, inclusive a imposic;ao de sanc;oes penais, para prevenir e reprimir toda
atividade proibida a um Estado Parte de acordo com esta Convenc;ao executada em
territorio au par pessoas sob sua jurisdic;ao au controle.

Artigo 10

Soluc;ao de Controversias

1. Os Estados Partes S8 cansultarae e cooperarao para solucionar qualquer
controversia que possa surgir em relac;ao a aplicac;ao ou interpretac;ao desta
Conven~ao. Cada Estado Parte pod era submeter quaisquer problemas a Reuniao dos
Estados Partes.

2. A Reuniao dos Estados Partes podera contribuir para a solu<;ao de controversias por
quaisquer meios que julgue apropriados, inclusive pelo aferecimento de seus bons
oficios, instando os Estados Partes em uma cantroversia a darem inicio 80

procedimento de solu<;ao de sua escolha e recomendando um prazo para qualquer
procedimento acordado.

3. Este Artigo e sem prejuizo das disposic;:6es desla Convenc;:ao sabre facilita<;ao e
esclarecimento do cumprimenlo.

Artigo 11

Reunioes dos Estados Partes

1. as Estados Partes reunir-se-ao regularmente para considerar qualquer assunto
relativo a aplicac;:aoou a implementa<;ao desta Conven<;ao, incluindo:

a) 0 funCionamento e 0 estado desta ConvenC;:8o;

b) Assuntos suscitados pelos relatorios apresentados de acordo com as disposic;:oes
desta Convenyao;

c) Coopera<;ao e assiste!ncia intemacionais em conformidade com 0 Artigo 6;
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d) Desenvolvimento de tecnologias de desminagem;

e) As solieitac;6es dos Estados Partes a que se refere 0 Artigo 8; e

f) Oecisoes relacionadas as solicitac;6es dos Estados Partes, conforme disposto no
Artigo 5.

2. A Primeira Reuniao dos Estados Partes sera convocada pelo Secretario-Geral das
Nac;6es Unidas no prazo de um ana ap6s a entrada em vigor desta Convenc;ao. As
reunlees subseqGentes serao convocadas pelo Secretario-Geral das Nag6es Unidas
anualmente ate a primelra Reuniao de Revis§o.

3. Em conformidade com as eondic;6es definidas no Artigo 8, 0 Seeretario-Geral das
Nac;6es Unidas convocara urna Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes.

4. Os Estados nao partes desta Convenc;ao, bern como as Nac;6es Unidas, Qutras
organizac;6es au instituic;6es internacionais pertinentes, organiza<;6es regionais, 0
Camite Internacional da Cruz Vermelha e organiz8c;oes nao-governamentais
pertinentes poderao ser convidados para participar destas reuni5es como observadores
em conformidade com as Regras de Procedimento acordadas.

Artigo 12

Conferencias de Revisao

1. Uma Conferencia de Revisao sera convocada pelo Secretario-Geral das Nag6es
Unidas cinco anos ap6s a entrada em vigor desta Convengao. Conferencias de Revisao
posteriores poderao ser convocadas pelo Secretario-Geral das Nayoes Unidas se assim
solicitado par urn au mats Estadas Partes, desde que a intervalo entre Conferencias de
Revisaa nao seja menor do que cinco anos. Todos as Estados Partes desta Conven<;ao
serao convidadas para cada Confer€mcia de Revisao.

2. 0 objetivo da Conferencia de Revisao sera:

a) Revisar 0 funcionamento e 0 estado desta Conven<;8o;

b) Considerar a necessidade de posteriores Reuni5es dos Estados Partes e 0 perfodo
de intervalo entre elas a que se refere 0 paragrafo 2 do Artigo 11;

c) Tomar decis6es sobre apresentac;6es de solicitac;6es dos Estados Partes conforme
disposto no Artigo 5; e

d} Adotar, S8 necessario, em seu relatorio final conclus5es relacionadas a
implementac;ao desta Convencao.
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3. Estados nao partes desta Conven9ao, bern como as Na90es Unidas, outras
organizayoes au instituic;6es internacionais pertinentes, organizayoes regionais, a
Comite lnternacional da Cruz Vermelha e organizac;6es nao-governamentais
pertinentes poderao ser convidados para participar de cada Conferencia de Revisao
como observadores em conformidade com as Regras de Procedimento acordadas.

Artigo 13

Emendas

1. A qualquer momento apos a entrada em vigor desta Convenc;ao, qualquer Estado
Parte podera proper emend as a esta Convenva,o. Toda proposta de emenda sera
comunicacta ao Depositario, que a circulara par todos as Estados Partes e solicitara
suas opini6es quanta a conveniencia de convocar uma Conferemcia de Emenda para
considerar a proposta. Se a maiaria dos Estados Partes notificar 0 Oepositario, no mais
tardar ate 30 dias apes a circula9ao da proposta, ser a favor de prosseguir na
considera980 da proposta, 0 Oepositario convocara uma Canferencia de Emenda para
a qual todos os Estados Partes serao convidados.

2. Estados nao partes desta Conven9ao, bern como as Na¢es Unidas, outras
organizat;:6es OU institui96es internacionais pertinentes, organiza<;:6es regionais, 0
Com it€! Internacional da Cruz Vennelha e organiza96es nao-governamentais
pertinentes poderao ser convidados a participar de cad a ConferE!Ocia de Emenda como
observadores de acorda com as Regras de Procedimento acordadas.

3. A Conferencia de Emenda sera realizada imediatamente apes uma Reuniao dos
Estados Partes ou uma Conferencia de Revisao, a nao ser que a maiaria dos Estados
Partes solicite que seja realizada anteriormente.

4. Qualquer emenda a esta Conven<;:ao devera ser adotada por uma maio ria de dois
ter90s dos Estados Partes presentes e votantes na Conferencia de Emenda. 0
Depositario comunicara toda emenda assim adotada aos Estadas Partes.

5. Uma emenda a esta Convent;:ao entrara em vigor, para todos os Estados Partes
desta Conven9ilo que a tenham aceitado, no momenta em que a maiaria das Estados
Partes tiver depositado junto ao Oepos;tario os instrumentos de aceita9Bo.
Posteriormente, entrara em vigor para as demais Estados Partes na data em que
depositem seu instrumento de aceita<;:ao.

Artigo 14

Custos

1. Os custos de Reuni6es dos Estados Partes, Reuni6es Extraardinarias dos Estados
Partes, Conferencias de Revisao e Conferencias de Emendas serao arcados pelos
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Estados Partes e pelos Estados nao partes desta Convenyao que delas participem. em
conformidade com a escala de cotas das Nac6es Unidas ajustada adequadamente.

2. Os custos incorridos pelo Secretario-Geral das Nac;6es Unidas de acordo com as
Artigos 7 e 8 e as custos de missoes de esclarecimento de fatos serao arcados pelos
Estados Partes em conformidade com a escala de cotas das Naryoes Unidas ajustada
adequadamente.

Artigo 15

Assinatura

Esta Convenyao, feita em Oslo, Noruega, em 18 de setembro de 1997, esta"; aberta
para assinaturas par todos as Estados, em Ottawa, Canada, no periodo de 3 a 4 de
dezembro de 1997, e na Sede das Nayoes Unidas, em Nova lorque, de 5 de dezembro
de 1997 ate sua entrada em vigor

Artigo 16

Ratificayao, Aceitayao, Aprovayao ou Adesao

1. Esta Convenc;:ao esta sujeita a ratific8c;:ao, aceitaC;:30 au aprov8c;:ao de seus
signatarios.

2. A Convenc;c3oestara aberta a adesao de qualquer Estado que naG a tenha assinado.

3. Os instrumentos de ratific89BO, aceitar;80, aprovar;ao au adesao serao depositados
junto ao Deposita rio.

Artigo 17

Entrada em Vigor

1. Esta Convenc;ao entrara em vigor no primeiro dia do sexto mes apos 0 mes em que 0
40° instrumento de ratifica~o, aceitar;8:o, aprova~o ou adesao tenha sido deposita do.

2. Para quatquer Estado que deposite seu instrumento de ratificar;8:o, aceita9ao,
aprovac;ao ou adesao apos a data do deposito do 40° instrumento de ratificar;ao,
aceitac;ao, aprov8r;80 ou adesao, esta Convenyao entrara em vigor no primeiro dia do
sexto mes ap6s a data em que aquele Estado tiver depositado seu instrumento de
ratificac.;:.3o,aceitac;.3o, aprovac;aa au adesao.

Artigo 18

Aplicar;aa Provisoria
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Qualquer Estado podeni, no momento de sua ratifica~ao, aceita,ao, aprova~ao ou
adesao, declarar que aplicara provisonamente 0 pan3grafo 1 do Artigo 1 desta
Conven980 ate que esta entre em vigor.

Artigo 19

Reservas

Os Artigos desta Conven<;ao naD sao sujeitos a reservas.

Artigo 20

Durat;80 e Denunci8

1. Esta convenyao tera durar;:8o mmitada.

2. Cada Estado Parte tera, no exercfcio de sua soberania nacional, 0 direito de
denunciar esta Convenc;ao. E1e devera comunicar a denuncia a todos os Estados
Partes, ao Depositario e ao Conselho de Seguran~a das Na,6es Unidas. 0 instrumento
de den uncia devera jncluir uma expJicae;ao completa das razoes que motivam a
denuncia.

3. A denunci8 samenle tera efeilo seis meses apos a recep9ao do instrumento de
denuncia pelo Depositario. Se, no entante, no momento da expirac;ao desse periodo de
seis meses 0 Estado Parte denunciante estiver envolvido em conflito armado, a
denuncia nao tera efeito antes do fim do contrito annado.

4. A denuncia desta Conven9ao por um Estado Parte nao afetara de modo algum 0

dever dos Estados de seguir cumprindo com suas obriga90es decorrentes de quaisquer
norrnas pertinentes do Direito Internacional.

Artigo 21

Depositano

o Secretario-Geral das Nay6es Unidas e designado pelo presente Depositario desta
COnVen9aO.

Artigo 22

Textos AutEmticos

o original desta COnVen9aO, cujos textos em arabe, chines, ingles, frances, russo e
espanhol sao iguarmente autenticos, sera depositado junto ao Secretario-Geral das
Na,6es Unidas.
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ANEXO C - Relatorio minas terrestres e viti mas das minas em Angola

Numero de acidentes e viti mas de minas

Acidentes de minas e engenhos explosivos sao comunicado no banco de dados do INAROEE peres
militares, autoridades cillis, hospitals e ONG's trabalhando na campanha de sensibitiz8Q80 contra minas.
o valor real destes acidenles e vilimas tern side maiOr do que se comunicam au reportam

Accidentes Victimas
AnD Obsoluto Relativo Absolute Relative
< 1980 22 1.4 24 0.9
1980 -1989 126 7.8 129 4.9
1990-1997 67 4.2 71 2.7
1998 152 9.5 198 7.5
1999 554 34.5 865 32.8
2000 457 28.4 874 33.1
-15.11.2001229 14.3 477 18.1
Total 1607 100.0 2638 100.0

A tabela indica um acrescimo ligeiro do numera de acidentes reportado a INAROEE POliCOS allos
antes de 2000, ESla e a expressao confonne 0 sistema de acidente contra as minas esta
estabelecido segundo os sells relatorios ao contrario do que aconleceu estes anos pois que nem
todas as infonna~oes tem sido comunicadas.

Numero de acidentes e vitimas por provlncias

Informal,;Oes de acidenles e vitimas de minas partem de lodos os cantos do pais porem as capacidades
como informar islo variam. E importante lembrar se que 0 alual numero de acidentes e vitimas nas
provincias possa ser muilo diferenle

Total
Accidentes Vitimas

Provincia F'eq % Freq %
Bengo 38 2.4 45 1.7
Benguela 202 12.6 236 8.9
Bie 150 9.3 240 9.1
Cunene 39 2.4 54 2.0
Huambo 126 7.8 234 8.9
Huila 82 5.1 91 3.4
Kuando Kubango 185 11.5 251 9.5
Kuanza Norte 12 0.7 16 0.6
Kuanza Sui 42 2.6 55 2.1
Luanda 2 0.1 4 0.2
Lunda Norte 10 0.6 13 0.5
Lunda Sui 94 5.8 157 6.0
Malanje 228 14.2 510 19.3
Moxico 276 17.2 459 17.4



Uige
Total

121
1607

7.5
100

273 10.3
2638 100

Maior parte dos acidentes e vitimas de minas ocorreram na provincia de Malange e Moxico conforme
mostra a tabela
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ANEXO 0 - Presenga do CICV em Angola

DEMOCRATIC REPUBLIC
of tho CONGO

ATLANTIC
OCEAN

Calumbl!!

+MellOl19u;'''~~-
'Cuho~anavali •

ZAMBIA

Nglvo. ./ Cl/ANt>oCV/l1/!lGO

~""";-'--~""-.,
UAMIBIA

ICffC de!egollon ~ leRe suIHj~Ic<J(11H)n + 1ClK: offlCt/sub-ollice

W K::RC-sUPIl0l1o:l pro~lh~dor.hohc~l1lre

Simbolos
Q; Delega,.o
<E> Delega9.o regional
<f> Missao
u; Sub-delega,.o
+ Escrit6rio au presenya
~ Centro au atelier ortopedico'"
Q Entreposto
'" Hospital
'apoiado pelo CICV
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ANEXO E - Organiza90es que participam nas opera90es de desminagem
humanitiiria em Angola

26 agencias governamentais e naD governamentais, nacionais e internacionais e agencias das Na¢es
Unidas estao todos engajados nas opera90es humanitarias de desminagem em Angola.

Organization Abbreviation
Country of

Survey Awareness Clearanceorigin

ACO Angola

AOC Angola

Associacao dos Pavos AOP Angola

AFRICARE AFRICARE United Kingdom

Cap Anamour CA Portugal

CARE CARE United Kingdom

Club Jovens CJ Angola

Cruz Vermelha CV Angola

Enaxme de Ablehas EA Angola

Grupo Apoia Crianca GAC Angola

Handicap International HI France

INAROEE INAROEE Angola

INTERSOS INTERSOS Portugal

MEO Angola

Menschen Gegen Minen MGM Germany

Mine Action Group MAG United Kingdom

Ministry of Education Angola

Norwegian People's Aid NPAfAPN Norway

OHAT OHAT Angola

Paraneas Negras PN Angola

Secult SECULT Angola

Santa Barabara SIB Angola



The Halo Trust HALO United Kingdom

Trinidade Trinidade Angola

United Nations Development
UNDP UNProgram

United Nations Children's Fund UNICEF UN

World Vision WIi United Kingdom
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ANEXO F - Assinaturas, Ratificac;:6es e Ades6es ao Tratado de Ottawa

:;:;"(.c"'''' i'l.-m.'; r._~:;f:,'..~;,',r.;':'d:.c ..~i:H'
Afganist';n 11.09.2002

Albania 8.9.1998 29.02.2000

Alemania 3.12.1997 23.7.1998

Andorra 3.12.1997 29,6.1998

Angola 4.12.1997 05.07.2002

Antigua y Barbuda 3.12.1997 3.5.1999

Argelia 3.12.1997 09.10.2001

Argentina 4.12.1997 14.9.1999

Australia 3.12.1997 14.1.1999

Austria 3.12.1997 29.6.1998

Bahamas 3.12.1997 31.7.1998

Bangladesh 7.5.1998 06.09.2000

Barbados 3.12.1997 26.1.1999

Belarus 03.09.2003

Belgiea 3.12.1997 4.9.1998

Belice 27.2.1998 23.4.1998

Benin 3.12.1997 25.9.1998

Bolivia 3.12.1997 9.6.1998

Bosnia-Herzegovina 3.12.1997 B.9.1998
Botsuana 3.12.1997 01.03.2000

Brasil 3.12.1997 30.4.1999

Brunei Darussalam 4.12.1997

Bulgaria 3.12.1997 4.9.1998

Burkina Faso 3.12.1997 16.9.1998

Burundi 3.12.1997 22.10.2003

Cabo Verde 4.12.1997 14.05.2001

Camboya 3.12~997 28.07.1999

Camerun 3.12.1997 19.09.2002

Canada 3.12.1997 3.12.1997

Chad 6.7.1998 6.5.1999

Chile 3.12.1997 10.09.2001

Chipre 4.12.1997 17 .01.2003

Colombia 3.12.1997 06.09.2000

Comoros 19.09.2002

Congo 04.05.2001

Congo (Rep. Dem.) 02.05.2002
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Costa Rica 3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

Cote d'Ivoire

Croacia

Dinamarca

Dominica

Ecuador

Eritrea

EI Salvador

Eslovenia

4.12.1997

3.12.1997

3.12.1997Espana

17.3.1999

30.06.2000

20.5.1998

8.6.1998

26.3.1999

29.4.1999

27.08.2001

27.1.1999

27.10.1998

19.1.1999

Filipinas

Fiyi

Francia

Gabon

Gambia

Ghana

Granada

Greda

3.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997
3-:-12.199-7

3.12.1997

Estonia 12.05.2004

Etiopia 3.12.1997
- --- -- --3.-12-.-19-97-- -- --~15~.~02"'.2~OOO

10.6.1998

23.7.1998

8.9.2000

23.09.2002

30.06.2000

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

19.8.1998

25.09.2003

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haiti

Honduras

Hun9ria

Indonesia

Ir/anda

Islandia

Italia

4.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

11.8.1998

Jamaica

Japon

Jordania

Kiribati

Kenia

Lesoto

liberia

liechtenstein

lituania

5.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

26.2.1999

26.3.1999

8.10.1998

22.05.2001

16.9.1998

05.08.2003

24.9.1998

6.4.1998

3.12.1997

5.5.1999

23.4.1999

17.7.1998

30.9.1998

13.11.1998

D7.09.2oo0

23.01.2001

02.12.1998

23.12.1999

5.10.1999

12.05.2003
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Iluxemburgo 4.12.1997 14.6.1999

lEX Republica yugoslavia de Macedonia I 9.9.1998

IMadagascar I 4.12.1997 16.9.1999

!MalaSia I 3.12.1997 22.4.1999

Malaui I 4.12.1997 13.8.1998

IMal; I 3.12.1997 2.6.1998
IMaldivas I 1.10.1998 07.09.2000

IMalta I 4.12.1997 07.05.2001

IMarshall (Islas) I 4.12.1997

IMauritania I 3.12.1997 I 21.07.2000

IMauritius I 3.12.1997 I 3.12.1997

IMexico I 3.12.1997 I 9.6.1998
!Moldavia I 3.12.1997 I 8.9.2000
IMonaco I 4.12.1997 I 17.11.1998

IMozambique I 3.12.1997 I 25.8.1998

INamibia I 3.12.1997 I 21.9.1998

INauru I 07.08.2000

INicaragua 4.12.1997 I 30.11.1998

INiger 4.12.1997 I 23.3.1999

INigeria I I 27.09.2001

INiue 3.12.1997 I 15.4.1998

INoruega 3.12.1997 I 9.7.1998

INueva Zelanda 3.12.1997 I 27.1.1999

Ipaises Bajos 3.12.1997 I 12.4.1999

!panama 4.12.1997 I 7.10.1996

IParaguay 3.12.1997 I 13.11.1998

!Peru 3.12.1997 I 17.6.1998

jPolonia I 4.12.1997 I
jportugal I 3.12.1997 I 19.2.1999

Qatar I 4.12.1997 13.10.1998

jReino Unido I 3.12.1997 31.7.1998

jRepublica centroafricana I OB.11.2002

IRepublica Checa I 3.12.1997 26.10.1999

jRepubl;ca Dominicana I 3.12.1997 30.06.2000

1Republica Eslovaca I 3.12.1997 25.2.1999

IRuanda I 3.12.1997 OB.06.2000

IRumania I 3.12.1997 30.11.2000

Isalomon (Islas) I 4.12.1997 26.1.1999

Isamoa I 3.12.1997 23.7.1998

Isan Cristobal y Nieves I 3.12.1997 2.12.1998

Isan Marino I 3.12.1997 18.3.1998

ISan Vicente y las Granadinas I 3.12.1997 01.08.2001



Santa lucia

Santa Sede

Santo Tome y Principe

Senegal

Serbia y Montenegro

Seychelles

Sierra Leone

Suazilandia

SudaFrica

Sudan

Suecia

Suiza

Surinam

Tailandia

Tanzania (Rep. Unida)

Tayikistan

nmor Oriental

Togo

Trinidad y Tobago

Tunez

TurQuia

~rkmenistan

Ucrania

Uganda

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Yemen

Yibuti

Zambia

Zimbabue

3.12.1997 12.4.1999

4.12.1997 17.2.1998

30.4.1998 31.03.2003

3.12.1997 24.9.1998

4.12.1997

29.7 .1998

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997---~ ---
3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

24.2.1999

3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

12.12.1997

3.12.1997

1::::J

02.06.2000
25.04.2001

22.12.1998

26.6.1998

13.10.2003

30.11.1998

24.3:1998

23.05.2002

27.11.1998

13.11.2000

12.10.1999

07.05.2003

09.03.2000

27.4.1998
----;9""'.7.1999

25.09.2003

19.1.1998

25.2.1999

07.06.2001

14.4.1999
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apoio politico para erradicar as minas terrestres e fomentar a ratific8c;ao do Tratado de

Ottawa.

Para tornar as regras conhecidas, 0 CICV como guardiao, promotor e

divulgador do Direito Internacional Humanitario e dos seus principios'11 promoveu, em

Angola, palestras sobre 0 DIH, sobre 0 Movimento e 0 CICV para os membros das

Fon;:as Armadas e da Policia Nacional angolana. Cumprindo, com issa, sua funC;8o de

garant!r a promOC;.3o das Convenc;oes de Genebra e seus Protocolos Adicionais 112.

Com 0 apoio do CICV, a Cruz Vermelha Angolana iniciou um programa

destinado a reduzir incidentes com muni<;:6ese minas nao detonadas, capacitando

voluntarios que atu8m junto a populayao civil local ajudando a encontrar soluc;6es para

as problemas existentes113

o trabalho realizado em Angola pelos instrutores de minas voluntarios ajudou 0

CleVe Qutrasentidades que atuam no pais a extrair urn grande numero de artefatos,

mas, 0 trabalho ainda e grande.

Sao 25 agencias governamentais e nao governamentais, nacionais e

intemacionais, agentes das na96es Unidas, alem da Cruz Vermelha, que estao

engajadas nas opera\,ces humanitarias de desminagem em Angola'14 (Ver ANEXO E).

o trabalho de desminagem humanitario realizado pelo CICV e uma resposta as

preocupa96es com 0 impacto das minas, buscando minimizar seus efeitos sobre a

popula9E1o,a economiae 0 bern estar de Angola.

IIISWINARSKI, Christophe.A Norma e a Guerra.Porto Alegre: Sete Mares Editora,1991.p.75.
112CICV. Angola: Relat6rio Anual de Atividades.2000. Oisponivel em: < http://www.icrc.org> Acesso em:
DB Nov.2003.
113ld. Angola: Prevenindo Incidentes com Minas e Munk;oes nao Detonadas.2000. Oisponivel em:
<http://WWW.iere.org> . Aeesso em: 30 Nov.2003.
1141NSTITUTO NACIONAL DE REMOc:;:Ao DE OBSTAcULOS E ENGENHOS
EXPLOSIVOS.Oesminagem. Oisponivel em: < http://wlNW.inaroee.ebonet.net> . Acesso em: 24 Nov.2003.
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Diante das estrategias do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente

Vermelho sabre minas estao sendo feitos diferentes tipos de operac;6es em Angola, tais

como:

• Levantamento dos campos de minas nao detonadas com a avaliac;ao dos

impactos nacionais, regionais e locars;

Campanha de sensibilizac;ao contra aCidentes com minas para alertar a

populaC;80do perigo e ensinar como viver com este tipo de ameac;a;

• Marc8C;c3odos campos minados com a sinalizac;ao das areas com perigos

de minas; e

• A destruic;ao das minas e limpeza segura dos campos de minas naG

detonadas 115;

A este ponto, fica evidente como 0 problema das minas em Angola trouxe a

necessidade do trabalho do CICV e a import;mcia da ratifica,ao e aplica,ao do Tratado

de Ottawa no pais.

5.4 RATIFICAc;:Ao DO TRATADO DE OTTAWA

Angola participou aHvamente durante as fases preparat6rias do Tratado de

Ottawa sabre minas antipessoal. Durante a cerim6nia de assinatura do tratado,

Georges Chikote (Vice-Ministro Angolano dos Neg6cios Estrangeiros) declarou:

Ser natural de Angola, pais vitima das minas, e estar presente neste dia
importante, a cerimonia de assinatura, e nao s6 uma realizar.;:ao logica
para 0 meu govemo como tambem uma oportunidade para sublinhar as
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expectativas das milhares de crian((as, homens e mulheres angolanos
que sao vitimas desta arma mortal, destrutiva e covarde [...J Foi
principalmente em nome de todas essas pessoas que meu governo
assumiu um forte compromisso no senlido de alcam;:ar uma proibiyao
global das minas terrestres antipessoal [...J Antes de concluir, goslaria
de repetir que 0 governo an90lano esta pronto para cooperar, como
sempre cooperou com comunidade internacional e com lodos
associados a esle Tratado que realmente querem que ele seja
implementado em todo terriIorio an90lano, incluindo as areas sob 0
centrale da UNITA, de forma a alcanyarrnos uma paz 10lal116

Apesar do govemo Angolano ter assinado 0 Tratado de Ottawa em 1997, este

foi ratificado apenas em 5 de julho de 2002117 (Ver ANEXO F). Frisa-se que a carta

constitucional angolana determina que as Tratados lnternacionais devem ser

referendados pela Assembleia Nacional antes de serem ratificados pelo Presidente da

Republical18.

Este Tratado serve como uma luz de esperanc;a para percorrer um longo

caminho de remoc;ao campi eta das minas antipessoal no pais acreditando que para

atingir 0 objetivo e indispensavel um processo juridico como 0 Tratado de Ottawa' 19.

116Human Rights Watch. Angola Explicada: Ascensao e Queda do Processo de Paz de Lusaka.
!Jisponivel em: < http://www.hrw.org> . Acesso em: 20 Mar.2004.
117CICV. Firmas, ratificacianes yadhesianes em la Caflvenci6n de 1997 sabre /a prohibicicion de/emplea,
a/macenta. producci6n y tranferencia de las minas anlipersonal y sobre su desiruicci6n.2003. Disponivel
em: < http:ltwww.icrc.org> . Acesso em: 08 Nov.2003.
118Lei constilucional [...1 Artigo 66° 0 Presidente da Republica tern as seguintes competencias [...] x)
ratificar as tratados intemacionais depois de devidamente aprovados. e assinar as instrumentos de
aprova«ao dos demais tratados em fonna simplificada; (... ) Artigo 88" Compete a Assembleia Nacional
I..·]k) aprovar as tralados inlemacionais que versem materia da sua competencia legislativa absoluta,
bern como tralados de paz de participa«ao de Angola em organiza«oes internacionais, de retifica«ao de
fronteiras, de amizade, de defesa, respeitando assunlos mUitares e quaisquer QuIros que 0 Governo Ihe
submeta; (... ) REPUBLICA DE ANGOLA. Leis. Disponivel em:<http://www.cQmissao~constitucional.gv.ao.
Acesso em: 23 MaL 2004.
1191d. Angola: Ratifica~ao do Tralado de Ottawa.2000. Disponivel em: < http://www.icrc.org> . Acesso em:
08 Nov.2003.
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6 CONCLUSAO

Visando diminuir as efeitos negativos de urn conflite armada, principalmente

sobre a popula,ao civil, 0 Comile Inlemacional da Cruz Vermelha (CICV) inlervem

como guardiao do Oifeito Intemacional Humanitario e sujeito do Oifeito Internacional

Publico, buscando proteger a pessoa e reprimindo 0 usa de determinados armamentos.

o CICV atua diretamente em cerea de 79 paises com previsao orc;amentaria

que the permite realizar operac;6es de campo e manter a sua sede. Dentre as vertentes

de alua,ao do CICV esla 0 problemadas minas anlipessoal.

Ainda que as minas antipessoal nao sejam as unicas causas de violac;5es do

Oifeito Humanitario, a sua utiliz8c;:8.0 tern conseqLH~ncias dramaticas para as populac;oes

atingidas, como e 0 casa do povo angolano.

A participa,ao do CICV no locanle as minas em Angola lem por finalidade

conscientizar as comunidades que vivem em zonas minadas para que adaptem seu

comportamento, coletar dados sabre incidentes ocasionados par minas, apoiar

prontamente na remoc;ao de minas, remeter informa90es das necessidades de

assistencia humanitaria, reduzir a numero de vftimas de minas, fomentar solu90es a

curto e a longo prazo, e par fim, ser um el0 entre as comunidades afetadas pelas minas

com a Cruz Vermelha.

As terriveis conseqOencias humanitarias do emprego de minas antipessoal e

outras armas que causam sofrimentos desnecessarios fizeram com que a maioria dos

Estados que formam a comunidade internacional implementassem instrumentos

juridicos para sua proibiyBO e sua elimina980. 0 principal tratado internacional acerca

de minas anlipessoal e 0 Tralado de Oltawa. Angola e signalario desle Iralado e sendo
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urn dos paises do mundo mais atingidos pelo problema deve implementar a legisl89aO

necessaria para que as dispositivos do tratado sejam aplicados efetivamente.

o CICV teve, e continua a ter, urn papel fundamental na prote~ao dos principios

do Direito Internacional Humanitario em Angola, principalmente na promoC;8o de uma

ajuda eficaz contra 0 perigo das minas na regiao e a verific8C;80 da implementac;ao do

Tratado de Ottawa. Traz 0 alento a populac;ao propiciando assistencia, cirurgias

ortopedicas, cuidados aos mutilados, agua e servic;os de infra-8strutura, servic;:os de

saude, opera<;6es de desminagem humanitaria, campanhas de sensibiliz8c;oes,

demarc8c;ao dos campos minados, limpeza das minas e engenhos nao detonados e a

divulgaC;8o da importancia das normas do Oireito Internacional Humanitario e do

Tratado de Ottawa.

Encontra muitos obstaculos na consecuyao de seus fins, nao s6 em funyao das

barreiras dos campos min ados ou da desinfonnayao da populac;ao, como tambem, em

razao de interesses estatais que muitas vezes predominam sobre 0 direito. Nao

obstante, a nobreza do objetivo do CICV permanece e da fnutos saudaveis em Angola.
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ANEXO A - Emblema

+ Emblcma dill cruz vermelha sobre fundo branco

c
Emblcma do crescente vermelho sobre fundo branco

~
Emblema do lelio e 501vetmelhos sobre (undo branco
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ANEXO B - Tratado de Ottawa

Convenc;;ao sabre a Proibic;;ao do Usa, Armazenamento, Produc;;ao e Transferencia
de Minas Antipessoal e sabre sua Oestruic;;ao

Preambulo

Os Estados Partes,

Decididos a p~r fim ao sofrimento e as mortes causadas por minas antipessoal, que
matam au mutilam centenas de pessoas todas as semanas, na sua majaria cidadaos
inocentes e indefesos e especiaJmente crianC;8s, obstruem 0 desenvolvimento
econ6mico e a reconstruc;ao, inibem a repatriac;ao de refugiados e de pessoas
deslocadas intemamente e ocasionam Qutras consequencias severas por muitos anos
ap6s sua colocac;~IO,

Acreditando ser necessaria fazer 0 maximo para contribuir de maneira eficiente e
coordenada a fim de enfrentar 0 desafio de remover as minas antipessoal colocadas em
todo 0 mundo e assegurar sua destrui9ao,

Desejando fazer 0 maximo na prestayao de assistencia para a tratamento e a
reabilitar;80, incluindo a reintegrar;8o social e economica, de vitimas de minas,

Reconhecendo que uma proibi980 total das minas antipessoal seria tambem uma
importante medida de constru98o de confian9a,

Acolhendo a ado<;iio do Protocolo sobre Proibigoes e Restrigoes ao Emprego de Minas,
Armas de Armadilha e Qutros Artefatos, conforme emendado em 3 de maio de 1996 e
anexado a Conven98o sabre Proibi90es ou Restri90es ao Emprego de Certas Armas
Convencionais que Possam Ser Excessivamente Noeivas au Ter Efeitos
Indiscriminados, e instando a pronta ratific8!;80 desse Protocolo por todos as Estados
que ainda nao a ten ham feito,

Acolhendo tamMm a Resolu<;iio 51/45 S, de 10 de dezembro de 1996, da Assembleia-
Geral das Na90es Unidas, que exorta todos as Estados a buscar com empenho urn
acordo internacional efieaz e juridicamente vinculante para proibir a usa,
arrnazenamento, produr;8o e transferemeia de minas terrestres antipessoal,

Acolhendo, ademais, as medidas tomadas durante as ultimos anos, tanto
unilateral mente quanta multilateraimente, visando a proibir;ao, restri9ao ou suspensao
do usa, armazenamento, produ980 e transferencia de minas antipessoal,

Enfatizando a papel da consciencia publica na promo98o dos principios humanitarios,
conforme evidenciado pelos ape los a proibi9c30 total de minas antipessoal, e
reconhecendo os esforgos envidados para tal fim pela Cruz Vermelha Internacional e
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pelo Movimento do Crescente Vermelho, a Campanha Internacional para a Proibi<;80 de
Minas e numerosas Qutras organiza<;5es nao-governamentais em todo a mundo,

Recordando a Oeclarag.03o de Ottawa, de 5 de outubro de 1996, e a Oeclaray8o de
Bruxeias, de 27 de junho de 1997, que instam a comunidade internacionai a negociar
urn acordo intemacional juridicamente vinculante que proiba a usa, armazenamento,
prodU<;80 e transferemcia de minas antipessoal,

Enfatizando a convenjencia de atrair a adesao de todos as Estados a esta Convenc;ao e
determinados a trabalhar tenazmente para promover sua universallzag.ao em todos as
foros relevantes, incluindo, entre Qutros, as Na<;6es Unidas, a Conferencia do
Desarmamento, organiza.yoes e grupos regionais e conferencias de revisao da
Convenyao sobre Proibiyoes ou Restriyoes ao Emprego de Certas Anmas
Convencionais que Possam Ser Excessivamente Nocivas au Ter Efeitos
Indiscriminados,

8aseando-se no principia do direito internacional humanitario de que 0 direito das
partes em um conflite armada de escolher metod os ou meies de combate nao e
ilimitado, no principia que proibe 0 usa, em conflitos annados, de armas, projeteis ou
materia is e metodos de combate de natureza tal que causem danos superfluos OU
sofrimento desnecessario e no principia de que uma distin<;:8o deve ser estabelecida
entre civis e combatentes,

Acordaram 0 seguinte:

Artigo 1

Obrigayoes gerais

1. Cada Estado Parte S8 compromete a nunca, sob nenhuma circunstfmcia:

a) usar minas antipessoal;

b) desenvolver, produzir au de qualquer Dutro modo adquirir, armazenar, manter au
transferir a quem quer que seja, direta au indiretamente, minas antipessoal;

c) ajudar, encorajar au induzir, de qualquer maneira, quem quer que seja a participar
em qualquer atividade proibida a um Estado Parte de acordo com esta Conven9~1O.

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir ou assegurar a destruiyao de todas as
minas antipessoal de acordo com as disposit;6es desta Canven9ao.

Artigo 2

Definit;6es
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1, Par "mina antipessoal" entende-se urna mina concebida para explodir em
conseqOemcia da present;a, proximidade ou contata de uma pessoa e que incapacite,
fira au mate uma au mais pessoas. Minas concebidas para serem detonadas pela
presenya, proximidade au contata de urn veicul0, e nae de uma pessoa, que sejam
equipadas com dispositivos antimanipula98o, nao sao consideradas minas antipessoal
por estarem assim equipadas.

2. Por "mina" entende-S8 urn artefato explosivo concebido para ser colocado sob, sabre
au pr6ximo ao chao ou a Dutra superficie e explodir em consequemcia da presenc;a,
proximidade au cantato de uma pessoa au veiculo.

3. Por "dispositiv~ antimanipulac;ao" entende-s8 urn mecanismo destinado a proteger a
mina e que e parte dela, esta fixado ou conectado a ela ou colocado sob a mina e que e
ativado quando se tenta manipula·la ou intencionalmente perturbar seu funcionamento
de alguma outra tonna.

4. Por "transferemcia" entende·se, alem do traslado fisico de minas antipessoal para
dentro ou fora de territerio nacional, a transferencia do titulo ou do controle de minas,
mas nao a transferEmcia de territorio em que haja minas antipessoal colocadas.

5. Por "area minada" entende·se uma area que e perigosa em funyao da presenya de
minas ou da suspeita de sua presen<;a.

Artigo 3

Exceyoes

1. Nao obstante as obrigayoes gerais contidas no Artigo 1, a reteny!3o ou transferencia
de uma quantidade de minas antipessoal necessaria ao desenvolvimento de tecnicas
de detecyao, desminagem ou destruiyao de minas e permitida. A quantidade destas
minas nao deve exceder 0 numero minimo absolutamente necessario aos propositos
aeima mencionados.

2. A transferencia de minas antipessoal para fins de sua destruiyao e permilida.

Artigo 4

Destruiyao de Minas Antipessoal Armazenadas

Exceto pelo disposto no Artigo 3, cada Estado Parte compromete-se a destruir OU
assegurar a destruiyao de tad as as minas antipessoal armazenadas de que seja
proprietario ou detentor ou que estejam sob sua jurisdiy80 ou controle 0 quanta antes e
no mais tardar ate quatro anos apes a entrada em vigor desta Convenyao para aquele
Estado Parte.

Artigo 5
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Destruiy80 de Minas Antipessoal em Areas Minadas

1, Cada Estado Parte compromete-se a destruir ou assegurar a destrui980 de todas as
minas antipessoal em areas minadas sob sua jurisdic;ao OUcontrole 0 quanta antes e no
mais tardar ate dez anos ap6s a entrada em vigor desta Conven\Oiio para aquele Estado
Parte.

2. Cada Estado Parte S8 esfon;an3 para identificar todas as areas sob sua jurisdi9ao au
controle nas quais S8 saiba ou S8 suspeite haver minas antipessoal coJocadas e devera
assegurar a quanta antes que todas as areas minadas sob sua jurisdi980 au controle
em que haja minas antipessoal tenham seu peri metro marcado, vigiado e protegido par
cercas ou outros meios, a fim de assegurar a efetiva exclusao de civis ate que todas as
minas antipessoal contidas naquelas areas ten ham sido destruidas. A marcaC;8o devera
obedecer, no mfnimo, aos padroes estabelecidos pelo Protocolo de Proibiyoes e
Restric;oes ao Emprego de Minas, Affilas de Armadilha e Quiros Artefatos, conforme
emendado em 3 de maio de 1996, anexado a Conveny80 sobre Proibi<;oes ou
Reslri<;oes ao Emprego de Certas Affilas Convencionais que Possam Ser
Excessivamente Nocivas ou Ter Efeitos Indiscriminados.

3. Se um Estado Parte acredita que nao sera capaz de destruir ou assegurar a
destruiy80 de todas as minas antipessoal a que se faz menc;ao no paragrafo 1 dentro
daquete periodo de tempo, pod era solicitar a Reuniao dos Estados Partes ou a
Conferemcia de Revisao a prorrogayao do prazo para completar a destruiyao daquelas
minas antipessoal por urn perfodo de ate dez anos.

4. Cada solicita<;80 devera conter:

a) A dura\Oiio da prorroga,ao proposta;

b) Uma exp1ical'ao detalhada das razoes para a prorroga,ao proposta, incluindo:

i) A prepara,ao e a situa,ao do trabalho conduzido no ambito de programas nacionais
de desminagem;

Ii) Os meios financeiros e tecnicos de que dispoe 0 Estado Parte para a destrui<;ao de
todas as minas antipessoal; e

iii) As circunstancias que restringem a capacidade do Estado Parte de destruir todas as
minas antipessoal em areas minadas;

c} As implica<;oes humanitarias, socia is, econ6micas e ambientais da prorrogac;ao; e

d) Quaisquer oulras informac;oes relevantes para a sOlicitac;ao de prorrogac;ao pro posta.

5. A Reuniao dos Estados Partes ou a Conferencia de Revisao deverao, levan do em
considerac;ao as falores contidos no paragrafo 4, avaliar a solicitayao e decidir par
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maiaria de votos dos Estados Partes presentes e votantes S8 aceita a solicita980 de um
period a de prorrogayc3o.

6. Tal prorrogac;ao poder<~ ser renovada mediante a apresentaryc30 de nova solicita.yao,
de acordo com os paragrafos 3, 4 e 5 deste Artigo. Ao solicitar novo peri ado de
prorrogaC;8o, a Estado Parte devera 5ubmeter informaC;:8o adicional relevante sabre 0
que foi realizado durante 0 periodo previo de prorrogac;ao de acordo com este Artigo.

Artigo6

CooperaC;80 e Assistencia Intemacional

1. No cumprimento de suas obrigac;:oes de acordo com esta ConvenC;8o, cada Estado
Parte tern a direito de solieitar e reeeber assistencia, quando factfvel, de Qutros Estados
Partes na medida do passive I.

2. Cada Estado Parte compromete-se a facilitar 0 intercambio mais amplo possivel de
equipamento, materia is e informaC;8o cientifica e tecno[ogica relacionados a
implementac;:ao desta ConvenC;:8o e tera dire ito a participar desse intercambio. Os
Estados Partes nao imporao restrir;6es indevidas ao fomecimento, para fins
humanitarios, de equipamento de desminagem nem de informac;:6es tecnol6gicas
correspondentes.

3. Cada Estado Parte em condic;:6es de faze-Io proporcionara assistencla para 0
tratamento e a reabilitac;:ao de vitimas de minas e sua reintegrac;ao social e economica,
bern como para programas de conscientizac;:aa sobre minas. Tal assistencia podera ser
prestada, inter alia, por intermedio do sistema das Na¢es Unidas, de organizac;6es OU

instituic;6es intemacionais, regianais au nadanais, do Comite Internacional da Cruz
Vermelha, das sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vel1l1elho e de
sua Federac;:ao Internacional, de organizac;6es nao-governamentais ou em base
bilateral.

4. Cada Estado Parte em condic;:oes de faze-Io proporcionara assistEmcia a
desminagem e a atividades relacionadas. Tal assistencia sera prestada, inter alia, par
intermedla do sistema das Nac;:6es Unidas, de organizac;:6es ou instituic;6es
intemacionais ou regionais, de organizac;6es au instituic;6es nao-govemamentais ou em
base bilateral au ainda mediante contribuic;:6es para 0 Fundo Fiduciario Voluntario das
Nac;6es Unidas para Assistencia a desminagem au para outros fundas regionais que se
ocupem deste tema.

5. Cad a Estado Parte em condic;6es de faze-Io proporcionara assistencia para a
destruic;ao de minas antipessoal annazenadas.

6. Cada Estado Parte compromete-se a fomecer informac;:oes it base de dados sobre
desminagem estabelecida no sistema das Nac;:6es Unidas, especialmente informac;6es
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relacionadas aos diversos meies e tecnologias de desminagem e listas de especialistas,
de 6rga05 especializados ou pontos nacionais de cantata sobre desminagem.

7. AS Estados Partes podem solicitar as Nagoes Unidas, organizac;6es regionais, Qutros
Estados Partes OU Qutros foros intergovemamentais au nao-governamentais
competentes que assistam suas autoridades na elaborac;ao de urn programa nacional
de desminagem a tim de determinar, inter alia:

a) A extensi30 e 0 alcanee do problema das minas antipessoal;

b) Os recursos financeiros, tecnologicos e humanos requeridos para a implementac;ao
do programa;

c) 0 numero de anas estimado necessaria para destruir todas as minas antipessoal em
areas min ad as sob jurisdi9ao ou controle do Estado Parte em questao;

d) Atividades de conscientiza<;ao sobre minas a fim de reduzir a incidencia de
ferimentos au mortes atribuiveis a minas;

e) Assistencia a vitimas de minas;

f) 0 relacionamento entre 0 Govemo do Estado Parte em questao e as entidades
governamentais, intergovernamentais ou nao·governamentais pertinentes que
trabalharao na implementa<;ao do programa.

8. Cada Estado Parte que preste au receba assistencia de acordo com as dispasic;6es
deste Artiga cooperara a rim de assegurar a completa e rapida implementac;ao dos
programas de assistencia acordados.

Artigo 7

Medidas de Transparencia

1. Cada Estado Parte informara ao Secretario-Geral das Nagoes Unidas tao logo que
passivel e no rna is tardar ate 180 dias apos a entrada em vigor desta Convenc;ao para
aquele Estado Parte sobre:

a) As medidas de implementaC;80 nacionais referidas no Artigo 9;

b) 0 total de minas antipessoal armazenadas que possua ou detenha ou que esteja sob
sua jurisdic;ao au controle, inclusive especificac;ao de tipo, quantidad8 8, 58 possivel,
numeros de late de cada tipo de mina antipessoal armazenada;

c) Na medida do possivel, a localizac;ao de todas as areas minadas sob sua jurisdi<;80
au controle que cantenham ou que se suspeite contenham minas antipessaal, incluindo
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o maximo passivel de detalhes relativos ao tipo e a quantidade de cada tipo de mina
antipessoal em cada area minada e quando foram colocadas;

d) Os tipas, quantidades e, S8 passivel, numeros de late de todas as minas antipessoal
retidas au transfendas para 0 desenvolvimento de tecnicas de detec<;8o, desminagem e
destrui<;8o de minas e para 0 treinamento nessas tecnicas, au transferidas com 0

prop6sito de destruig8o, assim como as instituic;6es autorizadas par urn Estacto Parte
para manter ou transferir minas antipessoal, conforme 0 disposto no Artigo 3;

e) A situac;ao de programas para a converseo ou fechamento de instala<;oes produtoras
de minas antipessoal;

f) A situac;ao de programas para a destruic;ao de minas antipessoal de acordo com a
disposto nos Artigos 4 e 5, incluindo detalhes dos metod os que serflo us ados na
destrui9Bo, a localiza9ao de todos os lugares onde se efetuara a destrui9BO e os
padr6es ambientais e de seguran9a aplicaveis a serem observados;

g) Os tipos e quantidades de todas as minas antipessoat destruidas ap6s a entrada em
vigor desta Conven980 para aquele Estado Parte, incluindo a especifica980 da
quantidade de cada tipo de mina antipessoal destruida, conforme 0 disposto nos Artigos
4 e 5, respectivamente, assim como, se passive I, as numeros de lote de cada tipo de
mina antipessoal no caso de destrui980 de acordo com a disposto no Artigo 4;

h) As caracteristicas tecnicas de cada tipo de mina antipessoal produzida, ate onde S8

conheya, e daquelas que, no momento, urn Estado Parte possua ou detenha,
fomeeendo, quando possivel, informa90es que possam faeilitar a identifieac;ao e a
elimina980 de minas antipessoal; no minima, essa informa98o deve incluir dimensoes,
espoletas, conteudo explosivo, eonteudo metalico, fotografias colorrdas e outras
informa96es que possam facilitar a desminagem; e

i) As medidas tomadas para alertar a populayao de modo imediato e eficaz quanto a
todas as areas identificadas conforme 0 disposto no paragrafo 2 do Artigo 5.

2. A informac;ao fomecida em conformidade com este Artigo sera atualizada pelos
Estadas Partes anualmente, eobrindo 0 ultimo ano civil, e eomunicada ao Secretario-
Geral das Na<;iies Unidas no mais tardar ate 30 de abril de cada ano.

3. 0 Secretario-Geral das Nac;6es Unidas transmitira todos os relatorios recebidos aos
Estados Partes.

Artigo 8

Facilital'ao e Esclarecimento do Cumprimento

1. Os Estados Partes coneordam em consultar-se mutua mente 8 em cooperar no que
dlz respeito a implementa980 das provisoes desta Convenc;ao e a trabalhar juntos em
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espirito de cooperac;ao para facilitar 0 cumprimento pelos Estados Partes de suas
obrigac;6es de acordo com esta Convenc;ao.

2. Se urn au mais Estados Partes desejam esclarecer e procuram resolver quest6es
relacionadas aD cumprimento das provisoes desta Convenc;ao par Dutro Estado Parte,
pod em submeter, par intermedia do Secretario-Geral das Nac;6es Unidas, uma
Solicita,iio de Esclarecimento daquele assunto aquele Estado Parte. Essa solicita,iio
devera ser acompanhada de toda informaC;8o apropriada. Os Estados Partes deverao
abster-se de responder a Solicitac;6es de Esclarecimento infundadas, evitando-se
abuSD. Urn Estado Parte que receba uma Solicitac;ao de Esclarecimento fornecera 80
Estado sOlicitante, par intermedio do Secretario-Geral das Nac;6es Unidas e no prazo de
28 dias, toda informa9ao que ajude a esclarecer 0 assunto em questao.

3. Se 0 Estado Parte solicitante nao receber uma resposta por intermedio do Secreta rio-
Geral das Nayoes Unidas no prazo mencionado au se considerar a res posta a
Solicitayao de Esclarecimento insatisfat6ria, podera submeter a assunto, por intermedio
do Secretario-Geral das Nay6es Unidas, a proxima Reuniao dos Estados Partes. 0
Secretario-Geraldas Na,aes Unidas devera transmitir essa demanda, acompanhada de
toda informa9aO apropriada pertinente a Solicita98o de Esclarecimento, a todos as
Estados Partes. Toda essa informa9ao devera ser transmitida ao Estado Parte
sol1citado, que tera direito a resposta.

4. Enquanto estiver pendente qualquer reuniiio dos Estados Partes, qualquer dos
Estados Partes afetados pOdera solicitar aD Secretario-Geral das Nayoes Unidas que
exer9a seus bons oficios para facilitar a esclarecimento solicitado.

5. 0 Estado Parte solicitante pode prop~r, por intermedio do Secretario-Geral das
Nac;6es Unidas, a convocayao de uma Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes para
considerar a ass unto. 0 Secretario-Geral das Na<;6es Unidas devera entao comunicar a
tad os as Estados Partes essa proposta e toda informay30 apresentada pelos Estadas
Partes afetados, salicitanda-Ihes que indiquem se sao favoraveis a realizayao de urna
Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes, a fim de considerar 0 assunto. Se dentro de
14 dias da data da comunica<;Eio houver pel a men as um ter90 dos Estados Partes a
favor da Reuniao Extraordinaria, a Secretario-Geral das Na90es Unidas convocara a
Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes dentro dos 14 dias seguintes. 0 quorum
para essa Reuniao requerera a presenya da maioria dos Estados Partes.

6. A Reuniao dos Estados Partes au a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes,
conforme a casa, devera, em prirneiro lugar, determinar se e a caso de prosseguir na
considera980 do ass unto, levan do em conta toda informa980 apresentada pelos
Estados Partes afetados. A Reuniao dos Estadas Partes au a Reuniao Extraordinaria
dos Estados Partes devera envidar todo esforyo para tamar uma decisao par consenso.
Se, apesar de todos as esfor90s, nao se chegar a um acordo, a decis80 sera tomada
par maioria dos Estados Partes presentes e votantes.

7. Todos os Estados Partes cooperariio plenamente com a Reuniao dos Estados Partes
au a Reuniao Extraordinaria dos Estadas Partes para que se leve a cabo a revisaa do
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ass unto, incluindo quaisquer miss6es de esclarecimento de fatos autorizadas de acordo
com 0 pan3grafo 8.

8. Caso se requeiram maiores escJarecimentos, a Reuniao dos Estados Partes au a
Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes autorizara uma missao de esclarecimento
de fatos e decidira sabre seu mandata par maiaria dos Estados Partes presentes e
votantes. A qualquer momento, 0 Estado Parte solicitado poderc3 convidar a seu
territ6rio uma missao de esclarecimento de fatos. Essa missao sera realizada sem uma
decisao da Reuniao dos Estados Partes au da Reuniao Extraordinaria dos Estados
Partes que a autorize. A missao, composta par urn maximo de nove especialistas,
designados e aprovados de acordo com as paragrafos 9 e 10, poden~ recolher
informac;oes adicionais in situ ou em outros locals sob jurisdic;ao ou controle do Estado
Parte solicitado diretamente relacionados a alegada questao de cumprimento.

9. 0 Secretario-Geral das Na<;oes Unidas preparara e mantera atualizada uma lista de
nomes, nacionalidades e outros dad os pertinentes de especialistas qualificados
recebidos dos Estados Partes e a comunicara a todos os Estados Partes. Qualquer
especialista incluido na lista sera considerado designado para todas as missoes de
esclarecimento de fatos, a nao ser que um Estado Parte declare por escrito recusar sua
designa<;ao. No easo de recusa, a espeeialista nao participara em missoes de
esclarecimento de fatos no territorio ou em qualquer outro lugar sob a jurisdi<;ao ou
controle do Estade Parte recusante, se a recusa tiver side declarada anteriormente a
indicayao do especialista para tais miss5es.

10. No momento em que reeeba uma solieitayao da Reuniao dos Estados Partes ou de
urna Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes, 0 Secretario-Geral das Nayoes
Unidas, apes consultas com 0 Estado Parte solicitado, indicara os membros da missao,
incluindo seu chefe. Nacionais de Estados Partes solicitantes da missao de
esclarecimento de fatos ou diretamente afetados par ela nao poderao ser indieados
para a missao. Os membros da missao de esclarecimento de fatos gozarao de
privilegios e imunidades conforme a disposto no Artigo VI da Convenyao de Privilegios
e Imunidades das Na,oes Unidas, adotada em 13 de fevereiro de 1946.

11. Apos aviso de pelo menos 72 horas, os membros da missao de esclarecimento de
fatos deverao chegar ao territerio do Estado Parte solicitado a quanto antes. 0 Estado
Parte solicitado tomara as medidas administrativas necessarias para receber,
transportar e acomodar a missao e sera responsavel par garantir ao maximo passivel a
seguranya da missao enquanto ela se encontrar em territerio sob seu controle.

12. Sem prejuiza da soberania do Estado Parte solicitado, a missao de esclarecimento
de fatos paden~ trazer ao territorio do Estado Parte solieitado 0 equipamento
necessaria, que sera usado exclusivamente para recoJher informa<;.9o sabre a alegada
questeo de cumprimento. Anteriormente a sua chegada, a misseo informara 0 Estado
Parte solicitado do equipamento que pretende utilizar durante a realiza9ao da missao
de esclarecimento de fatos.
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13. 0 Estado Parte solicitado envidara todos os esforgos para assegurar que seja dada
a missaa de esclarecimento de fatos a oportunidade de falar com todas as pessoas que
possam fomecer informa<;oes relacionadas a alegada questao de cumprimento.

14.0 Estado Parte solicitado assegurara a missao de esclarecimento de fatos acesso a
todas as areas e instalac;5es sob seu controle em que fatos pertinentes a questa a de
cumprimento possam supostamente ser levantados. 0 acesso estara sujeito a
quaisquer arranjos que a Estado Parie solicitado considere necessarios para:

a) A proteyao de equip amenta, informaC;:8o e areas sensiveis;

b) A protec;ao de quaisquer obrigac;6es constitucionais que 0 Estado Parte solicitado
possa ter com respeito a direitos de propriedade, busca e apreensao au outros direitos
constitucionais; au

c) A proteyao e seguranc;a fisicas dos membros da missao de esclarecimento de fatos.

Caso 0 Estado Parte solicitado faya esses arranjos, ele devera envidar todos as
esfon;:os possfveis para demonstrar por outros meios que cumpre com esta Convenyao.

15. A missao de esclareeimento de fatos podera pennaneeer no territ6rio do Estado
Parte solicitado por no maximo 14 dias, e em qualquer lugar especffico nao mais que 7
dias, a menos que se aeorde diferentemente.

16. Toda infonnayao fornecida em carater confidencial e nao relacionada ao tema da
missao de esclarecimento de fatos sera tratada de maneira confidencial.

17. A missao de esclarecimento de fatos comunicara 0 resultado de suas averiguac;:6es,
par intermedio do Secretario-Geral das Nac;:6es Unidas, a Reuniao dos Estados Partes
au a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes.

18. A Reuniao dos Estados Partes ou a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes
eonsiderara tad a informayao pertinente, inclusive a relat6rio apresentado pela missao
de esclarecimento de fatos, e podera solicilar ao Estado Parte solicitado que tome
medidas para resolver a questao do cumprimento em urn perlodo de tempo
deterrninado. 0 Estado Parte solicitado informara sobre todas as medidas tornadas ern
atendimento a tal solicitat;:ao.

19. A Reuniao dos Estados Partes au a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes
podera sugerir aos Estados Partes afetados modos e meios de esclarecer ainda mais
ou resolver 0 assunto em consideray8o, incluindo 0 infclo de procedimentos
apropriados em conformidade com a direito internacional. Nos casas em que se
determine que 0 assunto em questao se deve a circunstancias al9m do controle do
Estado Parte salicitada, a Reuniao dos Estados Partes au a Reuniao Extraordinaria dos
Estados Partes podera recomendar medidas apropriadas, inclusive 0 uso das medidas
de coopera98o referidas no Artigo 6,
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20. A Reuniao dos Estados Partes ou a Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes
envidara todos as esfon;os para adotar as decis6es a que S8 referem os paragrafos 18
e 19 par consenso e, S8 nao houver consenso, par maiaria de dois ter905 dos Estados
Partes presentes e votantes.

Artigo 9

Medidas de Implementa~ao Nacional

Cad a Estado Parte tomara todas as medidas legais, administrativas e Qutras
apropriadas, inclusive a imposic;ao de sanc;oes penais, para prevenir e reprimir toda
atividade proibida a um Estado Parte de acordo com esta Convenc;ao executada em
territorio au par pessoas sob sua jurisdic;ao au controle.

Artigo 10

Soluc;ao de Controversias

1. Os Estados Partes S8 cansultarae e cooperarao para solucionar qualquer
controversia que possa surgir em relac;ao a aplicac;ao ou interpretac;ao desta
Conven~ao. Cada Estado Parte pod era submeter quaisquer problemas a Reuniao dos
Estados Partes.

2. A Reuniao dos Estados Partes podera contribuir para a solu<;ao de controversias por
quaisquer meios que julgue apropriados, inclusive pelo aferecimento de seus bons
oficios, instando os Estados Partes em uma cantroversia a darem inicio 80

procedimento de solu<;ao de sua escolha e recomendando um prazo para qualquer
procedimento acordado.

3. Este Artigo e sem prejuizo das disposic;:6es desla Convenc;:ao sabre facilita<;ao e
esclarecimento do cumprimenlo.

Artigo 11

Reunioes dos Estados Partes

1. as Estados Partes reunir-se-ao regularmente para considerar qualquer assunto
relativo a aplicac;:aoou a implementa<;ao desta Conven<;ao, incluindo:

a) 0 funCionamento e 0 estado desta ConvenC;:8o;

b) Assuntos suscitados pelos relatorios apresentados de acordo com as disposic;:oes
desta Convenyao;

c) Coopera<;ao e assiste!ncia intemacionais em conformidade com 0 Artigo 6;
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d) Desenvolvimento de tecnologias de desminagem;

e) As solieitac;6es dos Estados Partes a que se refere 0 Artigo 8; e

f) Oecisoes relacionadas as solicitac;6es dos Estados Partes, conforme disposto no
Artigo 5.

2. A Primeira Reuniao dos Estados Partes sera convocada pelo Secretario-Geral das
Nac;6es Unidas no prazo de um ana ap6s a entrada em vigor desta Convenc;ao. As
reunlees subseqGentes serao convocadas pelo Secretario-Geral das Nag6es Unidas
anualmente ate a primelra Reuniao de Revis§o.

3. Em conformidade com as eondic;6es definidas no Artigo 8, 0 Seeretario-Geral das
Nac;6es Unidas convocara urna Reuniao Extraordinaria dos Estados Partes.

4. Os Estados nao partes desta Convenc;ao, bern como as Nac;6es Unidas, Qutras
organizac;6es au instituic;6es internacionais pertinentes, organiza<;6es regionais, 0
Camite Internacional da Cruz Vermelha e organiz8c;oes nao-governamentais
pertinentes poderao ser convidados para participar destas reuni5es como observadores
em conformidade com as Regras de Procedimento acordadas.

Artigo 12

Conferencias de Revisao

1. Uma Conferencia de Revisao sera convocada pelo Secretario-Geral das Nag6es
Unidas cinco anos ap6s a entrada em vigor desta Convengao. Conferencias de Revisao
posteriores poderao ser convocadas pelo Secretario-Geral das Nayoes Unidas se assim
solicitado par urn au mats Estadas Partes, desde que a intervalo entre Conferencias de
Revisaa nao seja menor do que cinco anos. Todos as Estados Partes desta Conven<;ao
serao convidadas para cada Confer€mcia de Revisao.

2. 0 objetivo da Conferencia de Revisao sera:

a) Revisar 0 funcionamento e 0 estado desta Conven<;8o;

b) Considerar a necessidade de posteriores Reuni5es dos Estados Partes e 0 perfodo
de intervalo entre elas a que se refere 0 paragrafo 2 do Artigo 11;

c) Tomar decis6es sobre apresentac;6es de solicitac;6es dos Estados Partes conforme
disposto no Artigo 5; e

d} Adotar, S8 necessario, em seu relatorio final conclus5es relacionadas a
implementac;ao desta Convencao.
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3. Estados nao partes desta Conven9ao, bern como as Na90es Unidas, outras
organizayoes au instituic;6es internacionais pertinentes, organizayoes regionais, a
Comite lnternacional da Cruz Vermelha e organizac;6es nao-governamentais
pertinentes poderao ser convidados para participar de cada Conferencia de Revisao
como observadores em conformidade com as Regras de Procedimento acordadas.

Artigo 13

Emendas

1. A qualquer momento apos a entrada em vigor desta Convenc;ao, qualquer Estado
Parte podera proper emend as a esta Convenva,o. Toda proposta de emenda sera
comunicacta ao Depositario, que a circulara par todos as Estados Partes e solicitara
suas opini6es quanta a conveniencia de convocar uma Conferemcia de Emenda para
considerar a proposta. Se a maiaria dos Estados Partes notificar 0 Oepositario, no mais
tardar ate 30 dias apes a circula9ao da proposta, ser a favor de prosseguir na
considera980 da proposta, 0 Oepositario convocara uma Canferencia de Emenda para
a qual todos os Estados Partes serao convidados.

2. Estados nao partes desta Conven9ao, bern como as Na¢es Unidas, outras
organizat;:6es OU institui96es internacionais pertinentes, organiza<;:6es regionais, 0
Com it€! Internacional da Cruz Vennelha e organiza96es nao-governamentais
pertinentes poderao ser convidados a participar de cad a ConferE!Ocia de Emenda como
observadores de acorda com as Regras de Procedimento acordadas.

3. A Conferencia de Emenda sera realizada imediatamente apes uma Reuniao dos
Estados Partes ou uma Conferencia de Revisao, a nao ser que a maiaria dos Estados
Partes solicite que seja realizada anteriormente.

4. Qualquer emenda a esta Conven<;:ao devera ser adotada por uma maio ria de dois
ter90s dos Estados Partes presentes e votantes na Conferencia de Emenda. 0
Depositario comunicara toda emenda assim adotada aos Estadas Partes.

5. Uma emenda a esta Convent;:ao entrara em vigor, para todos os Estados Partes
desta Conven9ilo que a tenham aceitado, no momenta em que a maiaria das Estados
Partes tiver depositado junto ao Oepos;tario os instrumentos de aceita9Bo.
Posteriormente, entrara em vigor para as demais Estados Partes na data em que
depositem seu instrumento de aceita<;:ao.

Artigo 14

Custos

1. Os custos de Reuni6es dos Estados Partes, Reuni6es Extraardinarias dos Estados
Partes, Conferencias de Revisao e Conferencias de Emendas serao arcados pelos
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Estados Partes e pelos Estados nao partes desta Convenyao que delas participem. em
conformidade com a escala de cotas das Nac6es Unidas ajustada adequadamente.

2. Os custos incorridos pelo Secretario-Geral das Nac;6es Unidas de acordo com as
Artigos 7 e 8 e as custos de missoes de esclarecimento de fatos serao arcados pelos
Estados Partes em conformidade com a escala de cotas das Naryoes Unidas ajustada
adequadamente.

Artigo 15

Assinatura

Esta Convenyao, feita em Oslo, Noruega, em 18 de setembro de 1997, esta"; aberta
para assinaturas par todos as Estados, em Ottawa, Canada, no periodo de 3 a 4 de
dezembro de 1997, e na Sede das Nayoes Unidas, em Nova lorque, de 5 de dezembro
de 1997 ate sua entrada em vigor

Artigo 16

Ratificayao, Aceitayao, Aprovayao ou Adesao

1. Esta Convenc;:ao esta sujeita a ratific8c;:ao, aceitaC;:30 au aprov8c;:ao de seus
signatarios.

2. A Convenc;c3oestara aberta a adesao de qualquer Estado que naG a tenha assinado.

3. Os instrumentos de ratific89BO, aceitar;80, aprovar;ao au adesao serao depositados
junto ao Deposita rio.

Artigo 17

Entrada em Vigor

1. Esta Convenc;ao entrara em vigor no primeiro dia do sexto mes apos 0 mes em que 0
40° instrumento de ratifica~o, aceitar;8:o, aprova~o ou adesao tenha sido deposita do.

2. Para quatquer Estado que deposite seu instrumento de ratificar;8:o, aceita9ao,
aprovac;ao ou adesao apos a data do deposito do 40° instrumento de ratificar;ao,
aceitac;ao, aprov8r;80 ou adesao, esta Convenyao entrara em vigor no primeiro dia do
sexto mes ap6s a data em que aquele Estado tiver depositado seu instrumento de
ratificac.;:.3o,aceitac;.3o, aprovac;aa au adesao.

Artigo 18

Aplicar;aa Provisoria
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Qualquer Estado podeni, no momento de sua ratifica~ao, aceita,ao, aprova~ao ou
adesao, declarar que aplicara provisonamente 0 pan3grafo 1 do Artigo 1 desta
Conven980 ate que esta entre em vigor.

Artigo 19

Reservas

Os Artigos desta Conven<;ao naD sao sujeitos a reservas.

Artigo 20

Durat;80 e Denunci8

1. Esta convenyao tera durar;:8o mmitada.

2. Cada Estado Parte tera, no exercfcio de sua soberania nacional, 0 direito de
denunciar esta Convenc;ao. E1e devera comunicar a denuncia a todos os Estados
Partes, ao Depositario e ao Conselho de Seguran~a das Na,6es Unidas. 0 instrumento
de den uncia devera jncluir uma expJicae;ao completa das razoes que motivam a
denuncia.

3. A denunci8 samenle tera efeilo seis meses apos a recep9ao do instrumento de
denuncia pelo Depositario. Se, no entante, no momento da expirac;ao desse periodo de
seis meses 0 Estado Parte denunciante estiver envolvido em conflito armado, a
denuncia nao tera efeito antes do fim do contrito annado.

4. A denuncia desta Conven9ao por um Estado Parte nao afetara de modo algum 0

dever dos Estados de seguir cumprindo com suas obriga90es decorrentes de quaisquer
norrnas pertinentes do Direito Internacional.

Artigo 21

Depositano

o Secretario-Geral das Nay6es Unidas e designado pelo presente Depositario desta
COnVen9aO.

Artigo 22

Textos AutEmticos

o original desta COnVen9aO, cujos textos em arabe, chines, ingles, frances, russo e
espanhol sao iguarmente autenticos, sera depositado junto ao Secretario-Geral das
Na,6es Unidas.
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ANEXO C - Relatorio minas terrestres e viti mas das minas em Angola

Numero de acidentes e viti mas de minas

Acidentes de minas e engenhos explosivos sao comunicado no banco de dados do INAROEE peres
militares, autoridades cillis, hospitals e ONG's trabalhando na campanha de sensibitiz8Q80 contra minas.
o valor real destes acidenles e vilimas tern side maiOr do que se comunicam au reportam

Accidentes Victimas
AnD Obsoluto Relativo Absolute Relative
< 1980 22 1.4 24 0.9
1980 -1989 126 7.8 129 4.9
1990-1997 67 4.2 71 2.7
1998 152 9.5 198 7.5
1999 554 34.5 865 32.8
2000 457 28.4 874 33.1
-15.11.2001229 14.3 477 18.1
Total 1607 100.0 2638 100.0

A tabela indica um acrescimo ligeiro do numera de acidentes reportado a INAROEE POliCOS allos
antes de 2000, ESla e a expressao confonne 0 sistema de acidente contra as minas esta
estabelecido segundo os sells relatorios ao contrario do que aconleceu estes anos pois que nem
todas as infonna~oes tem sido comunicadas.

Numero de acidentes e vitimas por provlncias

Informal,;Oes de acidenles e vitimas de minas partem de lodos os cantos do pais porem as capacidades
como informar islo variam. E importante lembrar se que 0 alual numero de acidentes e vitimas nas
provincias possa ser muilo diferenle

Total
Accidentes Vitimas

Provincia F'eq % Freq %
Bengo 38 2.4 45 1.7
Benguela 202 12.6 236 8.9
Bie 150 9.3 240 9.1
Cunene 39 2.4 54 2.0
Huambo 126 7.8 234 8.9
Huila 82 5.1 91 3.4
Kuando Kubango 185 11.5 251 9.5
Kuanza Norte 12 0.7 16 0.6
Kuanza Sui 42 2.6 55 2.1
Luanda 2 0.1 4 0.2
Lunda Norte 10 0.6 13 0.5
Lunda Sui 94 5.8 157 6.0
Malanje 228 14.2 510 19.3
Moxico 276 17.2 459 17.4



Uige
Total

121
1607

7.5
100

273 10.3
2638 100

Maior parte dos acidentes e vitimas de minas ocorreram na provincia de Malange e Moxico conforme
mostra a tabela
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ANEXO 0 - Presenga do CICV em Angola

DEMOCRATIC REPUBLIC
of tho CONGO

ATLANTIC
OCEAN

Calumbl!!

+MellOl19u;'''~~-
'Cuho~anavali •

ZAMBIA

Nglvo. ./ Cl/ANt>oCV/l1/!lGO

~""";-'--~""-.,
UAMIBIA

ICffC de!egollon ~ leRe suIHj~Ic<J(11H)n + 1ClK: offlCt/sub-ollice

W K::RC-sUPIl0l1o:l pro~lh~dor.hohc~l1lre

Simbolos
Q; Delega,.o
<E> Delega9.o regional
<f> Missao
u; Sub-delega,.o
+ Escrit6rio au presenya
~ Centro au atelier ortopedico'"
Q Entreposto
'" Hospital
'apoiado pelo CICV
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ANEXO E - Organiza90es que participam nas opera90es de desminagem
humanitiiria em Angola

26 agencias governamentais e naD governamentais, nacionais e internacionais e agencias das Na¢es
Unidas estao todos engajados nas opera90es humanitarias de desminagem em Angola.

Organization Abbreviation
Country of

Survey Awareness Clearanceorigin

ACO Angola

AOC Angola

Associacao dos Pavos AOP Angola

AFRICARE AFRICARE United Kingdom

Cap Anamour CA Portugal

CARE CARE United Kingdom

Club Jovens CJ Angola

Cruz Vermelha CV Angola

Enaxme de Ablehas EA Angola

Grupo Apoia Crianca GAC Angola

Handicap International HI France

INAROEE INAROEE Angola

INTERSOS INTERSOS Portugal

MEO Angola

Menschen Gegen Minen MGM Germany

Mine Action Group MAG United Kingdom

Ministry of Education Angola

Norwegian People's Aid NPAfAPN Norway

OHAT OHAT Angola

Paraneas Negras PN Angola

Secult SECULT Angola

Santa Barabara SIB Angola



The Halo Trust HALO United Kingdom

Trinidade Trinidade Angola

United Nations Development
UNDP UNProgram

United Nations Children's Fund UNICEF UN

World Vision WIi United Kingdom
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ANEXO F - Assinaturas, Ratificac;:6es e Ades6es ao Tratado de Ottawa

:;:;"(.c"'''' i'l.-m.'; r._~:;f:,'..~;,',r.;':'d:.c ..~i:H'
Afganist';n 11.09.2002

Albania 8.9.1998 29.02.2000

Alemania 3.12.1997 23.7.1998

Andorra 3.12.1997 29,6.1998

Angola 4.12.1997 05.07.2002

Antigua y Barbuda 3.12.1997 3.5.1999

Argelia 3.12.1997 09.10.2001

Argentina 4.12.1997 14.9.1999

Australia 3.12.1997 14.1.1999

Austria 3.12.1997 29.6.1998

Bahamas 3.12.1997 31.7.1998

Bangladesh 7.5.1998 06.09.2000

Barbados 3.12.1997 26.1.1999

Belarus 03.09.2003

Belgiea 3.12.1997 4.9.1998

Belice 27.2.1998 23.4.1998

Benin 3.12.1997 25.9.1998

Bolivia 3.12.1997 9.6.1998

Bosnia-Herzegovina 3.12.1997 B.9.1998
Botsuana 3.12.1997 01.03.2000

Brasil 3.12.1997 30.4.1999

Brunei Darussalam 4.12.1997

Bulgaria 3.12.1997 4.9.1998

Burkina Faso 3.12.1997 16.9.1998

Burundi 3.12.1997 22.10.2003

Cabo Verde 4.12.1997 14.05.2001

Camboya 3.12~997 28.07.1999

Camerun 3.12.1997 19.09.2002

Canada 3.12.1997 3.12.1997

Chad 6.7.1998 6.5.1999

Chile 3.12.1997 10.09.2001

Chipre 4.12.1997 17 .01.2003

Colombia 3.12.1997 06.09.2000

Comoros 19.09.2002

Congo 04.05.2001

Congo (Rep. Dem.) 02.05.2002
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Costa Rica 3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

Cote d'Ivoire

Croacia

Dinamarca

Dominica

Ecuador

Eritrea

EI Salvador

Eslovenia

4.12.1997

3.12.1997

3.12.1997Espana

17.3.1999

30.06.2000

20.5.1998

8.6.1998

26.3.1999

29.4.1999

27.08.2001

27.1.1999

27.10.1998

19.1.1999

Filipinas

Fiyi

Francia

Gabon

Gambia

Ghana

Granada

Greda

3.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997
3-:-12.199-7

3.12.1997

Estonia 12.05.2004

Etiopia 3.12.1997
- --- -- --3.-12-.-19-97-- -- --~15~.~02"'.2~OOO

10.6.1998

23.7.1998

8.9.2000

23.09.2002

30.06.2000

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

19.8.1998

25.09.2003

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haiti

Honduras

Hun9ria

Indonesia

Ir/anda

Islandia

Italia

4.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

3.12.1997

11.8.1998

Jamaica

Japon

Jordania

Kiribati

Kenia

Lesoto

liberia

liechtenstein

lituania

5.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

26.2.1999

26.3.1999

8.10.1998

22.05.2001

16.9.1998

05.08.2003

24.9.1998

6.4.1998

3.12.1997

5.5.1999

23.4.1999

17.7.1998

30.9.1998

13.11.1998

D7.09.2oo0

23.01.2001

02.12.1998

23.12.1999

5.10.1999

12.05.2003
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Iluxemburgo 4.12.1997 14.6.1999

lEX Republica yugoslavia de Macedonia I 9.9.1998

IMadagascar I 4.12.1997 16.9.1999

!MalaSia I 3.12.1997 22.4.1999

Malaui I 4.12.1997 13.8.1998

IMal; I 3.12.1997 2.6.1998
IMaldivas I 1.10.1998 07.09.2000

IMalta I 4.12.1997 07.05.2001

IMarshall (Islas) I 4.12.1997

IMauritania I 3.12.1997 I 21.07.2000

IMauritius I 3.12.1997 I 3.12.1997

IMexico I 3.12.1997 I 9.6.1998
!Moldavia I 3.12.1997 I 8.9.2000
IMonaco I 4.12.1997 I 17.11.1998

IMozambique I 3.12.1997 I 25.8.1998

INamibia I 3.12.1997 I 21.9.1998

INauru I 07.08.2000

INicaragua 4.12.1997 I 30.11.1998

INiger 4.12.1997 I 23.3.1999

INigeria I I 27.09.2001

INiue 3.12.1997 I 15.4.1998

INoruega 3.12.1997 I 9.7.1998

INueva Zelanda 3.12.1997 I 27.1.1999

Ipaises Bajos 3.12.1997 I 12.4.1999

!panama 4.12.1997 I 7.10.1996

IParaguay 3.12.1997 I 13.11.1998

!Peru 3.12.1997 I 17.6.1998

jPolonia I 4.12.1997 I
jportugal I 3.12.1997 I 19.2.1999

Qatar I 4.12.1997 13.10.1998

jReino Unido I 3.12.1997 31.7.1998

jRepublica centroafricana I OB.11.2002

IRepublica Checa I 3.12.1997 26.10.1999

jRepubl;ca Dominicana I 3.12.1997 30.06.2000

1Republica Eslovaca I 3.12.1997 25.2.1999

IRuanda I 3.12.1997 OB.06.2000

IRumania I 3.12.1997 30.11.2000

Isalomon (Islas) I 4.12.1997 26.1.1999

Isamoa I 3.12.1997 23.7.1998

Isan Cristobal y Nieves I 3.12.1997 2.12.1998

Isan Marino I 3.12.1997 18.3.1998

ISan Vicente y las Granadinas I 3.12.1997 01.08.2001



Santa lucia

Santa Sede

Santo Tome y Principe

Senegal

Serbia y Montenegro

Seychelles

Sierra Leone

Suazilandia

SudaFrica

Sudan

Suecia

Suiza

Surinam

Tailandia

Tanzania (Rep. Unida)

Tayikistan

nmor Oriental

Togo

Trinidad y Tobago

Tunez

TurQuia

~rkmenistan

Ucrania

Uganda

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Yemen

Yibuti

Zambia

Zimbabue

3.12.1997 12.4.1999

4.12.1997 17.2.1998

30.4.1998 31.03.2003

3.12.1997 24.9.1998

4.12.1997

29.7 .1998

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997---~ ---
3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

24.2.1999

3.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

4.12.1997

3.12.1997

12.12.1997

3.12.1997

1::::J

02.06.2000
25.04.2001

22.12.1998

26.6.1998

13.10.2003

30.11.1998

24.3:1998

23.05.2002

27.11.1998

13.11.2000

12.10.1999

07.05.2003

09.03.2000

27.4.1998
----;9""'.7.1999

25.09.2003

19.1.1998

25.2.1999

07.06.2001

14.4.1999

1.9.1998

18.5.1998

23.02.2001

18.6.1998
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