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RESUMO 

 

O presente guia busca reunir as informações necessárias para a simulação de uma reunião de 

um dos órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU): o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU). Assim, a reunião abordará duas pautas principais: a ocupação do 

Afeganistão pelo Talibã e a atual situação da Etiópia. Nesse sentido, o trabalho está dividido 

em três partes: a primeira expõe sobre o órgão a ser simulado - CSNU -, seu contexto de criação, 

sua história, suas funções e competências. Já a segunda parte abordará acerca da primeira pauta 

da reunião: a ocupação do Afeganistão pelo Talibã e a respectiva atuação da comunidade 

internacional perante o impasse; enquanto a terceira parte retratará a pauta seguinte: a situação 

da Etiópia e o fornecimento de ajuda humanitária ao país. Desse modo, foi utilizado o método 

bibliográfico e dedutivo, narrando e analisando criticamente os fatos históricos necessários com 

o objetivo de ser possível criar uma ampla noção acerca dos temas e, eventualmente, haver uma 

discussão embasada sobre eles. 

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

Talibã. A situação da Etiópia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto de instabilidade política e a disparidade econômica mundial têm sido pauta 

de diversos debates no âmbito internacional, sendo colocado sob diferentes perspectivas e 

valorizado em diversos aspectos. Nesse sentido, o prisma valorativo é muitas vezes 

demonstrado pelas prioridades políticas, as quais oscilam nos discursos mais variados entre 

realçar percepções do passado, presente e futuro. 

Desse modo, buscando a efetivação de políticas públicas no cenário vigente, de forma 

a fundamentar as decisões com vistas à forma como tal cenário foi construído, o debate proposto 

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas se remete ao futuro, objetivando a proteção das 

pessoas que se encontram em meio a um cenário caótico de violação aos direitos humanos. 

Sendo assim, a respeito do primeiro tópico a ser tratado, será válido destacar que no 

segundo semestre do ano de 2021, um preocupante acontecimento impactou toda a comunidade 

internacional: a tomada do governo do Afeganistão pelo grupo Talibã. Nesse contexto, é 

imprescindível mencionar que, com o passar dos anos, o país se tornou um dos mais pobres do 

mundo, por ter vivenciado em sua história uma guerra civil e a ascensão do grupo citado, o qual 

já proporcionou, em inúmeras oportunidades, situações que instalaram o medo na sociedade 

nacional e internacional.  

Em seguida, tratando sobre o segundo tópico a ser discutido, o qual aborda a temática 

da situação da Etiópia e o fornecimento de ajuda humanitária no país, consequência dos 

conflitos vivenciados pela nação. Assim, viu-se a necessidade de um debate a nível 

internacional, tendo em vista as atrocidades vividas pelo povo etíope: milhares de pessoas 

mortas, grande número de pessoas sem moradia, escassez de alimentos, bloqueio vital de 

primeiros-socorros, falta de medicamentos, massacres, violências sexuais, entre outros fatores 

que justificam a emergência de ajuda humanitária na região. 

Dessa forma, torna-se cada vez mais imperioso o apoio e suporte para as vítimas as 

quais vêm sofrendo com a restrição de seus direitos fundamentais. Pois, episódios de violência, 

medo e insegurança estão acontecendo com muita frequência na Etiópia, sendo assim, é de 

extrema importância a realização de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas/ para que sejam alcançados resultados que viabilizem o acesso de ajuda humanitária 

para os etíopes que tanto necessitam, somada a soluções que auxiliem o país a cessar a Guerra 

Civil instaurada dentro de seu território.
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2 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS (CSNU)  

 

Em 24 de outubro de 1945, com a ratificação da Carta da Organização das Nações 

Unidas pela República da China, República Francesa, União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), Reino Unido da Grã-bretanha e Irlanda do Norte, e Estados Unidos da 

América (EUA) - vencedores da Segunda Guerra Mundial -, foi criado o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas (CSNU) como um dos seis principais e oficiais órgãos das Nações Unidas.1 

Ainda, é válido mencionar que, em 1971, a República Popular da China (China 

continental) assumiu o lugar da República da China (Taiwan) na Assembleia Geral, bem como 

seu lugar como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Com a 

dissolução da URSS, 15 novos países, agora independentes, pouco a pouco passaram a integrar 

a ONU2. No entanto, a Federação Russa é o único país que ocupa um assento permanente - 

juntamente com os demais vencedores da Segunda Grande Guerra. 

Portanto, o Conselho de Segurança passou a assumir a liderança na determinação da 

existência de uma ameaça à paz ou ato de agressão, convidando as partes de uma disputa a 

resolver o conflito por meios pacíficos, além de recomendar métodos de ajuste ou termos de 

solução.3 

Nesse sentido, a fim de evitar atos desarmônicos e manter a paz e a segurança, o CSNU 

deve agir de acordo com os propósitos e princípios das Nações Unidas, com foco na solução 

pacífica de controvérsias e conflitos internacionais, como também problemas econômicos, 

sociais, culturais ou humanitários que afetem a estabilidade securitária universal.4 

Assim, o Conselho de Segurança teve a sua primeira sessão em 17 de janeiro de 1946 

em Church House, Westminster, Londres. Desde então, são incluídas reuniões de rotina, cuja 

periodicidade geralmente corresponde ao ciclo de apresentação de relatórios pelo Secretário-

Geral sobre aquele tema. Além disso, há também reuniões especiais de interesse do país que 

 
1 THE NEW YORK TIMES. Oct. 25, 1971 | People’s Republic of China In, Taiwan Out, at U.N. Disponível 

em: https://learning.blogs.nytimes.com/2011/10/25/oct-25-1971-peoples-republic-of-china-in-taiwan-out-at-un/. 

Acesso em: 22 mar. 2022. 
2 Ibidem. 
3 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS. Funções e poderes. Disponível em: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers. Acesso em: 22 mar. 2022. 
4 Ibidem. 
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exerça a presidência. E, por fim, existem as reuniões de emergência, as quais são convocadas 

conforme a necessidade.5 

Após sua primeira reunião, o Conselho de Segurança passou a residir 

permanentemente na sede das Nações Unidas na cidade de Nova York e, apesar de recentemente 

a Assembleia Geral da ONU ter debatido uma reforma no órgão, considerando que a geopolítica 

mudou drasticamente com o passar dos anos, não houve um consenso e, assim, o CSNU 

continuou a permanecer relativamente imutável desde 1945.6 

2.1 PODERES E FUNÇÕES 

 

Faz-se imprescindível destacar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 

modo a executar seus princípios de manutenção da paz e segurança internacionais, estabelece 

ações que abarcam desde a identificação e condenação de eventuais ameaças a tal estabilidade, 

até, em último caso, a possibilidade do emprego da força com o escopo de sanar as 

problemáticas a ele propostas.7  

Dessa forma, objetivando conquistar tais propósitos, as decisões desse órgão têm, em 

regra, caráter mandatório, sendo, nesse sentido, obrigatória a sua observância e a sua obediência 

pelos Estados-membros das Nações Unidas, em concordância com o disposto no Artigo 25 do 

Ato Institutivo da Organização, o qual retrata que “os Membros das Nações Unidas concordam 

em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta”. 

Em outras palavras, cabe aos Estados-membros apenas aceitar e cumprir as resoluções, pois, 

em razão de ser o único órgão apto para emitir decisões de perfil obrigatório, o Conselho possui 

supremacia perante os membros da ONU, sendo visto, atualmente, como órgão primordial da 

organização.8 

 
5 SECURITY COUNCIL REPORT. Security Council Working Methods: A Work in Progress?. Disponível 

em: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Research%20Report%20Working%20Methods%202010.pdf. Acesso em: 22 mar. 2022. 
6UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. FAQ. Disponível em: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/faq. Acesso em: 22 mar. 2022. 
7 MOREIRA, Thiago Oliveira; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Direito Internacional na 

Contemporaneidade. Natal: Flor do Sal, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Thiago-

Moreira-

14/publication/321121341_MOREIRA_Thiago_Oliveira_XAVIER_Yanko_Marcius_de_Alencar_Orgs_Direito

_Internacional_na_Contemporaneidade_Natal_Flor_do_Sal_2017/links/5a0e320da6fdcc2b5b5df245/MOREIRA

-Thiago-Oliveira-XAVIER-Yanko-Marcius-de-Alencar-Orgs-Direito-Internacional-na-Contemporaneidade-

Natal-Flor-do-Sal-2017.pdf#page=9. Acesso em: 13 mar. 2022. 
8 Ibidem. 
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No tocante às principais funções exercidas pelo CSNU, é oportuno pontuar, 

primeiramente, que ele deve manter a paz e a segurança das nações; estabelecer a criação, a 

continuação e o encerramento das Missões de Paz, previstas nos capítulos VI,VII e VIII, da 

respectiva Carta; investigar situações que possam vir a se transformar em um conflito de cunho 

internacional; optar pelo método consensual, recomendando o diálogo entre os países; elaborar 

planos de regulamentação armamentícios; determinar se existe uma ameaça a paz; solicitar aos 

países que apliquem sanções econômicas e outras medidas com o intuito de impedir ou deter 

alguma agressão; recomendar o ingresso de novos membros para integrarem a ONU; e 

recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo Secretário-Geral.9 

Junto a isso, também temos como funções de destaque do CSNU a competência em 

eleger membros da Corte Internacional de Justiça, a possível recomendação de suspensão ou 

expulsão de Estados-membros, a garantia de que as decisões da Corte Internacional sejam 

adimplidas pelo Estado-membro e entre tantas mais funções da alçadas do Conselho.10 Em 

síntese, a contribuição deste órgão nas tomadas de decisões tem alcançado ótimos resultados, 

especialmente nas missões de paz executadas nos países em conflito, evitando a estabilidade de 

regimes ditatoriais e guerras civis.11 

2.2 MEMBROS E ELEIÇÕES 

 

A Organização das Nações Unidas criada no dia 28 de julho de 1919 por intermédio 

do Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, e concretizada em 1945 após a 

ratificação da Carta da ONU, tinha como sua função primordial a garantia da segurança mundial 

e a prevenção de novos conflitos em escala global12. Nesse sentido, com o intuito de cumprir 

tais funções, foi criado o Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão permanente e 

fundamental da ONU13. 

 
9 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS. Funções e poderes. Disponível em: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers. Acesso em: 14 mar. 2022. 
10  Ibidem. 
11 MOREIRA, Thiago Oliveira; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Direito Internacional na 

Contemporaneidade. Natal: Flor do Sal, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Thiago-

Moreira-

14/publication/321121341_MOREIRA_Thiago_Oliveira_XAVIER_Yanko_Marcius_de_Alencar_Orgs_Direito

_Internacional_na_Contemporaneidade_Natal_Flor_do_Sal_2017/links/5a0e320da6fdcc2b5b5df245/MOREIRA

-Thiago-Oliveira-XAVIER-Yanko-Marcius-de-Alencar-Orgs-Direito-Internacional-na-Contemporaneidade-

Natal-Flor-do-Sal-2017.pdf#page=9. Acesso em: 13 mar. 2022. 
12 NETO, Edimilson. Como funciona o Conselho de Segurança da ONU?. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/conselho-de-seguranca-da-onu/. Acesso em: 11 mar. 2022. 
13 Ibidem. 
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Dessa forma, o CSNU é composto por quinze membros, sendo cinco deles 

permanentes e dez rotativos, que são eleitos para mandatos de dois anos pela Assembleia Geral, 

sendo vedada sua reeleição imediata. A respeito dos membros tidos como permanentes, são eles 

os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial: Estados Unidos da América, Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Francesa, República Popular da China e 

Federação Russa.14 

Já os membros tidos como rotativos, ou não permanentes, têm como requisito 

fundamental a contribuição para a manutenção da segurança e da paz internacional. Outrossim, 

para a escolha dos membros rotativos deverá ser observada uma distribuição geográfica 

igualitária, de forma que todos os continentes do globo sejam representados no conselho.15 

Nesse sentido, os dez assentos rotativos ou não permanentes serão distribuídos 

regionalmente da seguinte forma: cinco para os Grupos dos Estados Africanos e dos Estados 

Asiáticos, dois para o Grupo da América Latina e Estados das Caraíbas, um para o Grupo dos 

Estados da Europa de Leste, e dois para o Grupo dos Estados da Europa Ocidental e outros 

Estados.16 

Sendo assim, tal divisão do Conselho é imprescindível para um debate frutífero entre 

as nações, que venha a gerar conclusões adequadas na manutenção da paz e da segurança em 

escala global. 

2.3 PROCESSO DE VOTAÇÃO E O “PODER DE VETO” 

 

Outro ponto acerca do Conselho de Segurança em que se deve atentar é o processo de 

votação do comitê, o qual inclui, para alguns países, o chamado “Poder de Veto”. 

De acordo com o artigo 27 da Carta da ONU, cada membro do Conselho de Segurança, 

seja ele permanente ou não permanente, possui um voto. Assim, as decisões sobre questões 

processuais serão tomadas por um voto afirmativo de acordo com a maioria simples do quórum 

presente na reunião, enquanto as decisões sobre todas as outras questões serão tomadas por um 

voto afirmativo tomando por base a maioria qualificada. Ainda, tal artigo determina, também, 

 
14 UNSC. Current Members. Disponível em: https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members. 

Acesso em: 11 mar. 2022. 
15 NETO, Edimilson. Como funciona o Conselho de Segurança da ONU?. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/conselho-de-seguranca-da-onu/. Acesso em: 11 mar. 2022. 
16 UNSC. Current Members. Disponível em: https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members. 

Acesso em: 11 mar. 2022. 
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que uma parte em uma controvérsia deve se abster de votar, de acordo com a Carta VI e o 

parágrafo 3° do artigo 52.17 

Ainda assim, acerca de tal processo é válida a menção à grande unanimidade de poder 

pertencente a alguns países, conhecida como o “Poder de Veto”, que se refere à capacidade de 

membros permanentes de vetar resoluções, ou seja, se um voto negativo de qualquer um dos 

membros permanentes ocorrer, a decisão automaticamente não será aprovada pelo Conselho.18 

De modo que, se um membro permanente não concordar totalmente com uma 

resolução proposta, mas não desejar vetá-la, ele poderá optar por se abster, permitindo, assim, 

que a resolução seja adotada se obtiver o número necessário de votos favoráveis.19 

Nesse sentido, é oportuno mencionar novamente os cinco membros permanentes 

detentores do poder especial de veto, são eles: República Popular da China, República Francesa, 

Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da 

América. Dessa forma, essas nações, devido ao contexto histórico acima mencionado, 

continuam a desempenhar papéis de maior poder e importância na manutenção da paz e 

segurança internacional.20 

Por fim, ressalta-se que as decisões acatadas pelo Conselho poderão ser de caráter 

recomendatório, caso seja expressamente estabelecido. Todavia, em regra geral, as decisões 

acatadas possuirão caráter impositivo, podendo o Conselho, em alguns casos, por exemplo, 

recorrer à imposição de sanções ou mesmo autorizar o uso da força para manter ou restaurar a 

paz e a segurança internacional.21  

2.4 MANTENDO A PAZ E A SEGURANÇA  

 

Tendo em vista que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem como função 

manter a paz e a segurança internacional - identificando as possíveis ameaças conflitantes e 

humanitárias de forma a agir para que seja resolvido de forma pacífica e democrática - vale 

atentar para o significado e a forma como tal Conselho executa seu papel.  

Sendo assim, a manutenção e a construção da paz são atividades voltadas para a 

recuperação de países após entrarem em conflito, ofertando orientações de comportamento 

 
17 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS (CSNU). Voting System and Records. 

Disponível em: https://www.un.org/securitycouncil/conte\nt/voting-system. Acesso em: 13 mar. 2022. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS. Peace and Security. Disponível em: 

https://www.un.org/securitycouncil/. Acesso em: 12 mar. 2022. 
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político e de estratégias para que o conflito não seja revivido, entre outros mecanismos e 

operações efetivas para assegurar a proteção dos direitos humanos.22 

Outrossim, a segurança é prezada pelo CSNU, como fica evidenciada na sua constante 

batalha contra o terrorismo e os inúmeros incentivos ao desarmamento – sobretudo as armas 

nucleares e de destruição em massa. Concomitante a isso, há um compromisso firmado no 

Conselho com o dever de prevenção ao genocídio e às atrocidades em massa, convocando todos 

os países que o compõe a serem mobilizados e intervirem na possível ameaça. Por isso, tal 

instituição está constantemente em alerta no que diz respeito aos crimes contra a humanidade, 

étnicos e crimes de guerra, prevenindo a emergência destes com base na diplomacia 

preventiva.23  

  

 
22 UNITED NATIONS. Maintain international peace and security. Disponível em: 

https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-

security#:~:text=Under%20Chapter%20VII%20of%20the,Operations%20and%20Special%20Political%20Missi

ons. Acesso em: 08 mar. 2022. 
23 UNITED NATIONS. Peace and security. Disponível em: https://www.un.org/en/global-issues/peace-and-

security. Acesso em: 08 mar. 2022 
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3 TÓPICO A: A OCUPAÇÃO DO AFEGANISTÃO PELO TALIBÃ: A ATUAÇÃO DA 

COMUNIDADE INTERNACIONAL PERANTE O IMPASSE 

 

No segundo semestre de 2021 o grupo Talibã voltou a ocupar o Afeganistão e, tendo 

tal grupo possui um histórico de práticas contrária aos Direitos Humanos, esse acontecimento 

histórico gerou preocupações não somente para a população afegã, mas para toda a comunidade 

internacional. Com isso, tal ocupação já veio a gerar consequências, despertando a atenção do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

3.1 A ORIGEM DO TALIBÃ E A SUA ASCENSÃO NO AFEGANISTÃO 

 

Em 1989, os mujahedin24 do Afeganistão, tanto os nativos do país quanto os 

estrangeiros, derrotaram as tropas da União Soviética após uma década de conflito. Diante de 

todo sofrimento perdurado ao longo da guerra e as suas terríveis consequências com o seu fim, 

além da tensão de um novo conflito, durante a década de 1990 no Afeganistão um grupo armado 

conhecido como Talibã, que se originou no interior dos mujahidin, tomou forma no país.25 

Como um dos seus primeiros atos memoráveis, em 1996, a guerrilha tomou o controle 

de Cabul, capital do Afeganistão, e arrebatou o governo vigente, incluindo o presidente 

mujahedi Burhanuddin Rabban, um dos heróis da vitória contra os soviéticos.26 

A partir disso, o Talibã estabeleceu um regime fundamentalista com base em uma 

rigorosa interpretação da Lei Sharia, também conhecida como Lei Islâmica. Sendo ela definida 

como “um conjunto de normas derivado de orientações do Alcorão, falas e condutas do profeta 

Maomé e jurisprudência das fatwas – pronunciamentos legais de estudiosos do Islã”, tendo 

como tradução literal da palavra "o caminho claro para a água".27 

Todavia, tal lei possui diversas formas de interpretação e, no caso do Talibã, ela é feita 

de uma forma extremamente rígida e violenta, com um histórico de execuções públicas, 

apedrejamentos, opressões as minorias sociais – como no caso das mulheres que tiveram 

diversos de seus direitos restritos e foram obrigadas a se cobrir inteiramente com a burca, e as 

 
24 Grupos rebeldes fundamentalistas que foram financiados pelos Estados Unidos na luta contra os soviéticos 

durante a Guerra do Afeganistão de 1979. 
25 EL PAÍS. Entenda o que ocorre no Afeganistão e a volta do Talibã. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-16/entenda-o-que-ocorre-no-afeganistao-e-a-volta-do-taliba.htm. 

Acesso em: 13 mar. 2022. 
26 Ibidem. 
27 BBC NEWS BRASIL. Afeganistão: o que é a Sharia, lei islâmica que o Talibã quer aplicar no país?. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58251684. Acesso em: 13 mar. 2022. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/30/internacional/1525065943_395987.html
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meninas proibidas de ir à escola depois dos 10 anos de idade –, punições com chicotadas, 

intolerância religiosa, erradicação de toda expressão cultural que não seja a determinada pelo 

grupo, entre várias outras atrocidades.28 

Ressalta-se que alguns países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e 

Paquistão reconheceram o novo governo. Todavia, algumas nações, além de não reconhecerem, 

não compactuavam com as práticas do grupo, principalmente quando os seus atos passaram a 

ter repercussões internacionais, já que os seguidores do Talibã passaram a disseminar seus 

ideais e, não obstante, a praticar atos, entre eles terroristas, fora do território afegão.29 

Historicamente, um dos países que até os presentes dias possui diversas desavenças 

com o grupo é os Estados Unidos da América. Discordando das atitudes do Talibã desde o seu 

nascimento, a situação foi agravada cinco anos após a tomada de Cabul, quando a rede terrorista 

Al Qaeda em 11 de setembro de 2001 arquitetou um ataque às Torres Gêmeas, que resultou na 

morte de cerca de três mil pessoas.30 

Após tal atrocidade, o então presidente estadunidense George W. Bush declarou guerra 

ao terrorismo e seus santuários, incluindo o Afeganistão do Talibã, tendo em vista que esse 

teria, até onde se tinha conhecimento, refugiado Osama Bin Laden, líder da Al Qaeda.31 

Continuamente, em outubro de 2001, os EUA lançaram uma operação, chamada de 

“Liberdade Duradoura”, contra as forças do Talibã. No entanto, a invasão das tropas 

estadunidenses, futuramente apoiada por dezenas de países, não encontrou, de início, o 

paradeiro de Bin Laden no Afeganistão, localizando-o e matando-o apenas em 2011 no 

Paquistão.32 

Tal operação foi considerada bem sucedida, pois, além de eliminar o líder da Al Qaeda 

que ordenou o ataque às Torres Gêmeas, acarretou na recuada do grupo Talibã. Todavia, após 

a vitória das tropas estadunidenses e durante a transição do governo afegão para os padrões 

democráticos, o Talibã não se rendeu completamente, e manteve sua zona de influência nas 

áreas do interior do país e da fronteira com o Paquistão. Ressalta-se que, mesmo com a atuação 

reduzida, o grupo continuou gerando o medo e praticando barbaridades, como o emblemático 

 
28 BBC NEWS BRASIL. Afeganistão exclui meninas em reabertura do ensino médio. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58609248. Acesso em: 13 mar. 2022. 
29 EL PAÍS. Entenda o que ocorre no Afeganistão e a volta do Talibã. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-16/entenda-o-que-ocorre-no-afeganistao-e-a-volta-do-

taliba.htmlAcesso em: 13 mar. 2022. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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tiro contra a menina Malala Yousafzai em 2012, por levantar sua voz na internet em defesa da 

educação das mulheres.33 

Não obstante, é importante ressaltar que desde a operação que acarretou na recuada 

das forças do Talibã, os Estados Unidos possuíam tropas atuantes em todo o território Afegão, 

sendo somente em 2014 que o até então presidente, Barack Obama, declarou encerradas as 

principais operações de combate.34 

No entanto, apesar de diferenças ideológicas e políticas, Donald Trump, o sucessor de 

Obama, mesmo defendendo o retorno das tropas, concordou, em um primeiro momento, em 

manter a ordem do antecessor. Todavia, em fevereiro de 2020, Trump declarou que todas as 

tropas se retirariam do território em alguns meses35. No mesmo sentido, cumprindo a promessa 

do antecessor, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, declarou, em abril de 2021, a remoção 

de suas tropas que deveriam acontecer até setembro do mesmo ano. Diante de tal oportunidade, 

um mês depois o Talibã iniciou uma ofensiva para estender sua área de controle na nação 

afegã.36 

Todavia, apesar dos serviços de inteligência dos EUA possuírem ciência da possível 

ocupação do grupo, as tropas foram pouco a pouco retiradas. De modo que, segundo dados da 

ONU, em meados de julho até o início de agosto mais de mil civis perderam a vida na violência 

desencadeada na ofensiva do Talibã e cerca de duzentos e cinquenta mil pessoas fugiram de 

suas casas desde maio de 2021.37 

Sendo assim, como esperado, em 15 de agosto de 2021 foi consolidada a ocupação do 

domínio do Afeganistão pelo Talibã, quando o presidente afegão Ashraf Ghani deixou o país e 

o controle do palácio presidencial foi assumido pelos rebeldes, sendo a situação agravada com 

o fim da retirada das tropas estadunidenses no final do mesmo mês.38 

 

3.2 A ATUAÇÃO DO TALIBÃ NO AFEGANISTÃO  

 

 
33 EL PAÍS. Entenda o que ocorre no Afeganistão e a volta do Talibã. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-16/entenda-o-que-ocorre-no-afeganistao-e-a-volta-do-

taliba.htmlAcesso em: 13 mar. 2022. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 AGÊNCIA BRASIL. Agência Brasil explica: talibãs retomam poder no Afeganistão. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-08/agencia-brasil-explica-talibas-retomam-poder-no-

afeganistao. Acesso em: 13 mar. 2022. 
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De forma rápida e sem muita resistência, a ocupação do Afeganistão pelo Talibã 

colocou em xeque uma economia que já vinha sendo enfraquecida por guerras civis e outros 

conflitos que construíram a história da região desde o século passado. Nesse sentido, o regime, 

famoso por seu tom totalitário, opressor, violador de direitos humanos e provocador de temor 

na população, suscita incertezas em países e organizações que oferecem subsídios ao país. De 

modo que, atualmente, o grupo extremista busca recuperar o que consideraram perdido após a 

intervenção dos EUA na região.39 

Assim, a receita para o fiasco econômico se encontra nesse cenário nebuloso e à frente 

desta situação, os Estados Unidos necessitavam acelerar a conclusão do processo de saída do 

país, em curso desde o ano passado, a fim de que foi organizada uma operação em larga escala 

para retirar às pressas diplomatas e cidadãos estadunidenses pelas tropas norte-americanas, as 

quais ainda tinham o controle do aeroporto local. Todavia, diversas imagens e vídeos ganharam 

uma enorme repercussão internacional e exibiram o caos vivenciado no momento, com milhares 

de civis atormentados para deixar o país se aglomerando junto aos aviões.40 

Com o medo assolado na população nacional e internacional, uma grande parcela da 

população afegã vive abaixo da linha de pobreza — delimitada pelo Banco Mundial àqueles 

que sobrevivem com até US$ 1,90 por dia –, devido, principalmente, ao pouco tempo tido para 

aprimorar um mercado de trabalho desenvolvido o suficiente. 41 

E, ainda, conforme Andrew Traumann, pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Oriente Médio (GEPOM), 56% da população afegã vive na informalidade, isto é, 

trabalhando em comércios pequenos ou camelôs, todavia, o grande impacto de se ter muita 

informalidade é que essas pessoas não pagam impostos, e como consequência, o Estado perde 

a renda. Além do mais, eles ainda têm como base de sua subsistência, a agricultura e a produção 

têxtil, ficando para trás quando o tema é industrialização.42 

O quadro se torna pior quando se leva em consideração que 42% do PIB afegão é 

resultado de doações da comunidade internacional, de órgãos como o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), a Organização das Nações Unidas e de outros países, como os 

 
39 VITORIO, Tamires. Como fica a economia do Afeganistão sob o ‘novo-velho’ regime do Talibã. 2021. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/como-fica-a-economia-do-afeganistao-sob-o-novo-velho-

regime-do-taliba/. Acesso em: 13 mar. 2022. 
40 EXAME. Entenda o que é o Talibã e saiba o que aconteceu no Afeganistão. 2021. Disponível em: 

https://exame.com/mundo/entenda-o-que-e-o-taliba-e-saiba-o-que-aconteceu-no-afeganistao/. Acesso em: 13 

mar. 2022. 
41 VITORIO, Tamires. Como fica a economia do Afeganistão sob o ‘novo-velho’ regime do Talibã. 2021. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/como-fica-a-economia-do-afeganistao-sob-o-novo-velho-

regime-do-taliba/. Acesso em: 13 mar. 2022. 
42 Ibidem. 
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Estados Unidos e a França. “(...) o que o Afeganistão fará agora perdendo 42% do PIB (Produto 

Interno Bruto do Afeganistão)?”, questiona Traumann, sabendo que os países e instituições 

citados já anunciaram que, diante do ressurgimento do Talibã, não farão mais as doações, o que 

coloca o país em um cenário ainda mais delicado.43 

Atualmente, a economia do Afeganistão encontra-se em “queda livre”, conforme 

afirma o subsecretário-geral da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários. De acordo 

com ele, 23 milhões de pessoas estão passando fome, sendo as crianças em situação de 

desnutrição as maiores responsáveis pela lotação dos centros de saúde, ainda assim, Griffiths 

revela que 70% dos professores trabalhando no país estão sem salários e que milhões de 

estudantes estão fora da escola.44  

Dessa forma, a lista final dos ministros escolhidos para compor a nova liderança 

mostrou que os talibãs continuam aplicando uma linha rígida, embora tenham mencionado 

promessas iniciais de inclusão e defesa dos direitos das mulheres. Outrossim, é importante 

destacar o fato de que quando lideraram o Afeganistão no final dos anos 1990, o regime, que 

exerce uma dura interpretação do Islã, proibiu meninas e mulheres de frequentarem escolas, 

trabalharem e participarem da vida pública.45 

Diante disso, o porta-voz do novo regime, Zabihullah Mujahid, comunicou em coletiva 

de imprensa que terá a possibilidade de abranger mulheres no governo num momento posterior. 

Em contrapartida, uma decisão recente, já seguindo e implementando a Lei Sharia, vetou alguns 

grupos de meninas e mulheres de escolas e locais de trabalho por tempo indefinido.46 

Nesse sentido, é possível afirmar que, no momento, o maior medo é o dia seguinte, 

como o Talibã irá inserir a lei islâmica na vida dos afegãos, especialmente, na vida das 

mulheres. A lei possui inúmeras formas de interpretação e, no caso do Talibã, ela é feita de uma 

forma assustadoramente descontrolada, literal e agressiva, com um histórico de execuções 

públicas, apedrejamentos, opressões às minorias sociais, punições com chicotadas e entre várias 

outras brutalidades. Assim, um severo sistema judicial foi implantado, pessoas suspeitas de 

 
43 VITORIO, Tamires. Como fica a economia do Afeganistão sob o ‘novo-velho’ regime do Talibã. 2021. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/como-fica-a-economia-do-afeganistao-sob-o-novo-velho-

regime-do-taliba/. Acesso em: 13 mar. 2022. 
44 NEWS, Onu. Economia do Afeganistão está em “queda livre”, ameaçando toda a população. 2021. 

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2021/12/1774172. Acesso em: 13 mar. 2022. 
45 DW. Sem mulheres, Talibã conclui governo no Afeganistão. 2021. Disponível em: https://www.dw.com/pt-

br/sem-mulheres-talib%C3%A3-conclui-forma%C3%A7%C3%A3o-de-governo-no-afeganist%C3%A3o/a-

59251897. Acesso em: 13 mar. 2022. 
46 Ibidem. 



 

 

 
20 

cometerem adultério podiam ser condenadas à morte e acusados de roubo lidavam com 

punições físicas cruéis e até mesmo mutilações.47 

Além disso, pequenas liberdades individuais foram tolhidas, por exemplo, o uso de 

barba se tornou obrigatório para os homens e já para as mulheres, tal fato corresponde a 

proibição de serem vistas publicamente desacompanhadas dos maridos, devendo vestir a burca, 

cobrindo todo o seu corpo, como também assistir televisão, escutar música, ir ao cinema, à 

escola, foram muitas das estabelecidas diretamente para meninas .48 Pois bem, com o objetivo 

de fugir da opressão, da pobreza, da falta de perspectiva, da violência e da destruição, mais uma 

vez, uma nova onda de imigrantes foi gerada.49 

3.2.1 A ATUAL SITUAÇÃO DE MULHERES E CRIANÇAS NO AFEGANISTÃO  

 

Durante os anos de 1996 a 2001 – o primeiro mandato do Talibã no Afeganistão – o 

grupo ficou conhecido por negligenciar completamente os direitos das mulheres, causando, até 

a proibição destas estudarem e trabalharem, além de exigir a presença de um homem para 

saírem de casa. No entanto, mesmo após o Talibã não ser mais oficialmente o grupo dominante 

no território afegão, tais privações permaneceram por cerca de duas décadas. Atualmente, ao 

retornar ao poder, o Talibã prometeu retirar as restrições relacionadas às mulheres, porém, sem 

apresentar nenhuma previsão para este feito. Com isso, as cidadãs persistem atormentadas, 

receosas de, inclusive, sair às ruas.50 

No contexto hodierno, meninas são impedidas de frequentarem a escola, mulheres são 

privadas do trabalho e a violência contra as afegãs se revelaram algo comum nas ruas do 

Afeganistão. Além disso, não há instituições que fiscalizam os atos terroristas contra as 

mulheres e demandam o cumprimento dos direitos humanos, podendo estas serem causas, entre 

outros fatores, da proporção tomada por tais atrocidades. Ademais, a falta da inclusão da mulher 

durante o governo do Talibã deve ser rechaçada e a voz dessa minoria deve ser ouvida em 

 
47 EXAME. Entenda o que é o Talibã e saiba o que aconteceu no Afeganistão. 2021. Disponível em: 

https://exame.com/mundo/entenda-o-que-e-o-taliba-e-saiba-o-que-aconteceu-no-afeganistao/. Acesso em: 13 

mar. 2022. 
48 Ibidem. 
49 BARATA, Maria Clara Rodrigues. As crises migratórias e a ascensão dos movimentos neonacionalistas: 

uma análise socio-jurídica à luz do Direito Internacional. Orientador: Professor Marcelo Maurício, orientador do 

curso de Direito do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN). 27 f. TCC (Graduação) - Direito, 

Centro Universitário do Rio Grande do Norte, Natal/RN. 2021. 
50 ESTADO DE MINAS INTERNACIONAL. Mulheres defendem seus direitos no Afeganistão. Disponível 

em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/09/22/interna_internacional,1307851/mulheres-

defendem-seus-direitos-no-afeganistao.shtml. Acesso em: 08 mar. 2022.  
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reuniões acerca de paz e segurança, como uma estratégia de oferecer a assistência adequada e 

ações que possam ser tomadas sobre essa população.51 

Destarte, embora a melhora das condições ofertadas às mulheres no Afeganistão seja 

imprevisível, é preciso que as vozes dessa minoria social sejam fortalecidas, por meio de 

defensores dos direitos humanos e negociações de paz na região52. Além disso, vale ressaltar 

que cerca de 50% dos refugiados afegãos no último ano - forçados a se retirarem de seu território 

natal - foram mulheres e crianças, por isso, há um apelo para a comunidade internacional se 

mobilizar provendo os suprimentos necessários e abrindo as fronteiras devido à ampliação da 

crise no país, em adição a intervir para garantir os direitos humanos à população afegã, 

sobretudo às crianças e às mulheres.53  

3.2.2 OS IMPACTOS ECONÔMICOS GERADOS PELA OCUPAÇÃO DO TALIBÃ  

 

Entre as danosas consequências do retorno do Talibã ao poder, convém evidenciar os 

impactos que se teve no sistema econômico, que já se encontrava enfraquecido devido às 

guerras civis e outros conflitos que marcaram a história do país. Sendo imperioso destacar que, 

apesar das ligações do Afeganistão com o mercado serem pequenas, isso pode resultar em uma 

volatilidade no mercado, principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos, visto que, 

como resultado da retirada das tropas estadunidenses do território afegão houve um 

enfraquecimento da sua influência, abrindo espaço para países como a China. 54 

Assim, ativos estadunidenses podem acabar se desfavorecendo e os títulos chineses 

serem favorecidos, além disso, tensões no Oriente Médio podem resultar em uma pressão no 

preço do petróleo e nos títulos da Rússia.55 

 
51 UN WOMEN. Afghan women leaders speak at the UN: “Give us a seat at the table”. Disponível em: 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/news-afghan-women-leaders-speak-at-the-un. Acesso em: 

08 mar. 2022.  
52 UN NEWS. Afghanistan: Security Council resolution calls for ‘equal and meaningful participation of 

women’. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2021/09/1100252. Acesso em: 08 mar. 2022.  
53 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS – BRASIL. Conflito no 

Afeganistão é o que mais afeta mulheres e crianças deslocadas. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/2021/08/13/conflito-do-afeganistao-e-o-que-mais-afeta-mulheres-e-criancas-

deslocadas/. Acesso em: 08 mar. 2022. 
54  CNN Brasil Business.Thâmara Kaoru. Entenda como a tensão no Afeganistão afeta a economia: Mercado 

teme que o país volte a ser alvo de ataques terroristas, criando tensões no Oriente Médio e aumentando a 

volatilidade dos mercados. São Paulo, 16 ago. 2021. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/entenda-como-a-tensao-no-afeganistao-afeta-a-economia/. Acesso em: 16 
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Como consequência disso, a China passa a ganhar território de influência no 

Afeganistão, além dos minérios presentes no país, que segundo o próprio porta-voz do Talibã, 

Zabihullah Mujahid, há um forte interesse do país nisso. Todavia, o Afeganistão possui uma 

quantidade expressiva de cobre, petróleo, ouro, urânio, carvão, lítio, gás natural, minério de 

ferro, pedras preciosas, gesso, mármore, chumbo, cromo, enxofre, talco e bauxita, nesse caso, 

a China desempenha um papel de destaque na reconstrução do país. Ademais, o grupo do Talibã 

era responsável por boa parte da movimentação ilegal do ópio, representando 60% da renda 

total do Talibã fora do poder.56 

3.2.3 A SITUAÇÃO MIGRATÓRIA À LUZ DA OCUPAÇÃO  

  

Diante da atual problemática vivenciada pelo Afeganistão, o medo e o desespero se 

alastraram rapidamente entre a população, a qual se preocupou – e continua a se preocupar – 

com o seu bem-estar e segurança. 

Como acima mencionado, somente entre maio e agosto de 2021, antes da ocupação da 

capital, cerca de duzentos e cinquenta mil pessoas fugiram de suas casas57. Assim, era esperado 

que esse número aumentasse após a ocupação, tendo em vista que a situação local se tornou tão 

instável que a população não teve outra alternativa a não ser deixar a região em busca de 

segurança e qualidade de vida em outras nações, já que a nocividade de viver em meio a um 

conflito que vem resultando em milhares de mortos, uma destruição infraestrutural preocupante 

e uma crise econômica, social, cultural e, principalmente, humanitária.58 

Diante da situação, que foi agravada com a total saída das tropas estadunidenses do 

território, a ONU veio a alertar uma nova onda de refugiados advinda do Afeganistão.  Ressalta-

se que, segundo um estudo feito pela Organização Internacional para Migrações (OIM), o 

deslocamento da população afegã não é algo novo, tendo em vista os conflitos instaurados no 

país, cumulado com a existência constante de desastres naturais e somado com o nascimento 
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do grupo Talibã, de modo que, com o intuito de fugir da opressão, da pobreza, da falta de 

perspectiva, da violência e da destruição, uma nova onda e uma nova crise migratória foram 

geradas.59 

Todavia, apesar da problemática apresentada e do anúncio das Nações Unidas 

solicitando que os países viessem a deixar as fronteiras com o Afeganistão abertas, isso não 

vem acontecendo. No Paquistão, por exemplo, apesar do grande número de refugiados afegãos 

vivendo no país, o governo paquistanês declarou que as suas fronteiras estão fechadas para o 

povo afegão.60 

Não obstante, alguns países que não fazem fronteiras com o Afeganistão também já se 

pronunciaram acerca do fechamento das suas fronteiras, podendo ser citado como exemplo a 

Grécia que, após conhecimento dos acontecimentos vivenciados no país, como medida 

preventiva para evitar a entrada de novos imigrantes, instalou um muro de 40 km e um sistema 

de vigilância em sua fronteira com a Turquia e, em defesa de tal medida, proferiu o ministro da 

Proteção ao Cidadão da Grécia: “A crise afegã está criando novos fatos na esfera geopolítica e 

ao mesmo tempo criando possibilidades para fluxos de migrantes. Como país, não podemos 

permanecer passivos às possíveis consequências”.61 

Com isso, constatou-se que a ocupação do Afeganistão pelo Talibã e as respectivas 

práticas e ideologias dos grupos geraram uma preocupante situação para a população do país, 

além de uma nova onda de refugiados e o desenvolvimento de mais uma crise migratória 

internacional. 

Desesperados, diversos migrantes afegãos tentam fugir por terra. Somente para o Irã, 

país fronteiriço com o Afeganistão, estima-se que cerca de quatro mil afegãos fogem para lá 

todos os dias, números esses que, em quatro meses, alcançaram mais de um milhão. Diante de 

tal panorama, a Turquia, país que faz fronteira com a nação iraniana, aumentou o patrulhamento 

da sua fronteira com o Irã, alegando que, por ser o país a possuir a maior população de 
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refugiados em todo o globo – muitos desses fugindo da Guerra Civil ocorrida na Síria, outro 

país com quem faz fronteira –, “atingiu a sua capacidade máxima”.626364 

3.2.4 A SITUAÇÃO POLÍTICA INTERLIGADA A OCUPAÇÃO DO TALIBÃ   

 

No âmbito político, percebe-se que a circunstância de fortalecimento do Talibã e seu 

retorno ao poder não se configura como um evento inesperado, mas sim que advém de diversas 

falhas no escopo de reconstrução e estabilização do país, tanto por parte da comunidade 

internacional quanto por parte do governo nacional. Assim, na conjuntura em questão, líderes 

políticos e militares dos Estados Unidos e de sua coalizão priorizaram seus interesses próprios 

ao estabelecer a retirada de tropas do Afeganistão, apáticos às consequências iminentes, como 

a crise diplomática e política que assolaria o país após a retomada do grupo fundamentalista.65 

No decorrer das duas décadas de ocupação americana no território afegão, a despeito 

de denúncias de corrupção acentuadas, houve certa melhora no prisma das liberdades civis e do 

desenvolvimento de setores econômicos, além de participação feminina na política e no 

mercado de trabalho. Todavia, o então governo afegão, apoiado pelos Estados Unidos, nunca 

teve domínio integral sobre o território do país e os talibãs sempre controlaram algumas áreas.66 

Nessa linha de raciocínio, com assunção recente, o governo do Talibã se estabelece 

carente de legitimidade e de um projeto nacional capaz de lidar com os problemas do país. De 

modo geral, pode-se dizer que o grupo não possui qualquer tipo de governança e, por isso, faz 

uso da força física para garantir a ordem, lidando violentamente com os desafios que encontram.  

Sob tal perspectiva, destaca-se que os opositores ao governo e ativistas têm sido 

violentamente reprimidos, por meio de prisões e torturas, além da ocorrência de ao menos 

quatro mortes na violenta repressão do Talibã a uma manifestação pacífica em Cabul. Protestos, 
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sobretudo os liderados por mulheres, representam um desafio para o novo governo do Talibã, 

que também é acusado de agredir e prender jornalistas que cobriam manifestações populares.67 

Não obstante, os resultados são adversos: a comunidade internacional não quis deixar 

fundos para os novos governantes do país, além do que, repentinamente os bancos ficaram sem 

capital, milhões de cidadãos perderam o emprego ou o salário, a moeda perdeu valor 

drasticamente e os preços subiram acentuadamente.68 

Assim, acarreta-se o fato de que não há ocupação disponível no mercado de trabalho, 

o dinheiro é extremamente escasso, o sistema bancário entrou em colapso, assim como os 

sistemas de saúde e educação, estabelecendo uma crise política de cunho generalizado no 

Afeganistão, reforçando a motivação dos protestos políticos em curso e ocasionando a escalada 

da repressão.69 

 Contudo, vale destacar que esses problemas não surgiram repentinamente, como 

decorrência exclusiva do retorno do Talibã ou da retirada apressada das tropas estadunidenses, 

eles se manifestaram nas áreas rurais do país e, desde então, atingiram as cidades, acentuando 

as crises econômica, humanitária e de refugiados com as quais o povo afegão já convivia.70 

Dessa forma, o cenário atual afegão, desde o fim da intervenção militar e o retorno do 

Talibã, é o de uma sociedade que convive com as consequências de mais de quarenta anos de 

conflitos internacionais e, principalmente, da desatenção da comunidade global. 

3.2.5 A ATUAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL PERANTE O IMPASSE  

 

Diante da retomada de poder do grupo Talibã, até o momento, o posicionamento da 

comunidade internacional tem sido questionado, assim como ao longo dos últimos vinte anos 

de intervenção internacional, o entrave se configura na alegada falta de coordenação e robustez 

das iniciativas e declarações apresentadas. Enquanto isso, o Talibã acredita ter a vantagem nessa 

relação, pois, embora não detenha o controle das múltiplas crises que o país enfrenta, aponta a 
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comunidade internacional como culpada pelo desastre atual, como consequência de anos de 

guerra e intervenção.71 

Para os agentes da sociedade internacional, o Talibã continua sendo uma organização 

terrorista, estabelecendo-se, pois, sanções contra o grupo. Como exemplo a ser citado, os 

Estados Unidos e os organismos a eles alinhados bloquearam os fundos a que o Afeganistão 

tinha acesso, além disso, lideranças globais, suspenderam ou reduziram significativamente a 

ajuda ao Afeganistão e congelaram as reservas do banco central afegão no exterior.72 

Desse modo, os bancos ficaram sem capital, milhões de cidadãos perderam o emprego, 

a moeda perdeu valor drasticamente e os preços subiram significativamente. Quase ninguém 

tem trabalho, o dinheiro é extremamente escasso, o sistema bancário entrou em colapso, assim 

como os sistemas de saúde e educação. 

Nesse sentido, a organização International Crisis Group (ICG) constata que a fome e 

a miséria provavelmente mataram mais afegãos do que todas as bombas e balas nos últimos 20 

anos e a responsabilidade maior tende a recair sobre o fato de os doadores estrangeiros terem 

suspenso todo o suporte.73 

Assim, no final de 2021, o Conselho de Segurança da ONU havia dado luz verde às 

organizações de ajuda para aumentarem seu apoio, a fim de salvar vidas, sem que isso fosse 

considerado violação das sanções. A Anistia Internacional sustenta que essa ajuda global é 

indispensável para garantir a segurança do grande número de afegãos ameaçados pelo regime.74 

Por conseguinte, ao final do ano supracitado o Banco Mundial liberou parte do Fundo 

para a Reconstrução do Afeganistão, no valor de 1,5 bilhão de dólares, para o Programa 

Mundial de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que era a maior 

fonte de financiamento do governo afegão anterior, apoiado pelo Ocidente. Além disso, a ONU 

também providenciou os salários de milhares de funcionários de saúde afegãos, contornando o 

Ministério da Saúde do país, e criou um fundo de empréstimo para pequenas empresas.75 
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Ademais, um outro efeito do atual cenário afegão que vale ser mencionado é 

concernente à sua influência no âmbito comercial com os países centro-asiáticos. Nos últimos 

20 anos, o Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão e Tadjiquistão se empenharam em 

construir laços econômicos mais estreitos com Cabul. Inclusive, é válido destacar que o 

Afeganistão é parte essencial para muitos dos projetos que esses países possuem, existindo 

assim, um esforço muito grande dos atores da Ásia Central em manter o Afeganistão associado 

às redes e projetos de cooperação que se desdobram na região.76 

Por fim, a última consequência está diretamente relacionada à segurança regional, 

especificamente o fato de que a Ásia Central faz parte de duas destacadas plataformas de 

cooperação que visam criar uma zona de estabilidade na Eurásia, sendo elas: a Organização do 

Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) e a Organização para a Cooperação de Xangai (OCX).77   

Assim, por intermédio de tais organismos, Rússia e China objetivam dialogar e 

desenvolver um espaço de influência regional que consiga conter as intenções das forças 

ocidentais presentes no Afeganistão até este ano. De modo que, essas intenções podem ser 

compreendidas como um arco de contenção dos russos e chineses, começando com as forças 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) estacionadas no Leste Europeu até a 

presença militar estadunidense no Oceano Pacífico.78 

Nesse sentido, para os russos e chineses, o reaparecimento de grupos radicalizados que 

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

recursos presentes em seus interiores. De modo que, os territórios são mutáveis e possuem 

diversos atores que disputam o controle do seu poder e, no caso da Rússia e China, ambos 

possuem regiões sensíveis que tendem a manifestar tal disputa. Porquanto, para os centro-

asiáticos, esses grupos, além de colocarem em xeque a unidade territorial e o poder político, 

representam uma ameaça também aos investimentos e infraestruturas desenvolvidos nos 

últimos anos, especialmente pelos chineses no contexto da Belt and Road. 79 

Além disso, russos e chineses também acionaram a OCX a fim de melhor articular 

uma eventual resposta nas fronteiras da Ásia Central com o Afeganistão.  Outrossim, a 

revitalização dos equipamentos militares nas forças centro-asiáticas tem sido outro caminho 
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utilizado. Até mesmo o Turcomenistão, que mantém a permanente neutralidade e não integra 

nenhum dos dois blocos citados, reforçou a sua força aérea.80 

Em síntese, o Afeganistão é relevante para os países da Ásia Central por variados 

motivos, como a ligação cultural e as relações comerciais. Sendo o território afegão uma área 

geoestratégica de passagem dos países centro-asiáticos para o Sudeste Asiático, por meio do 

qual novas   possibilidades   comerciais   estarão   disponíveis   para o Cazaquistão, Uzbequistão 

e o Turcomenistão. Assim sendo, a estabilidade afegã, além de ser fulcral para coibir a 

perpetuação do terrorismo no espaço da OTSC, OCX e Belt and Road, é importante para o 

crescimento econômico, integração regional e desdobramentos no compartilhamento cultural, 

tecnológico e educacional entre os atores supracitados. 

3.2.6 A ATUAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS  

 

De certa forma, talvez a trajetória de nenhuma nação tenha sido tão grave e 

preocupante, no ano de 2021, quanto a do Afeganistão, com a retirada das tropas dos Estados 

Unidos e seus aliados. Sob esse aspecto, os altos funcionários presentes no país relataram ao 

Conselho de Segurança das Nações Unidas que o Talibã, movimento nacionalista islâmico, 

havia lançado uma ofensiva militar para tomar o controle do país e que estava ganhando forças 

rapidamente.81 

Diante disso, a saída das tropas americanas, somada à tomada de Cabul, pelo grupo 

nacionalista Talibã, gerou um enorme desespero no Afeganistão. Logo, milhares de civis 

afegãos apoiaram e ajudaram as forças americanas durante as duas décadas de ocupação 

estadunidense82. A cidade de Cabul, capital e cidade mais populosa do Afeganistão, foi tomada 

pelos combatentes do Talibã em 15 de agosto do ano de 2021, levando à derrota e derrubada do 

governo apoiado pela ONU. Com isso, foi marcada a primeira vez em que o Afeganistão voltou 

ao controle do Talibã desde dezembro de 2001.83 

Durante uma reunião de emergência, o Secretário Geral, Gutierres, disse ao Conselho 

que as Nações Unidas não iriam abandonar o povo do Afeganistão, permanecendo no país e 
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oferecendo serviços criticamente necessários durante todo o tempo preciso. Além disso, o 

Conselho de Segurança também expressou uma profunda preocupação com as denúncias de 

violação dos Direito Internacional Humanitário e dos Direitos Humanos.84 

Assim sendo, o Conselho apelou para os reforços internacionais para o fornecimento 

de ajuda humanitária ao Afeganistão, e frisou a necessidade para que as partes permitam o 

acesso livre e desimpedido às agências da ONU para o fornecimento de ajuda humanitária. Não 

obstante, os membros do Conselho de Segurança reafirmaram a importância do combate ao 

terrorismo presente no país, visando a garantia de que o território do Afeganistão não seja usado 

para atacar ou ameaçar quaisquer outras nações.85 

Nos meses seguintes, alguns funcionários da ONU e líderes da sociedade civil soaram 

alarmes sobre o destino das mulheres, ativistas, minorias étnicas e ex-funcionários do governo 

afegão, tendo o apoio da comunidade internacional86. Ademais, mesmo com seus representantes 

amplamente unidos em um apoio humanitário, eram minorias em questões políticas do país, 

onde descreveram a situação como sendo o resultado de 20 anos de intromissão estrangeira 

fracassada no Afeganistão.87 

Dessa forma, ao final de dezembro de 2021, os membros do Conselho se uniram para 

adotar uma resolução que permitisse uma liberação humanitária ao regime de sanções sofridas 

no país, objetivando possibilitar a entrega de ajuda necessária a um país à beira do colapso 

econômico e social.88  
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https://www.un.org/press/en/2022/sc14763.doc.htm. Acesso em: 12 mar. 2022. 
85 LY, Laura. Conselho de Segurança da ONU pede por fim das hostilidades no Afeganistão. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/conselho-de-seguranca-da-onu-pede-por-fim-das-hostilidades-no-

afeganistao/. Acesso em: 13 mar. 2022. 
86 ONU. Rare Moments of Unity on Aid to Afghanistan, Syria Punctuate Security Council Agenda in 2021, 

as Demands for Vaccine Equity Dominate Year’s Discussions. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2022/sc14763.doc.htm. Acesso em: 12 mar. 2022. 
87 Ibidem. 
88 ONU. Rare Moments of Unity on Aid to Afghanistan, Syria Punctuate Security Council Agenda in 2021, 

as Demands for Vaccine Equity Dominate Year’s Discussions. Disponível em: 

https://www.un.org/press/en/2022/sc14763.doc.htm. Acesso em: 12 mar. 2022. 
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4 TÓPICO B: A SITUAÇÃO DA ETIÓPIA: O FORNECIMENTO DE AJUDA 

HUMANITÁRIA AO PAÍS 

 

Considerada a segunda nação mais populosa do continente africano e a oitava maior 

economia da África, a Etiópia há mais de um ano vivencia uma guerra que reflete em todos os 

âmbitos do país, desde consequências para sua população como para suas relações externas. 

Além disso, fome, traumas psicológicos e o bloqueio à ajuda humanitária são alguns dos fatores 

responsáveis pelo preocupante saldo de mortes e deslocamentos forçados.89 

4.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DA SITUAÇÃO NA ETIÓPIA 

 

No dia 28 de junho de 2021, o governo central da Etiópia declarou um cessar-fogo 

unilateral devido a uma escalada de ataques e violências que ocorrem desde novembro de 2020 

na região de Tigré. De modo que, o território ganhou visibilidade durante muitos meses pelas 

ofensivas resultadas de disputas políticas e étnicas e, atualmente, continua sendo alvo de 

grandes notícias do país.90 

Não obstante, os conflitos começaram quando o governo do primeiro-ministro da 

Etiópia, Abiy Ahmed, no poder desde 2018, acusou a Frente Popular de Libertação do Tigré - 

partido político que já desenvolveu grande influência no país - de atacar e roubar equipamentos 

bélicos do governo central. Nesse sentido, foi determinado a abertura de uma série de ofensivas 

militares entre os grupos oromo91 - o maior do país -, os tigrínios92, e suas forças aliadas, 

 
89 ROSÁRIO, Fernanda. Guerra na Etiópia gera crise econômica e humanitária. 2021. Disponível em: 

https://almapreta.com/sessao/africa-diaspora/guerra-na-etiopia-gera-crise-economica-e-humanitaria.Acesso em: 

13 mar. 2022. 
90 BANDEIRA, Beatrice Daudt. Participação de atores humanitários em zonas de conflito: emergência e 

risco na Etiópia. 2021. Disponível em: https://gedes-unesp.org/participacao-de-atores-humanitarios-em-zonas-

de-conflito-emergencia-e-risco-na-etiopia/. Acesso em: 13 mar. 2022. 
91 O povo oromo é o maior grupo étnico nacional do nordeste da África. Na Etiópia, supõe-se que sejam 50 

milhões de uma população de 100 milhões. Se consideram como sujeitos coloniais, visto que lhes foi negado 

acesso igualitário aos recursos econômicos, políticos e culturais de seu país. CARVALHO, Josiane Rocha. 

Etiópia: papel regional e desafios para o desenvolvimento. 2013. 76 f. TCC (Graduação) - Curso de Relações 

Internacionais, Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2013. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96555/000917251.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 

em: 13 mar. 2022. 
92 O grupo dos tigrínios faz parte de uma etnia situada na montanhosa região do Tigré, na Etiópia. Alguns grupos 

tigrínios também vivem em outras áreas do país, principalmente, na região de Amara. Além disso, representam 

por volta de 96% da população da região do Tigré e 6,2% da população total do país.  CARVALHO, Josiane 

Rocha. Etiópia: papel regional e desafios para o desenvolvimento. 2013. 76 f. TCC (Graduação) - Curso de 

Relações Internacionais, Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2013. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96555/000917251.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 

em: 13 mar. 2022. 
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principalmente grupos de milícias e forças da Eritreia adeptos ao governo etíope.93 

Logo, a invasão do Tigré pelas forças de Abiy Ahmed em novembro de 2020 provocou 

uma grande apreensão entre vários líderes mundiais, como o Secretário-Geral das Nações 

Unidas e o Papa Francisco, perante o argumento de violar sua soberania nacional. Ademais, o 

acionamento do Conselho de Paz e Segurança da União Africana foi recusado pelo próprio 

Governo Central da Etiópia - que participa da organização e é membro do Conselho. Além 

disso, no CSNU as discussões não proporcionaram um consenso entre os Estados membros para 

qualquer ação efetiva a respeito do que acontece entre os grupos beligerantes.94 

De modo a agravar ainda mais as tensões, a atuação de forças militares da Eritreia, 

aliada ao governo de Abiy Ahmed - ganhador do título de Nobel da Paz em 2019 devido 

contribuição para os acordos de paz entre os dois países - no caso do Tigré, acarretou o 

crescimento de acusações sobre sua envoltura em atos violentos e violações de direitos 

humanos, inclusive assassinatos, agressões sexuais e morte por fome de civis na região.95 

Nesse sentido, com a crise já estabelecida, é válido destacar oito meses de barbaridades 

constantes contra civis e o bloqueio de rotas para fornecimento de ajuda humanitária. Sendo 

assim, cabe aos órgãos internacionais investigar e fiscalizar os responsáveis pelas atrocidades 

e graves violações dos direitos humanos, incluindo os ataques violentos contra representações 

de ajuda internacional96. A título de ilustração, desde novembro de 2020, mais de 400 mil 

pessoas lidam com a fome na região de Tigré, ao norte do país, devido à guerra e no mínimo 

5,2 milhões de pessoas carecem de ajuda humanitária no local.97  

Nesse contexto, diante de milhões de pessoas forçadas a deixarem suas casas em 

virtude da violência intercomunitária, o cenário humanitário segue se tornando pior, à medida 

que o confronto com a Frente Popular de Libertação do Tigré continua a perturbar os meios de 

subsistência. Em algumas dessas áreas, a presença de secas e inundações recorrentes resultaram 

 
93 CARVALHO, Josiane Rocha. Etiópia: papel regional e desafios para o desenvolvimento. 2013. 76 f. TCC 

(Graduação) - Curso de Relações Internacionais, Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96555/000917251.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 

em: 13 mar. 2022. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 ROSÁRIO, Fernanda. Guerra na Etiópia gera crise econômica e humanitária. 2021. Disponível em: 

https://almapreta.com/sessao/africa-diaspora/guerra-na-etiopia-gera-crise-economica-e-humanitaria.Acesso em: 

13 mar. 2022. 
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em uma ampla insegurança alimentar e desnutrição, além de surtos epidemiológicos devido à 

falta de água, saneamento e higiene nas comunidades deslocadas.98 

De modo que, nos primeiros meses do conflito na região da Etiópia, o primeiro-

ministro negou as atrocidades que estavam sendo cometidas com a população etíope e esboçou 

tentativas de reduzir as proporções que a situação estava tomando. No entanto, representantes 

da ONU e repórteres de meios de comunicação oficiais presenciaram e registraram cenas de 

saques a instituições tradicionais do país, crimes de violência sexual, massacres, entre outras 

hostilidades submetidas ao povo etíope. Com isso, também foi divulgado que a emigração 

forçada de refugiados oriundos da Etiópia está sendo a maior registrada em 20 anos.99 

O governo etíope, atualmente, já declarou estado de emergência devido à incerteza 

existencial e humanitária, além da gravidade do conflito que pode, a qualquer momento, se 

tornar uma guerra civil. Nesse sentido, vale reiterar a necessidade de um diálogo das autoridades 

com a população do Tigré, com a possibilidade de gerar inclusão social aos cidadãos da Etiópia 

e buscar a promoção da paz e da segurança no país. Afinal, a sobrevivência diária em meio a 

tais atrocidades é uma luta por direitos humanos, os quais devem ser respeitados e priorizados 

para toda a população mundial, em especial às porções sociais em situação de vulnerabilidade, 

como no território etíope.100 

4.2 A AJUDA HUMANITÁRIA NA ETIÓPIA 

 

Diante da situação lastimosa que assola a Etiópia, é pertinente se questionar de que 

forma os órgãos internacionais têm se posicionado para proverem ajuda para esses grupos que 

se encontram em situação de vulnerabilidade. Sendo assim, é válido salientar, que a ajuda 

humanitária fornecida por organizações encontra dificuldade de chegar aos necessitados, já que 

ficam sujeitos a ameaças e ataques aéreos. Em virtude disso, os sócios humanitários 

suspenderam as suas atividades na região devido a esses ataques que vem sofrendo. 101 

 
98 CARE. Crise Humanitária da Etiópia. 2022. Disponível em: https://www.care.org/pt/our-work/disaster-

response/emergencies/ethiopia-humanitarian-crisis/. Acesso em: 13 mar. 2022. 
99 CNN. Ethiopia is at war with itself. Here's what you need to know about the conflict. Disponível em: 

https://edition.cnn.com/2021/11/03/africa/ethiopia-tigray-explainer-2-intl/index.html. Acesso em: 14 de mar. 

2022. 
100 UNITED NATIONS NEWS. Ethiopia: Future of Tigray and Horn of Africa ‘in grave uncertainty’. 

Disponível em: https://news.un.org/en/story/2021/11/1105252. Acesso em: 14 de mar. 2022.  
101 UOL NOTÍCIAS. ONU suspende ajuda humanitária na Etiópia após ataque aéreo. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/01/09/onu-suspende-ajuda-humanitaria-no-noroeste-da-

regiao-etiope-do-tigre-apos-ataque-aereo.htm. Acesso em: 18 mar. 2022. 
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Não obstante, para a Organização Mundial de Saúde (OMS), bloquear ajuda 

humanitária é um ato desumano para os cidadãos que vêm sendo as principais vítimas desse 

conflito. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, é atroz que um 

governo negue ao seu próprio povo acesso a alimentos, remédios e itens de sobrevivência.102 

 Portanto, a ONU exige que haja acesso seguro e desimpedido da ajuda humanitária, 

para que se tenha a restauração dos serviços públicos. Fato que demonstra uma preocupação 

quanro as proporções que o conflito vem tomando, cujas consequências da situação etíope no 

aspecto humanitário e de estabilidade da região, requerem a atuação do CSNU.103 

Enfim, após semanas e inúmeras tentativas, equipes de ajuda humanitária das Nações 

Unidas chegaram a campos de refugiados na região de Tigré, na Etiópia, com a suspensão dos 

ataques aéreos. As equipes encontraram refugiados sem comida e com quase nenhum acesso a 

água potável.104 

4.3 A ATUAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL  

 

Alguns meses de conflitos armados na região do Tigré, no norte da Etiópia, já afetaram 

quase toda a população da área, e os etíopes vem enfrentando uma crise econômica, 

infraestrutural e humanitária extremamente preocupante. Assim, como consequência mais 

gritante, a fome e a desnutrição vêm afetando severamente a população. Segundo o Escritório 

das Nações Unidas para a Assistência Humanitária (OCHA), são mais de cinco milhões de 

pessoas que estão enfrentando fome, ressaltando-se o alto nível de desnutrição infantil.105 

Ainda, como agravante da situação, o porta-voz do OCHA explicou, em reunião, que 

as plantações agrícolas foram destruídas, o que prejudicou ainda mais a segurança alimentar da 

população. Além disso, informou também que a onda de violência começou em novembro de 

2020, justamente na época das colheitas.106  

 
102 VISÃO. ETIÓPIA: Bloquear ajuda humanitária a Tigray é “um insulto à humanidade” – OMS. [S. l.], 12 jan. 

2022. Disponível em: https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2022-01-12-etiopia-bloquear-ajuda-humanitaria-a-

tigray-e-um-insulto-a-humanidade-oms/. Acesso em: 18 mar. 2022. 
103 RFI. Etiópia: ONU exige acesso "seguro e desimpedido" da ajuda humanitária. 2021. Disponível em: 

https://www.rfi.fr/pt/%C3%A1frica/20211106-onu-exige-acesso-seguro-e-desimpedido-da-ajuda-

humanit%C3%A1ria-na-eti%C3%B3pia. Acesso em: 14 mar. 2022.  
104 Nações Unidas – Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental. Ajuda humanitária chega aos 

refugiados em Tigray, após semanas de acesso interrompido. [S. l.], 2022. Disponível em: 

https://unric.org/pt/ajuda-humanitaria-chega-aos-refugiados-em-tigray-apos-semanas-de-acesso-interrompido/. 

Acesso em: 18 mar. 2022. 
105 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 90% da população de Tigray, na Etiópia, precisa de ajuda 

humanitária. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2021/07/1758462. Acesso em: 12 mar. 2022. 
106 Ibidem. 
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Não obstante, não só a pobreza e a fome vêm assolando o país da Etiópia, mas como 

também outra problemática que costuma surgir em conflitos como o que vem ocorrendo no 

Tigré: a violência sexual, sendo válido mencionar que mais de 1,6 mil casos de violência sexual 

foram reportados após o início do conflito.107 

Diante de toda a situação calamitosa em que se encontra o país, o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas apelou a um cessar-fogo na Etiópia e manifestou a sua profunda 

preocupação com as consequências geradas pelo conflito para o povo no país.108 

Sob essa perspectiva, as Nações Unidas exigiram um acesso seguro e desimpedido 

para que houvesse ajuda humanitária no país e a restauração dos serviços públicos, em que a 

ONU calcula que sejam necessários, por volta de quinhentos caminhões com alimentos e outros 

suprimentos básicos para suprir a necessidade do país, entretanto, esses veículos não conseguem 

acessar a área em razão das atrocidades que estão acontecendo no território.109 

Assim, no segundo semestre de 2021, o secretário adjunto da ONU para os Assuntos 

Humanitários fez uma visita à Etiópia para analisar a situação e encontrar-se com o primeiro-

ministro Abiy Ahmed para discutir a situação humanitária e as dificuldades presentes para que 

houvesse o auxílio da comunidade internacional no país, especialmente na região do 

Tigré110.Contudo, as Nações Unidas ainda encontram dificuldades em fornecer auxílio para o 

povo etíope, não sendo a toa que a comunidade internacional já requereu um posicionamento 

mais firme do Conselho de Segurança de como contornar essa situação.111 

4.4 A ATUAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS  

 

Desde o início do conflito em novembro de 2021, o CSNU emitiu uma única 

declaração à mídia sobre os direitos humanos e a crise humanitária de Tigré, ela concerne a um 

apelo para cessar-fogo imediato na Etiópia e o início de um diálogo político, liderado pelos 

etíopes, que possa levar ao fim da violência no país africano. Nessa perspectiva, membros do 

Conselho instam pelo fim das hostilidades e pela negociação de um cessar-fogo duradouro, 

 
107 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 90% da população de Tigray, na Etiópia, precisa de ajuda 

humanitária. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2021/07/1758462. Acesso em: 12 mar. 2022. 
108 DEUTSCHE WELLE. 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 mar. 2022. 
109 Ibidem. 
110 ANJOS, Lígia. Etiópia: ONU exige acesso "seguro e desimpedido" da ajuda humanitária. Disponível em: 

https://www.rfi.fr/pt/%C3%A1frica/20211106-onu-exige-acesso-seguro-e-desimpedido-da-ajuda-

humanit%C3%A1ria-na-eti%C3%B3pia. Acesso em: 12 mar. 2022. 
111 UNITED NATIONS. Ethiopia: Future of Tigray and Horn of Africa ‘in grave uncertainty’. Disponível em: 

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105252. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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exigindo também o fomento a condições que viabilizem lançar um diálogo nacional inclusivo 

a fim de se resolver a crise. Apesar dessa posição importante, o conselho manteve suas 

deliberações e diplomacia a portas fechadas.112 

Ainda assim, o apelo também parte de uma iniciativa do secretário-geral do CSNU, 

incluindo o clamor pela restauração do acesso irrestrito à passagem de ajuda humanitária bem 

como por reerguer todos os serviços básicos nas áreas afetadas pelos combates. Diante disso, a 

partir da preocupação com a conjuntura de um estado de emergência na Etiópia, o diálogo 

nacional é tido como essencial para resolver a crise no país, e todos os esforços devem ser 

focados em salvar vidas e evitar que uma grande tragédia humana ocorra, vide que a 

estabilidade da Etiópia e de toda a região está sob risco. Dessa forma, as Nações Unidas querem 

que as autoridades da Etiópia permitam a continuação do seu trabalho humanitário, após 

declaração notória de que sete funcionários da organização seriam tidos como persona non 

grata, com sua decorrente expulsão da nação. Para o secretário-geral, a Etiópia incorre em 

violação do direito internacional e não tem o direito de expulsar os sete funcionários do país.113 

Ademais, 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 e pela China, para além da relutância predecessora de Índia, Quênia, Níger, Tunísia e 

São Vicente e Granadinas em dar enfoque e engajamento público sobre o assunto.  

Adicionalmente, a Embaixada dos EUA em Adis Abeba recomenda que todos os 

cidadãos americanos que se encontrem na Etiópia abandonem o país o mais rapidamente 

possível. Como também a Suécia, Noruega, França e Reino Unido exortaram os seus cidadãos 

a sair e o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão desaconselhou as viagens ao país, 

advertindo contra a permanência nas regiões de Tigré, Amhara e Afar.114  

Sob essa perspectiva, há o respaldo por massacres em larga escala, execuções 

sumárias, violência sexual generalizada, bombardeios indiscriminados, pilhagem, destruição de 

plantações e campos de refugiados, ataques a infraestrutura civil, como fábricas, escolas e 

 
112HUMAN 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: 16 mar. 2022. 
113 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS. Security Council Press Statement on Ethiopia. 

Disponível em: https://www.un.org/press/en/2021/sc14691.doc.htm. Acesso em: 16 mar. 2022. 
114 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 mar. 2022. 



 

 

 
36 

hospitais, e obstrução da assistência humanitária, fatores esses documentados por grupos de 

direitos humanos, cujos impactos contemplam milhões de pessoas em risco de fome. 115 

Destarte, as necessidades humanitárias em Tigré chegaram a um ponto crítico, o que 

demandaria com urgência do Conselho de Segurança a adição da Etiópia à sua agenda formal 

e o requerimento de informações regulares ao secretário-geral sobre a situação. De modo que, 

não se atingindo um acordo sobre a necessidade de abordar a questão, seria imprescindível uma 

intervenção por parte do secretário-geral para pedir atenção sustentada à crise.116 

  

 
115 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 mar. 2022. 
116 CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS (CSNU). Etiópia: Guterres exige provas sobre 

acusações contra funcionários expulsos. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2021/10/1765852. Acesso 

em: 16 mar. 2022. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao desfecho deste Guia, é possível perceber que não apenas a ocupação do 

Afeganistão pelo Talibã, mas também, a crise humanitária da Etiópia são cenários extremos de 

descompromisso e negligência aos direitos humanos por parte das autoridades em tais regiões. 

Com isso, a comunidade internacional, primordialmente o CSNU, tem o dever de promover a 

paz e a segurança nas nações citadas, contendo o agravamento do cenário e evitando que o 

terrorismo e as diversas crises sociais atinjam um nível global. 

No que diz respeito ao Afeganistão, há a falta de comprometimento do Talibã com o 

que foi prometido para a população e com o que afirmaram com as Nações Unidas. No primeiro 

caso, o grupo restauraria os direitos das mulheres em relação à liberdade de ir e vir, aos estudos 

e ao trabalho. Já no segundo, o grupo estaria disposto a cortar laços com a Al Qaeda e demais 

instituições terroristas, a fim de não conter ameaças à segurança mundial. Todavia, é evidente 

que nenhuma das situações se concretizaram, uma vez que os crimes contra as mulheres são 

comuns no cotidiano do país, sem contar com a Al Qaeda inserida na administração do Talibã. 

Por fim, o preço é pago pelos afegãos, em meio a incontáveis hostilidades, enquanto lutam por 

um governo inclusivo e justo. 

Por conseguinte, em relação à crise humanitária na Etiópia, há o domínio de descasos 

com a população por parte das autoridades, tendo em vista frequentes cenários de abandono 

social. Nesse contexto, o foco dado ao conflito travado entre o exército de Abiy Ahmed contra 

a Frente Popular de Libertação do Tigré – além da possível tensão na fronteira com o Sudão do 

Sul -, deixa a qualidade de vida dos cidadãos etíopes em segundo plano.  

Como exemplos citados ao decorrer do texto, a situação hodierna da Etiópia inclui 

escassez de alimentos, falta de moradia, medicamentos e instrumentos médicos insuficientes, 

assassinatos, violência sexual e demais situações que urgem mobilização por parte da 

comunidade internacional para intervir na assistência humanitária e na economia da nação. 

Destarte, cabe ao CSNU ponderar sobre as melhores medidas a serem tomadas em tais 

circunstâncias, se utilizando de negociações, diálogos e acordos bilaterais – e não através de 

respostas com o uso da força - a fim de proteger os mais vulneráveis e manter a segurança 

internacional. Dessa forma, as ameaças de paz e incitações de agressão a qualquer nível social 

serão adequadamente solucionadas, tendo o CSNU um papel, enquanto instituição, de deter as 

violações emergentes aos direitos humanos.   
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