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MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU, 
KOFI ANNA, 

POR OCASIÃO DO 
DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE COM FUNCIONÁRIOS 

DETIDOS OU DESAPARECIDOS 
(25 de Março de 2003) 

  
Há exactamente dezoito anos, homens armados em Beirute sequestraram o nosso 

colega Alec Collett, que trabalhava no momento para o Organismo de Obras Públicas e 
Socorro aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA). O seu destino permanece 
desconhecido. Outros funcionários da ONU encontram-se presos ou desaparecidos, alguns 
deles há 20 anos. E todos os dias, em todo o mundo, funcionários das Nações Unidas e nossos 
colegas de organizações humanitárias, jornalistas e outros convivem com vários tipos de 
ameaças, agressões e abusos, e também com condições de vida difíceis em zonas de conflito e 
de catástrofes.  

Os escritórios das Nações Unidas já receberam ameaças de bomba e ameaças de 
contaminação por agentes químicos ou biológicos - incidentes que se provaram como falsos 
alarmes mas que resultaram em sérias interrupções no trabalho dos escritórios e considerável 
ansiedade nos funcionários afectados.  

O Dia Internacional de Solidariedade com Funcionários Detidos ou Desaparecidos 
visa chamar a atenção para as circunstâncias perigosas ambientes em que alguns de nós têm 
de trabalhar, e para o que pode ser feito para melhorar a protecção e a segurança de todo o 
pessoal das Nações Unidas. 

A segurança dos funcionários é uma responsabilidade legal. Apelo aos Estados 
Membros que ainda não o fizeram para assinarem e ratificarem a Convenção sobre a 
Segurança dos Funcionários das Nações Unidas e Organismos Associados, de 1994. O 
Comité Ad Hoc da Assembleia Geral que trata do Alcance da Protecção Legal de acordo com 
a Convenção está reunida esta semana; exorto os membros do  Comité a reconhecerem  a 
natureza urgente do seu trabalho. É particularmente preocupante que um número tão pequeno 
dos que cometeram crimes contra funcionários das Nações Unidas tenham sido levados 
perante a justiça; certamente, uma eficiente acção da justiça desempenharia uma função 
dissuasora e seria um golpe contra esta impunidade. 

A segurança dos funcionários é também uma responsabilidade administrativa à qual 
atribuo a maior importância. O Gabinete do Coordenador de Segurança das Nações Unidas 
continua com os seus esforços para reforçar treinamento e gestão em questões relativas a 
segurança. 

Hoje o Sindicato dos Funcionários das Nações Unidas e o seu Comité sobre a 
Segurança e a Independência do Funcionalismo Público Internacional estão a dar-nos a 
oportunidade de mostrar que nos preocupamos com este assunto. Conceberam e produziram 
um “pin” que simboliza a nossa lembrança dos nosso amigos e colegas que perdemos e a 
nossa unidade e determinação em prosseguir  com a nossa missão global pela paz e pelo 
desenvolvimento. Espero que os funcionários usem este “pin” e desta forma ajudem a chamar 
atenção para uma questão crucial para o sucesso do nosso trabalho. 
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