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Resumo executivo

REsuMO ExECuTIVO
O deslocamento de milhões de pessoas dentro dos seus próprios países, seja em decorrência de 
desastres naturais, conflitos armados ou outras situações de violência, tornou-se uma preocupação 
humanitária premente na segunda metade do século 20. A quantidade de deslocados internos continua 
aumentando neste novo século, gerando sérios custos humanitários, sociais e econômicos. 

A África é um continente especialmente afetado por esta tendência. Em resposta ao desafio de prevenir 
e lidar com o deslocamento interno no continente, os Estados africanos reuniram esforços na União 
Africana (UA) para elaborar a Convenção da União Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas 
Deslocadas Internamente na África (doravante a Convenção de Kampala, ou a Convenção) em 2009. 
Este tratado inovador,1 o primeiro instrumento mundial legalmente vinculante sobre deslocados 
internos, entrou em vigor em 2012,2 depois de 15 Estados africanos o terem ratificado. Atualmente, 25 
Estados do continente são partes da Convenção de Kampala, enquanto que outros 18 assinaram, mas 
ainda não a ratificaram.3

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) faz um balanço para apoiar os esforços da UA, das 
Comunidades Econômicas Regionais (CER), dos Mecanismos Regionais para a Prevenção, Gestão 
e Resolução de Conflitos (MR) e dos Estados Partes da Convenção de Kampala para monitorar e 
implementar a Convenção com eficácia. A nossa finalidade com este exercício é simples: ajudar a 
efetividade da Convenção na redução dos deslocamentos internos provocados por conflitos armados e 
outras situações de violência e na melhoria da proteção e assistência aos deslocados internos na África.

O CICV trabalha há muito tempo com a proteção e a assistência a deslocados no mundo inteiro, como 
parte do nosso mandato para ajudar as pessoas afetadas por conflitos armados e outras situações 
de violência.4 A organização também está envolvida desde o princípio no apoio à Convenção de 
Kampala. Participamos da elaboração da minuta da Convenção, prestando assessoria jurídica relativa 
ao Direito Internacional Humanitário (DIH) e apoiando o processo de negociação que levou à adoção 
da Convenção em outubro de 2009. Desde então, o CICV vem trabalhando junto à Comissão da União 
Africana (CUA) e aos Estados africanos para incentivar e apoiar a ratificação, a implementação nacional e 
a adoção de medidas práticas para a operacionalização da Convenção de Kampala.5  Com este objetivo, 
oferecemos assessoria jurídica sobre as modalidades de adoção da Convenção e o fortalecimento dos 
marcos normativos nacionais para implementá-la. Além disso, mediante o nosso diálogo operacional 
com os Estados de toda a África, recomendamos medidas concretas que podem ser tomadas por estes 
para adotar e implementar a Convenção.

O CICV produz, há várias décadas, ferramentas que fornecem apoio técnico e orientações aos Estados 
para a implementação nacional do DIH e outros marcos jurídicos relevantes. A organização aproveita 
este conhecimento e experiência para realizar o presente balanço.  Beneficiamo-nos igualmente da 
nossa presença no terreno na África, onde as delegações do CICV realizam atividades de proteção e 
assistência em 29 países para os deslocados internos, comunidades que os acolhem e todos que sofrem 
com as consequências de conflitos armados ou outras situações de violência. 

1  IDMC, Norwegian Refugee Council, From Kampala to Istanbul: Advancing Global Accountability for IDPs through Law and Policy 
Making, Genebra, 19 de maio de 2016 (http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/20160519-whs-
briefing-paper.pdf, consulta em 29 de setembro de 2016).

2  Comunicado de imprensa do CICV, CICV acolhe com satisfação entrada em vigor da Convenção de Kampala sobre deslocados 
(12/234), Adis Abeba, Genebra, 12 de dezembro de 2012. (https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-
release/2012/12-05-kampala-convention-entry-into-force.htm, consulta em 29 de setembro de 2016).

3  União Africana, List of Countries which Have Signed, Ratified/Acceded to the African Union Convention for the Protection and 
Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), Adis Abeba, 1o de abril de 2016 (http://www.au.int/en/
sites/default/files/treaties/7796-sl-african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_
persons_in_africa_kampala_convention_11.pdf, consulta em 29 de setembro de 2016).

4  “Outras situações de violência” significam “situações nas quais a violência é cometida coletivamente, mas que se encontra 
abaixo do umbral de conflito armado. Essas situações são caracterizadas em particular pelo fato de que a violência é fruto da 
ação de um ou vários grupos constituídos de grande quantidade de pessoas”. (https://www.cambridge.org/core/journals/
international-review-of-the-red-cross/article/the-international-committee-of-the-red-crosss-icrcs-role-in-situations-of-
violence-below-the-threshold-of-armed-conflict/64183418A12D456A04D7BB59529547D5, consulta em 1o de outubro de 
2016.)

5  O CICV, junto com o Acnur, foi nomeado especificamente no preâmbulo da Convenção de Kampala, p. 2 (http://www.au.int/
en/sites/default/files/treaties/7796-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_
assistance_of_internally_displaced_persons_in_e.pdf, consulta em 29 de setembro de 2016).

http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/20160519-whs-briefing-paper.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/20160519-whs-briefing-paper.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/12-05-kampala-convention-entry-into-force.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/12-05-kampala-convention-entry-into-force.htm
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_kampala_convention_11.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_kampala_convention_11.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_kampala_convention_11.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/the-international-committee-of-the-red-crosss-icrcs-role-in-situations-of-violence-below-the-threshold-of-armed-conflict/64183418A12D456A04D7BB59529547D5
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/the-international-committee-of-the-red-crosss-icrcs-role-in-situations-of-violence-below-the-threshold-of-armed-conflict/64183418A12D456A04D7BB59529547D5
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/the-international-committee-of-the-red-crosss-icrcs-role-in-situations-of-violence-below-the-threshold-of-armed-conflict/64183418A12D456A04D7BB59529547D5
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_e.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_e.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_e.pdf
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Em toda a primeira metade de 2016, as delegações do CICV em toda a África proporcionaram atualizações 
e análises sobre os avanços no âmbito nacional relativos aos deslocados internos, incluindo as últimas 
ações dos Estados para aderir, implementar internamente e operacionalizar a Convenção de Kampala. 
Incluem os Estados que ratificaram a Convenção, bem como os que não o fizeram, mas adotaram 
políticas ou marcos normativos internos relativos à proteção dos deslocados, com base nas disposições 
dos Princípios Orientadores sobre o Deslocamento Interno de 1998 (Princípios Orientadores)6 e de dois 
dos Protocolos do Pacto dos Grandes Lagos.7 Consideraram-se também alguns Estados que enfrentam 
situações de deslocamento interno, mas não implementaram um marco interno formal. Uma consultoria 
independente contratada pelo CICV compilou e analisou os dados coletados pelas delegações e formulou 
Constatações (na forma de lições aprendidas, alguns exemplos de boas práticas e principais desafios) e 
Recomendações. Refletem as análises da prática dos Estados em 25 países africanos. 

As Constatações propiciam um panorama do atual nível de operacionalização da Convenção de Kampala. 
Elas ressaltam os esforços dos Estados em cumprirem com as suas obrigações relativas à prevenção e 
abordagem dos deslocamentos internos. 

As Recomendações, direcionadas aos Estados, mas também a outras organizações (p.ex. UA, CERs e MRs, 
ONU, CICV e organizações da sociedade civil), baseiam-se nas Constatações, assim como em pesquisas 
adicionais e consultas com o CICV e atores externos selecionados. Estruturam-se como ações propostas 
para lidar com os desafios na implementação da Convenção, dando uma visão de como a implementação 
atual pode ser fortalecida. As Recomendações não interferem com o dever dos Estados de cumprirem 
com as suas respectivas obrigações segundo o Direito Internacional e o Direito Interno. 

O foco do balanço, e consequentemente deste relatório, são as obrigações da Convenção de Kampala 
derivadas diretamente do DIH e/ou relacionadas com as questões humanitárias que o CICV encontra nas 
operações em toda a África.

Ao redigir este relatório, buscamos responder as seguintes perguntas:

zz Qual o impacto da Convenção de Kampala no terreno?

zz Que diferença pode fazer na vida dos deslocados internos?

zz O que mais precisa ser feito - pelos Estados; CUA, CERs, MRs, o CICV e outras organizações e atores 
humanitários - para que a implementação da Convenção na íntegra seja uma realidade?

O relatório contém mais de 80 constatações e 25 recomendações. Estão agrupadas em cinco títulos 
principais, segundo as obrigações legais e as medidas correspondentes necessárias para a sua 
implementação:

1. Prevenção
2. Planejamento, gestão e monitoramento das atividades de proteção e assistência
3. Prestação de assistência humanitária adequada aos deslocados internos 
4. Proteção dos deslocados internos
5. Soluções duradouras para os deslocados internos 

O CICV espera que cada uma das Constatações e Recomendações seja de interesse de alguns Estados, 
dependendo do enfoque particular de cada um com relação à Convenção de Kampala. Vários temas 
transversais surgiram na formulação das Constatações e Recomendações, três das quais merecem 
atenção especial:

1. A importância de os Estados e outros atores estabelecerem um diálogo com as comunidades de 
deslocados internos de modo a assegurar a participação efetiva deles na tomada de decisões 
relativa a leis, políticas e programas que os afetem;

6  Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Guiding Principles on Internal Displacement (ADM 1.1, PRL 12.1, 
PR00/98/109), Nações Unidas, Nova York, 22 de julho de1998 (http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-
principles-internal-displacement.html, consulta em 5 de setembro de 2016).

7  Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), The Pact on Security, Stability and Development for the 
Great Lakes Region, Nairobi, 2006 (http://www.icglr.org/images/Pact%20ICGLR%20Amended%2020122.pdf, consulta em 5 de 
setembro de 2016).

http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
http://www.icglr.org/images/Pact%2520ICGLR%2520Amended%252020122.pdf
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2. A necessidade urgente de se assegurar aos deslocados internos o acesso a serviços essenciais 
como assistência à saúde e educação;

3. O papel fundamental que a CUA - e as CERs e MRs - terão no futuro para consolidar os esforços dos 
Estado membros da UA para implementar a Convenção de Kampala na íntegra.

Como parte das lições aprendidas a partir do balanço, o relatório destaca os esforços que devem ser 
feitos antes de uma crise para garantir que as obrigações, segundo a Convenção de Kampala, sejam 
incorporadas na legislação interna. Compreende colocar em prática as estruturas necessárias com 
mandatos e recursos para responder às necessidades de proteção e assistência dos deslocados internos. 
É crucial uma coordenação efetiva entre os distintos ministérios e agências governamentais, bem como 
entre os âmbitos centrais, regionais e locais das autoridades públicas. Em particular, a experiência 
demonstra a importância de garantir um processo inclusivo que envolve todos os principais atores 
internos, começando pelas comunidades de deslocados internos e comunidades que os acolhem, que 
precisam participar das consultas, compartilhamento de informações e tomada de decisões. 

Quando se trata de garantir o acesso dos deslocados internos aos bens essenciais e serviços básicos 
(p.ex. assistência à saúde, educação, busca de familiares e serviços de reunificação), a falta de recursos 
humanos e financeiros é, com frequência, um obstáculo para que os Estados cumpram com as suas 
obrigações básicas. Assim, o acesso efetivo aos deslocados internos pelas organizações humanitárias 
é um fator importante para atender as necessidades deles. Igualmente importante é o compromisso 
das autoridades públicas e atores internacionais de respeitarem os princípios humanitários ao prestar 
assistência aos deslocados.

Com relação à proteção efetiva dos deslocados internos, o relatório explora os desafios de se chegar 
a um equilíbrio entre as considerações humanitárias e as de segurança ao regular o movimento dos 
deslocados, assim como de manter o caráter estritamente civil e humanitário do ambiente em que 
se encontram. De outro modo, as dificuldades enfrentadas muitas vezes pelos deslocados para obter 
documentos oficiais (p.ex. documentos de identificação pessoal) possui um impacto na sua capacidade 
de aceder aos serviços básicos e modos de sobrevivência. Uma lição aprendida importante é que 
estratégias eficientes para fornecer ou substituir os documentos rendem bons resultados na hora de 
responder às necessidades humanitárias urgentes.

Quando um conflito armado está em curso, os Estados e outras partes em conflito podem adotar 
medidas para prevenir, antes de mais nada, que ocorra deslocamentos. Isso é especialmente verdadeiro 
para assegurar o respeito pelo DIH e aumentar os esforços para proteger os civis e limitar o dano a 
que estão expostos. Na prática, as violações do DIH continuam sendo uma importante causa de 
deslocamento interno devido a conflitos na África. O desafio que temos aqui é fortalecer o compromisso 
(e a capacidade) dos Estados para respeitar e fazer respeitar o DIH.

Por fim, com relação ao importante papel desempenhado pela UA, CERs e MRs para avançar, o relatório 
confirma a necessidade de se coordenarem maiores esforços para conscientizar ainda mais sobre as 
questões relativas ao deslocamento interno e promover a Convenção de Kampala entre os Estados 
Membros da UA. 

A Convenção de Kampala propicia atualmente um marco abrangente que já começou a levar melhorias 
concretas para as vidas de muitos deslocados na África. Para alcançar o seu pleno potencial, contudo, 
deve ser colocada em prática de modo sistemático e amplo pelos Estados africanos.8 Espera-se que este 
relatório contribua ao importante trabalho de operacionalização plena da Convenção de Kampala, em 
benefício dos atuais e futuros deslocados na África.

8  IDMC et al, Workshop Report - Kampala Convention: from ratification to domestication and operationalisation, Adis Abeba, 
30 novembro-2 dezembro 2015, IDMC, Genebra, disponível em: http://www.internal-displacement.org/publications/2016/
workshop-report- (consulta em 29 de setembro de 2016)

%20http://www.internal-displacement.org/publications/2016/workshop-report-
%20http://www.internal-displacement.org/publications/2016/workshop-report-
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Lista de recomendações

O conjunto completo das recomendações do relatório é compilado a seguir para facilitar a referência. 
Cada recomendação e a lógica adjacente podem ser analisadas no contexto do relatório.  

1. Prevenção 

Para os Estados
Recomendação 1: Os Estados que ainda não o fizeram, devem acelar o processo de ratificação, ou 
adesão, da Convenção de Kampala. 

Recomendação 2: Os Estados Partes da Convenção de Kampala devem iniciar e completar as ações 
para integrar as obrigações do tratado no Direito Interno e nos processos de formulação de políticas, 
solicitando assessoria e apoio técnico quando e se necessário. 

Recomendação 3: Os Estados devem tomar medidas para promover o conhecimento da Convenção 
de Kampala por todos os atores envolvidos, incluindo os próprios deslocados, as comunidades que os 
acolhem, a sociedade civil e as autoridades públicas, nos âmbitos central, regional e local.

Recomendação 4: Os Estados devem garantir que todas as autoridades públicas relevantes - incluindo 
as forças armadas e de segurança - tenham todas as informações relativas às suas obrigações e sejam 
instruídas para respeitar e fazer respeitar o Direito Internacional Humanitário.  

Para outros atores
Recomendação 5: As organizações internacionais e humanitárias devem continuar oferecendo 
assessoria e apoio técnico aos Estados Membros da UA, não apenas para a ratificação da Convenção 
de Kampala, mas também para todas as medidas de implementação nacional exigidas nos marcos 
jurídicos e de políticas dos países.

Recomendação 6: A CUA, os CERs, MRs e outras organizações com conhecimentos nessa área devem 
aumentar a conscientização da população e as atividades de desenvolvimento de capacidades relativas 
à Convenção de Kampala, em coordenação com os Estados e atores da sociedade civil local. A Comissão 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP) e o seu relator especial para refugiados, 
requerentes de asilo e deslocados internos também podem desempenhar um papel nesse sentido, 
segundo os seus mandatos e as funções que lhe são atribuídas pela Convenção.

Recomendação 7: A CUA e os Estados Membros da UA devem garantir que a primeira Conferência dos 
Estados Partes seja realizada o mais breve possível, adotando um plano abrangente de ação/mapa para 
a operacionalização da Convenção de Kampala. 

2.  PLanejamento, gestão e monitoramento  
das atividades de Proteção e assistência

Para os Estados
Recomendação 8: Os Estados devem tomar medidas para assegurar que a autoridade ou órgão de 
coordenação designados tenham o mandato e a legitimidade necessários para mobilizar os ministérios 
e agências correspondentes, recebendo os recursos adequados (humanos e financeiros) para funcionar 
de modo efetivo.

Recomendação 9: As autoridades públicas devem desenvolver capacidades adequadas em todas as 
esferas para coletar e manter dados sólidos e atualizados sobre as necessidades, vulnerabilidades e 
capacidades dos deslocados internos, assim como soluções duradouras, incluindo dados diferenciados 
(por sexo, idade e outros fatores relevantes).
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Recomendação 10: As autoridades públicas devem garantir, de modo proativo, a consulta e o 
envolvimento ativo com os deslocados internos e as comunidades que os acolhem, para assegurar a 
sua participação nos processos decisórios de ações tomadas em seu nome. O envolvimento deve levar 
em consideração os diversos perfis da população deslocada (p.ex. sexo, idade e outros fatores). 

Recomendação 11: As autoridades públicas em todas as esferas com responsabilidade pela prestação 
de assistência devem estabelecer mecanismos para monitorar os resultados de curto e longo prazo. 
Devem incorporar elementos apropriados de prestação de contas aos deslocados. 

Para outros atores
Recomendação 12: Ao apoiar os Estados para formular leis e políticas, incluindo estratégias nacionais 
sobre deslocamento interno, outros atores devem favorecer enfoques que garantam a máxima 
apropriação por parte das autoridades.

3. Prestação de assistência humanitária  
 adequada aos desLocados internos 

Para os Estados
Recomendação 13: As avaliações devem analisar as necessidades e capacidades dos deslocados 
internos, assim como das comunidades que os acolhem, para informar de modo contínuo aos 
responsáveis pela elaboração dos programas de respostas.

Recomendação 14: Os Estados devem desenvolver capacidade para prever, avaliar e responder de 
maneira efetiva às necessidades dos deslocados.

Recomendação 15: Os Estados devem garantir que todas as autoridades públicas relevantes - incluindo 
as forças armadas e de segurança - tenham todas as informações relativas às suas obrigações e sejam 
instruídas para facilitar o acesso rápido e desimpedido das organizações humanitárias aos deslocados 
internos. Devem garantir também que os deslocados tenham as suas necessidades básicas atendidas 
(água, comida, abrigo, etc.) e que tenham acesso aos serviços básicos (assistência à saúde, educação, etc.).

Para outros atores
Recomendação 16: Outros atores devem garantir que os pedidos das organizações humanitárias 
para um acesso rápido e desimpedido aos deslocados, bem como as atividades desenvolvidas em 
decorrência deste acesso, estejam em conformidade com os princípios de humanidade, neutralidade, 
imparcialidade e independência dos atores humanitários. 

4. Proteção dos desLocados internos 

Para os Estados
Recomendação 17: Os Estados devem garantir que todas as autoridades públicas relevantes - incluindo 
as forças armadas e de segurança - tenham todas as informações relativas às suas obrigações e sejam 
instruídas para facilitar a liberdade de movimento e de residência dos deslocados internos. 

Recomendação 18: As autoridades públicas devem desenvolver capacidades adequadas nos âmbitos 
central e local para criar e manter um registro atualizados dos deslocados. Isso poderá propiciar uma 
linha de base com a concordância de todos os atores envolvidos.

Recomendação 19: As autoridades públicas devem-se empenhar para alocar recursos adequados para 
garantir que os deslocados possam obter documentos de identidade e outros documentos oficiais em 
um tempo razoável.

Recomendação 20: As autoridades públicas devem fortalecer as suas leis, políticas e medidas concretas 
para garantir que seja mantida a natureza civil e humanitária dos lugares em que se encontram os 
deslocados.
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Para outros atores
Recomendação 21: Os atores internacionais e humanitários devem prestar um apoio coordenado aos 
Estados para garantir um sistema prático e eficaz para lidar com as necessidades de busca de familiares 
e reunificação.

5. soLuções duradouras Para os desLocados internos

Para os Estados
Recomendação 22: Os Estados devem assegurar que todas as repartições e órgãos das autoridades 
públicas estejam plenamente informados sobre a necessidade de consulta significativa e envolvimento 
ativo dos deslocados e comunidades que os acolhem na tomada de decisões para soluções duradouras.

Recomendação 23: Os Estados devem iniciar um diálogo proativo com os parceiros nacionais e 
internacionais e os doadores sobre questões relacionadas a soluções duradouras de modo a cumprir 
com as suas próprias obrigações internacionais.

Recomendação 24: Os Estados (e outros atores relevantes) devem garantir que os acordos de paz 
contenham disposições e recomendações específicas para lidar e resolver situações existentes de 
deslocamento interno, conforme necessáro, levando em consideração os desafios do contexto.

Para outros atores
Recomendação 25: A ONU e outros atores internacionais que estejam em uma posição para tal devem 
contribuir com o monitoramento das condições de regresso, com atenção especial às perspectivas e 
preocupações das comunidades de deslocados em questão. Devem também ajudar a garantir que 
a natureza voluntária e segura do regresso e outras soluções duradouras, assim como segurança, 
dignidade e condições adequadas dos deslocados no lugar atual em que se encontram.



MISSÃO
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização 
imparcial, neutra e independente cuja missão exclusivamente 
humanitária é proteger a vida e a dignidade das vítimas dos conflitos 
armados e de outras situações de violência, assim como prestar-lhes 
assistência. O CICV também se esforça para evitar o sofrimento por 
meio da promoção e do fortalecimento do direito e dos princípios 
humanitários universais. Fundado em 1863, o CICV deu origem às 
Convenções de Genebra e ao Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho. A organização dirige e coordena 
as atividades internacionais que o Movimento conduz nos conflitos 
armados e em outras situações de violência.
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