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RESUMO 

 

O material em questão foi produzido em anexo ao Guia de Estudos, o qual auxiliará na 

simulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), em uma de suas reuniões. O 

seu objetivo é estabelecer, de forma mais específica e individual, uma relação entre o delegado 

e o país que estará representando durante a simulação, já que o outro documento trouxe 

informações e reflexões acerca do órgão e dos temas que serão simulados. Sendo assim, 

explana-se a respeito da situação de cada país num panorama internacional, bem como sua 

relação com outros países, tratados internacionais, e principalmente, com o Conselho de 

Segurança. Dessa forma, levando em consideração que cada Estado possui suas características 

e histórias particulares, é imprescindível reconhecer a complexidade de seus interesses e 

objetivos na reunião do Conselho. Nesta ocasião, também foi explanado acerca das conexões 

dos países com as temáticas que serão discutidas, de modo a representar a densidade das 

discussões que ocorrerão. 

Palavras-chave: Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ocupação do Afeganistão pelo 

Talibã. Situação da Etiópia.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente Guia Anexo apresenta as variadas nuances que perpassam pelo 

entendimento e pela atuação da comunidade internacional acerca das conjunturas extremamente 

alarmantes que se dão contemporaneamente no Oriente Médio, com a retomada do Talibã ao 

governo do Afeganistão, assim como no continente africano, com a crise humanitária que assola 

a Etiópia. 

Para tanto, inserido no contexto dos integrantes permanentes, rotativos e observadores 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, contempla um breve histórico das delegações 

atuais do Conselho, elucidando seus papéis na perspectiva de relações internacionais e dos 

interesses geopolíticos envolvidos, bem como correlacionando os antecedentes diplomáticos 

das nações e seus atuais posicionamentos externos frente às problemáticas em questão.  

Sobre isso, discorre-se tanto acerca dos alinhamentos de ordem favorável, neutro ou 

desfavorável ao governo afegão hodierno, bem como das diferentes abordagens bilaterais 

consumadas entre os países, quanto acerca do desempenho das nações na questão usualmente 

marginalizada da Etiópia, incluindo-se os empenhos multilaterais em colaboração máxima e 

ajuda humanitária ao povo etíope, além de uma imprescindível cooperação regional estratégica 

para coibir o agravamento da crise. 

Desse modo, visando a conter as complexas adversidades econômicas, sociais e 

humanitárias vivenciadas pelas populações afegã e etíope nos quadros supracitados, as 

delegações do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), responsabilizam-se pela 

formulação de soluções não só condizentes com suas posições firmadas, como também 

eficientes à dirimição da desordem instaurada em âmbito internacional e do ferimento 

sistemático de direitos humanos por que passam atualmente os países focalizados. 
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2 REINO UNIDO  

 

Situado em frente à costa noroeste da Europa, o Reino Unido é composto pela Escócia, 

País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. Contemplando um dos mais elevados gastos em 

defesa no mundo, permanece como relevante agente nas decisões geopolíticas e econômicas. 

Além disso, com o fenômeno recente do Brexit, o Reino Unido não mais compõe o bloco 

econômico da União Europeia. Todavia, ainda figura com presença permanente no Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, com poder especial de veto.1  

Relativamente ao tópico A, do Afeganistão, é válido salientar que, por um lado, em 

diálogo entre o porta-voz do Ministério afegão das Relações Exteriores (junto a outras 

lideranças talibãs) e autoridades britânicas, estas últimas condicionaram qualquer relação 

duradoura com os talibãs à garantia dos direitos das mulheres e grupos sociais vulneráveis, com 

poucos gestos que respaldassem essa contrapartida dos talibãs. Por outro lado, persiste o temor 

da imposição de um governo fundamentalista e brutal aos moldes da gestão talibã de 1996 a 

2001, bem como de tensionamentos diplomáticos devido à ameaça de atentados e projetos de 

terrorismo no Reino Unido reaflorarem.2   

De modo terminativo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, associado com a 

então chanceler alemã Angela Merkel, discutiu a situação do Afeganistão, concluindo a 

imprescindibilidade da ajuda internacional e de uma abordagem comum das potências 

industriais em relação ao futuro governo do Afeganistão, em detrimento de um reconhecimento 

bilateral do novo governo, a que se ele se opôs. Desse modo, o primeiro-ministro sublinhou que 

qualquer reconhecimento ou discussão com o Talibã precisam ser condicionados a uma 

passagem segura a quem deseja deixar o país e ao respeito aos direitos humanos.3   

Ademais, concernente à temática B, os países membros do CSNU advogam que se 

chegue a um acordo sobre uma posição comum também na questão da Etiópia. Porém, o Reino 

Unido não hesitou em exortar os seus cidadãos a sair do país com o agravamento da guerra 

civil, bem como com o acirramento das tensões nas regiões de Tigré, Amhara e Afar.  

 
1 DOROTHY, Whitelock. et al. "Reino Unido". Enciclopédia Britânica, 16 de maio. 2022. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/United-Kingdom. Acesso em 17 maio. 2022.  
2 ISTOÉ Dinheiro. Talibãs se reúnem com enviado do Reino Unido em tentativa de romper isolamento. 

Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/talibas-se-reunem-com-enviado-do-reino-unido-em-tentativa-

de-romper-isolamento. Acesso em: 17 maio. 2022. 
3 CNN Brasil. Reino Unido diz que Talibã não deve ser reconhecido como governo do Afeganistão. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/reino-unido-diz-que-taliba-nao-deve-ser-

reconhecido-como-governo-do-afeganistao. Acesso em: 17 maio. 2022.  
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3 CANADÁ 

 

O Canadá é um país localizado na América do Norte, sendo formado por uma 

Federação de dez províncias e três territórios. O país é conhecido por, internamente, possuir 

algumas das melhores taxas de indicadores sociais do mundo, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) — o qual ocupa atualmente a 12° posição. Enquanto isso, no 

exterior, o Canadá se consagrou como um dos grandes defensores e promotores dos direitos 

humanos, especialmente ao que concerne à igualdade de gênero e às excelentes políticas 

migratórias. 

Acerca do tópico A, apesar de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, um dos 

aliados do Canadá, ter decretado um prazo para a retirada das tropas estadunidenses do território 

afegão, Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, afirmou que o compromisso com o 

Afeganistão não terminaria quando o prazo de Biden chegasse ao fim, e que o governo do 

Canadá continuaria pressionando o Talibã para permitir que as pessoas deixem o país.4 

Ressalta-se que o Canadá, desde 2001, demonstrou o seu apoio contra as ofensivas do 

Talibã 5e, assim, cumpriu a palavras de Trudeau quando houve novamente a ocupação do grupo 

em 2021 no Afeganistão, tendo o governo canadense anunciado que não reconhecia o governo 

do Talibã 6 e enviado tropas de resgate para o território que retiraram ou facilitaram a retirada 

de cerca de 3.700 cidadãos canadenses e afegãos7. 

Já no que se refere ao posicionamento canadense acerca do tópico do B, o governo do 

Canadá já veio a se manifestar de forma a condenar as violações aos direitos humanos que vem 

ocorrendo na região do Tigré, além de exigir o “início de um processo político” para contornar 

a situação.8 

 
4 XINHUA. Trudeau afirma que Canadá manterá militares no Afeganistão após 31 de agosto. Disponível 

em: http://portuguese.people.com.cn/n3/2021/0827/c309808-9888990.html. Acesso em: 14 maio 2022. 
5 VALOR ECONÔMICO. Relembre os principais momentos dos 20 anos da ocupação dos EUA no 

Afeganistão. Disponível em: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/08/30/relembre-os-principais-

momentos-dos-20-anos-da-ocupacao-dos-eua-no-afeganistao.ghtml. Acesso em: 14 maio 2022. 
6 ESTADO DE MINAS. Trudeau: Canadá 'não tem a intenção de reconhecer um governo talibã. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/08/17/interna_internacional,1296711/trudeau-canada-

nao-tem-a-intencao-de-reconhecer-um-governo-taliba.shtml. Acesso em: 14 maio 2022. 
7 CNN BRASIL. Canadá, Dinamarca, Bélgica e Polônia encerram operações de retirada no Afeganistão. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/canada-dinamarca-belgica-e-polonia-encerraram-

operacoes-de-retirada-no-afeganistao/. Acesso em: 14 maio 2022. 
8 DEUTSCHE WELLE. Etiópia anuncia que tropas da Eritreia começaram a retirar-se de Tigray. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/eti%C3%B3pia-anuncia-que-tropas-da-eritreia-

come%C3%A7aram-a-retirar-se-de-tigray/a-57099006. Acesso em: 14 maio 2022. 
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Por fim, é válido mencionar que a Etiópia é um dos maiores beneficiários da 

assistência internacional do Canadá, sendo essa concentrada em aumentar a segurança alimentar 

e o estado nutricional entre mulheres, homens, meninas e meninos desnutridos e com 

insegurança alimentar; aumentar a produção e a lucratividade entre mulheres e homens 

pequenos agricultores; promover o crescimento do emprego não agrícola, particularmente para 

mulheres e jovens; empoderamento de mulheres e meninas; fortalecimento dos direitos 

humanos, governança e democracia; e aumentar a resiliência às mudanças climáticas entre 

mulheres e homens pobres, ao mesmo tempo em que promove o crescimento econômico verde.9 

Não obstante, o Canadá também fornece financiamento para assistência humanitária 

no país, por meio de agências da ONU, do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho e de organizações não governamentais para fornecer alimentos, água 

potável e saneamento, tratamento para desnutrição aguda e outros cuidados de saúde, abrigo de 

emergência, apoio aos meios de subsistência e proteção a pessoas vulneráveis. populações10. 

Todavia, os diversos auxílios oferecidos pelo governo canadense vem sendo barrados ou tendo 

difícil fornecimento em decorrência da atual situação vivenciada na Etiópia. 

 

  

 
9 GOVERNEMENT OF CANADA. The Embassy of Canada to Ethiopia. Disponível em: 

https://www.canadainternational.gc.ca/ethiopia-ethiopie/bilateral_relations_bilaterales/canada_ethiopia-

ethiopie.aspx?lang=eng. Acesso em: 14 maio 2022. 
10 Ibidem. 
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4 CONFEDERAÇÃO SUÍÇA 

 

A Suíça é uma República Federal composta por vinte e seis estados, denominados de 

cantões e comunas, com a cidade de Berna como a sede das autoridades federais.11 Trata-se de 

um país sem costa marítima cujo território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto 

Suíço e os Alpes, somando uma área de 41 285 km². Junto a isso, é considerado um dos países 

mais ricos do mundo relativamente ao PIB per capita calculado em 75 835 dólares americanos 

em 2011. Vale destacar que a Confederação Suíça tem uma longa história de neutralidade, não 

estando em estado de guerra internacionalmente desde 1815. 12 

As considerações da Suíça acerca do tópico A, que diz respeito a volta do Talibã o poder 

no Afeganistão, a Suíça convidou a delegação do Talibã por intermédio da Organização não 

Governamental (ONG) Geneva Call, para discutirem a situação humanitária do Afeganistão. 

Tendo em vista que o escritório suíço em Cabul, foi evacuado e fechado com o retorno do Talibã 

ao poder. Não obstante, tendo em vista que essa reunião se deu em razão da preocupação das 

autoridades suíças com a segurança das pessoas, em território afegão o embaixador Raphael 

Nägeli, Chefe da Divisão Ásia-Pacífico no Ministério das Relações Exteriores suíço, ressaltou 

o fato de que que essa reunião não foi nenhuma legitimação e muito menos reconhecimento do 

regime implementado pelo Talibã.13 

No quesito do tópico B, a Suíça vem preservando a posição histórica de neutralidade 

quanto a essa questão, inclusive cedendo o seu território para a realização do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU (OHCHR), em 17 de dezembro de 2021, para debater a crise 

humanitária na Etiópia.14 

 

  

 
11 SWI – swissinfo.ch. Sistema político suíço. [S. l.], 13 abr. 2022. Disponível em: 

https://www.swissinfo.ch/por/sistema-pol%C3%ADtico-su%C3%AD%C3%A7o/29726462. Acesso em: 18 

maio 2022. 
12 GRIZOTTO, Clara. Tudo sobre a Suíça: história, curiosidades, economia e mais. 9 out. 2019.Disponível em: 

https://www.eurodicas.com.br/tudo-sobre-a-suica/. Acesso em: 18 maio 2022. 
13 SWI – swissinfo.ch. Suíça incrédula diante promessas do Talibã. 11 fev. 2022. Disponível em: 

https://www.swissinfo.ch/por/su%C3%AD%C3%A7a-incr%C3%A9dula-diante-promessas-do-

talib%C3%A3/47339432. Acesso em: 18 maio 2022. 
14 PODER360. Conselho da ONU aprova sessão para debater conflito na Etiópia: Grupo fala em “grave 

preocupação” com acusações de abuso aos direitos humanos na região. [S. l.], 13 dez. 2021. Disponível em: 

https://www.poder360.com.br/internacional/conselho-da-onu-aprova-sessao-para-debater-conflito-na-etiopia/. 

Acesso em: 18 maio 2022. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jura_(cordilheira)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alpes
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5 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Os Estados Unidos da América são uma República Constitucional Federal composta 

por 50 estados e um Distrito Federal. O país presenciou uma de suas maiores tragédias com o 

atentado às torres gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, pelo grupo terrorista Al- Qaeda15. Os 

atentados do dia 11 de setembro deixaram quase Três mil vítimas, gerando uma enorme 

comoção no país e a reação do governo norte-americano foi de forma imediata, visto que Osama 

Bin Laden, chefe do grupo extremista, foi identificado como responsável pelos atentados.16 

Dessa forma, acerca do tópico A, com pouco mais de um mês depois do atentado, o 

exército americano iniciou a invasão do Afeganistão, com o objetivo de derrubar o Talibã, o 

governo que tinha dado abrigo à Al-Qaeda, mesmo com o avanço dos das tropas estadunidenses 

no país, o grupo não desapareceu por completo e seguiu com ataques e atentados, visando 

expandir sua influência política.17  

Diante disso, após a morte de Bin Laden, ainda no governo do presidente Barack 

Obama, alguns prazos foram fixados para que houvesse a retirada das tropas americanas no 

país. De início, até janeiro de 2017, data da troca de presidentes, o país não teria mais militares 

no território afegão. Entretanto, Obama declarou que o Afeganistão não estava pronto para a 

retirada completa das tropas, e, com isso, apenas reduziu o contingente para cerca de nove mil 

soldados.18 

Ademais, já sob o efeito do governo do presidente Donald Trump, os norte-americanos 

e o grupo Talibã assinaram um acordo, em fevereiro de 2020, que previa a retirada total das 

tropas americanas do território afegão em quatorze meses. Entretanto, essa retirada dependia 

do comprimento, pelo Talibã, de compromissos previstos no acordo, como por exemplo, não 

permitir que a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista existente no país operassem em 

áreas controladas por ele. Além disso, os talibãs se comprometeram em não enfrentarem as 

tropas estrangeiras, mas seguiu com os avanços em face do exército afegão durante esse 

 
15 SILVA, Daniel Neves. Atentados de 11 de setembro. Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/11-de-setembro.htm. Acesso em: 14 maio 2022. 
16 G1. Entenda a Guerra no Afeganistão. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/16/entenda-a-guerra-no-afeganistao.ghtml. Acesso em: 14 maio 

2022. 
17 HOLLINGSWORTH, Julia. O que é o Talibã e como ele assumiu o controle do Afeganistão tão 

rapidamente. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/quem-e-o-taliba-e-como-ele-assumiu-

o-controle-do-afeganistao-tao-rapidamente/. Acesso em: 15 maio 2022. 
18 G1. Entenda a Guerra no Afeganistão. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/16/entenda-a-guerra-no-afeganistao.ghtml. Acesso em: 14 maio 

2022. 
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período.19 

Com isso, após quase duas décadas de disputas, o presidente dos Estados Unidos, Joe 

Biden, anunciou a retirada das tropas do país, o que fez com que o grupo extremista islâmico 

Talibã retomasse o poder em Cabul, capital do país, mesmo as forças de segurança do país 

estando bem financiadas e equipadas, voltando a instaurar o caos presente antes da presença 

dos militares americanos no país.20 

Acerca do tópico B, é evidente que a Etiópia vive uma imensa crise humanitária, a 

qual necessita de uma atenção imediata. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas 

(ONU), milhares de pessoas precisam de ajuda no país, em especial no Tigré. Desse modo, os 

EUA já doaram mais de US$1 bilhão em ajuda humanitária só no último ano, enquanto 

trabalhavam com parceiros simultaneamente com o intuito de cessar o conflito no norte da 

Etiópia.21 

Ademais, os Estados Unidos são um dos maiores doadores de ajuda ao povo etíope, 

fornecendo milhões de dólares em assistência humanitária, dando suporte à assistência 

alimentar de emergência, acesso a água potável segura, acesso a higiene pessoal, buscando 

evitar a propagação de doenças, dentre outras prioridades humanitárias, como a busca pela 

nutrição para a população desnutrida, especialmente nas crianças. 22 

Por fim, em razão da crise e conflitos presentes na Etiópia, alguns recursos ofertados 

pelo governo americano ainda estão enfrentando dificuldades até chegar nos indivíduos que 

deles necessitam. 

  

 
19 G1. Entenda a Guerra no Afeganistão. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/16/entenda-a-guerra-no-afeganistao.ghtml. Acesso em: 14 maio 

2022. 
20 MANZANO, Fábio. EUA concluem retirada das tropas do Afeganistão após 20 anos de ocupação. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/30/eua-concluem-retirada-das-tropas-do-

afeganistao.ghtml. Acesso em: 15 maio 2022. 
21 ONU. Em visita à Etiópia, vice-chefe da ONU ressalta importância da paz para o desenvolvimento 

sustentável. Disponivel em: https://brasil.un.org/pt-br/171806-em-visita-etiopia-vice-chefe-da-onu-ressalta-

importancia-da-paz-para-o-desenvolvimento. Acesso em: 15 maio 2022. 
22 SHAREAMERICA. Na Etiópia, os EUA fornecem ajuda e fazem pressão pela paz. Disponível em: 

https://share.america.gov/pt-br/na-etiopia-os-eua-fornecem-ajuda-e-fazem-pressao-pela-paz/.Acesso em: 15 

maio 2022. 
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6 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

Os Estados Unidos Mexicanos - nome oficial do país mais conhecido como México – 

situam-se no sul da América do Norte e integram trinta e um estados, além do distrito federal 

entre as suas fronteiras. Embora se situe ao norte do continente americano, o México faz parte 

da América Latina, sendo um dos maiores polos políticos e econômicos da região. Ademais, é 

considerado um país em desenvolvimento e lida com a desigualdade social como um de suas 

mais constantes questões. Por fim, vale ressaltar que é o país com mais falantes da língua 

espanhola e possui como algumas de suas riquezas econômicas as indústrias de base e os 

recursos minerais. 23 

Acerca do tópico A, o governo mexicano se posiciona fortemente contra a crise 

vivenciada pelo Afeganistão em meio à tomada pelo grupo terrorista do Talibã, e se solidariza, 

inclusive, sendo um dos países que mais recebe refugiados afegãos em busca de asilo. Com 

isso, o México, por meio de representantes no Conselho de Segurança das Nações Unidas como 

Juan Ramón de la Fuente Ramirez, alerta a comunidade internacional sobre a urgência de se 

prover ajuda humanitária para evitar que a tragédia que toma conta do território afegão seja 

ainda mais agravada. Assim, é enfatizado que os direitos humanos são inegociáveis e apela-se 

para que o cumprimento deles, enquanto os apelos sobre o governo ser mais inclusivo não são 

atendidos.24 

Outrossim, o governo mexicano concerne com a ampliação da dominação do Talibã 

no Afeganistão, destacando que a expansão de atividades terroristas pode ser oriunda de um 

colapso na economia e no serviço público. Desse modo, é fundamental que a comunidade 

internacional tome providências para conter o terrorismo em tal região e evitar a radicalização 

de cada vez mais grupos marginalizados. Afinal, a associação do Talibã com a Al-Qaeda está 

gerando um alto preço para a população afegã, tendo em vista a precariedade das condições em 

que se encontra o país, além de destacar a questão da vulnerabilidade de mulheres e crianças 

enquanto tais grupos permanecerem no poder.25 

Destarte, a embaixadora mexicana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu afirma que 

deve ser encontrada uma negociação pacífica de forma rápida para que o Afeganistão não mais 

 
23 BRITANNICA. Mexico. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Mexico. Acesso em: 18 mai. 2022.  
24 UNITED NATIONS. With Afghanistan ‘Hanging by a Thread’, Security Council delegates call on 

Taliban to tackle massive security, economic concerns, respect women’s equal rights. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2022/sc14776.doc.htm. Acesso em: 08 mar. 2022. 
25 UNITED NATIONS. Secretary-General urges Security Council to ‘Stand as one’, ensure human rights 

respected in Afghanistan, as delegates call for protections of civilians. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14603.doc.htm. Acesso em: 08 mar. 2022.  

https://www.un.org/press/en/2022/sc14776.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2022/sc14776.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14603.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14603.doc.htm
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represente uma abrigada para a emergência de grupos terroristas. De modo que, enquanto estes 

fazem uso da força para legitimarem seu poder, a diplomata reforça que é inadmissível que a 

resposta à tomada pelo Talibã do território afegão seja, também, com o uso da força, indicando 

que há meios democráticos de se restaurar a paz e a segurança para os cidadãos afegãos. Por 

fim, é ressaltado que a comunidade internacional deve intervir na situação para dar continuidade 

ao combate de mais de vinte anos contra o terrorismo. 26 

Acerca do tópico B, o México, através do discurso do embaixador Juan Ramón de la 

Fuente Ramirez, reitera a sua preocupação com as consequências dos conflitos da Etiópia na 

questão humanitária e desvela o descontentamento do país e dos demais membros do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas com a estratificação social, o discurso de ódio vigente e as 

inúmeras formas de violência que permeiam o país. À vista disso, vale afirmar o 

comprometimento do governo mexicano para disponibilizar assistência humanitária, 

suprimentos e demais condições que se fizerem necessárias, embora, em primeiro plano, exija 

do governo da Etiópia que respeite e cumpra os direitos humanos em seu país.27 

A nação mexicana reconhece que as hostilidades às quais a população etíope está 

vulnerável são contraditórias com o direito humanitário internacional e com o discurso que 

levou ao Prêmio Nobel da Paz do primeiro-ministro da Etiópia. Com isso, o México votou a 

favor, em uma reunião do CSNU, para que sejam enviados à Etiópia especialistas da Comissão 

Internacional de Direitos Humanos a fim de validar as violações aos direitos fundamentais 

vivenciadas em tal região28. Ademais, além da crise humanitária no país, as tensões entre as 

fronteiras da Etiópia com o Sudão do Sul, ocasionam sequestros e assassinatos, despertando o 

alerta e o repúdio do governo mexicano29. 

Portanto, o México se posiciona a favor, inclusive, de estabelecer reuniões públicas na 

região do Tigré para discutir as proporções dos conflitos etíopes. Tal iniciativa pode representar 

um avanço para o compromisso internacional em conter as atrocidades na Etiópia. O governo 

mexicano demanda, também, que o governo etíope retire as limitações de acesso para o seu 

 
26 UNITED NATIONS. As taliban offensive escalates, Afghanistan at dangerous turning point, special 

representative warns Security Council amid calls for ceasefire, aid access. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14596.doc.htm. Acesso em: 08 mar. 2022.  
27 UNITED NATIONS. Security Council press statement on Ethiopia. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14691.doc.htm. Acesso em: 08 mar. 2022.  
28 SECURITY COUNCIL REPORT. Ethiopia: meeting under “any other business”. Disponível em: 

https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/12/ethiopia-meeting-under-any-other-business.php. 

Acesso em: 08 mar. 2022. 
29 GOBIERNO DE MEXICO. El Gobierno de Mexico condena ataque perpetrado en Etiopía. Disponível 

em: https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-condena-ataque-perpetrado-en-etiopia. Acesso em: 

08 mar. 2022.  

https://www.un.org/press/en/2021/sc14596.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14596.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14691.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14691.doc.htm
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/12/ethiopia-meeting-under-any-other-business.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/12/ethiopia-meeting-under-any-other-business.php
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-condena-ataque-perpetrado-en-etiopia
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território, com o intuito de possibilitar maior dinâmica de recursos humanitários à região. Dessa 

forma, o México rejeita firmemente os ataques aos cidadãos da Etiópia, as destruições de 

escolas e hospitais, a violência sexual, entre outras problemáticas, em prol de assegurar a 

dignidade e integridade do povo etíope.30 

 

  

 
30 HUMAN RIGHTS WATCH. UN Security Council: end inaction on Ethiopia. Disponível em: 

https://www.hrw.org/news/2021/07/02/un-security-council-end-inaction-ethiopia. Acesso em: 08 mar 2022.  

https://www.hrw.org/news/2021/07/02/un-security-council-end-inaction-ethiopia
https://www.hrw.org/news/2021/07/02/un-security-council-end-inaction-ethiopia
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7 FEDERAÇÃO RUSSA  

Ostentando a maior extensão territorial do globo terrestre, a Rússia é a 11ª economia 

mundial e um importante ator geopolítico, com forte aparato militar e substancial poder de 

influência, principalmente em regiões da Eurásia (como no Leste Europeu e na Ásia 

Setentrional), correspondentes à sua localidade.31 

Assim, como notória sucessora da finada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

- URSS, a Rússia é a única das quinze nações ex-soviéticas, agora independentes, que ocupa 

um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, em conjunção com EUA, França, 

Reino Unido e China, detendo, assim, poder especial de veto como prerrogativa.  

Relativamente à conjuntura afegã atual – tópico A, atenta-se ao fato de que o 

Afeganistão é um país com área crucial para muitos dos projetos que outros atores regionais 

possuem, existindo assim, um esforço muito grande dos agentes da Ásia Central em manter o 

Afeganistão associado às redes e projetos de cooperação que se desdobram na região, como as 

plataformas da Organização do Tratado de Segurança Coletiva - OTSC, fundada, entre outros, 

pela própria Rússia.32 

Dessa maneira, por intermédio de tais organismos, visa-se ao desenvolvimento de uma 

zona de influência regional que consiga conter as intenções das forças ocidentais presentes no 

Afeganistão. Nesse sentido, para os russos, o reaparecimento de grupos radicalizados que atuam 

em associação ao Talibã representa um risco aos seus contornos territoriais estatais e aos 

recursos presentes em seus interiores. Com isso, há intensa disputa dos diversos atores pelo 

controle e poder sobre esses territórios, entre os quais as regiões sensíveis da própria Rússia.33 

Ademais, em abril de 2022, a Federação Russa, na figura de seu chefe de diplomacia, 

credenciou um diplomata afegão, enviado do Talibã, no Ministério das Relações Exteriores da 

Rússia, com uma tendência de maior aproximação e respaldo internacional ao governo atual do 

Afeganistão, embora ainda haja particular cautela com os planos do Estado Islâmico na Ásia 

Central e as consequências políticas e econômicas em âmbito regional. 34 

 
31 MEDVEDKOV, Olga L. et al. "Russia". Enciclopédia Britânica, 16 de maio. 2022. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Russia. Acesso em 17 maio 2022.  
32 DOS SANTOS, Jonathan Christian Dias. REVÉS ESTADUNIDENSE E O ÊXITO DO TALIBÃ: QUAIS SÃO 

AS CONSEQUÊNCIAS DO NOVO CAPÍTULO DA HISTÓRIA AFEGÃ PARA OS PAÍSES DA ÁSIA 

CENTRAL? Boletim de Conjuntura. Ano III, vol. 8. Boa Vista: 2021. Disponível em: 

https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/486/352. Acesso em: 15 mar. 2022. 
33 Ibidem. 
34 UOL Notícias. Rússia credencia diplomata do Talibã para manter contato com 'governo'. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/03/31/russia-credencia-enviado-do-taliban-e-manifesta-

preocupacao-com-grupos-islamicos.htm. Acesso em: 17 maio. 2022. 
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Acerca da conjuntura atual da Etiópia, constante no tópico B, os países membros do 

CSNU têm defendido que se chegue a um acordo sobre uma posição comum, mas só firmam 

essa posição após um ano de guerra, na iminência dos rebeldes de Tigré marcharem em direção 

a cidade Adis Abeba - capital da Etiópia. Entretanto, tentativas anteriores de agendar uma 

sessão pública no Tigré foram bloqueadas pela Rússia.35 

Nesse sentido, a Rússia mantém política de coordenação diplomática com a Etiópia, 

cuja justificativa se baseia em benefícios para ambos os lados, mas, implícita e reservadamente 

(como, de praxe, costuma ser a posição russa nas relações diplomáticas), sustenta-se também 

em interesses geoestratégicos na África e no Mar Vermelho, respaldando uma aproximação 

maior da nação etíope.36 

 

  

 
35 DW. Etiópia: Conselho de Segurança da ONU apela a um cessar-fogo. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-002/eti%C3%B3pia-conselho-de-seguran%C3%A7a-da-onu-apela-a-um-cessar-fogo/a-

59740757. Acesso em: 16 maio. 2022. 
36 Le Journal 2L'Afrique. Etiópia-Rússia: uma nova aliança? Disponível em: 

https://lejournaldelafrique.com/pt/ethiopie-russie-une-nouvelle-alliance/. Acesso em: 16 maio. 2022. 
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8 HUMAN RIGHTS WATCH 

A Human Rights Watch (HRW) foi fundada em 1978 como uma Organização não 

Governamental (ONG) estadunidense que tinha o propósito de investigar o cumprimento do 

acordo de Helsinki por parte da União Soviética. Atualmente, tomou proporções mundiais e 

tornou-se uma forte organização internacional não-governamental que defende e realiza 

pesquisas sobre os direitos humanos.37 

Assim, tal organização age por meio da criação de relatórios sobre violações à 

Declaração Universal dos Direitos do Humanos, bem como sobre abusos a outras normas 

relativas a ela a nível internacional38. Dessa forma, devido à realização dos mais diversos 

estudos acerca das problemáticas globais, a organização é bastante respeitada e as suas 

pesquisas são extremamente relevantes e bem recebidas pela comunidade internacional, não é 

à toa que que ela já se fez presente em diversas reuniões globais a fim de trazer os seus 

conhecimentos para a pauta discutida. 

Apesar da sede estar localizada na cidade de Nova York, ela mantém escritórios em 

diversas localidades do globo, objetivando chamar a atenção da comunidade global para abusos 

existentes e criar pressão sobre os governos através de diversos estudos e captação de dados 

acerca das problemáticas, tendo como metodologia: investigar, denunciar e pressionar.39 

Nesse sentido, sob o lema de proteger direitos e salvar vidas, a organização têm 

trabalhado problemas concernentes à: armas, saúde, refúgio, direitos das crianças, empresas, 

terrorismo/contraterrorismo, direitos das mulheres, justiça internacional, direitos LGBTQIA+, 

direitos das pessoas com deficiência, migrantes, meio ambiente, liberdade de expressão e 

tortura. Ainda, a organização tem se posicionado não só com relação a ações de países, mas 

também sobre as medidas tomadas por organizações como o próprio Conselho de Segurança. 

40 

Acerca da situação no Afeganistão, o HRW já se pronunciou acerca da sua 

preocupação em relação às consequências geradas pela ocupação do Talibã, além de manifestar 

 
37 HUMAN RIGHTS WATCH. Nossa história. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/nossa-historia. Acesso 

em: 05 maio 2022. 
38 Ibidem. 
39 HUMAN RIGHTS WATCH. About Us. Disponível em: https://www.hrw.org/about-us. Acesso em: 05 maio 

2022. 
40 HUMAN RIGHTS WATCH. Eles ficam até morrer. Disponível em: 

https://www.hrw.org/pt/report/2018/05/23/318044. Acesso em: 05 maio 2022. 
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que desde o instante que que o grupo tomou Cabul até o presente momento, a violação de 

direitos básicos e fundamentais é claramente visível.41 

Assim, violência, destruição, execuções, restrições à liberdade de imprensa, expressão 

e reunião, violação aos direitos das mulheres, fome e abusos políticos, são apenas alguns pontos 

salientados nos relatórios da HRW acerca da temática para que as nações do globo venham a 

perceber a necessidade de medidas que contornem a situação.4243 

Em relação a segunda temática, a HRW, juntamente com a Anistia Internacional, 

entrevistou mais de quatrocentas vítimas e chegou à conclusão do estado deplorável em que se 

encontra a Etiópia. Tais estudos apontaram que centenas de civis habitantes do Tigré foram 

expulsos de suas casas por meio de ameaças, assassinatos ilegais, violência sexual, prisões 

arbitrárias em massa, saques, realocação forçada e negação de ajuda humanitária.44 

Com isso, o diretor-executivo da Human Rights Watch criticou as autoridades etíopes, 

que "negaram categoricamente a escandalosa abundância de crimes cometidos", não é à toa que 

a organização exigiu ao governo etíope o fim das "atrocidades", o acesso de agências 

humanitárias à área e o apoio a iniciativas que garantam a responsabilização dos responsáveis 

por estes alegados crimes.45 

Para isso, foi feito um relatório pelas organizações acima mencionadas, o qual pede 

que qualquer acordo alcançado pelas partes no conflito armado inclua o envio de uma força de 

paz internacional, liderada pela União Africana, para a área do Tigré Ocidental, para garantir a 

proteção de todas as comunidades contra os abusos.46 

 

  

 
41 HUMAN RIGHTS WATCH. Afeganistão: eventos de 2021. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/world-

report/2022/country-chapters/380600. Acesso em: 05 maio 2022. 
42 Ibidem. 
43 HUMAN RIGHTS WATCH. É preciso evitar a crise econômica e alimentar no Afeganistão. Disponível 

em: https://www.hrw.org/pt/news/2021/10/11/380105. Acesso em: 05 maio 2022. 
44 DEUTSCHE WELLE. Etiópia: ONG denunciam crimes contra a humanidade no norte do país. Disponível 

em: https://www.dw.com/pt-002/eti%C3%B3pia-ong-denunciam-crimes-contra-a-humanidade-no-norte-do-

pa%C3%ADs/a-

61376272#:~:text=A%20Human%20Rights%20Watch%20e,e%20nega%C3%A7%C3%A3o%20de%20ajuda%

20humanit%C3%A1ria%22. Acesso em: 05 maio 2022. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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9 REINO DA ARÁBIA SAUDITA  

 

Maior nação árabe no Continente Asiático, a Arábia Saudita é um país monárquico 

situado no Oriente Médio e detentor da segunda maior reserva de petróleo do mundo, o que lhe 

confere tanto uma hegemonia regional e quanto uma posição de destaque dentro da geopolítica 

global, figurando com um papel pró-ocidental e uma aliança duradoura com os Estados Unidos, 

seu principal parceiro estratégico. Nesse sentido, em 2013, em teor de protesto, chegou a recusar 

a assunção de assento não permanente no CSNU, após ser eleita a primeira vez para tanto. 

Todavia, atualmente é uma das delegações que compõem o Conselho.47  

Acerca do tópico A, convém pontuar uma breve contextualização histórica, uma vez 

que, em 1980, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, a Arábia Saudita apoiou, ao 

lado dos Estados Unidos da América, os combatentes afegãos, alegando estar defendendo o 

Islã. Nesse sentido, calcula-se que ambos os países investiram cerca de US$ 4 bilhões em seus 

esforços antissoviéticos. Após isso, os sauditas se tornaram um relevante aliado do grupo 

terrorista, sendo, posteriormente, um dos três países reconheceu o regime do Talibã em sua 

gestão no Afeganistão entre 1996 e 2001, até o momento do ataque de 11 de setembro, em que 

foram cortados os laços.48   

Atualmente, os sauditas mantêm oficialmente distância dos aliados de outrora. Após a 

assunção do controle de Cabul, capital afegã, pelo grupo terrorista, o Ministério do Exterior 

saudita comunicou, comedidamente, que o reino se alinha com as escolhas feitas pelo povo 

afegão, sem interferência.49 

Para além disso, a Arábia Saudita enviou, no final de 2021, dois aviões com ajuda 

humanitária para o Afeganistão pela primeira vez desde que os talibãs retomaram o poder no 

país. A tendência, em suma, é uma posição mais cautelosa e reservada da Arábia Saudita para 

com o governo atual do Afeganistão, devido à intenção de não tensionar as relações com um 

dos principais adversários do Talibã e parceiros dos sauditas - os Estados Unidos. 

Acrescenta-se ainda que, no âmbito da crise humanitária por que passa a Etiópia – 

tópico B, um dos principais destinos dos milhares de imigrantes etíopes anuais é a Arabia 

 
47 EXAME. Arábia Saudita rejeita formalmente Conselho de Segurança. Disponível em: 

https://exame.com/mundo/arabia-saudita-rejeita-formalmente-assento-no-conselho-de-seguranca-da-onu/. 

Acesso em: 17 maio. 2022. 
48 BBC News. Afeganistão: Os dois países que oferecem 'tábua de salvação' ao Talebã. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58443080. Acesso em: 17 maio. 2022. 
49 DW. Arábia Saudita pretende reavivar alianças com Talibã? Disponível em: https://www.dw.com/pt-

br/ar%C3%A1bia-saudita-pretende-reavivar-alian%C3%A7as-com-talib%C3%A3/a-59007790. Acesso em: 15 

maio. 2022. 
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Saudita. Segundo a Amnistia Internacional, organização autônoma que atua no prisma da defesa 

dos direitos humanos em âmbito internacional, um contingente expressivo desses migrantes 

permanece detidos em condições infernais e desumanas no regime saudita, com relatos até de 

confinamentos superlotados e deletérios.50 

Tal crise migratória é tamanha que o próprio Ministério de Relações Exteriores da 

Etiópia anunciou que repatriará cerca de 100.000 de seus cidadãos da Arábia Saudita em um 

período de sete a onze meses, na aplicação de um acordo firmado recentemente entre os dois 

países, vide as denúncias recorrentes de organizações de direitos humanos acerca das condições 

supracitadas de detenção dos migrantes etíopes na Arábia Saudita.51 

 

  

 
50 BBC News. Etíopes enfrentam deserto, guerra e criminosos para chegar à Arábia Saudita. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57814566. Acesso em: 15 de maio de 2022. 
51 IstoÉ Dinheiro. Começa a repatriação de 100.000 etíopes presos na Arábia Saudita. Disponível em: 

https://www.istoedinheiro.com.br/comeca-a-repatriacao-de-100-000-etiopes-presos-na-arabia-saudita. Acesso 

em: 16 maio. 2022. 



 

 
22 

10 REPÚBLICA ÁRABE DO EGITO 

 

A República Árabe do Egito fica localizada no canto nordeste da África e tem como 

“coração” do país o vale do rio Nilo, onde foi a vivenda de uma das principais civilizações do 

antigo Oriente Médio, bem como a Mesopotâmia foi a moradia de uma das primeiras sociedades 

urbanas e alfabetizadas do mundo inteiro. No Egito, o islamismo é a religião oficial 

predominante e, é possível dizer, ainda, que o país tem sido um grande centro de erudição 

islâmica, visto que possui em seu território a instituição mais importante de ensino islâmico do 

mundo52.  

Além do mais, apesar das muitas civilizações antigas com as quais teve contato ao 

longo de sua história, o Egito, incontestavelmente, dispõe de uma tradição social e cultural que 

é árabe e islâmica53. Com relação ao Conselho de Segurança da ONU (CSNU), no ano de 2015, 

o Egito foi eleito, juntamente com alguns outros países, para fazer parte do órgão na posição de 

membro não permanente, e assim segue até hoje54. 

Diante do tema A, tópico a ser discutido na presente simulação, logo depois da retirada 

das forças britânicas e da OTAN do país, o Egito, em companhia com o Japão, concordou em 

colaborar na manutenção da estabilidade no Afeganistão. Assim, o presidente egípcio Abdel 

Fattah Al-Sisi, o ministro das Relações Exteriores Sameh Shoukry e seu homólogo japonês 

Toshimitsu Motegi se juntaram no Cairo, capital do Egito, e incentivaram todas as partes 

envolvidas a restaurar a paz, a ordem no país e preservar vidas e propriedades55. 

Desse modo, vale lembrar que o Talibã, por ser um grupo que, em grande parte das 

vezes, se utiliza dos princípios religiosos para justificar posturas e concentrar apoio entre 

segmentos de sociedades que vivem no islamismo, com o passar dos anos, passou a definir suas 

práticas políticas com base no que nasce como concepções religiosas. Exemplifica-se a situação 

das mulheres, com diversos de seus direitos fundamentais ceifados até hoje. Todavia, tal cenário 

é diferente quando se trata do Egito, onde a situação é oposta, isto é, a mulher tem sua liberdade 

e seus direitos garantidos. Ademais, a diferença pode ser regional e cultural, levando também 

 
52 Holt, Peter M., Smith, Charles Gordon, Little, Donald P., Hopwood, Derek, Baker, Raymond William e 

Goldschmidt, Arthur Eduard. "Egito". Enciclopédia Britânica, 2 de novembro de 2021. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Egypt. Acesso em 14 maio 2022. 
53 Ibidem. 
54 Cinco novos países se juntarão ao Conselho de Segurança da ONU. 2015. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/10/seis-novos-paises-se-juntarao-ao-conselho-de-seguranca-da-

onu.html. Acesso em: 14 maio 2022. 
55 MEMO. Japão e Egito concordam em cooperar para manter a estabilidade no Afeganistão. 2021. 

Disponível em: https://www.monitordooriente.com/20210817-japao-e-egito-concordam-em-cooperar-para-

manter-a-estabilidade-no-afeganistao/. Acesso em: 14 maio 2022. 
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em consideração a forma como varia a visão sobre a própria religião56. 

Assim, com relação ao tópico B, outro importante ponto a ser destacado é a relação 

entre a escassez de água, guerras e o aumento de migrantes, em razão de cada vez mais pessoas 

morrerem devido à ingestão de água contaminada ou em virtude de confrontos por acesso à 

água. De modo que, o Egito e a Etiópia dependem do rio Nilo e, por muito tempo, têm trocado 

acusações a respeito do projeto da Grande Represa do Renascimento da Etiópia, uma obra que 

custou cerca de US$5 bilhões.  

Desse modo, quando o governo etíope comunicou o plano de seguir adiante com o 

projeto, Egito e Sudão - também dependente no rio Nilo - propiciaram episódios de guerra 

conjuntos, que nomearam como "Guardiães do Nilo". Pois bem, entende-se, assim, que o Egito 

contempla essa temática como uma questão de "segurança nacional", já que advém do Nilo 

90% da água para consumo57. 

Outrossim, as discordâncias entre o Egito e a Etiópia têm, identicamente, raízes 

históricas. Afinal, os dois países foram adversários em momentos divergentes e, por outro lado, 

o Egito obteve como herança grande parte dos direitos de uso da água do Nilo por meio de 

tratado assinado no início do século XX entre Addis Abeba e Londres, que era na época o poder 

colonial no Cairo, estabelecendo condições intensas aos etíopes58. 

Por fim, o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) vem 

alertado com constância a respeito da necessidade de fornecimento de ajuda humanitária na 

República Árabe do Egito, pois, conforme dados registrados, existem cerca de quarenta mil 

refugiados no país, a maioria vindo da Etiópia, Eritréia, Iraque, Somália e Sudão. Ou seja, 

outros países que também clamam por ajuda humanitária59.  

  

 
56FLEURY, Fábio. O que é Sharia, a lei islâmica que o Talibã diz aplicar no Afeganistão. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/internacional/o-que-e-sharia-a-lei-islamica-que-o-taliba-diz-aplicar-no-afeganistao-

20082021. Acesso em: 14 maio 2022. 
57 MILNE, Sandy. Onde a escassez de água já provoca guerras no mundo (e quais as áreas sob risco 

iminente). 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-58319129. Acesso em: 14 maio 2022. 
58 MORAIS, Abel Coelho de. A barragem da discórdia entre os governos do Egito e da Etiópia. 2018. 

Disponível em: https://www.dn.pt/mundo/a-barragem-da-discordia-entre-os-governos-do-egito-e-da-etiopia-

9062773.html. Acesso em: 14 maio 2022. 
59 ACNUR. ACNUR provê ajuda e apoio médico a refugiados no Egito. 2011. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/2011/02/11/acnur-prove-ajuda-e-apoio-medico-a-refugiados-no-egito/. Acesso 

em: 14 maio 2022. 
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11 REPÚBLICA DA TURQUIA 

 

A República da Turquia, ou simplesmente “Turquia”, é um país que ocupa uma 

posição geográfica única, estando parcialmente dividido em dois continentes, a Ásia e a Europa. 

Possui como capital a cidade de Ancara e Istambul como a maior, em extensão, do país e 

representante do centro financeiro, econômico e cultural turco, além de ser quarta maior cidade 

do mundo.60 

A partir do estabelecimento da República, a Turquia vem seguindo uma política 

externa pacífica, realista e consistente, respaldada no princípio de "Paz em Casa, Paz no 

Mundo" declarada por Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República. Nesse sentido, o 

Estado visa desenvolver a cooperação internacional, dedicar-se à resolução pacífica de 

conflitos, sustentar relações amigáveis e compatíveis com todos os países, e colaborar, a nível 

regional e internacional, com a paz, estabilidade e bem-estar.61  

Durante a Assembleia Geral da ONU, realizada em 17 de outubro de 2008, a Turquia 

foi eleita como membro temporário para o Conselho de Segurança da Nações Unidas (CSNU) 

para a temporada 2009-2010, obtendo cento e cinquenta e um do total de cento e noventa e dois 

votos. Assim foi entendido como uma prova de confiança que a comunidade internacional tem 

colocado sobre a política externa praticada pelo país. Além do mais, a Turquia tornou-se 

presidente do Conselho de Segurança da ONU no dia 1º de junho de 2009, durante o período 

de um mês.62 

Enquanto figurava no cargo temporário no Conselho de Segurança da ONU, a Turquia 

incentivou a consolidação da paz e segurança globais, a luta contra o terrorismo, o narcotráfico 

e o crime organizado, as questões relacionadas com o desenvolvimento, a efetuação de uma 

Convenção Internacional, a fim de ser configurada com base no Direito Internacional e, ainda, 

colaborou significativamente para o diálogo intercultural. Sendo assim, sua postura ativa e 

construtiva no Conselho de Segurança, até mesmo anteriormente ao desenvolvimento do 

Oriente Médio, é o primeiro exemplo explícito da ação positiva da Turquia.63 

Acerca do tópico A, com relação ao contexto do Afeganistão e sua respectiva ocupação 

 
60 Yapp, Malcolm Edward e Dewdney, John C. "Turquia". Enciclopédia Britânica, 15 de maio. 2022. 

Disponível em: https://www.britannica.com/place/Turkey. Acesso em 16 maio 2022.  
61 CCBT. A Política Externa Turca. 2010. Disponível em: http://www.brasilturquia.com.br/a-politica-externa-

turca-

256.html#:~:text=Existe%20ainda%20um%20total%20de,e%20da%20estabilidade%20no%20Afeganist%C3%

A3o..%20Acesso%20em:%2012%20maio%202022. Acesso em: 12 maio 2022. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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pelo Talibã, é possível notar que a Turquia vive de laços de amizade, decorrentes da sua história 

com o Afeganistão. Além do mais, exerceu esforços contínuos durante o primeiro período que 

sucedeu a dominação do regime, para auxiliar à proteção da nacionalidade e integridade 

territorial, o estabelecimento da paz, a formação de uma ampla base política estruturada, 

atribuindo destaque ao apoio e participação do público, a extinção do terrorismo e movimentos 

extremos, assim como, pretende elevar o nível de bem-estar da população.64 

Complementarmente, a Turquia também proporciona treinamento para a polícia e para 

o Exército Nacional do Afegão, visando contribuir para o estabelecimento da segurança e da 

estabilidade no Afeganistão65. 

Por outro lado, no ano de 2021, com a recente chegada do Talibã ao poder no 

Afeganistão, a Turquia viu a situação como uma oportunidade para ampliar sua influência, 

todavia, foi preciso considerar diversos fatores, como por exemplo a nova chegada de 

refugiados em massa, especialmente no contexto que o mundo estava vivendo, além da 

pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Na época, conforme alguns analistas, tudo estava 

sujeito à postura que seria adotada pelos talibãs, se seria mais moderada, vantajosa à cooperação 

internacional, ou se voltariam ao extremismo desenfreado que resultou em sua própria 

derrubada após os atentados do 11 de Setembro.66 

Diversos países têm buscado manter algum modo de contato com o Talibã desde a 

ocupação de Cabul pelo grupo, mas a Turquia está entre os que possuem fortes chances para 

desenvolver laços no território, embora seja uma situação de risco para o futuro67. Logo, por 

possuir laços históricos e étnicos com o Afeganistão e estar presente no território com tropas 

não combatentes - o país é o único membro de maioria muçulmana da aliança da Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – que desenvolveu laços estreitos de inteligência com 

determinadas milícias ligadas ao talibã, fortificando sua influência.68 

Não obstante, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que está pronto para 

ajudar na reconstrução do país afegão, aspirando potenciais contratos lucrativos e também 

 
64 CCBT. A Política Externa Turca. 2010. Disponível em: http://www.brasilturquia.com.br/a-politica-externa-
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65 Ibidem. 
66  ISTOÉ. Para Irã e Turquia, talibãs no poder é dor de cabeça. 2021. Disponível em: 
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alcançar alguma legitimidade internacional, ao agir como eventual moderador entre o Ocidente 

e o regime talibã.69 

Já a respeito do tópico B, referente ao fornecimento de ajuda humanitária à Etiópia em 

consonância com a News Business Ethiopia, funcionários turcos e etíopes firmaram acordo de 

cooperação militar diante dos líderes dos dois países, bem como acordaram sobre o 

compartilhamento de habilidades e o financiamento de recursos para a gestão da água. Pois 

bem, a disposição da Turquia de apoiar a Etiópia é declarada por sua própria ambição em 

impulsionar sua atuação na África.70 

Apesar da Turquia ter delongado tempo para expandir as relações formais com a 

África, as ONGs turcas têm investido na exposição cultural em todo o continente. De modo 

que, os novos acordos bilaterais com a Etiópia fazem, sem dúvida, parte do esforço para 

prosperar essas relações, afinal, a Etiópia é um país estrategicamente importante, por abarcar a 

sede da União Africana em Adis Abeba, sua capital.71  

Por fim, ainda sobre a temática, destaca-se a colaboração da Turkish Cooperation and 

Coordination Agency Colombia (TIKA, na sigla em inglês) ao prestar ajuda humanitária 

fornecendo alimentos a 550 famílias deslocadas nos arredores de Adis Abeba, desse modo, não 

só auxilia na alimentação dessas famílias, mas também dá esperança acerca da garantia de 

direitos humanos básicos.72 
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12 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DA ETIÓPIA 

          

A Etiópia - República Democrática Federal da Etiópia – mais conhecida por ser a 

segunda nação mais populosa do continente africano, tem como capital a cidade de Adis Abeba 

e a língua oficial é o amárico. Localizada no Corno de África, precisamente na zona leste de 

África, faz fronteira com o Sudão e com o Sudão do Sul a oeste, Djibuti e Eritreia a norte, 

Somália ao leste, e Quênia ao sul. Não obstante, posteriormente a queda da monarquia, a 

situação económica da Etiópia piorou, passando a ser um dos países mais pobres do mundo. 

Além do país ocupar uma das piores posições dos relatórios mundiais sobre saúde, fome, 

nutrição infantil e direitos humanos. 73 

A situação na Etiópia, na região do Tigré, encontra-se devastadora. Desde novembro 

de 2020, que as forças governamentais e os independentistas do Tigré se enfrentam no norte da 

Etiópia, onde Abyi Ahmed, Presidente do Partido Democrata Oromo e líder da Frente 

Democrática Revolucionário do Povo Etíope, enviou o exército federal para desabrigar as 

autoridades da região, que contestavam a sua autoridade. No entanto, as tropas, Tigray People's 

Liberation Front (TPLF), traduzida em português, como Frente de Libertação do Povo do Tigré, 

em 2021, vem recuperando a zona de Tigré, se alastrando por outras regiões vizinhas, e 

resultando em vários mortos.74  

Em consequência disso, esse confronto vem resultando em uma grave crise 

humanitária, em que mais de nove milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar, de acordo 

com o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU.75 

Acerca do Tópico A, a Etiópia não se posicionou quanto a essa questão, em virtude da 

crise humanitária e de instabilidade interna, que vem enfrentando. 

Acerca do Tópico B, que diz respeito a esse próprio país, o governo etíope, vem se 

posicionando contra o avanço dos combatentes rebeldes, numa posição de não cessar-fogo, até 

segunda ordem. Da mesma maneira, Getachew Reda, porta-voz da TPLF, também se posiciona 

em um arranjo de não cessar-fogo. 

13 REPÚBLICA DO GANA  
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Localizado na África Ocidental, situando-se na costa do Golfo da Guiné, com 

limitação a norte pela Burquina Fasso, a leste pelo Togo, a sul pelo Golfo da Guiné e a oeste 

pela Costa do Marfim, Gana é um dos principais países da África, destacando-se por sua 

economia relativamente estável, bem como por sua riqueza natural e, ainda, por ter sido o 

primeiro país africano negro (isto é, ao sul do Saara) a alcançar a independência do domínio 

colonial.76  

Gana possui uma das economias mais estáveis do Continente Africano e uma história 

marcante, tendo conquistado sua autonomia em 1957, com o lema de que a independência de 

Gana não teria sentido sozinha, mas somente em conjunção com todo o continente africano. 

Realmente, na década seguinte, mais de trinta outros países africanos, seguindo o exemplo 

ganês, declararam suas próprias independências.77 

Assim, a política externa de Gana desde a independência tem sido caracterizada por 

um compromisso com o princípio do não-alinhamento, que consiste na independência completa 

de alianças do Oriente e do Ocidente e no apoio a uma união mundial das chamadas nações 

não-alinhadas como oposição aos blocos de poder hemisféricos. Outro ideal defendido é o do 

pan-africanismo, direcionado à libertação dos povos africanos do colonialismo ocidental e à 

eventual unidade econômica e política do continente africano. De modo que, a África e sua 

libertação e unidade são naturalmente as pedras angulares da política externa de Gana. Além 

disso, outro princípio importante da política externa de Gana envolve a cooperação mais 

próxima possível com os países vizinhos com os quais o povo de Gana compartilha história 

cultural, laços de sangue e economia. 

Em suma, os objetivos gerais da política externa de Gana, centrados direta e 

indiretamente no interesse nacional do país, contemplam manutenção de relações amistosas e 

cooperação com todos os países dispostos para tanto, independentemente de considerações 

ideológicas, com base no respeito mútuo e na não interferência nos assuntos internos de cada 

um. Assim, sua política diplomática direciona-se a cultivar uma imagem favorável a Gana no 

exterior e a defender essa imagem, sem maiores posicionamentos enfáticos em relação às crises 

alarmantes da Etiópia e do Afeganistão.  

14 REPÚBLICA DO IRAQUE 

 

A República do Iraque fica localizada no do sudoeste da Ásia, mais propriamente no 
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Oriente Médio, uma das áreas onde se concentram conflitos, de modo que, estes, bem como a 

instabilidade política interna, afetaram diretamente a sociedade iraquiana, formada por um 

pouco mais de quarenta milhões de pessoas. Como também, a capital do país é a cidade de 

Bagdá e a forma de governo iraquiana é a partir de uma república multipartidária com apenas 

uma casa legislativa. Além do mais, os grupos étnicos principais são os xiitas, os sunitas e os 

curdos e, com relação a religião prevalecente, pode-se dizer que o Iraque é predominantemente 

um país muçulmano, onde as duas principais seitas do Islã estão constituídas de forma mais 

igualitária do que em qualquer outro estado.78 

Acerca tópico A, é válido lembrar um pouco do passado iraquiano, no qual, em 2003, 

forças dos Estados Unidos da América e do Reino Unido iniciaram a Guerra do Iraque - vista 

internacionalmente como uma guerra sem motivo - com um objetivo a alcançar: apreender e 

destruir as armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein, presidente do país na 

época. Dessa forma, após bombardear o Iraque, as nações não encontraram, entretanto, as tais 

armas e assim a principal motivação da guerra deixou de existir. De modo que, é essencial 

afirmar que a Guerra do Iraque foi uma das mais relevantes do século XXI, visto que abarcou 

duas grandes potências mundiais contra um influente país árabe do coração do Oriente Médio.79  

Não obstante, a guerra proporcionou o fortalecimento e origem de grupos armados, 

considerados como terroristas por países ocidentais, e acarretou em grande ressentimento contra 

o Ocidente por boa parcela das populações árabe e muçulmana80. Enquanto que, no 

Afeganistão, o Talibã tem controle sobre parte das rotas do tráfico de drogas, no Iraque, o 

Estado Islâmico também coordena atividades ligadas ao crime organizado.81 

Por outro lado, com relação ao tópico B, acerca da situação de fornecimento de ajuda 

humanitária, é possível dizer que o Iraque vivencia diariamente episódios tão preocupantes 

quanto os que acontecem na Etiópia. Nesse sentido, milhares de pessoas tiveram suas terras e 

casas confiscadas e meios de subsistência foram destruídos. E, infelizmente, essas pessoas não 

estão recebendo a assistência humanitária de que necessitam com urgência82. Além disso, em 
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conformidade com Peter Hawkins, o representante da agência da ONU no Iraque, milhares de 

crianças foram feridas, sequestradas, mortas e até mesmo obrigadas a atirar e matar em 

momentos violentos de uma das guerras recentes mais brutais da história.83  

É deplorável que em grandes regiões iraquianas, a população civil permaneça pagando 

um preço altíssimo pelos conflitos existentes, em meio a crises políticas e um grande descaso 

com aqueles que tiveram seus direitos fundamentais arrancados de si. Enfim, a resposta 

humanitária segue largamente insuficiente.84 
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15 REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA 

 

A República Árabe da Síria, nome utilizado para oficializar o país mais conhecido 

como Síria, se localiza no sudoeste da Ásia, próximo ao Mar Mediterrâneo, e já possuiu uma 

das terras mais férteis da costa leste do Continente. Além disso, a Síria é subdividida em 14 

províncias, tendo como capital Damasco e é importante destacar que o país atingiu sua 

independência em meados do século XX. Pouco depois desse feito, o governo do país foi 

liderado por Hafez al-Assad, o qual reivindicava o território sírio perdido para Israel e que, 

posteriormente, foi sucedido por seu filho Bashar al-Assad, governo durante o qual eclodiu uma 

guerra civil.85 

Acerca do tópico A, além da crise humanitária que assola a Síria há anos, uma das 

principais tensões do país tem como foco a volta de uma instituição terrorista para governar o 

país, assim como está acontecendo no Afeganistão. Além disso, o estabelecimento de tropas 

estadunidenses na Síria também gera inquietação na região, uma vez que o governo americano 

prometeu encerrar as guerras no território afegão e sírio. Por isso, após os representantes dos 

Estados Unidos fazerem acordos com o Talibã para retirar suas tropas do local, os militares, 

ainda, permanecem na Síria, embora aleguem que não possuem a intenção de utilizarem a força 

e comprometer ainda mais o cenário do país.86 

Outrossim, vale pontuar que Bashar e seu antecessor e pai Hafez al-Assad têm sua 

religião pautada em uma ramificação xiita, enquanto a Síria é considerada um país de maioria 

sunita. Além disso, o Talibã também é considerado uma instituição sunita. Por isso, as inúmeras 

rebeliões no país tornaram um dos objetivos do presidente a supressão do terrorismo 

emergente.87 

Com o avanço do Talibã no território afegão e, principalmente, com o fato de que tal 

instituição terrorista não modificou sua política desde que assumiu o poder, o presidente sírio 

Bashar al-Assad enfrenta a fragilidade de ser mais facilmente dominado, também, pelo 

terrorismo, pois tal governante considerou a saída das tropas americanas no Afeganistão uma 

 
85 BRITANNICA. Syria. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Syria. Acesso em: 18 de mai. 2022.  
86 ATLANTIC COUNCIL. Syria after the fall of Kabul: an European perspective. Disponível em: 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syria-after-the-fall-of-kabul-a-european-perspective/. Acesse 

em: 16 mar. 2022.  
87 BBC. Syrian presidente Bashar al-Assad: facing down rebellion. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/10338256. Acesso em: 16 mar. 2022.  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syria-after-the-fall-of-kabul-a-european-perspective/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syria-after-the-fall-of-kabul-a-european-perspective/
https://www.bbc.com/news/10338256
https://www.bbc.com/news/10338256


 

 
32 

vitória88 e pretende, inclusive, negociar com os Estados Unidos da América para conseguir o 

mesmo feito89. Além disso, outros países asiáticos, como a Rússia, têm tentado conter al-Assad 

e sua possível aproximação com o terrorismo, de forma a buscar a estabilidade no Oriente 

Médio.90 

Acerca do tópico B, a semelhança entre os cenários nos quais se encontram a Síria e o 

país em questão é evidente, não apenas porque há uma guerra civil interna em cada país – 

embora não esteja declarada, no caso da Etiópia –, mas porque as condições humanitárias nas 

quais as nações se encontram são alvos de muitas discussões e mobilizações no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. Embora os representantes sírios não tenham manifestado 

abertamente seus posicionamentos sobre as crises que permeiam a Etiópia e nem se declararam 

aliados ou inimigos do país, vale avaliar outras relações que podem ser feitas entre ambos os 

territórios. 

Em primeiro lugar, é preciso reiterar algumas informações sobre o presidente sírio 

Bashar al-Assad e o conflito que assola a Etiópia, tendo como protagonistas a Frente de 

Libertação Popular do Tigré e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. Nesse sentido, por ser 

um alauísta – ramificação do islamismo –, al-Assad vem de uma minoria do noroeste da Síria, 

enquanto os habitantes do Tigré vêm de uma minoria no noroeste da Etiópia e ambos os citados 

têm um histórico submissão das suas etnias ou religiões ao grupo dominante de cada região. 

Ademais, também é possível assinalar que, tanto al-Assad como os tigrés, assumiram o poder 

de seus respectivos países com o uso de força militar.91 

Dessa forma, a marginalização à qual os alauístas e os tigrés foram expostos torna 

esses grupos ainda mais ressentidos com a maioria da população. Nesse sentido, ao serem 

colocados em cargos de governantes, tendem a ser ainda mais firmes com os cidadãos, seja por 

meio de uma resposta mais agressiva aos terroristas – como no caso de Bashar al-Assad – seja 

através de um governo bastante próximo de uma ditadura – como foi visto nas últimas três 

 
88 ATLANTIC COUNCIL. Afghanistan demonstrates why it´s time for a clear Syria policy, starting with 

northeast Syria. Disponível em: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/afghanistan-demonstrates-

why-its-time-for-a-clear-syria-policy-starting-with-northeast-syria/. Acesso em: 16 mar. 2022.  
89 AL JAZEERA. What will the Taliban takeover mean for the Middle East? Disponível em: 
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décadas nas quais os tigrés estiveram no poder da Etiópia. No entanto, cabe uma reflexão do 

que foi capaz de manter essas figuras nos mais altos cargos de cada região.92 

Embora, atualmente, a forma de governar de al-Assad se assemelhe à de Abiy Ahmed, 

o presidente sírio e a Frente de Libertação Popular do Tigré fizeram alianças estratégicas com 

minorias da população cujas narrativas e propósitos dependiam da manutenção dos citados no 

poder. Portanto, a política de engajamento diplomático assumida por ambos demonstra o 

percurso para que a opressão fosse o caminho escolhido para a subversão dos marginalizados.93 
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16 REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 

 

A Alemanha é uma República Parlamentarista Federal composta por dezesseis estados. 

A capital e maior cidade do país é Berlim, sendo um país localizado na Europa Central, e figura 

como potência, possuindo a quarta maior economia do mundo por Produto Interno Bruto (PIB) 

nominal e a quinta maior em paridade do poder de compra. Em termos absolutos, à Alemanha 

se (a ela) atribui o segundo maior orçamento anual de ajudas ao desenvolvimento no mundo, 

estando em sexto lugar em despesas militares 94. O país tem desenvolvido um alto padrão de 

vida e estabeleceu um sistema global de segurança social, ocupando uma posição-chave nos 

assuntos europeus e mantém uma série de parcerias estreitas em um nível global.95 

Acerca do tópico A, veteranos alemães se sentem frustrados com a ocupação do Talibã, 

tendo em vista que a província de Kunduz, um dos locais que foi ocupado pelo exército alemão, 

alvo de muitas perdas de soldados, que tiveram que sair do local, sendo essas perdas em vão, já 

que os afegãos não têm poderio militar suficiente para enfrentar o Talibã.96 A chanceler Alemã, 

Angela Merkel, tem se posicionado quanto a preocupação com trabalhadores alemão em 

território afegão, ressaltando que a retomada do diálogo com o Afeganistão só ocorrerá caso o 

Talibã não permitir que o país se torne uma base para o terrorismo.97          

Acerca do Tópico B, a Alemanha não se posicionou diretamente e explicitamente com 

relação a situação da Etiópia, se reteve apenas a se preocupar com os seus nacionais, de modo 

que tem se dispôs com a retirada de famílias de seus funcionários internacionais. 98 
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17 REPÚBLICA FRANCESA 

 

A República Francesa, também conhecida como França, é considerada uma das 

maiores e mais importantes potências mundiais, em relação à política e à economia. Tendo isso 

em vista, a França integra a Europa Ocidental e possui dezoito províncias distribuídas em seu 

território. Ademais, o país participa ativamente das relações internacionais no globo e tem como 

mais importantes polos para a sua economia as indústrias e a produção de agricultura. Com seu 

lema de “liberdade, igualdade e fraternidade” recorrentemente referido à revolução que tomou 

conta no século XVIII, a França desempenhou papéis fundamentais para a cultura e a ciência 

em nível mundial. 99 

Acerca do tópico A, o delegado francês Nicolas de Rivière, em conferência com o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, declarou que a nação francesa não tolera a 

impunidade de indivíduos propagadores da violação aos direitos humanos e anunciou que a 

população afegã urge de ajuda humanitária, exigindo, também, que o grupo terrorista do Talibã 

não bloqueie tal intervenção. Com isso, o delegado afirmou que os membros do regime 

extremista em momento algum respeitaram seus deveres com a comunidade internacional e que 

persistiram mantendo proximidade com a Al-Qaeda, mesmo com uma resolução demandando 

o rompimento desse laço.100 

Por isso, é requerido que o Talibã demonstre que Cabul e províncias afegãs não 

possuam quaisquer tipos de relações com grupos terroristas, principalmente a Al-Qaeda, tendo 

em vista que estes foram chamados, inclusive, para integrar a administração da instituição 

terrorista dominante no país afegão. Dessa forma, o delegado francês alerta para o risco 

terrorista emergente transfronteiriço do Talibã no Afeganistão, trazendo ameaças de que, caso 

o grupo permaneça negligenciando os direitos femininos no país, será isolado da comunidade 

internacional.101 

Por fim, é legitimado por Nathalie Broadhurst, embaixadora da França na Organização 

das Nações Unidas, que o Talibã está entre os violadores mais persistentes de direitos infantis 

e entre os maiores perpetuadores de conflito armado e, assim, a nação francesa firma 
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comprometimento com o povo afegão102. Concomitante a isso, a França reforça que os afegãs 

que desejarem sair do país devido à tomada terrorista devem ser amparados, para que atinjam 

seu objetivo com segurança, assegurando assistência humanitária a essa população, por meio 

de suprimentos e recursos financeiros.103 

Acerca do tópico B, o delegado Nicolas de Rivière, representante da França no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, alertou para a falta de cumprimento aos direitos 

humanos, denunciando o aumento de abusos sexuais, violência, tortura, fome, preconceito de 

gênero, desaparecimentos, assassinatos e discursos de ódio. Além disso, reivindicou uma 

comunicação efetiva, não-violenta, entre as partes, para que a tragédia que está se formando no 

Chifre da África não se estenda por mais tempo, tendo em vista a precariedade da qualidade de 

vida e da dignidade da população ali presente.104 

Ademais, a França demonstrou comprometimento com tal realidade e exigiu que, 

principalmente, as autoridades da Etiópia se mobilizassem para fornecer toda a ajuda 

humanitária que se fizesse necessária, além dos esforços e suprimentos que já estão sendo 

enviados por parte da comunidade internacional, incluindo a França. Além disso, o delegado 

francês exigiu que os envolvidos em tais causas de violação aos direitos humanos sejam 

devidamente penalizados, de forma que não haja impunidade diante da proporção alcançada 

pela crise no oeste do Tigré.105 

Por conseguinte, foi debatido em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU 

(CSNU) que fossem enviados para a Etiópia representantes do Conselho de Direitos Humanos 

(HRC), para averiguar as violações de leis dos cidadãos etíopes cometidas pelo conflito armado 

e humanitário estabelecido na região e, sobre isso, a França foi um dos vinte e um países a votar 

a favor106. Por fim, além da preocupação com a extrema fome, má nutrição e demais 

problemáticas que acercam a Etiópia, a França destaca sua aflição com as tensões entre o 

território etíope e o Sudão e urge para que os países evitem que o conflito seja ampliado, 
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sugerindo que a dialética seja prioridade nesta região.107 
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18 REPÚBLICA ISLÂMICA DO AFEGANISTÃO 

 

O Afeganistão – oficializado por República Islâmica do Afeganistão –, em meados do 

século XX, alcançou sua independência em relação à Grã-Bretanha e, atualmente, seu território 

é dividido em trinta e quatro províncias. Além disso, é considerado um dos países sobre o qual 

são direcionadas inúmeras discussões no cenário internacional acerca de suas políticas internas 

e seus impactos mundiais. Nesse sentido, vale ressaltar que está localizado na região central-

sul do Continente Asiático e possui uma população multiétnica, com povos independentes 

formando facções e dominando conflitos internos. 108 

Acerca do tópico A, o depoimento da afegã Miriam Safi ao Conselho de Segurança 

das Nações Unidas revela o caos humanitário, econômico, político e social no qual se situa o 

Afeganistão no contexto hodierno. Em vista disso, a tomada do território afegão pelo Talibã 

retira não apenas os direitos das mulheres – que já eram negligenciados no primeiro mandato 

de tal grupo terrorista -, mas, também, a escolha dos afegãos em escolherem seus próprios 

destinos, uma vez que o Talibã propõe uma forma de eleição na qual o líder do país seria 

definido em conselho, contrapondo a democracia utilizada pelo país há duas décadas.109 

Ademais, o Afeganistão urge para que a comunidade internacional não apenas forneça 

a assistência humanitária necessária no momento, mas também auxílio econômico, pois o país 

está em crise com o sistema bancário e, caso se agrave, os afegãos dificilmente terão recursos 

para suprir o mínimo de qualidade de vida. Essa realidade contrasta com a ação de Estados que 

utilizam o Afeganistão como meio para atingir a própria autonomia e, assim, contribuir para a 

situação na qual este se encontra atualmente. Por isso, os afegãos clamam por uma 

movimentação da comunidade internacional a fim de atingir uma negociação pacífica que 

devolva o poder aos cidadãos.110 

Outrossim, nos últimos 20 anos, o Talibã expandiu seu poder sobre diversas cidades 

do território afegão e a violência cresce exponencialmente desde então. Com isso, as falhas 

tentativas do grupo de provar que adotarão uma estratégia diferente do mandato anterior 

demonstram a emergência de afastar o Talibã do domínio do Afeganistão, aprimorar as 
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precárias condições nas quais o país se encontra e prevenir a comunidade internacional de 

possíveis ataques a demais países e ameaças a nível mundial. Levando isso em consideração, 

vale ressaltar que perseguição, assassinatos, torturas e crimes contra a mulher e crianças são 

comuns sob o controle de tal grupo terrorista.111 

Segundo a diretora executiva do Centro de Desenvolvimento de Habilidades de 

Mulheres Afegãs, Mahbouba Seraj, as Nações Unidas têm o dever de garantir que os direitos 

assegurados para as mulheres sejam cumpridos. Além disso, é do interesse da comunidade afegã 

que a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão – também conhecida como 

UNAMA – fiscalize e denuncie, de forma mais próxima à realidade do país, se o grupo terrorista 

está comprometido com os acordos bilaterais e com os compromissos internacionais. Dessa 

forma, poderiam ser encaminhadas medidas cabíveis para garantir o comprometimento do 

grupo com as Nações Unidas.112 

A busca incansável do Afeganistão por um governo igualitário, inclusivo, pacífico e 

que priorize a segurança e os direitos humanos é exigida, também, da parte do Conselho de 

Segurança da ONU. Afinal, manter a paz é uma de suas competências e, no entanto, há famílias 

vendendo seus filhos, equipamentos e medicamentos em falta nos hospitais, além de 

deploráveis condições humanitárias. Isso se adiar o compromisso com o aumento da inflação 

no país, perdas de emprego e crises financeiras vivenciadas no Afeganistão. Com isso, é 

demandada, da comunidade internacional, que sejam impostos os direitos humanos, os direitos 

das mulheres e a responsabilidade por parte do Talibã.113 

Por fim, a presidente da Comissão de Direitos Humanos Independentes do 

Afeganistão, Shaharzad Akbar, urge pela atenção necessária às atrocidades que assolam o 

território afegão e pela prevenção às catastróficas reações do Talibã a cada dia no país, levando 

a um aumento significativo no número de refugiados afegãos. A realidade incerta dos próximos 

dias no Afeganistão leva a súplicas para que a situação tenha destaque para as resoluções do 

Conselho, levando em consideração as tensões interétnicas e a força utilizada contra as 

minorias. Desse modo, os cidadãos afegãos exigem medidas contra o seu isolamento de direitos 

 
111 CNN. Who are the Taliban and how did they take control of Afghanistan so swiftly? Disponível em: 

https://edition.cnn.com/2021/08/16/middleeast/taliban-control-afghanistan-explained-intl-hnk/index.html. 

Acesso em: 11 mar. 2022.  
112 UNITED NATIONS. With Afghanistan ‘Hanging by a Thread’, Security Council delegates call on 

Taliban to tackle massive security, economic concerns, respect women’s equal rights. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2022/sc14776.doc.htm. Acesso em: 11 mar. 2022. 
113 Ibidem.  
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e o abandono social.114 115 

Acerca do tópico B, nenhum representante do Afeganistão, incluindo membros do 

Talibã, se pronunciou oficialmente sobre a realidade vivenciada pela Etiópia e, também, não é 

declarado se os países são aliados ou inimigos e, nesse sentido, vale atentar para algumas 

semelhanças entre eles e, assim, compreender a relação que os cerca. Na tentativa de manter a 

estabilidade e a paz no Oriente Médio, foram instaladas tropas americanas tanto no território 

etíope quanto no afegão, no entanto, devido ao acordo feito com o Talibã após a sua volta, os 

Estados Unidos da América retiraram as tropas do Afeganistão, embora estas ainda estejam 

presentes na Etiópia.116 

Além disso, é possível, inclusive, associar a política de Abiy Ahmed com as estratégias 

do Talibã, uma vez que o primeiro-ministro etíope já afirmou querer assassinar seus inimigos 

com o seu sangue e o de seus aliados. O que Ahmed tem feito no território da Etiópia é fazer 

uso da força para derrotar a Frente de Libertação Popular do Tigré, assim como é feito pela 

instituição terrorista.  

No entanto, é pronunciado que o movimento citado usou de força extrema no que diz 

respeito ao uso da violência e, nas suas três décadas de poder, foi associada diversas vezes com 

o próprio Talibã. Portanto, não há uma instituição terrorista instalada na região, porém, ambas 

as partes do conflito etíope consideram as ações de seu adversário como terrorista e, enquanto 

isso, o Talibã se concentra na dominação total do Afeganistão.117 
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19 REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ 

 

A República Islâmica do Irã, ou simplesmente Irã, é um país localizado na Ásia 

Ocidental. Devido a sua posição estratégica e seus recursos abundantes, como o petróleo, o Irã 

desempenha um importante papel na região118. Nesse sentido, em 1979, ocorreu a Revolução 

Islâmica no país, e, desde então, o Irã é liderado por uma elite clerical altamente conservadora, 

a qual combina elementos de uma democracia parlamentarista com uma teocracia islâmica.119 

Acerca da ocupação do Talibã no Afeganistão, o governo iraniano, juntamente com 

Rússia, China, Paquistão e alguns outros países, expressou a sua vontade de cooperar com o 

regime do Talibã em questões de segurança para "contribuir para a estabilidade regional"120, 

principalmente em vista de ser um país que faz fronteira com a nação afegã e visa evitar uma 

nova onda migratória, a qual essa já teve início, havendo a passagem de 3.000 a 4.000 pessoas 

diariamente na fronteira Afeganistão-Irã.121 

Ainda, ressalta-se que o governo iraniano possuía desavenças com o governo afegão 

deposto pelo Talibã no segundo semestre de 2021, já que em diversas situações não prestou 

serviços solicitados pelo Irã, como foi o caso do anúncio feito pelo ex-presidente afegão, Ashraf 

Ghani, deposto pelo grupo, afirmando que seu país não forneceria mais água "suplementar" ao 

Irã, de graça, mas a venderia em troca de petróleo.122  

Assim, o governo iraniano vislumbra a ocupação do Afeganistão pelo Talibã como 

uma forma de garantir uma maior estabilidade regional e nacional. 

Já no que se refere ao posicionamento iraniano acerca da situação na Etiópia, o 

governo iraniano ainda não se pronunciou acerca do assunto. Todavia, no que se trata de 

reuniões internacionais, é válido mencionar que o Irã possui o hábito de firmar os seus 

posicionamentos conjuntamente com os seus aliados, principalmente no que se refere às pautas 

que ainda não se pronunciou.  

 
118 AFARY, Janet; AVERY, Peter William; MOSTOFI, Khosrow. Iran. Disponível em: 
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119 BBC. Iran country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14541327. 

Acesso em: 14 maio 2022. 
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afeganistao.ghtml.Acesso em: 14 maio 2022. 
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20 REPÚBLICA ISLÂMICA DO PAQUISTÃO 

 

A República Islâmica do Paquistão é um país multiétnico populoso do sul da Ásia, 

possui uma população majoritariamente de língua indo-iraniana e historicamente ou 

culturalmente está sempre relacionado aos seus vizinhos Irã, Afeganistão e Índia. Nesse 

contexto, o Paquistão tem se esforçado ao longo de sua existência para conquistar estabilidade 

política e desenvolvimento social sustentado. Além disso, grande parte do povo paquistanês é 

muçulmano ou, no mínimo, seguem as tradições islâmicas, e os ideais e práticas islâmicas estão 

presentes praticamente em todos os pretextos da vida cotidiana adotada no país.123 

O Paquistão é membro observador do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), e em 2013 teve importante participação ao ocupar a presidência temporária do órgão. 

Na época, o representante do país no órgão, embaixador Masood Khan, afirmou que as 

primeiras reuniões seriam para debater o combate ao terrorismo e as forças de paz das Nações 

Unidas.124  

Sobre o tema A, a respeito da relação com o Afeganistão, é válido destacar que a partir 

da retirada das tropas americanas do país afegão, o Paquistão encontra-se em uma situação 

delicada, visto que os dois países compartilham uma fronteira de 2.430 km a qual possui uma 

história complicada e de desconfianças. Assim, por não haver uma solução política visível, há 

grandes chances que o Paquistão seja completamente afetado pelos eventos no Afeganistão, os 

quais poderiam acarretar uma guerra civil avassaladora, proporcionando um grande fluxo de 

refugiados e o crescimento dos ataques transfronteiriços.125 

A respeito do fluxo de refugiados, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, 

Shah Mahmood Qureshi, declarou que seu país está atualmente hospedando três milhões de 

refugiados afegãos e não pretende ter que hospedar um número maior ainda.126 

Não obstante, diante de notícias e matérias que circulam mundo afora, alegando que o 

Paquistão serviu como base sólida para o surgimento do Talibã, tal fato tem sido negado 

repetidamente, entretanto, há pouquíssimas dúvidas de que muitos afegãos que 

 
123 Ziring, Lawrence e Burki, Shahid Javed. "Paquistão". Enciclopédia Britânica , 13 de maio. 2022. 

Disponível em: https://www.britannica.com/place/Pakistan. Acesso em 13 maio 2022. 
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de-seguranca-da-onu-1.85336. Acesso em: 13 maio 2022. 
125 PAREDES, Norberto. Os interesses de EUA, China, Rússia, Irã e Paquistão no futuro do Afeganistão. 

2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58242038. Acesso em: 13 maio 2022. 
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primordialmente abraçaram o movimento foram educados nas escolas religiosas no Paquistão. 

E, também, em tempos passados, o Paquistão foi um dos únicos três países, juntamente com a 

Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, a legitimar o Talibã quando assumiu o poder. E 

foi a última nação a desfazer relações diplomáticas com o grupo127. 

Logo, as autoridades paquistanesas têm consciência que a pressão migratória pode 

aumentar cada vez mais, especialmente se os europeus alcançarem seu objetivo de abrir um 

corredor humanitário para deslocar do Afeganistão quem se sente inseguro sob o domínio talibã. 

Todavia, diferentemente de 2001, devido à reivindicação da posição de interlocutor preferencial 

no Afeganistão dos talibãs, eles não têm um interlocutor na embaixada afegã, onde, bem como 

em outros modelos diplomáticos, os funcionários do Governo anterior foram deixados no limbo 

e sem remuneração.128 

A respeito do tópico B, considerando a situação em que vive a Etiópia, o fornecimento 

de ajuda humanitária ainda é escasso comparado ao grande número de famílias esquecidas pelo 

país. Diante das circunstâncias em que as guerras se transformaram, abrangendo cada vez mais 

civis e meios urbanos, e no cenário de uma nova tensão nas relações norte-sul em relação às 

migrações internacionais, a intervenção humanitária muda de sentido e de função.129 

 Ainda assim, mesmo que de forma paulatina ela segue um caminho para o controle e 

o confinamento dos desenraizados, dos refugiados, dos que pleiteiam asilo e de todos os que, 

em algum episódio de sua trajetória, são nomeados de clandestinos. Pois bem, a participação 

paquistanesa como acolhedora de tantas famílias representa uma atitude que abre portas para 

uma possível reconstrução de vida.130 
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21 REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

 

República Popular da China, também conhecida como China, é o maior país da Ásia 

Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhão de habitantes, quase um quinto 

da população da Terra. É uma república popular socialista unipartidária. Na constituição, 

descreve-se como um sistema multipartidário de cooperação e consulta política sob a liderança 

do Partido Comunista da China.131132133. Tem jurisdição sobre vinte e duas províncias, cinco 

regiões autônomas (Sinquião, Mongólia Interior, Tibete, Ningxia e Quancim), quatro 

municípios (Pequim, Tianjin, Xangai e Xunquim) e duas Regiões Administrativas Especiais 

com relativa autonomia (Hong Kong e Macau) e tem como capital a cidade de Pequim.  

Não obstante, a importância da China se dá em razão de se tratar de uma grande 

potência, como segunda maior economia do mundo (ou segunda maior em poder de compra) e 

da sua posição como membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas (CSNU). Além disso, o país é reconhecido como uma potência nuclear, além 

de possuir o maior exército do mundo em número de soldados e o segundo maior orçamento de 

defesa.134135136 

Acerca do tópico A, a China tem se mostrado favorável ao retorno do Talibã ao poder, 

e reconhecendo a sua soberania. De modo que, o diplomata chinês, Hua Chunying, externou 

em discurso proferido que a China respeita o direito do povo afegão em decidir o seu próprio 

destino, reiterando que vai seguir mantendo relações amistosas com o Afeganistão, e que a 

embaixada situada na capital Cabul, continuará funcionando normalmente.137 
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Convém ressaltar, ainda sobre esse tópico, que a China tem interesse na extração de 

cobre na região de Mes Aynak. Apesar disso, é oportuno destacar que os interesses chineses 

vão além dos interesses econômicos, já que se pode falar que o país busca fazer contraterrorismo 

no Afeganistão, pois compartilha uma pequena fronteira com o Afeganistão, de forma que o 

Talibã e os grupos islâmicos se fortaleçam e possam cruzar a fronteira, podendo criar ainda 

mais problemas na província de Xinjiang. E por fim, vinha demonstrando o interesse em fazer 

esse contrapeso com os Estados Unidos da América, sendo a presença dos americanos, próximo 

ao território chinês, uma preocupação a menos para eles.138 

Acerca do tópico B, a China ocupa um papel de cooperação com o governo da Etiópia, 

de modo que a realização de mais uma sessão do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 

foi realizado com o objetivo de realizar uma nova projeção na cooperação China e África. Além 

disso, é imperioso salientar, que o Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, dá 

suporte a soberania e independência nacional do governo etíope, de forma que acredita que o 

mesmo pode lidar de modo adequado com relação aos seus assuntos internos.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 REPÚBLICA DO SUDÃO 

 

Com extensão territorial de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, a República do 
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Sudão é o maior país do Continente Africano. Atualmente, é um país instável em termos 

econômicos e políticos, com frequentes conflitos internos. Sua economia tem forte base 

primária, e a população dispõe de baixa qualidade de vida, enfrentando diversas dificuldades 

em relação à sua infraestrutura básica. 

O golpe militar ocorrido no Sudão, em outubro de 2021, dissolveu o governo e abriu 

a mais recente crise política em um país que vive há alguns anos em um período turbulento. 

Dessa forma, além das tensões políticas, a economia do país, terceiro maior da África, encontra-

se em uma profunda crise, com uma considerável inflação acrescida de uma escassez de 

alimentos, medicamentos e combustíveis.140 

Acerca do tópico A, o Sudão fornece cooperação concreta contra o terrorismo 

internacional desde os ataques terroristas aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. 

Entretanto, embora o Sudão tenha apoiado de forma pública as ações de coalização 

internacional contra a Al-Qaeda e o Talibã no Afeganistão, o governo criticou os ataques 

realizados pelos Estados Unidos da América naquele país e se opôs à ampliação do esforço 

contra o terrorismo internacional para outros países. Em dezembro de 2020, a designação do 

Sudão como Estado Patrocinador do Terrorismo foi rescindida.141 

No que diz respeito ao tópico B, a Etiópia e a Organização das Nações Unidas (ONU) 

chegaram a um acordo visando permitir a entrada de ajuda humanitária na região do Tigré, ao 

norte, onde uma guerra civil já matou centenas de pessoas. Não obstante, destaca-se que o 

conflito já fez com que mais de quarenta e cinco mil refugiados saíssem da região para o vizinho 

Sudão, com deslocamentos internos muito mais intensos, piorando a situação humanitária de 

uma região onde antes dos confrontos já havia milhares de pessoas dependentes de ajuda 

alimentar.142 

Desde então, os refugiados estão presos em condições precárias à mercê de condições 

climáticas extremas, já que tempestades e inundações danificaram milhares de barracas 

familiares, bem como outras infraestruturas de campo e o país continua a sofrer choques e 

perigos climáticos. Em 2021, as inundações afetaram até agora doze dos dezoito estados do 

 
140 BBC. Sudão: o que está acontecendo no país africano que preocupa o mundo. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

59128623#:~:text=Al%C3%A9m%20das%20tens%C3%B5es%20pol%C3%ADticas%2C%20a,Sud%C3%A3o

%2C%20ap%C3%B3s%20anos%20de%20isolamento. Acesso em: 15 maio 2022 
141 US EMBASSY IN SUDAN. U.S. - Sudan Relations. Disponivel em: https://sd.usembassy.gov/our-

relationship/policy-history/us-sudan-relations/. Acesso em: 15 maio 2022. 
142 O GLOBO. ONU e Etiópia chegam a acordo para enviar ajuda humanitária à região de Tigré. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/onu-etiopia-chegam-acordo-para-enviar-ajuda-humanitaria-

regiao-de-tigre-24777496. Acesso em: 15 maio 2022. 
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país, destruíram e danificaram cerca de 12.000 casas e um número não confirmado de 

infraestruturas públicas e terras agrícolas.143 

Os impactos socioeconômicos da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 e a 

instabilidade política interrompeu os meios de subsistência de famílias vulneráveis e agravaram 

os riscos de insegurança alimentar, desnutrição e proteção. Nesse sentido, instituições 

religiosas, como a Act Alliance e Caritas Internationalis estão preparadas para apoiar os 

refugiados etíopes e as comunidades anfitriãs no Sudão, com o intuito de ampará-los e ajudá-

los naquilo que for preciso.144 

 

  

 
143 RELIEFWEB. Sudan: Provision of Humanitarian assistance to Ethiopian Refugees in East Sudan. Disponivel 

em: https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-provision-humanitarian-assistance-ethiopian-refugees-east-sudan-

concept-note. Acesso em: 15 maio 2022. 
144 Ibidem. 
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23 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

O Brasil, ou, oficialmente, República Federativa do Brasil, é um país localizado no 

continente da América do Sul, sendo o país é o maior do continente sul-americano em extensão 

territorial e um dos mais populosos também, porém, é considerado pouco povoado devido ao 

tamanho de sua área. 

Acerca do Tópico A, o governo brasileiro se posiciona fortemente contra a crise 

vivenciada pelo Afeganistão em meio à tomada pelo grupo terrorista do Talibã, e se solidariza, 

inclusive, como sendo um dos países que recebem refugiados em busca de asilo. Entretanto, a 

experiência dos refugiados e imigrantes no Brasil, especialmente durante a pandemia causada 

pelo vírus SARS-CoV-2, é precária, em sua maioria.145  

Diante disso, o Governo brasileiro anunciou, por meio de nota conjunta do Ministério 

da Justiça e Ministério das Relações Exteriores, que concederá ajuda humanitária para os 

refugiados vindos do Afeganistão. Essa medida regulamenta a concessão de um visto 

temporário, o qual autoriza residência no país para pessoas afegãs, apátridas e pessoas afetadas 

pela situação caótica institucional ou de grande violação dos Direitos Humanos.146 

Ademais, o Brasil não possui embaixada no Afeganistão, mas outras representações 

em Teerã, Moscou, Doha, Abu Dhabi, Ancara estão autorizadas para realizar os pedidos para a 

obtenção de visto para os imigrantes, com o intuito de auxiliar os residentes do país a se 

recuperarem da crise existente.147 

Acerca do tópico B, o conflito civil na Etiópia já forçou um deslocamento de mais de 

2 (dois) milhões de pessoas do país, com milhares de pessoas sendo empurradas para a fome 

extrema e um número incerto de mortos. Em razão disso, o Brasil acompanha, com certa 

preocupação, os acontecimentos recentes ocorridos na Etiópia, os quais deverão ter possíveis 

implicações para a paz e segurança regionais e internacionais. De modo que, o governo 

brasileiro reitera a necessidade de cessação imediata dos conflitos e hostilidades, bem como o 

início de um diálogo nacional, visando solucionar o conflito. 148 

 
145 G1. 2º brasileiro e família são retirados do Afeganistão, diz Itamaraty. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/31/brasileiro-e-familia-sao-retirados-do-afeganistao-diz-

itamaraty.ghtml. Acesso em: 15 maio 2022. 
146 BRASIL DE FATO. Governo brasileiro concederá vistos de ajuda humanitária para refugiados do 

Afeganistão. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2021/09/04/governo-brasileiro-concedera-vistos-

de-ajuda-humanitaria-para-refugiados-do-afeganistao. Acesso em: 15 maio 2022. 
147 Ibidem. 
148 GOVERNO FEDERAL. Conflito na Etiópia. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-

br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/conflito-na-etiopia. Acesso em: 15 maio 2022. 
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Além disso, há um estímulo por parte das autoridades competentes de que as partes 

tenham respeito aos direitos humanos da população, tomar todas as medidas necessárias para a 

proteção dos cidadãos, bem como cumprir integralmente suas obrigações ao amparo do direito 

internacional humanitário, inclusive a garantia do importante acesso desimpedido à ajuda 

humanitária.149 

 

  

 
149 GOVERNO FEDERAL. Conflito na Etiópia. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-

br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/conflito-na-etiopia. Acesso em: 15 maio 2022. 
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24 CONCLUSÃO 

 

Abordando as discussões que envolvem crises humanitárias no mundo, o CSNU, a 

partir do presente guia, para além de reunir conhecimentos e informações necessárias para 

analisar as posturas de suas representações diante dos temas, ele também é um convite à prática. 

Embora os posicionamentos das delegações eventualmente se choquem, o propósito 

do debate se encontra em desenvolver ferramentas para a elaboração de um plano global de 

respeito aos Direitos Humanos. Observar cada entendimento e a forma com que as 

representações tratam os tópicos é uma maneira de compartilhar espaços e experiências que 

possam, assim, funcionar pela lógica prática de intervenção política. 

Dessa forma, é necessário encarar as ações dos países aqui representados como forma 

de revelar a capacidade que a defesa dos Direitos Humanos possui de dar suporte àqueles países 

que têm esses direitos violados. Idealiza-se, então, que a reunião desses conhecimentos seja um 

convite às delegações para pensar a vida e não somente o propósito econômico de 

desenvolvimento, devendo optar pelas propostas mais pacíficas e efetivas para cada caso 

concreto. 
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