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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
2.1. TÍTULO DO PROJETO

Simulação de Organizações Internacionais para Ensino Médio, 3ª Edição.
2.2. ÁREAS TEMÁTICAS

Simulação de Organizações Internacionais; Relações Internacionais; Segurança
Internacional; Meio Ambiente; Desenvolvimento Humano.
2.3. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico.
Departamento de Economia; Coordenadoria de Relações Internacionais.
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro Trindade - Florianópolis - Santa Catarina Brasil.
Fone: +55 (48) 3721-9000 - FAX: +55 (48) 3234-4069.

2.4. EQUIPE DE TRABALHO
Coordenadoria do SiEM
Profa. Patrícia Fonseca Ferreira Arienti
Prof. Helton Ouriques Rodrigues
Comissão Organizadora
Alexandre San Martim Portes
Amandha Grübel Nunes
Ana Luiza Kavalco Longo
Bruno Valim Magalhães
Caio Henrique Lorencato
Camila Antunes
Emili Willrich
Fernando Viotti
Fernanda Garcia
Gustavo Henrique de Souza Bodenmüller
Heloise Vieira
João Guimarães Rosenthal
Júlia França de Abreu
Juliana Alano
Juliana Arruda
Karoline Sousa Nunes
Larissa Kerber
Lucas Vieira
Maíra Machado Rodrigues
Marcos Vinicius Morais Lopes
Mariana Guanabara
Maurício Luiz Zuanazzi Munarini
Moranah De Carvalho
Priscila Seraglio
Thayse Furtado
Tiago Mocellin
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3. CARTA DE BOAS-VINDAS

Prezados delegados,

É com grande prazer que desejamos as boas-vindas a todos os participantes da 3ª edição do
SiEM - Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio - que ocorrerá na cidade de
Florianópolis – SC, no dia 04 de maio de 2013. Neste ano, dois comitês serão simulados: o Conselho
de Segurança das Nações Unidas e a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Não há dúvidas que a conscientização e a compreensão acerca das questões internacionais são
de suma importância para qualquer país e, de certa forma, para qualquer pessoa. Uma vez
compreendendo as discussões e os aspectos da política externa dos países, você estará apto a perceber
como questões tão distantes da vida de um cidadão comum, podem, de fato, influenciar a vida
quotidiana. Desta forma, o curso de Relações Internacionais da UFSC está disposto a lhes mostrar um
mundo novo e completamente interligado, um mundo que vai muito além das manchetes de jornais.

Em um modelo de Simulação, você, caro delegado, irá desenvolver habilidades que servirão
como experiência para toda a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Muitas vezes, acaba
descobrindo aptidões antes desconhecidas, tais como: oratória, negociação, elaboração de documentos
oficiais, tolerância, capacidade de interação com culturas diferentes, postura formal diante de um
grande público, além do conhecimento adquirido durante as pesquisas.

Vale ressaltar, que este guia de estudos é sucinto e busca auxiliá-los com informações básicas,
sendo um ponto de partida para suas pesquisas. A Equipe Organizadora do SiEM 2013 está
trabalhando para lhes oferecer uma experiência única e enriquecedora. Desde já, é com grande prazer
que desejamos as boas-vindas a todos os participantes do evento. Que tenhamos todos uma grande
Simulação!

Nos vemos em maio, mas desta vez, como chefes de Estado e diplomatas.

Cordialmente,
Equipe Organizadora SiEM 2013
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4. O SiEM
O modelo de simulação é realizado por diversas universidades brasileiras e estrangeiras. Nos
Estados Unidos a Harvard é considerada a maior organizadora de simulações, elas são realizadas na
própria Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque e atrai centenas de estudantes interessados não
apenas nas temáticas previstas, mas também no funcionamento administrativo da maior organização
internacional do mundo.
Já o SiEM – Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio - é um Projeto de
Extensão do curso de Relações Internacionais que visa a fomentar a educação e a cultura; estimular a
criatividade; o conhecimento; práticas de sustentabilidade; a tolerância entre os diferentes,
contemplando, assim, não só os alunos participantes, mas toda a sociedade civil.
Nele, os alunos são convidados a participar de simulações das principais Organizações
Internacionais (ONU, COP 15, União Europeia, etc.), porém, atuando como delegados, que
representarão seus respectivos países e suas opiniões.
Basicamente, o SiEM pode se dividir três etapas, sendo as duas primeiras preparatórias, e a
terceira é a prática propriamente dita. O primeiro momento é o de conhecimento dos temas a serem
simulados e da divisão dos países. A partir de então, se inicia a procura por entender o contexto que
cada país se encaixa para poder estabelecer sua Política Externa da forma mais real possível. A
segunda fase se consiste em se familiarizar com as regras da simulação, para poder elaborar uma
estratégia de ação, prevendo possíveis aliados e contrários. Na terceira etapa tem-se a Simulação das
reuniões, que ocorrem no dia 4 de maio de 2013 no período da manhã e da tarde. O objetivo das
reuniões é estabelecer um processo de diálogo e negociação sobre um determinado tema, que resulte
em um encaminhamento expresso numa Resolução. Posteriormente aos posicionamentos, aos debates
e a apresentação dos Projetos de Resolução, inicia-se o processo de votação para a eleição da
Resolução final.

5.1. PREPARAÇÃO DOS DELEGADOS
Para que os alunos possam contribuir com a simulação da forma mais próxima da realidade
são necessários alguns esforços, como: o conhecimento das regras de procedimento da Simulação e da
estrutura da Organização Internacional a ser simulada; o aprofundamento do tema que será objeto da
simulação; e a pesquisa sobre a Política Externa do país a ser representado, se focando nos tópicos que
serão debatidos na Simulação e às alianças que cada um dos Estados participantes possui na esfera
internacional.
No dia da Simulação a pontualidade e o decoro são obrigatórios. Deve-se evitar: levantar
quando não for necessário; bater fotos; conversar alto; exceder o tempo determinado nos coffee breaks
e fugir do tema das negociações. Prestar atenção nas ordens da mesa é essencial, é preciso observar a
lista de pronunciamento do debate formal e só se manifestar quando for sua vez. Durante a reunião a
comunicação com as demais delegações deve ser feita através de correspondências diplomáticas.
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Lembramos que os alunos estarão representando diplomatas, por isso é fundamental se portar
como tal e usar um vocabulário adequado com sua posição. Por fim, os delegados terão que trabalhar
para chegar a uma decisão final que seja aprovada, por isso, tolerância e negociação serão armas
indispensáveis.

QUESTÕES QUE SEMPRE DEVEM ESTAR CLARAS
Informação geográfica básica:
1. Onde está localizado o país? Quais os países com que faz fronteira?
2. O país tem saída para o mar ou está cercado por outras terras?
3. Quais são seus principais rios?
4. Qual é seu grau de desenvolvimento?
5. Qual é a fonte primária de riquezas?
6. Recursos Naturais?
7. Exportação e Importação?
8. Há uma religião ou cultura predominante?
9. O país se enquadra em alguma categoria geral (Árabe, Africano, Latino...)?
10. O país pertence a outras Organizações Internacionais? (OPAC, UNCTAD, OTAN, UE, OEA...)?
11. Qual o tipo de governo de sua nação? Qual o regime político? Houve transição de regime nos
últimos tempos?
12. Qual o tipo de sistema econômico?

5.2. RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR
Cabe ao professor responsável por preparar as delegações: incentivar os alunos a participarem
do SiEM; explicar a importância e o funcionamento das Organizações Internacionais simuladas;
trabalhar os temas; tirar dúvida dos alunos quando possível; combinar quatro encontros com a equipe
organizadora do SiEM, sendo o mediador do contato entre alunos e organização; e acompanhar os
alunos no dia da simulação.

6. III SIEM
No III SiEM iremos simular três reuniões:


Assembleia Geral da ONU (pela manhã): O caso de Sakineh Ashtiani.



Assembleia Geral da ONU (pela tarde): A entrada de Taiwan como Estado-membro pleno da
ONU;



Conselho de Segurança da ONU (pela tarde): Situação na Síria;
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6.1. CRONOGRAMA 2013
A equipe organizadora deve fazer quatro visitas, entre fevereiro e abril, às escolas participantes do
SiEM 2013. Essas visitas serão agendadas conforme a disponibilidade da escola e caso seja necessário,
mais visitas podem ser feitas.
25 de fevereiro a 1º março
O primeiro contato com os alunos acontecerá na última semana de fevereiro, serão apresentados os
temas e o funcionamento da simulação. Nesse encontro, serão informados os países selecionados para
a determinada escola e ela ficará responsável por dividir esses alunos por delegação. Fichas oficiais
serão deixadas com o professor ou responsável. Essas deverão ser preenchidas até o próximo encontro,
com os realmente interessados.

4 a 8 de março
Após uma semana da primeira visita, recolheremos as fichas dos alunos que irão participar, para
que possamos adiciona-los no grupo do moodle e dar início ao SiEM 2013. Caso haja dúvidas,
também poderão ser sanadas nessa visita.

25 de março a 5 de abril
Essa visita será direcionada aos alunos que irão participar do projeto. Explicaremos os temas, o
uso do moodle e tiraremos dúvidas sobre os guias. Caso precise, faremos mais visitas destinadas a
esses objetivos.

15 a dia 27 de abril
Será o último encontro para explicar as regras e retirar as últimas dúvidas.

04 DE MAIO
7h30 às 8h20 – Credenciamento
8h30 - Assembleia Geral - Síria
10h – Coffee break
10:30hrs às 12:30hrs – discussão e votação sobre a Síria
12:30h às 14h00 – Almoço
14h00 às 15h30 – Assembleia Geral – Taiwan e Conselho de Segurança – Sakineh (reuniões
paralelas)
15h30 - Coffee break
16h30 às 18h00 – discussão e votação AG e CS
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7. ENTENDENDO AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS:
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

As Organizações Internacionais são definidas, por Diez de Velasco (1999), como Associação
voluntária estabelecida por acordos internacionais, dotada de órgãos permanentes próprios e
independentes, encarregadas de gerir interesses coletivos e capazes de expressar vontade juridicamente
distinta de seus membros.
Possuem quatro elementos característicos:


Composição essencialmente interestatal:

Constituídas exclusivamente por Estados Soberanos,


Base jurídica convencional

Devem sua existência, geralmente a um tratado multilateral, negociando o marco de uma
conferência, sujeito às próprias normas dos tratados. É a principal diferença entre OIs e ONGS(
constituída por um ato do governo interno).


Estrutura Orgânica Permanente e Independente

Uma estrutura institucional fortemente fundamentada no setor administrativo da OI.


Autonomia jurídica

Possuem uma personalidade jurídica diferente de seus membros. Com efeito, as OIs são capazes de
elaborar vontades próprias e autônomas.
Fonte: Diez de Velasco Vallejo, Manuel. Las organizaciones internacionales 11ª ed. Madrid :
Editorial Tecnos, 1999.

7.1. ONU
A organização internacional que será simulada no III SiEM será a Organização das Nações
Unidas (ONU). A ONU é o exemplo mais claro de OI de âmbito universal. Ela surgiu a partir de
diversas declarações formuladas pelas potencias no decorrer do fim da Segunda Guerra, em 1945.
A ONU é regida pela Carta das Nações Unidas, que determina todo a sua constituição. Seus
princípios são formulados no Artigo 2 da Carta e constituem o marco geral de obrigações que
permeiam a atuação dos órgãos e dos membros da ONU. São eles: igualdade soberana dos Estados;
boa fé; resolução pacífica de controvérsias; proibição da ameaçado uso da força; assistência para a
ONU; princípio da autoridade da ONU sobre os estados membros; princípio da exceção e da jurisdição
interna dos estados.
O status de membro das Nações Unidas pressupõe gozar de todos os direitos e estar submetido
a todas as obrigações positivadas na Carta da ONU.
Fonte: Diez de Velasco Vallejo, Manuel. Las organizaciones internacionales 11ª ed. Madrid :
Editorial Tecnos, 1999.
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7.1.1. CONSELHO DE SEGURANÇA
A Carta da ONU estabelece como um dos órgãos principais das Nações Unidas, o Conselho de
Segurança (CS). O artigo 23 da Carta institui tal órgão sendo ele composto por quinze membros, e o
organiza da seguinte forma: cinco dos membros são permanentes detentores do poder de veto – a
China, a França, a Rússia, a Grã-Bretanha e os EUA – e os outros dez membros são eleitos em
períodos de dois anos.
É conferida ao Conselho de Segurança a responsabilidade de manter a paz e segurança
internacionais; o CS se reúne periodicamente na sede da ONU em Nova York e também possui a
obrigação de submeter relatórios anuais.
A Carta de São Francisco é um documento que além de instituir a ONU e seus órgãos como
mantenedores da paz, pretende cumprir com suas disposições através de mecanismos que excluem o
uso da força como alternativa, ou seja, usa de instrumentos pacíficos para resolução de controvérsias.
Porém, o artigo 42 propõe que o Conselho de Segurança, quando detecta que os meios pacíficos não
foram suficientes, seus membros podem usar de demonstrações, bloqueios e outras operações por
meio de forças aéreas, marítimas e terrestres para reestabelecer a paz.
O CS é o principal órgão responsável por manter a paz e a segurança internacional. As
decisões são tomadas por unanimidade. Os cinco membros permanentes podem vetar o que foi
decidido, o veto está implícito na carta da ONU Artigo 27.
Fonte: Diez de Velasco Vallejo, Manuel. Las organizaciones internacionales 11ª ed. Madrid :
Editorial Tecnos, 1999

7.1.2. ASSEMBLEIA GERAL
Desde que foi criada há sessenta e sete anos a Assembleia Geral da ONU tem sido palco de
deliberações de centro norteador de políticas internacionais e é o órgão representativo das Nações
Unidas. Hoje, a Assembleia conta com todos os 193 membros das Nações Unidas e tem em sua Carta
o princípio de que cada país tem direito a um voto indepentemente de seu tamanho, população e peso
político. Isto faz com que as decisões da Assembleia tenham caráter de tratamento mais equitativo.
Toda a organização da Assembleia Geral é dada pela Carta das Nações Unidas compreendendo o
Capítulo IV, tendo órgãos conhecidos e importantes sob sua tutela como o Conselho de Segurança, a
Corte Internacional de Justiça e o Conselho Socioeconômico.
De acordo com os artigos 9º a 22º da Carta das Nações Unidas, a Assembleia é o órgão
encarregado das seguintes funções:


Discutir e fazer recomendações sobre qualquer assunto/questão dentro das finalidades da
ONU;



Considerar princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e segurança internacionais;



Elaborar recomendações sobre a solução pacífica de qualquer litígio internacional;
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Aprovar o orçamento da ONU;



Eleger os membros não-permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Logo nas primeiras reuniões, que tomam lugar sempre entre setembro e dezembro em Nova York,
decisões importantes foram tomadas já em 1946, contudo, as mais importantes recaem sobre temas
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Metas do Milênio e as decisões sobre
questões de segurança como têm sido

as questões relativas ao Oriente Médio a exemplo de

Afeganistão, Iraque e Irã. E sempre, por mais que decisões da Assembleia Geral não sejam cumpridas
por alguns membros, o peso da decisão da Assembleia influi muito no concerto das nações e no rumo
da política que o globo toma.
A Assembleia Geral, assim como o Conselho de Segurança, podem punir seus membros. Tais
punições tomam forma de advertências, punição dentro do próprio plenário chegando até sanções
maiores como embargos econômicos. Países como a Coreia do Norte recebem advertências sempre
por seu posicionamento em relação a temas polêmicos e que envolvem a segurança global como é o
caso dos mísseis balísticos que o país desenvolve. Já outras sanções, embora mais raras, podem
ocorrer, como é o caso das sanções econômicas ao Irã, devido ao seu programa nuclear, em 2011.
Fonte: Diez de Velasco Vallejo, Manuel. Las organizaciones internacionales 11ª ed. Madrid :
Editorial Tecnos, 1999

8. SiEM – INTEGRAÇÃO HUMANA
No preâmbulo da Carta das Nações Unidas estão colocadas as principais diretrizes do pós 2ª
Guerra Mundial, dentre as quais destacamos uma como o princípio norteador da 1ª edição do projeto
SiEM, a dizer, “PRATICAR a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos”. Este
princípio ordenador das Nações Unidas reforça a importância de aceitar as diferenças e para isso faz-se
necessário conhecer-se outras culturas e civilizações. O SiEM 2013 será guiado sob a luz da
integração humana, buscando nas simulações uma maior representatividade de todas as civilizações,
colocando o aluno do Ensino Médio em sintonia com os ideais da delegação por ele representada.
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GUIAS DE ESTUDO
 RECONHECIMENTO DE TAIWAN COMO ESTADO-MEMBRO
DAS NAÇÕES UNIDAS (Assembleia Geral das Nações Unidas)

Histórico do caso

180 quilômetros da costa sudeste da China e
tem uma área de 35.881 km². Historicamente,
além da ocupação chinesa, a ilha já foi posse

Ilha de Taiwan

Taiwan é uma ilha que fica a cerca de

do Japão após a derrota da China na Primeira
Guerra Sino-Japonesa, que perdurou até o
final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945,
com a rendição do Japão, a ilha de Taiwan
retornou ao controle da República da China,
cuja formalização se deu mais tarde, pelo
Tratado de Paz de São Francisco em 1951.
A partir de 1949, como resultado da Revolução Chinesa,
as forças comunistas triunfam em todo o território chinês e
derrubam o governo de Chiang Kai-shek, líder nacionalista do
partido Kuomintang (KMT), e proclamam a República Popular da
China e o seu líder máximo Mao Zedong. Chiang Kai-shek, que
governou a China desde 1927, se retirou para a ilha de Taiwan e
levou consigo cerca de dois milhões de refugiados chineses. O
objetivo de Chiang Kai-Shek era de reorganizar seu exército a fim
de retornar à China. Ele instala em Taiwan a República da China
Mao Zedong

(ROC) e deixa em aberto o processo de reunificação total. A
partir de então as duas partes tomaram caminhos diferentes, a

China (República Popular da China - RPC) seguiu pelo caminho comunista e Taiwan se
aproximou dos EUA e com o apoio deste implantou o sistema capitalista na ilha.
A existência de duas repúblicas chinesas deixou na ONU um problema de
reconhecimento diplomático: a China nacionalista de Chiang Kai-Shek, por influência dos
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EUA possuía o título de membro permanente do Conselho de Segurança com direito de veto
desde 1945 até 1971.
Na década de 1960, o equilíbrio internacional começou a se transformar com o fim
da aliança entre a RPC e a União Soviética. Com isso, a política externa norte-americana
modificou-se em relação à China: buscava-se agora uma aproximação. Em 1971, a
Assembleia Geral da ONU votou favoravelmente o reconhecimento da República Popular da
China como única e legítima representante do país naquela organização.
Em 1972 há o restabelecimento
das relações diplomáticas entre os EUA e a
China, e em 1978, reconhecimento mútuo
e o estabelecimento formal de relações.
Como efeito, a situação agrava-se em
Taiwan,

num

progressivo

isolamento

internacional. Fruto da estratégia ambígua
de Washington, a situação mantém-se
inalterada, com períodos de maior

Manifestação a favor da entrada de Taiwan na ONU

cooperação e outros de enorme tensão.
Em Taiwan, Chiang Kai-shek exilado e sob o constante temor de uma invasão da
China, desenvolvia desde 1949 um governo autoritário que entendia estar em guerra com a
República Popular da China, aplicando a lei Marcial, que suspendia vários direito dos
cidadãos. Esse autoritarismo começa a enfraquecer progressivamente desde 1971, com a
transferência da cadeira na ONU para China, posteriormente com a morte de Chiang Kaishek, em 1975 e com a ascensão de seu filho Chiang Ching-kuo, mais liberal, até 1979,
quando os EUA declaram que a ilha era parte da República Popular da China e retira suas
tropas da mesma.
Em 1987 aparece, então, o Partido Progressista Democrático em Taiwan e há a
derrubada da lei Marcial. Um ano depois, Lee-Teng Hui assume a presidência da Ilha,
intensificando e avançando o diálogo entre Taiwan e a China. Contudo, em 1993, Hui inicia
uma campanha por um assento na ONU para Taiwan causando a retomada das tensões com a
República Popular da China, que volta a defender políticas militares de persuasão para impor
a unificação. Exemplo disso são os exercícios militares, em 1995 e 1996, quando ocorreram
lançamentos de mísseis por parte da RPC em águas próximas a Taiwan, com o objetivo de
intimidar o governo de Lee Teng-hui – pró-independência de Taiwan.
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ALGUMAS QUESTÕES A SEREM ABORDADAS NO DEBATE



Taiwan possuiu os requisitos necessários para se tornar um Estado, segundo a ONU?
(ver Capítulo II da Carta da ONU)



-Requisitos que facilitariam a entrada: possui instituições sólidas e mantém relações
diplomáticas com 22 países.



- Como resolver o impasse entre China e Taiwan, pelo fato de que, a China tem
assento permanente (poder de veto) no Conselho de Segurança?



- A proximidade cultural e territorial, e também a integração econômica, não
fortaleceriam ainda mais a máxima de ser a China Continental e Taiwan uma “única
China”?

Fontes:
TAIWAN, THE WORLD FACTBOOK:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html
TAIWAN: UMA NAÇÃO OU UMA PROVÍNCIA CHINESA? :
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/taiwan-uma-nacao-ou-uma-provincia-chinesa.htm
EUA E CHINA: UMA HISTÓRIA DE CONFLITOS:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2001/010404_historiachinaeua.shtml
HOJE NA HISTÓRIA: 1950- CONTRARIANDO URSS, CONSELHO E SEGURANÇA MANTÉM TAIWAN
COMO MEMBRO PERMANENTE:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/historia/26543/hoje+na+historia+1950++contrariando+urss+conselho+de+seguranca+mantem+taiwan+como+membro+permanente.shtml
HOJE NA HISTÓRIA: 1971 – CHINA SE TORNA MEMBRO PERMANENTE DO CONSELHO DE
SEGURANÇA DA ONU:

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/18034/hoje+na+historia+1971+-

+china+se+torna+membro+permanente+do+conselho+de+seguranca+da+onu.shtml

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES
1. África do Sul
A África do Sul vinha mantendo relações diplomáticas com Taiwan desde 1964, quando ainda
era esse país que ocupava o assento de representante chinês na ONU. Os dois países mantiveram fortes
laços de cooperação mesmo após a resolução 2758 de 1971- que trocava a representante chinesa na
ONU, República da China (Taiwan) pela atual República Popular da China (RPC). Contudo, a China

13

através de muita pressão conseguiu fazer com que Nelson Mandela, presidente da África do Sul da
época, adotasse a política de “uma China única” e reconhecesse o RPC como seu único representante,
em 1998.
A influência chinesa cresceu muito nas últimas décadas, e em decorrência disso, a taiwanesa
diminuiu. Atualmente as relações entre África e Taiwan são formalmente canalizadas através da
Africa Taiwan Economic Forum (Atef). A África do Sul não reconhece mais Taiwan como país
soberano, contudo, as embaixadas entre os países foram transformadas em Escritórios de Ligação, que
são meios extraoficiais, de manter relações econômicas entres os dois, que ainda são muito fortes.

Fontes:
CNN NEWS : http://news.bbc.co.uk/2/hi/43856.stm
INTERNATIONAL RELATIONS AND COOPERATION: http://www.dfa.gov.za/foreign/forrep/fort.htm

2. Alemanha
Em coerência com a esmagadora maioria da comunidade internacional, incluindo a União
Europeia (UE), os EUA e o Japão, a Alemanha não mantém relações diplomáticas com Taiwan.
Contudo, no campo da economia, da cultura e da sociedade civil, há laços estreitos e valiosos com
Taiwan. O Governo alemão e a UE sempre apoiaram a movimentação pacífica entre Taiwan e China e
incentivam ambos os lados para continuar o progresso das negociações.
Willsch, o presidente tanto do Grupo de Relações Parlamentar Berlin-Taipei como do
parlamento alemão, observou que, embora Taiwan e Alemanha mantenham relações comerciais
florescentes, o avanço político tem sido difícil devido à política alemã de “uma China única”, pois
reconhecem a República Popular da China, desde 1971, como única representante da China. Contudo,
ele também disse que seu grupo está fazendo todo o possível para assegurar que não haja restrições
impostas a Taiwan.
Taiwan é o quinto maior parceiro alemão na região Ásia-Pacífico, se tornando uma porta de
entrada alternativa para os investidores alemães que querem investir na China, disse o parlamentar. Os
dois países mantem profundas relações extraoficiais em diversas áreas, como econômica e direitos
humanos.
Fontes:
GERMAN INSTITUTE TAIPEI:
http://www.taipei.diplo.de/Vertretung/taipei/en/03-Foreign-Policy/Foreign_20Policy.html
SITE FOCUS TAIWAN:
http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aALL&ID=201205060008
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3. Angola
Nos anos 1990, a Angola procurou restabelecer suas relações com Taiwan, mas à medida que
o comércio com a China aumentava, as relações Angola-Taiwan desapareciam. Em 2008, o Presidente
angolano Jose Eduardo dos Santos em visita a China, declarou ao Presidente Hu Jintao seu apoio a
“uma única China”, reconhecendo que Taiwan faz parte da República Popular da China. Nos últimos
anos os países estão intensificando seus laços, principalmente na área de recursos energéticos. A China
busca apoiar diversos países africanos, através de incentivos comerciais e auxílio em recursos
específicos; em troca ela recebe o apoio político nas Nações Unidas sobre suas questões.
Fontes:
CENTER FOR CHINESE STUDIES: http://www.aercafrica.org/documents/china_africa_relations/Angola.pdf,
PEOPLE‟S DAILY ONLINE: http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6556501.html

4. Arábia Saudita
A Arábia Saudita foi o último país árabe a reconhecer a República Popular da China (RPC)
em 1990 - até então esse país considerava República da China (Taiwan) como legítimo representante
da China. A Arábia Saudita continuou apoiando Taiwan durante quase vinte anos após a decisão da
Assembleia Geral das Nações Unidas de que a RPC seria a única representante chinesa na ONU. Isso
aconteceu principalmente em decorrência de seus laços de cooperação agrícola e da grande importação
de petróleo da Arábia Saudita por Taiwan.
A relação entre Arábia Saudita e Taiwan começou a mudar quando aquela iniciou negociações
com a RPC. A China intensificou sua presença na Arábia Saudita, aumentando as importações de
petróleo dessa e oferecendo facilidades comerciais. Ao mesmo tempo, pressionou a Arábia Saudita a
diminuir suas relações com Taiwan.
Há pouco mais de duas décadas, a Arábia Saudita era uma das grandes defensoras de Taiwan.
Atualmente, essa relação declinou, mas esses dois países ainda mantem relações através de
mecanismos não oficiais como “Taipei Economic and Cultural Representative Office in the Kingdom
of Saudi Arabia”. Apesar de agora a Arábia Saudita reconhecer a resolução que aprovou a RPC como
única representante da China, as relações entre Arábia Saudita e Taiwan não foram totalmente
ignoradas.
Fontes:
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT:
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/china%20oil%20h%20lee%202007.pdf,
WINDOW OF CHINA: http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/09/content_10787171.htm
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5. Argélia
A China apoiou a Argélia em sua guerra de independência e foi uma das primeiras potências a
reconhecê-la como país independente, em 1962 – e desde então mantém relações cooperativas em
todas as áreas. A maior parceria entre esses dois países é no campo petrolífero, a “China Petroleum
and Chemical Company (Sinopec)” atua extraindo petróleo da Argélia.
A Argélia sempre apoiou a República Popular da China (RPC) em relação a seus problemas
com Taiwan. Na resolução 2758 em 1971, a Argélia votou a favor da mudança da representação
chinesa na ONU, admitindo como única representante a RPC e Taiwan como apenas um território
desta.
A China, em 2005, reiterou o seu apoio no esforço da Argélia aderir à OMC e governo argeliano
declarou que Taiwan "é uma parte inseparável" da China. Logo, a Argélia não mantém relações
oficiais, nem extraoficiais com Taiwan.
Fontes:
CHINA-ALGERIAN RELATIONS: http://www.sinoalgerie.com/
ELLIOTT SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS: http://elliott.gwu.edu/news/testimony/shinn4.cfm

6. Argentina
A Argentina encerrou relações diplomáticas com a República da China (Taiwan), em 19 de
fevereiro de 1972, devido à resolução 2758 (a qual essa se absteve na votação que substitui Taiwan
pela República Popular da China na ONU). No mesmo ano Taiwan fechou sua embaixada na
Argentina. Segundo a nota fornecida pela Chancelaria Argentina em 6 de janeiro de 1973, se criou o
Escritório de Comércio de Taiwan na Argentina, hoje conhecido como Escritório da Argentina
Comercial e Cultural de Taipei, uma base de integração bilateral não oficial entre os dois países.
A Argentina reconhece Taiwan como parte indivisível da China, assim como a China é um
parceiro muito importante no sentido de apoiar as reinvindicações argentinas sobre a Ilha das
Malvinas. Logo, para a Argentina, Taiwan é um problema interno da China, que não deve envolver
terceiros Estados.
Fontes:
OFICINA COMERCIAL Y CULTURAL DE TAIPEI NA ARGENTINA:
http://www.taiwanembassy.org/AR/ct.asp?xItem=151515&CtNode=9288&mp=352&xp1=352
REVISTA INTELLECTOR: http://www.revistaintellector.cenegri.org.br/ed2008-08/sergiomesse.pdf

7. Austrália
O Governo Australiano segue uma política de reconhecimento de “uma China única”, admitindo
como representante oficial desse território a República Popular da China (RPC), desde dezembro de
1972. Apesar de a Austrália ter votado contra a resolução 2758 de 1971, que trocava a representante
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chinesa da época na ONU - República da China (Taiwan) pela atual RPC - respeitou a decisão da
Assembleia Geral e não mantém relações oficiais com Taiwan desde então.
Contudo, o Governo Australiano dá significativos apoios ao desenvolvimento de Taiwan, de duas
formas: economicamente e culturalmente, através de bases não oficiais. Além disso, Taiwan possui
quatro escritórios na Austrália, chamados "Taipei Economic and Cultural Office" (TECO).
Em seu site do Departamento de Relações Exteriores e Comércio, a Austrália apoia a participação
de Taiwan em Organismos Internacionais e conferencias desde que essa seja apropriada e a haja
consenso sobre a legitimidade dessa participação.
Fonte:
GOVERNMENT OF AUSTRALIA, DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE:
http://www.dfat.gov.au/geo/taiwan/taiwan_brief.html

8. Azerbaijão
A República do Azerbaijão se tornou independente da Antiga União Soviética no ano de 1991. A
China foi um dos primeiros países a reconhecê-la e estabelecer relações diplomáticas com o país. Um
acordo assinado entre os dois países define que em troca do apoio chinês na defesa dos interesses do
Azerbaijão na procura de cada vez mais consolidar sua independência e desenvolvimento econômico,
o antigo país soviético assume a República Popular da China (RPC) como único governo legítimo do
território – e Taiwan como parte dele. A RPC também se diz ciente e respeita a soberania e integridade
territorial do Azerbaijão.
Fontes:
AZERBAIJAN INTERNACIONAL-DIPLOMATIC INTERVIEW: CHINESE AMBASSOR SYA SHUYUN:
http://azer.com/aiweb/categories/magazine/24_folder/24_articles/24_chineseamb.html
CIA WORLD FACT BOOK – AZERBAIJAN:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html

9. Bolívia
A Bolívia reconhecia Taiwan como um país independente até 1985. Mesmo assim, continuou a
manter relações diplomáticas com Taiwan (com embaixadas instaladas) até o ano de 2009. Após essa
data, o governo chinês, utilizando todo o seu poder hegemônico na região asiática, pressionou os
escritórios taiwaneses na Bolívia e em Bangladesh a fecharem. Apesar da melhora nas relações entre
Taiwan e a China, alguns países ainda temem contrariar a China quando o assunto é Taiwan.
Fonte:
TAIWAN CIERRA EL CONSULADO EM BOLIVIA: http://alkolica.blogspot.com.br/2009/05/taiwan-cierra-elconsulado-en-bolivia.html

17

10. Bósnia e Herzegovina
A China reconheceu a Bósnia-Herzegovina em 1995 e, desde então, os dois países tiveram uma
cooperação dinâmica e progressiva, em muitos campos, como infra-estrutura.
“A Bósnia e Herzegovina e a Republica Popular da China têm laços históricos de amizade e
muito em comum. Em primeiro lugar, os países tiveram trajetórias históricas semelhantes, passaram
por sistemas políticos semelhantes, além de outros eventos históricos. Estiveram do mesmo lado
durante as agitações internacionais importantes, como a primeira e segunda Guerras Mundiais, os
dois países compartilharam a mesma abordagem socialista em um determinado período de tempo (...).
Ambos os países tinham vantagens e fraquezas, mas a boa combinação dessas vantagens criou uma
sinergia entre os dois países” (KOVACEVIC, 2012. tradução própria).
Hoje, a China e a Bósnia-Herzegovina são complementares. Bósnia e Herzegovina tem
dificuldade de aproveitar as oportunidades econômicas na Europa, isso devido ao seu histórico de
devastações. Podendo, então, crer na parceria com a China, que tem grande potencial para entrar e
beneficiá-la com as vantagens competitivas chinesas.
Fontes:
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2012/04/07/2003529702
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/china_bosnia.pdf
http://www.unwtv.org/english/html/2012/tvnews_0528/160.html

11. Brasil
O Brasil não mantém relações diplomáticas com Taiwan porque reconhece a China como única
nação, integrada. Há instalado no Brasil um escritório (Escritório Econômico e Cultural de Taipei no
Brasil - EECT), cuja função principal é cuidar das questões relacionadas aos vistos para a entrada em
Taiwan, além de dar suporte aos taiwaneses que moram ou visitam o Brasil. Entretanto, em termos
comerciais, o Brasil é um grande parceiro taiwanês. No ano de 2007, “o comércio bilateral entre Brasil
e Taiwan representou mais de US$ 3 bilhões”, afirma Jorge Shyu Guang Pu, diretor do EECT. De
acordo com o Itamaraty, são satisfatórias as relações econômicas com Taiwan.
Por outro lado, o governo de Taiwan reclama do descaso brasileiro relacionado às questões
políticas. De acordo com diretor do EECT, “o Brasil, como país que será uma das cinco maiores
potências em breve, deveria prestar mais atenção a outros mundos”.
Fontes:
SEM RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS, BRASIL E TAIWAN SÃO PARCEIROS COMERCIAIS:
http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/conteudo.phtml?id=828664&tit=Sem-relacoes-diplomaticas-Brasile-Taiwan-sao-parceiros-comerciais
TAIWAN RECLAMA DE DESCASO BRASILEIRO:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2010/08/15/internas_economia,207850/index.shtml
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Fontes complementares: http://www.otrabuco.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=30371

12. Canadá
O Canadá reconhecia Taiwan como país independente até o ano de 1970. Atualmente, não
reconhece Taiwan como um Estado soberano e não mantém relações oficiais (de governo para
governo), com Taipei.
Mesmo mantendo boas relações econômicas com Taiwan, o país afirma que há somente uma
China, soberana e somente mantém relações diplomáticas com esta última.
Fonte:
http://www.international.gc.ca/world/embassies/factsheets/taiwan-FS-en.pdf

13. Cazaquistão
O Cazaquistão reconhece Taiwan como parte inalienável da China. Desde 1997 a China reitera
garantias de segurança para o Cazaquistão de forma a proteger a sua independência, a integridade
territorial e a soberania nacional. Ambos os lados afirmam a importância da cooperação bilateral como
forma de lutar contra o terrorismo internacional, o crime organizado, o tráfico de drogas, o
contrabando e outras atividades criminosas.
Fonte:
http://books.sipri.org/files/books/SIPRI01Chufrin/SIPRI01Chufrin_Appendix.pdf

14. Chile
O governo chileno reconhece que tanto Taiwan quanto o Tibete pertencem à China, embora
existam parlamentares chilenos que argumentam que o Chile deve reconhecer Taiwan como um
Estado independente. Depois de sua visita à China, a presidente chilena Michelle Bachelet (2008)
declarou que "o Chile adere firmemente a política de uma só China, respeita a soberania e a
integridade territorial da República da China e reconhece que Taiwan e Tibete são parte da China".
Vale ressaltar que a China é a maior parceira comercial do Chile. Entretanto, vários acordos de
comércio estão sendo celebrados entre Taiwan e Chile, de forma a aumentar a cooperação entre
ambos.
Fontes:
EL GOBIERNO DE CHILENO RECONOCE QUE TAIWAN Y EL TÍBET PERTENECEN A CHINA
POPULAR: http://www.diariocritico.com/noticias/70577
PARLAMENTARIOS ANALIZAN AGENDA COMÚN COM LA MÁXIMA AUTORIDAD DE TAIWAN
EM CHILE: http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/diputados-reunion-ismael-wang-taiwan
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15. China
Em março de 2005, um novo agravante tem colocado em risco as delicadas relações entre as
duas Chinas. A Assembleia Nacional Popular, parlamento da China Continental, aprovou uma lei antisecessão. Essa lei, em seu artigo 8º, autoriza o uso da força contra Taiwan, caso esta declare a sua
independência formal. Para o governo central chinês, a ilha é considerada, desde o fim da guerra, uma
província rebelde que faz parte da "Grande China" (assim como o Tibete, Hong Kong e Macau).
A lei anti-secessão tem o propósito primordial de impedir que Taiwan se separe da China, sob
os argumentos de soberania, integridade nacional e de preservação dos interesses da nação chinesa
como um todo. O governo taiwanês considerou tal lei como uma autorização chinesa para a guerra e
uma afronta à soberania do povo taiwanês. Mas apesar dos discursos enfáticos e nacionalistas, o
governo da ilha tem sido muito cuidadoso nas palavras para não deflagrar o conflito. Tais discursos do
governo taiwanês têm muito mais um caráter de mobilização popular do que uma provocação ao
continente.
De acordo com Nolt (2000), a China, apesar de possuir uma quantidade considerável de
armamentos, não possui muitas opções de utilizá-los contra Taiwan, o que se deve principalmente, ao
fato de que há uma crescente implicação econômica entre os dois países e os Estados Unidos. Um
ataque certamente abalaria o relacionamento entre os países, de tal forma que passa a pensar-se em
uma retaliação contra o Estado chinês.
Em nenhum momento a recuperação de Taiwan deixou de ser defendida pelo governo chinês,
pois a ilha é considerada política, econômica e, principalmente, estrategicamente muito importante. O
conceito de “soberania indivisível” é a base de todas as atuações políticas chinesas, que se questionado
pode conduzir ao confronto. Esse confronto, adotado em última instância, seria para o Partido
Comunista da China o encerramento de um processo que começou com a grande marcha liderada por
Mao Zedong em 1934 (SOUZA, UEHARA, 2009).
Diante desse cenário, no qual ambos os lados buscam atingir seus interesses, instaura-se na
região um dilema da segurança, visto que a realidade conflitiva leva à busca pelo aumento de poder
bélico e de apoios externos.

Portanto, observa-se que a estrutura de balanço de poder tem,

temporariamente, evitado um conflito armado de grandes proporções e que, de certa forma, permitiu a
conservação do status quo na região.
Fontes:
GOVERNAMENT OF TAIWAN. Ministry of National http://www.mnd.gov.tw/english/
NOLT, James. The China-Taiwan Military Balance. http://www.comw.org/pda/nolt99.pdf
SOUZA, Moises Lopes de; UEHARA, Alexandre Ratsuo. Aproximação China-Taiwan: objetivo consensual, a
forma não: http://mundorama.net/2009/07/29/aproximacao-china-taiwan-objetivo-consensual-a-forma-nao-poralexandre-ratsuo-uehara-moises-lopes-de-souza/
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16. Chipre
A crise na zona do euro afeta a presidência do Conselho da União Europeia (UE). Em julho de
2012, pela primeira vez um país-membro da UE, socorrido por injeções financeiras do bloco, assumirá
a presidência do Conselho. Poucos dias antes de ocupar a nova função, o Chipre entrou com pedido de
resgate financeiro a Bruxelas.
Assim como a Espanha, Chipre possui um problema financeiro específico: seus bancos estão
afundados em dívidas. Yannis Emmanouilidis, especialista em Chipre e Grécia fala de "laços bastante
estreitos entre Chipre e Grécia, principalmente no setor bancário".
Através da reestruturação da dívida grega, os bancos cipriotas tiveram de aceitar grandes perdas.
Ainda não estão esclarecidos, porém, nem o montante nem as condições da ajuda requerida por Chipre
para obterem resultados eficazes na luta contra a crise.
O Chipre é o primeiro país-alvo de um pacote de resgate a assumir a presidência da UE. O bloco
europeu também nunca teve na presidência um chefe de governo parte de um partido comunista .
Trata-se também do único país-membro da UE com território dividido. Do ponto de vista legal, o
Chipre, como um todo, aderiu ao bloco em 2004. Isto só vale, porém, para o sul da ilha, falante de
grego. A parte norte foi ocupada por tropas turcas em 1974 e se autodenomina República Turca do
Chipre do Norte, que é reconhecida como Estado somente pela Turquia.
Por outro lado, a Turquia não reconhece a República do Chipre. Ancara fechou seus portos e
aeroportos aos cipriotas e rejeita uma união alfandegária com o vizinho. Essa política pode afetar a
presidência rotativa do Conselho da UE porque o governo turco, que negocia adesão ao bloco europeu,
pretende boicotar todos os conselhos ministeriais referentes à Turquia, que o Chipre venha a
comandar.
Destaca-se, então, a forte necessidade do Chipre de caminhar em acordo com as vontades
europeias, logo que sua economia esta estritamente conectada à União Europeia. Para tanto, reforça-se
uma posição de aceitação da República Popular da China (RPC) como única representante da China na
ONU.
Fonte:
CHIPRE ASSUME A PRESIDÊNCIA ROTATIVA DA UNIÃO EUROPEIA:
http://www.dw.de/chipre-assume-a-presid%C3%AAncia-rotativa-da-uni%C3%A3o-europeia/a-16062003

17. Colômbia
Com a formação da República Popular da China (China continental) em 1949, a República da
Colômbia reconheceu o governo de Taiwan como representante do povo chinês. As relações entre
Colômbia e a Rep. Popular da China se recrudesceram ainda mais com a deflagração da Guerra da
Coréia em 1950, onde os dois países lutaram em lados opostos no conflito (a Colômbia forneceu
tropas para as forças da ONU e a China apoiou o exército comunista da Coréia do Norte).
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Em 1977, as relações diplomáticas e não diplomáticas foram estabelecidas entre Bogotá e
Pequim, sobre a política de “uma só China”, devido principalmente às questões comerciais, pois a
China continental era um imenso mercado para os produtos agrícolas colombianos. Nessa época, o
governo de Bogotá transfere sua representação diplomática de Taipé (Taiwan) para Pequim (China), e
Taiwan perde o status de país para o governo colombiano.
Hoje em dia, a Colômbia mantém um corpo consular em Taiwan, que serve também como
representação comercial.
Fontes:
NON-FORMAL DIPLOMACY DURING THE POST-DIPLOMATIC STAGE BETWEEN COLOMBIA AND
CHINA:
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Non%20formal%20Diplomacy%20GUILLERMO%20PUYAN
A%20RAMOS%20(3)_0.pdf

18. Coreia do Norte
A Coréia do Norte é um país que possui difíceis relações bilaterais com os países do cenário
internacional em geral. Sabe-se que seu histórico de fechamento para com as relações exteriores e sua
autossuficiência se explicam pelo resultado da Guerra da Coreia, onde não conseguiu conquistar pela
força a Coreia do Sul, apoiada pelos EUA; desde então, o governo norte-coreano passou a ver nos
EUA a principal ameaça para o país.
Para tanto, os líderes políticos, tal como KIM Jong II, utilizaram da repressão e investimento
em tecnologia nuclear para potencializar seu arsenal militar visando à segurança do país, a fim de
protegê-lo da ameaça externa - os EUA.
O programa nuclear norte coreano é assunto recorrente nas relações internacionais; permeia os
debates nos foros de discussão entre os Estados, e figura dentre os mais polêmicos juntamente com as
relações bilaterais que esse país possa vir a ter com os demais Estados e todas as restrições e
implicações que essa condição de parceiros iriam lhes impor. Por conta disso, Taiwan não é
reconhecido como Estado pela Coreia do Norte.
Além desse fator, é de extrema importância destacar que o principal parceiro comercial da
Coreia do Norte é a China, tanto como destino das exportações norte coreanas, ou também como
origem das importações desse mesmo país. Isso se torna um agravante muito perceptível, tendo em
vista que, de acordo com o site brasilglobalnet.gov, o comércio com a China é muito concentrado,
sobrando pouca participação para com outros países.
Sabendo disso, não seria vantajoso deixar de comercializar com um país que tanto lhe
beneficia, que no caso, é a China, país esse que devido a posição de membro permanente do Conselho,
sempre veta as investidas de Taiwan para admissão como Estado nas Nações Unidas.
Fontes
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THE WORLD FACTBOOK, NORTH KOREA: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/kn.html
DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-COMERCIAIS – COREIA DO NORTE:
http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/INDCoreiaNorte.pdf

19. Coreia do Sul
A República da Coréia (Coréia do Sul) estabeleceu relações não oficiais com a República da
China (Taiwan) em 1993, após uma série de idas e vindas referentes às relações bilaterais.
O governo da Coréia do Sul estabeleceu um escritório de negócios na cidade de Busan com uma
representação diplomática e consular devido ao grande volume comercial e financeiro entre as duas
repúblicas.
A Coréia do Sul ainda reconhece o governo de Pequim (República Popular da China) como o
único representante da China desde 1971, quando a representação do país foi transferida de Taiwan
para a China continental.

Fonte:
RELATIONS WITHY NORTHEAST KOREA: http://www.jcer.or.jp/eng/pdf/2011asia_chapter6.pdf

20. Cuba
Tendo em vista a proximidade política e ideológica da República Popular da China e Cuba, é
evidente que tal país não reconhece a Ilha de Formosa como um Estado, e que por conta disso, não
tem direito de se tornar membro pleno das Nações Unidas.
Em 1960, Cuba foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a China comunista como um
Estado. Desde então, tanto as relações comerciais, quanto políticas e também de cooperação, vem
aumentando ano a ano. No ano de 2005, o comércio entre ambos os países foi de 1 bilhão de dólares;
ademais, durante a visita de Hu Jintao em Cuba nesse mesmo ano, no mínimo 16 memorandos de
entendimento entre Cuba e a China continental foram assinados.
Vale ressaltar que tal parceria foi veementemente intensificada após o fim da Guerra Fria com o
fim do regime comunista da URSS e o seu desmembramento, tendo Cuba tornado-se então, o país que
juntamente com a China permaneceram comunistas. Como fomento ao comércio entre ambos os
países, Cuba tem investido pesadamente na indústria de níquel, vindo de encontro aos interesses
chineses. Além disso, outra área de investimento é no setor petrolífero; a estatal chinesa tem acordo
com a estatal cubana de produção de petróleo, para desenvolver tal produto.
Ainda, dentre os países que não reconhecem Taiwan como Estado, Cuba é um deles que não
possui qualquer forma de cooperação ou relação bilateral com a Ilha de Formosa; muitos deles
possuem escritórios especializados em certas áreas do setor industrial que são importantes para os
países que estão realizando tal comércio, porém, além de não ter nenhuma forma de relação comercial
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e política, não existe entre ambos qualquer tipo de ligação entre a República da China e o governo
cubano.
Fonte:
MIRRORING TAIWAN: CHINA AND CUBA
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3948

21. Egito
As relações diplomáticas entre Egito e China se estabeleceram em 1922 com a
independência do Egito por parte da Grã-Bretanha. Com a revolução comunista na China em
1949, as relações diplomáticas entre os dois países foram retomadas em 1956.
O Egito não reconhece Taiwan como Estado e não possui representação consular em
Taipé, somente uma comissão de comércio.
O Egito, atualmente, recebe vultosos investimentos chineses em diversas áreas, sendo
assim, sua política externa geralmente esta alinhada com Pequim.
Fonte:
EGYPTIAN-CHINESE RELATIONS: http://www.sis.gov.eg/En/LastPage.aspx?Category_ID=194

22. Espanha
Como membro da União Europeia, o Reino da Espanha adota a política de “uma só China”, e
reconhece Pequim como a representação oficial do povo chinês. O governo espanhol mantém uma
representação comercial no território de Taiwan.
As relações financeiras entre os dois países se baseiam no setor de infraestrutura e bancária, além
de significativa transação comercial. Esta representação comercial é importante para o controle
jurídico e técnico a cerca dos negócios firmados entre os dois governos e empresas, visto que Taiwan,
mesmo não sendo reconhecido como um Estado-nação de direito, é membro da OMC (Org. Mundial
do Comércio).
Fonte:
RELACIONAES INTERNACIONALES E MULTILATERALES DE TAIWÁN:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4220225

23. Estados Unidos da América
Os Estados Unidos da América não reconhecem oficialmente Taiwan como representante do
governo chinês, não possuindo representação diplomática oficial no país. Mesmo com a política de
“uma só China”, o governo dos EUA mantém uma representação diplomática de fato em Taipé. Com o
reconhecimento pela ONU da República Popular da China em 1970, os EUA transferem o
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reconhecimento do governo de Taipé para Pequim, mas devido às divergências ideológicas existentes
entre os EUA e o governo comunista de Pequim, Taiwan se tornou um grande aliado do ocidente na
região.
Os EUA são os principais aliados de Taiwan, tanto nas relações comerciais, financeiras e
militares, sendo o maior fornecedor de armamentos a Taiwan; não se esquecendo da posição
americana de extrema relevância na OTAN.
Fontes:
TAIWAN – US RELATIONS:
http://www.taiwanembassy.org/US/ct.asp?xItem=266456&CtNode=2297&mp=12&xp1=12
U.S. – TAIWAN RELATIONS: WHAT‟S THE PROBLEM? :
http://www.brookings.edu/research/speeches/2007/12/03-taiwan-bush

24. França
A França, como muitos outros países, votou a favor de que a República Popular da China (RPC)
fosse a representante da China na ONU e no Conselho de Segurança do mesmo órgão. Desde então, a
França não mantém relações diplomáticas bilaterais oficiais com Taiwan, uma vez que considera a
RPC como a representante do governo e da unidade Chinesa.
Mesmo assim, sem o reconhecimento oficial, França e Taiwan mantêm relações próximas, com
inúmeros projetos de cooperação. Há inclusive um site exclusivo para tratar de tais projetos, mantido
pelo Ministério das Relações Exteriores da França (http://www.france-taipei.org/). Projetos de
pesquisa e ensino, educação e comércio, artes e cultura, língua francesa e ensino e debate de ideias
estão entre os projetos encontrados no site.
Além disso, um membro do comitê de relações exteriores da França afirmou em janeiro de 2012
que ele acredita que grandes democracias, como os EUA e os países da Europa Ocidental devem
reconhecer Taiwan como um país soberano. "Não reconhecer Taiwan é um erro" disse ele (Francois
Loncle). Loncle disse ainda que lamenta que seu país não reconheça Taiwan como um país soberano,
mesmo os dois mantendo laços não oficiais e intercâmbios em diversas áreas. Entretanto, o político
francês destacou a importância da manutenção da independência política, da liberdade e dos direitos
humanos de que dispõe agora.
Fontes:
BIG NATIONS MUST RECOGNIZE TAIWAN: FRENCH LAWMAKER:
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2012/01/18/2003523514
http://www.france-taipei.org/
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25. Gâmbia
A Gâmbia reconheceu o Estado de Taiwan – República Nacional da China – entre os anos de 1968
e 1974, e desde o ano de 1995 até a data atual. Em visita do presidente de Taiwan ao país, o presidente
da Gâmbia afirmou que “como as nações pequenas, eles precisam defender seus interesses estratégicos
nacionais e estender os interesses de soberania de todos os pequenos Estados do mundo. Estão
convencidos de que as relações Taiwan-Gâmbia podem ser aprofundadas para ser um modelo para a
cooperação Sul-Sul.” O líder gambiano disse ainda que a política das relações exteriores da Gâmbia
reflete esses princípios humanos fundamentais e devido a isso, a Gâmbia se opõe veementemente à
exclusão de Taiwan da participação em todo o foro internacional, inclusive a participação como
membro de instituições especializadas da Organização das Nações Unidas. Na mesma ocasião, o líder
do governo afirma que Gâmbia apoia a causa do povo de Taiwan. Além disso, ele reitera que a
Gâmbia se compromete em consolidar vínculos para ligar as duas nações e sua determinação de estar
firmemente ao seu lado em sua busca para tomar seu lugar de direito na comunidade global das
nações.
O governo de Taiwan apoia generosamente a Gâmbia em quase todas as esferas da vida no país
(socioeconômico), segundo o governo da Gâmbia. Taiwan está comprometida a fornecer ajuda
internacional humanitária e recursos à Gâmbia. Além disso, há mais de 200 estudantes gambianos
estudando em Taiwan.
Em entrevista durante a “Gambia Trade Fair 2011” foi ressaltado que as relações comerciais entre
os dois países no ano de 2010 geraram volume de troca de mais de quatro milhões de dólares e elas
continuarão a aumentar nos próximos anos.
Fontes:
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DA GÂMBIA:
http://www.gambia.gov.gm/index.php?option=com_content&view=article&id=157:gambia-taiwan-relationscan-be-strengthened-for-south-south-cooperation--president-jammeh-says-as-he-fetes-president-ma&catid=14:news&Itemid=1.
GAMBIA TRADE FAIR 2011. http://www.businesswire.com/news/home/20111204005064/en/Taiwan-BoostsTrade-Relations-Gambia-Gambia-Trade.

26. Grécia
Após a decisão de considerar a República Popular da China (RPC) como representante do
governo chinês perante a Organização das Nações Unidas, numa votação da Assembleia Geral da
mesma na qual a Grécia se absteve, os helênicos não mantiveram relações diplomáticas com a
República da China (RDC).
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Atenas e Taipei não são capitais próximas, com projetos de aproximação e relações bilaterais
muito desenvolvidas. Mesmo assim, há um escritório representativo de Taipei na Grécia, no entanto o
contrário não é observado: não existe um escritório de representação helênica em Taiwan.
As exportações entre os países europeus e a República da China são elevadas. Países como
Alemanha, Holanda, Reino Unido, França e Itália exportam e importam valores consideráveis. Este
fato é observado com menor intensidade na Grécia que importa pouco e exporta menos ainda para
Taiwan. Dados de 2005 mostram que a Grécia importou o equivalente a 144 milhões de Euros e
exportou somente 17 milhões, enquanto a Alemanha, por exemplo, exportou 4,7 bilhões de Euros e
importou 3,1 bilhões. Isso mostra que as relações de Taiwan com a Grécia, apesar de existirem, não
são muito intensas.
Fontes:
TAIWÁN RELACIONES MULTILATERALES:
http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0606/Relaciones%20multilaterales_14998_.pdf
EMBASSY OF TAIWAN IN GREECE:
http://taiwan.visahq.com/embassy/Greece/
http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_the_Republic_of_China

27. Guatemala
A Guatemala é um dos 23 países que reconhecem Taiwan como um Estado soberano e
independente, sendo Taiwan, a partir de um acordo de livre comércio entre as nações, um dos
principais parceiros comerciais do país americano.
Os dois países se beneficiam com o comércio bilateral. Guatemala oferece bens de consumo não
duráveis como café, açúcar e carne, sendo que o valor da exportação aumentou em 40% no último
ano; e Taiwan é considerado pela Guatemala um “porto” de cooperação na tecnologia, educação, e
indústria, representando assim uma grande oportunidade para a expansão ao comércio asiático, que
vem crescendo e adquirindo um alto grau de consumo dos mais variados produtos.
Taiwan também oferece oportunidades de estudo em nível de graduação e pós-graduação a
estudantes guatemaltecos, os quais "aprendem a língua, a cultura, fazer contatos e aprender as técnicas
de negócios e isso irá nos ajudar a ter uma maior presença na Ásia" (The China Post). Além disso,
ligações de transporte marítimo e aéreo, existentes na região são fornecidas pelo Estado asiático.
Fontes:
TAIWAN IS LAUNCH PAD INTO CHINESE MARKET: GUATEMALA AMBASSADOR:
http://www.chinapost.com.tw/supplement/2011/09/15/317151/Taiwan-is.htm
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28. Haiti
A República do Haiti reconhece o Estado de Taiwan – República Nacional da China - desde o ano
de 1956, e mesmo com a mudança ocorrido no Conselho de Segurança da ONU as relações entre os
dois países se mantiveram, tendo no Haiti uma forte contribuição para a afirmação do Estado no
cenário internacional e consequentemente um parceiro para enfrentar desafios, iniciando
principalmente no âmbito do desenvolvimento econômico.
Nas principais áreas de atuação, antes do terremoto de 2010, o foco do Governo Taiwanês era em
infraestrutura (pontes, estradas, portos) e na agricultura (produtos artesanais, arroz, bambu). Logo
depois da tragédia, os focos anteriores mantiveram-se, entretanto houve uma expansão para áreas
como “cooperação no setor da saúde, a deslocalização das vítimas, formação profissional e assistência
a órfãos e crianças carentes” (Embaixador Bernard Liu Bang-Zug, 2011). Disponibilizando assim,
capital e recursos materiais para a reconstrução da nação haitiana.
A República Popular da China, por outro lado, também vem financiando e mantendo forças de Paz
das Nações Unidas, após o terremoto haitiano, na tentativa de persuadir a posição do país mais pobre
da América sobre o reconhecimento do Estado de Taiwan. Conforme publicou o jornal The China
Post, “um avião de carga saiu de Pequim levando $ 2 milhões do pacote de ajuda da China prometeu
US $ 4,2 milhões para a ilha atingida pelo terremoto, com o qual não tem relações diplomáticas”,
estabelecendo assim seu papel de potencia mundial juntamente com o seu poder de influencia sobre os
Estados menores.
Fontes:
HAITI AND TAIWAN SUPPORT AGAINST SUPPORT:
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.articlesbase.com/news-and-societyarticles/haiti-and-taiwan-support-against-support5183736.html&prev=/search%3Fq%3Drelations%2Bbetween%2BHaiti%2Band%2BTaiwan%26hl%3DptBR%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=mgiAUNi8MIT68gS4i4GwDA&ved=0CFgQ7gEwBQ.
HAITI AID A TELLING TEST OF CHINA – TAIWAN RELATIONS:
http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/8902007

29. Honduras
As relações entre Taiwan e Honduras, segundo o vice-ministro taiwanês das Relações Exteriores,
Tung Kuo-yu, estão estáveis e o país continua aliado à República Nacional da China. Entretanto, em
junho de 2012, a República Popular da China assumiu o lugar de Taiwan no financiamento e
fornecimento de matéria-prima para a construção de uma usina hidrelétrica em Honduras, em que “a
construção está sendo realizada por empreiteiros chineses com 300 milhões de dólares em
financiamento oferecido pela China e NT $ 50 milhões de Honduras, enquanto dois técnicos de
Taiwan Power Co (Taipower) servem como consultores e oferecem assistência técnica, quando
necessário” afirma o Taipei Times, jornal de Taiwan.
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Essa questão de mudança de Estado realizador do projeto gerou conflitos diplomáticos entre
China e Taiwan, pois representantes do último, afirmam que a China está tentando romper relações
diplomáticas e interferindo na relação do primeiro com seus aliados e favoráveis ao reconhecimento
do Estado.
Mas mesmo com essa questão e ainda com a quebra de relações entre Costa Rica – um dos
principais parceiros comercias de Honduras – e Taiwan desde 2007, as relações comercias e
diplomáticas entre Honduras e a República Nacional continuam afirmadas.
Fontes:
HONDURAS RELATIONS IN SERIOUS TROUBLE, DDP LEGISLATOR SAYS:
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2012/06/08/2003534814
AMÉRICA CENTRAL ANALISA RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS E ECONÔMICAS COM TAIWAN:
http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/pt/features/saii/features/2009/05/08/feature-02

30. Hungria
A República da Hungria não reconhece Taiwan (República da China) como governo legítimo;
desde 1949 é reconhecida unicamente a República Popular da China. Neste sentido, como membro da
União Europeia, defende uma política a favor de uma China unida.
Entretanto, a Hungria possui importantes vínculos com Taiwan, às trocas comercias entre
ambos apresentaram altas taxas de crescimento nos últimos anos. Multinacionais de Taiwan também
possuem filias em solo húngaro e deste modo fazem importantes investimentos no país,
principalmente nas áreas de aviação e logística. Ademais, a Hungria apesar de não manter relações
diplomáticas oficiais, se faz representada pela Secretaria de Comércio húngara em Taiwan, uma forma
de fomentar o acréscimo das relações comercias com a ilha.
Outro importante ponto a ser destacado é cooperação social e científica entre ambos, tal como o
programa de trabalho de férias e o incentivo ao intercâmbio de estudantes entre as partes.
Fontes:
TAIWAN-HUNGARY CLOSER BILATERAL RELATIONS:
http://english.rti.org.tw/programalertinfo.aspx?tid=5A6BA16149E1361B
FOREIGN RELATIONS OF TAIWAN:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_the_Republic_of_China#Relations_with_Europe

31. Índia
A República da Índia não reconhece a República da China (Taiwan) como governo legítimo do
território Chinês desde 1950, mas sim a República Popular da China (RPC). E mesmo quando em
tempos de conflitos com essa última, continuou reconhecendo-a como tal. Foi também a Índia, um dos
países que apoiou a tomada do assento do Conselho de Segurança pela RPC.
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Índia e Taiwan passam por conflitos, principalmente disputas por fronteiras sobre a região do
Sul do Tibet. Apesar disso e de não manterem relações diplomáticas oficiais, as relações comerciais,
culturais, científicas e econômicas têm melhorado desde 1990, assim como a cooperação em assuntos
ambientais, seguindo a política “Look East” indiana e a política de “Go South” taiwanesa.
Comprovando esse estreitamento de relações, tem-se a Associação Índia-Taipei (não
governamental), firmada em 1995, com o objetivo de promover interações entre os países, facilitar
negócios, turismo, trocas cientificas (tecnologia da informação, telecomunicação, energia e
eletrônicos), culturais e entre pessoas. Ela também é autorizada a prover qualquer serviço consular e
relacionado a passaportes. De igual maneira, em 2002, ratificaram um acordo bilateral de promoção ao
investimento e proteção e estão negociando a possibilidade de outro acordo que trata sobre a
prevenção contra dupla taxação, acrescentado a troca de documentos que permitem a facilitação de
trocas comerciais.
É de interesse indiano seu maior desenvolvimento dentro da Ásia, por meio do fortalecimento
dos contatos entre os Asiáticos, principalmente da Associação das Nações do Sudeste Asiático
(ASEAN), fazendo parcerias estratégicas com a China e Japão e também travando laços com Taiwan,
sem que prejudique a relação “Chinesa” com a República da China.
Fontes:
TAIWAN-INDIA: NEW FRIENDS? :
http://www.c3sindia.org/taiwan/98
TAIWAN-INDIA RELATIONS SCALE NEW HEIGHTS:
http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=177919&CtNode=428
FOREIGN RELATIONS OF TAIWAN:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_the_Republic_of_China#List_of_countries_with_dipl
omatic_relations_with_the_ROC
REPUBLIC OF CHINA-INDIA RELATIONS:
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China%E2%80%93India_relations

32. Indonésia
Assim como outros países, a Indonésia é adepta da política de "Uma China" e reconhece
oficialmente apenas a República Popular da China (RPC). Ironicamente, entre os anos de 1966 e 1990
a Indonésia não manteve relações diplomáticas com a China, enquanto desde o ano de 1960 até tal
data, Indonésia e Taiwan mantiveram relações próximas. Isso ocorreu devido à postura comum de
anticomunismo e de medo da China compartilhada entre Indonésia e Taiwan.
Na década de 1990, entretanto, após transições democráticas, os indonésios perceberam que
possuem uma agenda comum com a China e as relações entre ambos foram reestabelecidas e
tornaram-se muito próximas, tendo até assinado um acordo de parceira estratégica em 2005.
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Uma autoridade indonesiana destacou em um diálogo a ironia do fato da Indonésia estabelecer
relações diplomáticas com a RPC, que é adepta do unipartidarismo, e relações menos intensas com a
República da China (RDC) que é uma unidade democrática.
Uma representante do governo disse que mesmo a China sendo o segundo maior parceiro
econômico da Indonésia, isso não significa que a Indonésia não deva manter relações com Taiwan. Ela
disse que as oportunidades de alargamento e aprofundamento entre as relações entre ambos os países
cresceram. Mesmo sem o reconhecimento oficial há representações de Taiwan na Indonésia e viceversa.
Investidores taiwaneses investiram 14,68 bilhões de dólares na Indonésia até junho deste ano,
tornando-se assim, a nona maior fonte de investimentos estrangeiros na Indonésia, criando
aproximadamente 1 milhão de oportunidades de emprego. O fluxo de voos semanais e de turistas entre
Indonésia e Taiwan também é muito intenso.
Fontes:
VIEWPOINT: INDONESIA-TAIWAN TIES: WHEN GREY IS GOOD:
http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/indonesia-taiwan-ties-when-gray-good.html

33. Irã
Até o ano de 1971, o Irã celebrava um acordo de relação amistosa com a República Nacional da
China, ratificado em 1922. Este acordo perdeu a validade quando Teraã reconheceu a República
Popular da China como governo legítimo do território Chinês. O governo iraniano, não possui
qualquer representação no território da RNC, política, diplomática ou intergovernamental.
Em 2010, foi reportado que o Irã demonstrou interesse em uma aproximação com a instalação
de um escritório de representação comercial em Taiwan, o qual o último teria recusado. Apesar de não
reconhecer oficialmente essa afirmação, o ministro dos Assuntos Externos de Taiwan admitiu não ser
o tempo apropriado para firmar relações mais próximas com o país.
Por outro lado em 2009, por parte de Taiwan houve uma facilitação na aquisição de vistos por
iranianos. Foi nesse ano também que foi estabelecida a Associação Econômica e de Trocas de TaiwanIrã em Taipei. No mesmo período, foi assinado por Taipei um memorando de entendimento com a
Câmara de Comércio Iraniano quanto a trocas na indústria de mineração. Vale ressaltar que a RNC
possui um Centro de Comércio em Teraã desde 1992.
Após recente pedido americano (2012), Taiwan concordou em reduzir sua importação de
petróleo do Irã de maneira gradual, como forma de sanção a suspeita de desenvolvimento de
armamento nuclear. Contudo, o Irã é a terceira fonte de petróleo da República da China.
Fontes:
TIME IS NOT RIGHT FOR CLOSER RELATIONS WITH IRAN: MOFA
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2010/06/04/259339/Time-is.htm
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ISRAEL WOULD OBJECT TO TAIWAN-IRAN CLOSER TIES:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2010/07/26/266133/Israel-would.htm
FOREIGN RELATIONS OF TAIWAN:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_the_Republic_of_China#List_of_countries_with_dipl
omatic_relations_with_the_ROC
TAIWAN TRIES TO CUT IRANIAN OIL IMPORTS AT BEHEST OF THE US
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2012/02/09/2003525027

34. Iraque
O Iraque possui relações diplomáticas com a República Popular da China desde 1958, já em
1971 o país votou em favor da China para que este tivesse um assento permanente na ONU,
substituindo a representação de Taipei (Taiwan) por Beijing (República Popular da China).
O novo governo iraquiano implementado após a retirada de Saddam Hussein do poder, logo
procurou estreitar suas relações com a China, levando a relação entre os dois países a um novo estágio.
O país buscou apoio para a sua reconstrução, declarando que estava aberto para a participação da
China na sua reconstrução, e hoje existem várias medidas de cooperação bilateral entre os dois países
em áreas como energia, cultura e educação.
Deste modo o novo governo do Iraque declarou que apoia a República Popular da China (RPC)
na questão de Taiwan, como pode ser visto na carta do embaixador Mohammad Sabir Ismail ao
presidente da República Popular da China: “Eu também gostaria de assegurar ao senhor Presidente que
o povo e o governo do Iraque apoiam a atitude da República Popular da China em relação a Taiwan e
considera Taiwan como uma parte indivisível da China, e mais uma vez nós lhe asseguramos o apoio
do Iraque nesse assunto”.
Fontes:
http://www.iraqembassy.cn/e/frempass.htm
MINISTRY

OF

FOREIGN

AFFAIRS

OF

THE

PEOPLE‟S

REPUBLIC

OF

CHINA:

http://www.mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg/xybfs/gjlb/2823/t16329.htm

35. Israel
Israel é outro país que também segue a política da “China única” e não possui relações
diplomáticas oficiais com Taiwan, visto que o país possui fortes relações econômicas com a China,
seu terceiro maior parceiro comercial.
A China tem especial preocupação com a relação entre Israel e Taiwan, pois os dois países
possuem diversos acordos nas áreas de ciência e tecnologia e a China teme que as exportações
israelenses de armas e tecnologias de defesa, além de fornecimento de petróleo, possam dar uma
vantagem a Taiwan se o país resolver ser necessário o uso da força.
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Israel e Taiwan possuem uma relação forte com os Estados Unidos e Taiwan tenta usar desse
aliado em comum para estreitar as relações com Israel, no entanto a China continua a pressionar Israel
para que essa relação não se fortaleça demais, instruindo o país a não formar relações oficiais ou
receber visitas de líderes de Taiwan.
Fontes:
TAIWAN-ISRAEL RELATIONS: TOWARDS A NEW PARTNERSHIP:
http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/2605Liu-taiwan.pdf
CHINA PROTESTS ISRAELI MK VISIT TO TAIWAN: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L3380610,00.html
CHINA

WATCHES

AS

TIES

GROWS

BETWEEN

TAIWAN,

ISRAEL:

http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2006/02/20/2003293800/2

36. Itália
A Itália, como parte da União Europeia, segue a política de “China única” e não possui relações
diplomáticas oficiais com Taiwan desde 1970, porém os dois países possuem fortes relações
econômicas. Diversas empresas de Taiwan investem na Itália e o país é o quarto maior parceiro de
Taiwan entre os países da União Europeia e por isso os países trabalham para facilitar e promover o
comércio e investimentos entre os dois.
Além das relações comerciais Itália e Taiwan possuem relações culturais e científicas, incluindo
programas de bolsas de estudo para estudantes italianos interessados em estudar em Taiwan, oferecido
pelo Ministério da Educação Nacional e do Conselho Nacional de Ciência e apoio a projetos de
pesquisa e investigação.
O país também possui o Escritório Italiano de Promoção Econômica, Comercial e Cultural em
Taipei, que dá assistência a indivíduos e empresas nos campos de comércio, cultura, turismo e
viagens, na ausência de uma embaixada ou consulado oficial. O escritório também promove eventos
culturais e o estudo do idioma italiano.
Fontes:
EUROPEAN COMISSION:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/taiwan/
ITALIAN ECONOMIC, TRADE AND CULTURAL PROMOTION OFFICE IN TAIPEI:
http://www.italy.org.tw/about_IETCPO.html
TAIWAN, ITALY RESUME TRADE TALKS AFTER 40-YEAR HIATUS:
http://www.roc-taiwan.org/US/LAX/ct.asp?xItem=197373&ctNode=2825&mp=52&nowPage=30&pagesize=30
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI TAIPEI IN ITALIA:
http://www.taiwanembassy.org/IT/ct.asp?xItem=86823&CtNode=6331&mp=187&xp1=
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37. Japão
Em 1895, após sua derrota na guerra Sino-Japonesa, a Dinastia Qing da China cedeu a ilha de
Taiwan ao Império do Japão, apesar da forte resistência do povo Taiwanês e da tentativa deste de
declarar independência sob o nome de República de Formosa. Ainda que diversas pessoas descrevam
o período em que Taiwan foi colônia de Japão como desumano e cruel, há uma forte apreciação à
contribuição feita pelas autoridades japonesas nas áreas da tecnologia, infraestrutura, arte e educação
da ilha. O controle japonês sobre Taiwan foi enfraquecido durante a Segunda Guerra Mundial e, com
a derrota na guerra em 1945, Japão renunciou sua soberania sobre a ilha Taiwanesa e esta foi colocada
sob o controle do Partido Nacionalista Chinês.
Atualmente, Japão e Taiwan, embora não possuírem laços diplomáticos, dispõem de uma
parceria especial devido aos fortes laços não oficiais em turismo, comércio e transporte. O
investimento total entre esses dois países alcançou 2.4 bilhões de dólares em 2011, sendo que o Japão
é o segundo maior parceiro comercial de Taiwan e este é o quarto maior parceiro comercial japonês.
Além disso, o crescente número de turistas japoneses em Taiwan reflete um desenvolvimento contínuo
das relações entre Taiwan e Japão, destacando o consulado taiwanês na cidade japonesa de Sapporo.
Japão e Taiwan também assinaram pactos de investimento e acordos de céus abertos, e segundo o
presidente taiwanês Ma Ying-jeou, é esperado que as relações bilaterais entre os mesmos continuem a
crescer.
Uma pesquisa feita em 2010 mostrou que mais da metade da população de Taiwan considera
Japão como seu país favorito, sendo que os taiwaneses são influenciados pela cultura, moda e comida
de Tóquio. Após o tsunami e terremoto japonês ocorrido em março de 2011, o povo de Taiwan
arrecadou 190 milhões de dólares para auxiliar Japão, sendo assim a nação que mais doou do mundo.
O governo japonês, contudo, absteve-se de fazer gestos excessivamente amigáveis em resposta.
É essencial para o Japão manter relações tanto com Taiwan quanto com China. Assim, para
manter uma convivência amistosa com a República Popular da China, sua poderosa vizinha e um de
seus principais parceiros comerciais, Japão não possui relações políticas oficiais com Taiwan, apenas
interações econômicas e culturais. No papel, o Japão declarou e enfatizou repetidamente que respeita a
reivindicação chinesa de autoridade sobre Taiwan.
Fontes:
TAIWAN ANDA JAPAN: TWO NATIONS WITH LONG HISTORY STUCK IN LIMBO:
http://www.ibtimes.com/taiwan-and-japan-two-nations-long-history-stuck-limbo-746532
TAIWAN-JAPAN RELATIONS A “SPECIAL PARTNERSHIP”:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2012/06/05/343332/Taiwan-Japan-relations.htm
JAPAN TAIWAN‟S FAVORITE COUNTRY, SURVEY REVEALS:
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2010/03/24/2003468824
TAIWAN ENTERS ISLAND FRAY, BUT CHINA AND JAPAN SHRUG:
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http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2012/0928/Taiwan-enters-island-fray-but-China-and-Japanshrug

38. Líbano
As relações entre o Líbano e a República Popular da China têm desfrutado de um crescimento
estável desde o estabelecimento de relações diplomáticas em 1971. As duas nações mantêm boa
comunicação e cooperação em vários campos, e as trocas comerciais entre essas têm se ampliado em
vários níveis.
A China apoiou o empenho de Líbano para assegurar sua soberania e integridade territorial, para
promover a unidade nacional e o desenvolvimento econômico. Do mesmo modo, o Líbano se
comprometeu com o princípio de uma única China e apoia o governo chinês nos assuntos relacionados
a Taiwan. Assim sendo, o governo libanês não possui relações, oficiais ou não, com a ilha taiwanesa.
Fonte:
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA:
http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/xybfs/gjlb/2843/t16377.htm

39. Líbia
A Líbia não possui relações diplomáticas com Taiwan. Em 2006, China e Líbia discutiram por
causa das relações líbias com Taiwan; a discussão começou em janeiro, quando o filho de Muamar
Kadafi, representando seu pai, encontrou-se com Chen Shui-Bian, atual ex-presidente de Taiwan, e lhe
disse que Kadafi estava determinado a desenvolver as relações entre os dois países, e que Líbia
serviria como um portal de Taiwan à África.
Meses depois, Líbia e Taiwan negociaram a criação de escritórios representativos nos dois países,
apesar dos protestos de Pequim. Um representante do Ministério das Relações Exteriores da República
Popular da China declarou que era exigido que Líbia fizesse jus ao seu compromisso e imediatamente
cessasse todas as trocas oficiais com Taiwan para manter as relações China-Líbia, e que a Líbia estava
cometendo uma violação com o compromisso de longo termo da política “Uma China” e que isso iria
exercer impactos negativos nas interações entre a China e a Líbia.
Fonte:
LIBYA CAUTIONS CHINA: RCONOMICS IS NO SUBSTITUTE TO POLITICS:
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35793

40. Marrocos
China e Marrocos dividem opiniões similares em diversas questões do âmbito internacional, e o
desenvolvimento das relações diplomáticas e políticas entre essas duas nações, tem sido estável e sem
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grandes problemas. Deste modo, Marrocos apoia a reivindicação chinesa sobre Taiwan e não mantém
qualquer relação com este, incluindo relações econômicas e sociais.

Fonte:
CRI ENGLISH, CHINA MOROCCO RELATIONS: http://english.cri.cn/3126/2008/03/22/176@336750.htm

41. Nicarágua
A Nicarágua é um dos 24 países que mantém relações diplomáticas com Taiwan a despeito da
China Continental. O reconhecimento de Taiwan como Estado aconteceu em 1990 e o estreitamento
das relações diplomáticas de ambos países se deu em 2007, com a assinatura do “Memorando de
Entendimento para o Fortalecimento das Relações de Cooperação, Investimentos e Comércio entre a
República da Nicarágua e da República da China (Taiwan).”
O objetivo é manter amistosa a relação dos dois países e incentivar investimentos taiwaneses em
setores de saúde, alta tecnologia e energia.
O grande potencial econômico do Taiwan é um dos fatores primordiais para a admissão do
mesmo como Estado para países como a Nicarágua; durante a década de 1970, Taiwan e outros países
asiáticos desenvolveram sua indústria voltada para a exportação, fazendo com que crescessem
rapidamente e se destacassem no cenário internacional, ficando conhecidos como “Tigres Asiáticos”.
Sendo assim, é vantajoso para a Nicarágua ter Taiwan como parceiro comercial, para além de tudo,
proporcionar desenvolvimento econômico e comercial para o país; exemplo disso foi o memorando
firmado por ambos revitalizando a cooperação econômica.
Fontes:
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA NICARÁGUA:
http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
NICARÁGUA MANTÉM RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM TAIWAN:
http://www.estadao.com.br/arquivo/mundo/2007/not20070112p22053.htm
ATAQUE DOS EUA:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/19251/influencia+da+china+avanca+no+leste+da+asia+e+pr
ovoca+contra-ataque+dos+eua+.shtml

42. Nigéria
A República Federal da Nigéria não reconhece a República da China (Taiwan) como Estado
soberano. O Estado nigeriano passou a reconhecer a legitimidade da República Popular da China
perante as Nações Unidas na década de 70, estabelecendo laços diplomáticos com a mesma em 1972.
A Nigéria tem a China como uma das principais parcerias comerciais, com estabelecimento de acordos
bilaterais que abrangem desde cooperação econômica até parcerias focando no investimento em
inovação e tecnologia.
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Com os laços diplomáticos e comerciais cada vez mais fortificados, caso o posicionamento da
Nigéria na questão do reconhecimento de Taiwan como Estado perante a comunidade internacional
fosse positivo, tal característica tornar-se-ia incoerente com a posição de parceiro estratégico que a
mesma mantém com o China. Uma vez o posicionamento do Estado nigeriano sendo a favor de
Taiwan, isso colocaria em risco suas relações, tanto de comércio quanto diplomáticas, com o Estado
chinês. Todavia, as relações de comércio da Nigéria também abrangem o mercado de Taiwan, os dois
países promovem acordos comerciais que permitem a interação entre seus mercados exportadores e
importadores, fato que tornou a Nigéria um dos maiores parceiros comerciais de Taiwan, e,
consequentemente, permite uma melhor aproximação diplomática entre os mesmos.

Fontes:
CHINA-NIGERIA ECONOMIC RELATIONS: http://www.efiko.org/material/ChinaNigeria%20Economic%20Relations%20by%20E.%20Olawale%20OGUNKOLA%20%20et.%20al.pdf
THE TRADE MISSION OF THE ROC (TAIWAN) IN NIGERIA:
http://www.roc-taiwan.org/NG/ct.asp?xItem=221740&CtNode=8189&mp=407&xp1=
NIGERIA-FOREIGN TRADE: http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Nigeria-FOREIGN-TRADE.html

43. Palau
O Palau é um país insular que localiza-se no Oceano Pacífico e que foi até 1994 protetorado norteamericano. Após conseguir sua independência, passou a firmar relações diplomáticas com seus
vizinhos e com Taiwan desde 1999.
Taiwan é um dos principais parceiros comerciais de Palau; em 2010 e 2011 foi o segundo país que
mais exportou pra Palau, perdendo somente para os Estados Unidos. Nos mesmos anos, Taiwan foi o
segundo destino das exportações de Palau, atrás somente do Japão.
Por ser um Estado que a pouco tempo configura como membro do sistema internacional, muitas
de suas decisões estão de acordo com o posicionamento dos EUA, devido a necessidade que Palau tem
ajuda política e comercial. Sendo os EUA um forte aliado de Taiwan, Palau concedeu o
reconhecimento à ilha por esse motivo, além da China Taipei ser um importante mercado comercial de
Palau.
Fontes:
CENTRAL INTELLIGENDE AGENCY – PALAU: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ps.html
DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-COMERCIAIS – PALAU:
http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/INDPalau.pdf
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44. Panamá
O Panamá é outro país da América Central que reconhece o Estado de Taiwan desde 1954.
Recentemente, o presidente panamenho Ricardo Martinelli, autorizou o Embaixador taipei a assumir o
cargo, afirmando a manutenção das relações diplomáticas.
Em um dos encontros mais recentes entre o Ministro de Negócios Estrangeiros Panamenho e o
Embaixador de Taiwan, foram ressaltados pontos como o de potencial comercial a ser explorado entre
ambos os países, bem como assuntos referentes às políticas econômicas em âmbitos internacionais.
O Panamá é um país de grande importância estratégica para o comércio mundial, pois é em
seu território que está o Canal do Panamá, importante via de passagem marítima comercial
internacional. Para os países de um modo geral, é vantajoso manter relações amistosas com o Panamá
pelo fato do Canal ter um peso significativo no comércio internacional e muitas das mercadorias que
circulam pelo mundo, passam por ele. Sendo assim, para um país como o Taiwan, que busca ampliar
sua representatividade no cenário internacional, além da busca por apoio político, o apoio comercial é
também de extrema importância.
Fontes:
MINISTRO ENCARGADO ÁLVAREZ DE SOTO SE REUNIÓ COM EMBAJADOR DE TAIWAN:
http://mire.gob.pa/noticias/2012/07/27/ministro-encargado-alvarez-de-soto-se-reunio-con-embajador-de-taiwan

45. Paquistão
A República Islâmica do Paquistão não reconhece a República da China (Taiwan) como Estado
soberano e independente perante a comunidade internacional. O apoio do Estado paquistanês reside,
de fato, na República Popular da China (RPC), sendo aquele um dos primeiros a reconhecê-la como
único governo legítimo no território chinês, no ano de 1951. Desde então, as relações sinopaquistanesas desenvolveram-se a uma forma concreta de parceria entre os dois países, tanto no
âmbito de comércio, através de acordos comerciais e mecanismos de cooperação, como também no
apoio de um e de outro a sua política externa.
A partir da década de 90, principalmente, a relação comercial entre Paquistão e China cresceu
relativamente rápido, batendo vários recordes em volumes nas transações de comércio. Além disso, a
China mantém-se como principal parceira política do país, servindo como suporte em diversas
decisões de sua política externa, como também em outras vias de cooperação (cultural, tecnológica e
científica). Nota-se, logo, como os dois Estados desenvolveram uma relação concreta e muito
próxima, fato que torna ainda mais improvável qualquer tentativa, por parte do governo do Paquistão,
de intervir nos interesses chineses em relação a Taiwan, já que algo dessa natureza prejudicaria a forte
relação comercial e diplomática sino-paquistanesa, e alteraria seus consequentes benefícios para o
Estado paquistanês.
Fontes:
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CHINA-PAKISTAN RELATIONS: http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-11/14/content_732562.htm
PAKISTAN-FOREIGN TRADE:
http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Pakistan-FOREIGN-TRADE.html
PARTY POLITICS AND TAIWAN‟S EXTERNAL RELATION:
http://www.fpri.org/orbis/4903/rigger.taiwanpartiesrelations.pdf
SINO-PAKISTAN RELATIONS: http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Pakistan_relations

46. Paraguai
Paraguai possui relações diplomáticas com Taiwan desde 1957, ou seja, o reconhece
oficialmente como um país independente da República Popular da China. O faz apesar dos demais
países do MERCOSUL não reconhecerem Taiwan, e da proximidade do Paraguai com Taiwan
impossibilitar acordos de cooperação com o MERCOSUL e com a República Popular da China. Com
o governo Lugo no Paraguai houve relatos de que o Paraguai estava reconsiderando seu apoio a
Taiwan e de que abriria um escritório de representação comercial em Hong-Kong, porém nada foi
confirmado.
Taiwan ao longo dos anos tem dado empréstimos generosos e outras formas de ajuda para
manter o Paraguai (entre outros países da América Central) distante de Pequim. Em visita do vicepresidente de Taiwan ao Paraguai em 2011, o país disse que iria ajudar o Paraguai com o
desenvolvimento, a fabricação e o processamento de produtos agrícolas, especialmente a soja e o
milho. Já em 2012 a indústria de energia solar taiwanesa “Speed Tech Corp.” foi acolhida pelo
Paraguai para investir no país.
Taiwan foi um dos primeiros países a reconhecer o novo presidente do Paraguai, Frederico
Franco.
Fontes: NEIGHBORS SHUN PARAGUAY EVENT OVER TAIWAN: REPORT:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2011/05/16/302512/Neighbors-shun.htm
SOLAR ENERGY FIRM GETS SUNNY PARAGUAY WELCOME:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2012/08/27/352300/Solar-energy.htm
PARAGUAY COULD SOON GRANT VISA-FREE ENTRIES: DIPLOMAT:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2012/08/09/350378/Paraguay-could.htm
PARAGUAY RETAINS TAIWAN DIPLOMATIC LINKS AND OPENS TRADE OFFICE WITH BEIJING:
http://en.mercopress.com/2010/04/15/paraguay-retains-taiwan-diplomatic-links-and-opens-trade-office-withbeijing

47. Polônia
Desde o início da segunda metade do século XX, a República da Polônia, na época denominada
República Popular Polonesa, estabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China
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(RPC), fato que tem como consequência o não reconhecimento da República da China (Taiwan) como
Estado soberano por parte da Polônia. O nível de cooperação no comércio bilateral sino-polonês
aumentou significantemente, suas relações comerciais abrangem áreas no setor industrial de carvão e
cobre, de proteção ambiental, tecnologia agrária, finanças e outros. Desde então, Polônia e China
firmaram diversos acordos que envolvem cooperação econômica entre eles, deixando claro o interesse
no fortalecimento de suas relações bilaterais.
Contudo, com a crescente importância do mercado europeu para as relações comerciais de
Taiwan, a interação comercial entre a mesma e a Polônia vem aumentando, ainda mais pelo fato da
ocorrência da abertura dos mercados do leste europeu no início da década de 90 e, também, com o
desenvolvimento de parcerias comerciais da União Europeia em relação aos mercados da região do
leste asiático.
Fontes:
CHINESE, POLISH PRESIDENTS HOLD TALKS, AGREE TO ENHANCE BILATERAL TIES:
http://news.xinhuanet.com/english/china/2011-12/20/c_131317857.htm
TAIWAN, POLAND LOOK FORWARD TO STRONG TIES:
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2012/05/04/339975/Taiwan-Poland.htm
MA ENCOURAGES CLOSER TAIWAN-POLAND TIES:
http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=195885&ctNode=445
LIBRARY OF CONGRESS COUNTRY STUDIES – CHINA:
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+cn0037)

48. Portugal
Portugal reconhece a República Popular da China como representante oficial chinesa na ONU, e
não aceita a existência da República da China como um país separado, mas sim como uma região de
domínio da RPC, mantendo-se fiel à posição da União Europeia. Embora a relação entre Lisboa e
Taipei não seja próxima, tentativas de cooperação e comércio tem sido postas em prática, com um
certo sucesso.
Em 2010 e 2011, membros do congresso português fizeram uma visita à RDC, o que foi bem
visto pelas autoridades taiwanesas, e colocado como um possível sinal de mudança.
Fontes:
EU AND TAIWAN: http://www.eeas.europa.eu/taiwan/index_en.htm
PORTUGUESE LAWMAKERS EXPERIENCE “ILHA FORMOSA”:
http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=120260&ctNode=413
DELEGATION FROM TAIWAN-PORTUGAL PARLIAMENTARY FRIENDSHIP ASSOCIATION TO
VISIT TAIWAN FOR THE ROC CENTENNIAL CELEBRATIONS:
http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=4920&ctNode=811&mp=2
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49. Reino Unido
O Reino Unido não reconhece Taiwan como um país, mas sim reconhece a República
Popular da China como representante oficial da China como um todo. Porém, as relações
entre República da China e o Reino Unido são bastante próximas, contando inclusive com um
escritório de representação de Taipei em Londres.
Esse escritório funciona quase como um consulado, embora não seja denominado como
tal por Taiwan não ter status de Estado. Por ele são regulados inúmeras questões de
cooperação entre o Reino Unido e a RDC, em âmbitos como o de liberação de visto para
turismo, trocas e cooperações econômicas, educacionais, tecnológicas, e de intercâmbio
cultural.
Concluindo, os resultados dessa cooperação entre o RU e a RDC, foram, em números:
mais de 15.000 estudantes taiwaneses estudando em universidades do Reino Unido,
principalmente na graduação e pós-graduação. Além disso, o turismo de britânicos em Taiwan
cresceu 21%, e as trocas comerciais entre os dois foi de 5,5 bilhões no total (dados de 2008).
Fontes:
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN THE UK HOMEPAGE:
http://www.roc-taiwan.org/mp.asp?mp=1
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN THE UK:
http://www.roc-taiwan.org/uk/fp.asp?xItem=3848&ctNode=929&mp=132

50. Rússia
A Rússia mantém acordos não-oficiais com a República da China (Taiwan) desde a década de
1960, embora tenha parado de reconhecê-la como um Estado após sua substituição na ONU pela
República Popular da China. Essa situação não mudou, apesar de algumas tentativas frustradas de
mudar o status quo por ambos os lados.
Suas relações são bastante próximas, apesar da falta de reconhecimento, e eles contam com vários
centros de comércio e até uma associação mais relevante (a Taiwan-Russia Association – TRA), com
projetos principalmente na área de cooperação. Nessa associação, são feitos seminários, reuniões e
feiras com o objetivo de conseguir um certo intercâmbio cultural, assim como melhorar as relações
comerciais entre os dois países.
Os maiores interesses de Taiwan na Rússia são as grandes reservas de gás natural e petróleo, visto
que a maior deficiência da RDC é, justamente, a falta de reservas energéticas.
Fontes:
TAIWAN LOOKS TO RUSSIA TO SECURE ENERGY IMPORTS AND INDEPENDENCE FROM CHINA:
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http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Taiwan-Looks-to-Russia-to-Secure-Energy-Imports-and-itsIndependence-from-China.html
NEW TRADE CENTER BOOSTS TAIWAN-RUSSIA COMMERCE:
http://sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=36273
RUSSIAN-TAIWANESES RELATIONS: CURRENTE STATE, PROBLEMS, AND PROSPECT OF
DEVELOPMENT: http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=mscas
TAIWAN-RUSSIA ASSOCIATION: http://www.tra.org.tw

51. Síria
A Síria não mantém relação alguma com a República da China desde que decidiu reconhecer a
República Popular da China como governo oficial, em 1975. Não mantém comércio nem projetos de
cooperação (oficialmente ou não), nem qualquer outro tipo de relação diplomática.
Isso se deve, entre outros fatores, ao apoio dado pela RPC aos países anti-Israel do Oriente Médio,
de várias maneiras. Na década de 1980, a República Popular da China criticou duramente a política
soviética de não apoiar os países islâmicos contra a aliança EUA-Israel. Além disso, nos anos 90, a
China vendeu tecnologia bélica (principalmente mísseis balísticos) para a Síria, além de outras armas
para países aliados.
Fontes:
FOREIGN RELATIONS OF TAIWAN: http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Taiwan
CHINA, US JOSTLE IN MIDDLE EAST: http://www.atimes.com/atimes/China_Business/LE14Cb01.html

52. Taiwan:
O Ministério de Defesa Nacional de Taiwan, conforme declarações em seu site oficial, afirma que:
A China, a fim de obter a reunificação, nunca renunciou ao uso da força contra
Taiwan. Não só tem implementado um número crescente de mísseis balísticos destinados
a Taiwan, mas também foi palco de grandes exercícios militares com a intenção de
desestabilizar Taiwan politicamente e economicamente. Além disso, sua forte expansão
econômica nos últimos anos tem alimentado os seus gastos de defesa de uma maior
força militar. A fim de manter a estabilidade e evitar um desequilíbrio militar no
Estreito de Taiwan, o governo de Taiwan está estabelecendo medidas de confiança
(CBMs) e um código de conduta, por um lado, e, por outro lado, a construção de forças
de defesa e contra-ataque básicas com capacidade de proteger o território sem se
engajar em uma corrida armamentista com o outro lado. (Governament of Taiwan,
2012, tradução nossa).
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O governo de Taiwan afirma ainda que uma nação não pode depender da assistência e da boa
vontade de outros Estados quando se trata de segurança nacional. Agora que a China está aumentando
seu poderio bélico através da aquisição de modernos aviões e navios de Guerra, possuindo assim a
capacidade de atacar livremente Taiwan.
Fontes:
GOVERNAMENT OF TAIWAN: http://www.mnd.gov.tw/english/
THE CHINA-TAIWAN MILITARY BALANCE: http://www.comw.org/pda/nolt99.pdf
APROXIMAÇÃO CHINA-TAIWAN: OBJETIVO CONSENSUAL, A FORMA NÃO:
http://mundorama.net/2009/07/29/aproximacao-china-taiwan-objetivo-consensual-a-forma-nao-por-alexandreratsuo-uehara-moises-lopes-de-souza/

53. Togo
A República Togolesa reconheceu a República da China (Taiwan) até 1972, um ano após a troca
ocorrida no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que a República Popular da China (China
socialista) ocupou a cadeira de Taiwan. Depois disso, o discurso de Togo ficou voltado para o
princípio de “uma só China”, única e indivisível, da qual o representante era a República Popular da
China, alegando estar de acordo com as provisões da Carta das Nações Unidas, que fala da integridade
territorial dos países.
Togo entende que Taiwan é parte da China e que a discussão sobre a admissão de Taiwan como
membro da ONU iria comprometer a paz e segurança internacional. Além disso, a República Togolesa
se declara abertamente como um dos países que respeita a Resolução 2758 da Assembleia-Geral das
Nações Unidas, resolução esta que reconhece a República Popular da China como único representante
legítimo na ONU. Corroborando essa declaração, Togo não possui qualquer representação em Taiwan,
seja ela política ou não, diplomática ou não, governamental ou não.
Fontes:
http://www.undemocracy.com/generalassembly_62/meeting_3
FOREIGN RELATIONS OF TAIWAN: http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Taiwan

54. Turquia
A Turquia tem defendido há décadas o modelo de apenas “uma China”. No período pré-1971,
quando Taiwan representava a “China única” na ONU, os turcos estavam ao lado deles e os dois
países cooperavam mutuamente visando o combate à expansão do comunismo. Contudo, após 1971,
quando o bloco ocidental aceitou a República Popular da China (RPC) expulsando Taiwan como
membro da ONU, o governo turco passou a reconhecer a RPC como o único representante legal da
“China única”, mudando assim sua política. Taiwan passou a ser vista pelos turcos como parte da
China Popular, assim como Hong Kong e Macau também são vistas, por exemplo.
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No período após 1971, portanto, a Turquia manteve suas relações com Taiwan somente em termos
de economia, comércio e cultura, sem o reconhecimento de uma unidade política independente. Já no
início dos anos 1990, o governo turco iniciou a tomada de iniciativas que visavam o crescimento da
cooperação comercial com Taiwan.
De qualquer forma, a embaixada de Taiwan em Ankara mantém sua existência sobre o nome de
“Missão Cultural e Econômica de Taipei” como uma representação diplomática. Taiwan tem quatro
demandas à Turquia com vistas ao desenvolvimento comercial sem pedir reconhecimento político:
abertura de um escritório econômico e cultural de Taiwan em Instambul, em razão de que Instambul é
uma cidade com perspectivas de comércio mundial; operação de vôos diretos da Turquia para Taiwan,
cuja falta seria um obstáculo ao comércio entre ambos; acordo bilateral para eliminação da
necessidade de vistos; contato direto com o ministro turco de assuntos exteriores (este, no caso, um
pedido mais político que propriamente econômico).
Percebe-se, portanto, que embora a Turquia e Taiwan mantenham relações bilaterais comerciais,
econômicas e culturais, o governo turco não reconhece Taiwan como uma entidade política
independente, mas sim como parte da República Popular da China, que representa a “China única”
para os turcos.
Fontes:
TAIWAN‟S FOUR DEMANDS FROM TURKEY: http://www.usak.org.tr/EN/haber.asp?id=609
“TURKEY AND TAIWAN: THE RELATIONSHIP SEEKING ITS GROUND”:
http://www.usak.org.tr/EN/rapor.asp?id=129

55. Tuvalu
O Tuvalu está entre os 23 países que reconhecem Taiwan como um Estado soberano e
independente. Ele o reconhece como Estado desde 1979. O país mantém um consulado honorário em
Taiwan, enquanto Taiwan é a única nação com embaixada em Tuvalu. As relações Taiwan-Tuvalu
englobam uma variedade de áreas, tais como a agricultura, a área energética, o treinamento
profissional e a assistência médica.
Devido a Tuvalu continuar apoiando a República da China (Taiwan) no seu ingresso na
Organização das Nações Unidas, Taiwan mantém um grande programa de assistência nas ilhas, com
várias missões médicas móveis e fornece bolsas de estudos para jovens. Taiwan é um grande parceiro
de Tuvalu, o país financiou a construção do maior edifício de Tuvalu – uma sede administrativa de três
andares, além de se comprometer a intensificar esforços para que Tuvalu se torne um país com baixa
emissão de carbono. Taiwan afirmou, em agosto de 2012, que substituirá as lâmpadas fluorescentes
das ruas por lâmpadas de LED; esse compromisso vai além das 3790 lâmpadas solares já doadas.
Após o tufão que passou por Taiwan em 2009 o governo de Tuvalu doou 210 mil dólares –
corresponde a 1% do Produto Interno Bruto anual do país – a Taiwan.
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Fontes:
TAIWAN THANKS TUVALU FOR ITS BACKING: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=37244
TUVALU PROFILE: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-16340072
ROC ASSISTS TUVALU ON LAW-CARBON TRACK
http://taiwantoday.tw/ct.asp?xitem=194830&CtNode=414

56. Uruguai
Em 1988 o governo uruguaio reconheceu a República Popular da China como a única China,
sendo um dos últimos países latino-americanos a realizar tal ato. A partir daí estabeleceu relações
diplomáticas com ela, em um processo de decisão que caracterizou-se por ter sido complexo. Contudo,
desde então os governos da China e do Uruguai mantêm seus discursos parecidos e frequentemente
assumem posicionamentos e proferem discursos semelhantes. Como resultado, no Uruguai, tanto o
lobby quanto a política taiwaneses, principalmente o primeiro que tinha grande atividade desde 1973,
sofreram um processo contínuo de neutralização a partir de 1988.
Antes disso, especialmente nos anos 1970, a influência de Taiwan sobre a América Latina era
forte e maior que a da China Popular. A dicotomia “China Popular x Taiwan” se refletia como um
argumento perfeitamente adequado para refutar o comunismo e isso contribuiu enormemente para o
avanço das relações com Taiwan. Além disso, especialmente no Uruguai, há relatos do regime militar
de que Taiwan, mais do que na ideologia, anticomunista, “apoiava sua retórica com dinheiro”. Há uma
publicação, por exemplo, de 1983 em que a presidência uruguaia em questão falava em intensificar as
relações econômicas e comerciais entre o Uruguai e Taiwan, meta essa que, entretanto, acabou por ser
sufocada a partir do reconhecimento de 1988 da China Popular como a “única China”.
Fontes:
RELACIONES CON URUGUAY: http://taiwanreview.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=112923&CtNode=230
UM CASO EXITOSO DE NEGOCIACIÓNM DIPLOMÁTICA:EL RECONOCIMIENTO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA: http://www.ort.edu.uy/facs/pdf/documentodetrabajo34.pdf

57. Venezuela
A China Popular e a Venezuela estabeleceram relações diplomáticas no dia 28 de junho de 1974,
depois de os dois governos terem acordado acerca do problema de Taiwan. Os sucessivos governos
venezuelanos têm assumido a posição explícita de só uma China, reconhecendo que Taiwan é parte
inalienável da China. O governo venezuelano, inclusive, persiste em não manter relações oficiais com
Taiwan. Em momentos como o das eleições na região de Taiwan no ano 2000, a Venezuela foi um dos
primeiros países a fazer um comunicado governamental reiterando seu apoio à “única China”.
Os governos chinês e venezuelano se mostram, em suma, muito próximos e com relações
demasiado amigáveis. Dessa forma, a possibilidade de relações com Taiwan é diminuída em grande
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medida. Ainda assim, Taiwan mantinha na Venezuela uma “oficina de economia e cultura de Taipei”,
recentemente fechada graças às restrições impostas ao pessoal taiwanês, que tinha que renovar seu
visto a cada três meses. Segundo o subdiretor de assuntos latino-americano de Taiwan, Chou Lin, “a
medida busca poupar gastos, sobretudo no caso de oficinas econômicas representativas em países
pouco amistosos com Taiwan”.
Na discussão da entrada do “problema de Taiwan” na pauta da 62ª Assembleia da ONU em 2007,
a Venezuela se pronunciou afirmando que “em conformidade com o respeito aos princípios de
soberania, integridade territorial e não ingerência nos assuntos internos de outros Estados, consagrados
na Carta das Nações Unidas, e em virtude das excelentes e profundas relações de amizade e
cooperação que mantém o governo da República Bolivariana da Venezuela com o governo da
República Popular da China, minha delegação se opõe a que seja incluído esse tema”.
Fontes:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA EM VENEZUELA:
http://ve.chineseembassy.org/esp/zwgx/t272156.htm
TAIWAN CONSIDERA CIERRE DE SUS SEDES DIPLOMÁTICAS:
http://archivo.abc.com.py/2008-11-13/articulos/469237/taiwan-considera-cierre-de-sus-sedes-diplomaticas
VENEZUELA RECONOCE AL GOBIERNO COMO EL ÚNICO Y LEGÍTIMO REPRESENTANTE DE
ESSE PAÍS ANTE LAS NACIONES UNIDAS:
http://www.aporrea.org/actualidad/n101777.html

 SITUAÇÃO DA SÍRIA (Assembleia Geral das Nações Unidas)

Histórico do Caso
Desde os anos 1970, a população síria está sob o governo da
família Al-Assad. Foram décadas de depressão econômica,
desemprego, aumento no preço dos alimentos, repressão política e
corrupção. Hafez Al-Assad assumiu o poder em 1971 e ficou na
presidência por três décadas até a sua morte, em 2000. Bashar AlAssad, filho de Hafez, assumiu o governo nesse ano e tentou abrir a
economia do país, mas continuou a reprimir a oposição e controlar a
mídia e a Internet. Os protestos e partidos políticos foram banidos e
foi mantida a lei de emergência, que dava poderes a polícia e aos
serviços de segurança para prender qualquer pessoa.
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Em março de 2011, iniciou-se uma série de protestos,
inspirados pelas revoluções, conhecidas como “Primavera
Árabe”, que derrubaram os líderes do Egito e da Tunísia.
Esses movimentos contra Bashar al-Assad começaram na
cidade de Deera, no sul da Síria, onde alguns adolescentes
foram presos por pichar a frase “As pessoas querem a queda
do regime” nas paredes de sua escola. Tal ato desencadeou,
por um lado, reações violentas por parte das forças de
segurança do governo, mas, em contra partida, inspirou outros moradores da cidade a protestarem
pedindo a libertação dos jovens e mostrando seu descontentamento perante a situação do país.
As forças de segurança e a polícia abriram fogo contra uma manifestação, matando e ferindo
várias pessoas. Mesmo assim, as movimentações logo se espalharam para outras cidades, incluindo
Homs, a terceira maior cidade do país, e Banias, na costa mediterrânea. Os manifestantes pediam pela
saída de Assad, pelo fim da corrupção e, principalmente, por liberdade.
No começo das manifestações, o presidente Al-Assad deu uma entrevista à emissora de
televisão estatal síria prometendo acelerar as reformas. Bashar se recusou a renunciar, mas fez
concessões para tentar acalmar os manifestantes. Entre elas estavam o fim do estado de emergência,
que durou 48 anos, e uma nova constituição, que previa a realização de eleições multipartidárias. No
entanto, após alguns dias, o governo passou a usar as forças de segurança para reprimir e prender os
manifestantes, com uso de tanques e soldados de grupos de elite do exército, em oito cidades. Em
Deraa e Homs, onde há maior resistência por parte dos manifestantes, alguns tanques chegaram a
atacar pessoas nos protestos. Além disso, a eletricidade e meios de comunicação foram cortados, as
estradas bloqueadas e a presença de jornalistas e observadores da ONU proibida.
Em junho de 2011, os grupos de
defesa dos direitos humanos afirmaram que
aproximadamente 800 civis já tinham sido
mortos e 10 mil pessoas presas desde os
primeiros

protestos

pró-democracia.

Na

época, as autoridades sírias negaram esses
números e disseram que 100 soldados teriam
morrido em combate com gangues armadas e
grupos terroristas. Segundo os jornalistas, os
protestos não tinham atingido ainda um ponto
crítico, pois as duas maiores cidades do país –
a capital Damasco e Alepo – tiveram pequenos focos de protesto, restritos às universidades e ao
subúrbio.
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O presidente Assad tinha forte apoio de vários grupos da sociedade, principalmente entre as
minorias religiosas, a classe média e os grandes empresários. O apoio era devido ao medo de uma
guerra civil em caso de queda do atual governo - inclusive ocorreram alguns protestos pró-governo na
capital. Além disso, existe um sentimento de unidade entre o governo e o Exército, pois assim como a
família Al-Assad, a maior parte das Forças Armadas é xiita, de modo que o comando militar é firme
em seu apoio ao regime.
A princípio os protestos eram descentralizados e pediam
por mais democracia e liberdades individuais. Porém, quando as
forças de segurança começaram a usar armas de fogo contra os
manifestantes desarmados, a oposição passou a exigir a queda de
Al-Assad. Depois de os protestos já estarem espalhados por todo
o país, os manifestantes e partidos políticos clandestinos se
uniram, formando uma frente antigoverno, o Conselho Nacional
Sírio (CNS) – que age fora da Síria -, de maioria sunita e apoiada pela Irmandade Muçulmana. Um
segundo grupo foi formado, o Comitê de Coordenação Nacional. Esse age dentro do país e foi
formado por opositores que temem a orientação islâmica do CNS. Além desses dois, há um terceiro
grupo, de oposição armada, que é formado por militares desertores e que se organizou no Exército
Livre da Síria, coordenando ataques contra as forças de segurança do regime a partir da Turquia.
Observa-se que qualquer assunto, nessa região, tem um agravante, pois a religião é muito forte e
sempre está no cerne da questão, mesmo quando se trata de um processo democrático.
Os Estados Unidos e a União Europeia condenaram os ataques sírios contra civis e impuseram
sanções contra várias personalidades do regime, inclusive o presidente. No entanto, as relações já
estavam rompidas, de modo que os governos ocidentais não tiveram como influenciar Bashar al-Assad
diplomaticamente. A partir do final de 2011, também os países árabes começaram a perder a paciência
com a Síria, congelando sua participação na Liga Árabe, último estágio antes de suspender o país da
organização.
Duas

tentativas

da

comunidade

internacional de aprovar resoluções contra
Síria no Conselho de Segurança da ONU
foram vetadas pela Rússia, que tem fortes
relações econômicos e militares com o regime
de Assad. Em março de 2012, a Liga Árabe e a
ONU nomearam o ex-secretário geral das
Nações Unidas, Kofi Annan, para negociar um
cessar-fogo entre o governo e os rebeldes.

48

Os problemas internos da Síria, depois de mais de um ano de manifestações e mais de 5 mil
civis mortos, são agravados pela situação geopolítica do país. Além de os sírios estarem envolvidos
em um embate ideológico entre sunitas e xiitas, que opõe países do Oriente Médio, o país é alvo de
grande interesse por parte da Rússia e da China, que vetam as resoluções da ONU, frustrando qualquer
chance de intervenção.
Esses dois países já exerceram pela terceira vez seu poder de veto no âmbito do Conselho de
Segurança da ONU ao votarem contra um projeto que ameaçava impor sanções ao governo de Bashar
Al-Assad. Outra questão que agrava a situação é o armamento químico. Alguns especialistas
acreditam que a Síria possa ter o maior arsenal de armamento químico do mundo. Embora não exista
confirmação, há sempre a preocupação de que essas armas sejam usadas contra a população, o que
infringiria leis internacionais, ou que acabem “em mãos erradas”, como grupos terroristas. Kofi
Annan, colocado na posição de mediador da Liga Árabe e da ONU para a crise na Síria, renunciou a
missão em agosto de 2012, tendo em vista o aumento da violência no país. O plano de Annan, de seis
pontos, previa o fim dos combates entre o governo e a oposição armada e uma transição política. No
entanto, o ex-secretário geral da ONU alegou falta de apoio das grandes potências para sua causa.
Apesar disso, a ONU segue monitorando a Síria e continua trabalhando em prol da resolução dos
conflitos e do fim da crise.
Após a renúncia de Kofi Annan do cargo de mediador da ONU e da Liga Árabe para o conflito
da Síria, o argelino Lakhdar Brahimi o sucede. Porém antes mesmo de assumir seu cargo oficialmente,
Brahimi adiantou que numa guerra de milhares de mortos e milhões de refugiados como é o caso sírio,
a solução diplomática torna-se “quase impossível”.

ALGUMAS QUESTÕES A SEREM TRATADAS NO DEBATE


Quais são as melhores medidas a serem tomadas para resolução do conflito?



Intervenções, de qualquer gênero, resolveriam o conflito?



Aplicar Intervenções pacíficas (sanções econômicas, observadores,...)?



Uma Intervenção armada/milita amenizaria as tensões?



Quem lideraria as Intervenções?



Quem arcaria com os custos?



A Estabilidade Política seria alcançada de qual maneira?



A deposição de Assad deve ser discutida?



Quem governaria o País?



Que tipo de novo governo teria apoio da comunidade internacional?
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Referências:
http://oglobo.globo.com/mundo/entenda-crise-na-siria-2878323
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,entenda-a-crise-na-siria,859825,0.htm
http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?id=1225328
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2012/08/kofi-annan-desiste-de-mediar-crise-na-siria-diz-secretariogeral-da-onu.html

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

1)África do Sul
Em 2011 a África do Sul juntamente com o Brasil e Índia pediram moderação e respeito aos
direitos humanos ao presidente da Síria, Bashar Al-Assad, em comunicado divulgado pelo ministério
indiano das Relações Exteriores. No texto, representantes dos três países (grupo denominado pela sigla
Ibas) pediram "o fim imediato da violência e que todas as partes atuem com máxima moderação e
máximo respeito aos direitos humanos e às regras internacionais".
Em Agosto de 2012, Hillary Clinton afirmou em Pretória (Capital Executiva da África do Sul),
durante uma entrevista coletiva conjunta com a ministra de Relações Internacionais sul-africana, Maite
Nkoana-Mashabane, que o mundo deveria ter um plano para "o dia em que acabar o derramamento de
sangue e começar a transição política", apesar de ter recusado arriscar uma data para a possível queda
do regime sírio.
Por sua vez, a ministra sul-africana ressaltou que não se pode permitir que o conflito transformese em uma guerra sectária, já que "nenhum derramamento de sangue trará a paz". Apesar das duas
representantes tratarem do tema da crise síria, a África do Sul, atualmente membro não-permanente do
Conselho de Segurança da ONU, se absteve no mês passado na votação de um projeto de resolução,
impulsionado pelos EUA e países europeus, que ameaçava impor sanções ao regime de Assad.
Fontes:
REVISTA EXAME: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/devemos-nos-preparar-para-mudancas-na-siriadiz-hillary
iG NOTÍCIAS INTERNACIONAIS:
http://ultimosegundo.ig.com.br/revoltamundoarabe/brasil+india+e+africa+do+sul+pedem+moderacao+ao+gover
no+sirio/n1597131080496.html

2)Alemanha
A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin, apresentaram um
discurso unificado em Julho/2012 em Berlim defendendo uma "solução política" na Síria. Ao final do
encontro Putin, afirmou que não se pode "fazer nada pela força" na Síria, onde o recente

massacre de Houla suscitou a indignação internacional e causou a expulsão de representantes
diplomáticos sírios nos países ocidentais.
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"Ficamos de acordo (durante nosso encontro) sobre o fato de que devemos trabalhar
com todas as nossas forças por uma solução política", ressaltou Merkel, afirmando que sua
visão da situação no país árabe não é diferente. Ela manifestou a vontade comum de ambos de
garantir a estabilidade da região, parecendo se distanciar da postura mais agressiva dos EUA
em relação à Rússia, menos energética.
A Alemanha em diversas oportunidades rejeitou a ideia de uma intervenção militar na
Síria, onde o regime do presidente Bashar al-Assad pratica massacres contra a população.
Frente à "situação muito difícil da Síria", a chanceler assegurou que é preciso "fazer de tudo
no Conselho de Segurança da ONU para que esse plano seja implementado e, eventualmente,
ampliado".
A alta comissária da ONU para os direitos humanos, Navi Pillay, considerou durante
uma sessão especial do Conselho de Direitos Humanos sobre a Síria, que o massacre de Houla
pode constituir "crimes contra a Humanidade e outros crimes internacionais". Esses atos
"podem ser o sinal de um modelo de ataques sistemáticos ou generalizados contra as
populações civis que foram praticados com toda a impunidade", disse Pillay. Contudo,
observa-se que a Alemanha pouco fez em relação às violações sírias.
Fontes:
NOTICIAS INTERNACIONAIS TERRA: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5275462EI17594,00.html

3)Angola
O país demonstrou à ONU sua preocupação aos episódios de conflito armado na Síria. Em
Genebra (Suíça), o secretário de Estado das Relações Exteriores de Angola, Rui Mangueira, encoraja o
fim do conflito pela autoridade síria, por meio de uma negociação pacífica. Em suas palavras
“Apoiamos os esforços para proteger e levar o povo da Síria a um entendimento através do diálogo e
a cessação de todas as violações dos direitos humanos”.
A delegação angolana participou em Genebra da 19ª Sessão Ordinária do Conselho dos Direitos
Humanos, com uma delegação chefiada pelo secretário Rui Mangueira, e integrada pelo representante
permanente de Angola junto da ONU e Organizações Internacionais em Genebra, Apolinário Correia e
o procurador-geral adjunto da República, João da Cunha Caetano.
Fontes:
O JORNAL DE ANGOLA: http://jornaldeangola.sapo.ao/20/0/situacao_na_siria_preocupa_angola
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4)Arábia Saudita

A tensão entre o regime de Bashar al-Assad na Síria e os países do Golfo Pérsico
liderados pela Arábia Saudita sofreu no início de 2012 uma escalada de grandes proporções
que pode tornar mais real a possibilidade de uma intervenção militar estrangeira na Síria. O
Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) – entidade que reúne Arábia Saudita, Bahrein,
Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã – anunciou a retirada total de seus
observadores da missão da Liga Árabe que está na Síria desde dezembro para verificar se o
regime de Assad está colocando um fim à repressão violenta contra seus opositores.
A decisão foi tomada um dia depois de a Arábia Saudita anunciar unilateralmente a
retirada de suas tropas e foi acompanhada de uma acusação contra a Síria, como conta a
Reuters.
“O Estados do CCG decidiram responder à decisão o reino da Arábia Saudita de tirar
seus monitores da delegação da Liga Árabe na Síria”, disse a entidade em uma nota oficial.
O documento disse que o CGG está “certo de que o banho de sangue e os assassinatos de
inocentes vão continuar, e que o regime sírio não vai respeitar das resoluções da Liga
Árabe”.
A Síria, apoiada pelo Irã e pelo grupo libanês Hezbollah, poderia, uma vez atacada, atrair
o apoio do Iraque (cujo governo xiita é cada vez mais influenciado pelo Irã) e do governo do
Líbano (do qual o Hezbollah faz parte), criando um conflito regional de grandes proporções.
A Síria poderia também tentar deslegitimar a ofensiva. Para isso, poderia atacar Israel,
forçando um contra-golpe que provavelmente colocaria as populações árabes de países como
o Egito e Jordânia contra a ofensiva.
Assim, se uma intervenção direta não parece viável aos olhos da Arábia Saudita e
cresce a defesa de outra estratégia: a de armar os rebeldes sírios, inclusive já se disse
favorável a essa opção.
Fontes: REVISTA ÉPOCA: http://colunas.revistaepoca.globo.com/ofiltro/tag/arabia-saudita/

5)Argélia
Após a renúncia de Kofi Annan do cargo de mediador da ONU e da Liga Árabe para o conflito
da Síria, o argelino Lakhdar Brahimi o sucede. Porém antes mesmo de assumir seu cargo oficialmente,
Brahimi adiantou que numa guerra de milhares de mortos e milhões de refugiados como é o caso sírio,
a solução diplomática torna-se “quase impossível”.
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Brahimi anunciou que manterá o plano de paz de Annan, porém fará modificações, como
mediar o conflito em Damasco e não em Genebra como seu predecessor atuava. O diplomata também
afirma que mudanças políticas terão de ocorrer na Síria, porém recusou-se a afirmar a saída de Assad:
“As mudanças terão de ser substanciais, não cosméticas. Uma nova ordem deve surgir. Mas não sei
quem serão as pessoas nessa nova ordem. Isso é para os sírios decidirem”.
Fonte: O ESTADÃO: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,paz-na-siria-e-quase-impossivel-diz-novomediador-da-onu,925487,0.htm

6)Argentina
Após uma política de “ziguezague” entre o governo Argentino e Sírio, o Estado presidido por
Cristina Kirchner tomou uma atitude ativa em meio a guerra civil síria e, através de certa pressão de
outros países da comunidade internacional, a Casa Rosada decidiu condenar à ONU a violação dos
Direitos Humanos em Damasco por parte de Al-Assad.
Juntamente com essa ação, o governo também ordenou a evacuação dos argentinos da embaixada
do país no Estado sírio.
Fonte: LA NACION: http://www.lanacion.com.ar/1497576-operativo-argentino-de-emergencia-para-evacuar-laembajada

7)Austrália

O ministro australiano das Relações Exteriores, Bob Carr declarou que a Austrália
"não exclui" a hipótese de uma eventual intervenção militar internacional na Síria para pôr
fim à repressão do regime de Bashar al-Assad.
O chefe da diplomacia australiana comentou aos jornalistas em Canberra que vale a
pena dialogar sobre essa eventual alternativa, embora tenha considerado que seria "altamente
arriscada" e implicaria um "grande compromisso em recursos". As declarações de Carr vão ao
encontro da postura do presidente francês, François Hollande, que também não exclui a
possibilidade de produzir uma intervenção armada na Síria, desde que seja coordenada pelo
Conselho de Segurança da ONU.
A Austrália, assim como EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Canadá, expulsou
diplomatas sírios de seu território em resposta ao massacre de Al Houla, no qual morreram
mais de 100 pessoas, a maioria mulheres e crianças.
Fontes: NOTÍCIAS INTERNACIONAIS PORTAL IG;
http://ultimosegundo.ig.com.br/revoltamundoarabe/2012-05-30/australia-nao-descarta-uma-intervencao-militarna-siria.html
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8)Azerbaijão
A República do Azerbaijão condena veemente as políticas repressoras do governo de Bashar
al-Assad, mas afirma que uma intervenção estrangeira não é a solução apropriada à resolução do
conflito. O ministro das relações exteriores do país, Elmar Mammadyarov, se posiciona
contrariamente às atitudes do governo sírio, mas reafirma o compromisso azeri com a soberania estatal
e integridade territorial do país em questão.
Ainda assim, Mammadyarov confirma o posicionamento azeri (do Azerbaijão) favorável às
sansões impostas ao governo de Assad, medida esta considerada primordial para o enfraquecimento
deste governo, sem quaisquer violações de soberania.
O Azerbaijão, portanto, ressalta que o uso constante de armas contra civis por parte de Assad é
um crime que deve ser encerrado imediatamente, e reafirma o compromisso do país com a justiça e a
paz mundial. Como país membro da ONU e membro temporário do Conselho de Segurança, mostra-se
sempre favorável ao respeito às normas e regras da organização, não podendo ser aceita, dessa forma,
uma intervenção armada.
Fontes: http://sana.sy/eng/22/2012/08/31/438807.htm
http://www.news.az/articles/politics/54458

9)Bolívia
Juntamente com Cuba, Venezuela e Nicarágua, o governo boliviano não apoiou a resolução que
pretendia condenar a Síria. Compartilhando da mesma posição que a Rússia e China, o embaixador
boliviano Rafael Archondo, justificou reconhecendo que a ONU deve atuar, mas com claros limites.
“Esta resolução simplesmente piora o problema...abre um caminho errado já que seu propósito
não é cessar a violência, mas derrubar o governo de Damasco.” Reitera o diplomata boliviano, que
aponta ainda “ Na Síria não há uma máquina estatal aniquilando a população civil, na Síria há um
enfrentamento armado entre forças estatais regulares e atores não estatais financiados e armados
pelo exterior. O projeto de resolução que discutimos aqui não fala dessa realidade.”
Fonte:
CENTRO DE NOTÍCIAS ONU; http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=24130
REVISTA VEJA; http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/cuba-venezuela-bolivia-e-nicaragua-nao-apoiamresolucao-que-condena-siria

10) Bósnia e Herzegovina
Nos anos 1990, a Bósnia foi palco de um dos massacres mais cruéis que a comunidade
internacional assistiu: o genocídio de Srebrenica. A Bósnia fazia parte do território da ex-Iugoslávia,
que era um país que abrigava inúmeras etnias e religiões, e por conta disso, desencadearam-se várias
guerras entre essas minorias, que lutavam pela separação do território entre elas. Nesse caso em
especial, as forças da ONU já estavam presentes em território bósnio, porém, por discordâncias
políticas entre EUA (que queriam uma atuação mais forte e incisiva por parte da ONU) e a ainda
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URSS (que preferia pressões diplomáticas ao uso da força), fizeram com que essa vigilância não fosse
efetiva e permitisse o massacre.
Outro massacre que chocou a comunidade internacional tanto quanto o de Srebrenica foi o que
aconteceu em Houla, na Síria, onde civis foram mortos, e em sua maioria, mulheres e crianças; a partir
desse fato, passou-se a comparar ambas tragédias e questionar se a atuação da ONU seria similar a que
ocorreu durante o conflito da Bósnia.
Porém, tem de se frisar que as características dos conflitos são totalmente diferentes, e que
surgiu essa comparação em virtude de que os massacres ocorreram em ambos os conflitos e chocaram
a comunidade internacional, além de ser uma forma de analisar a atuação da ONU, mais precisamente
do Conselho de Segurança.
O líder do país Bakir Izetbegovic, na Assembleia Geral da ONU que ocorreu em setembro
desse ano, em seu discurso disse:
“Nós, da Bósnia e Herzegovina, sentimos a dor do povo sírio como se fosse nossa própria,
porque passamos pelos mesmos horrores não muito tempo atrás. [...] A melhor maneira de honrar as
vítimas do genocídio de Srebrenica seria aprender com suas falhas e não cometer os mesmo erros de
novo. [...]Devemos fazer a nossa parte para ajudar a história do povo sírio no suporte de sua
liberdade. [...]Nós devemos fazer a nossa parte para livrar o povo sírio da tirania.” (tradução livre)
Portanto, a Bósnia declara-se em favor da paralisação das atrocidades cometidas por Assad,
tendo em vista o histórico de conflitos semelhante pelos quais ambos países se envolveram.
Fontes:
TSF: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=2686625
CENTRO DE NOTÍCIAS ONU:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43072&Cr=general+debate&Cr1=#.UJcz3G_LR-k

11) Brasil
O governo do Brasil condena qualquer tipo de intervenção militar na Síria, disse em
Setembro/2012 o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. Ao participar do seminário “Os
desafios da Política Externa Brasileira em um Mundo de Transição”, na Câmara dos Deputados, o
chanceler disse que a crise que ocorre na Síria não pode ser solucionada militarmente.
“Nos preocupa o que ocorre na Síria. Já temos repetido isso, que não há solução militar para
esse tipo de situação. Isso é [para nós] uma espécie de mantra”, disse Patriota, lembrando que há uma
série de dificuldades no Iraque e no Afeganistão pelo fato de esses países terem sido alvos de
intervenção militar. “O componente militar não apresentou soluções [nesses locais]”, disse.
A onda de violência na Síria em um ano e meio, matou mais de 25 mil pessoas, segundo
organizações não governamentais. A violência provoca também a fuga em massa de sírios que
procuraram refúgio nos países vizinhos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está dividido
internamente em relação às medidas que devem ser implementadas na Síria. Para um grupo de países,
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liderados pelos Estados Unidos, a intervenção é a alternativa. Mas os governos da Rússia e da China
rejeitam a proposta. Sem consenso, não há como adotar medidas por meio do conselho.
Patriota disse que situação considerada também “preocupante” ocorre na Líbia, país que, em
2011, sofreu intervenção militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e, atualmente,
dispõe de um elevado arsenal de armas e munições. Além disso, a situação do país afeta toda a região.
“Há contaminação dos países vizinhos pela Líbia”, destacou o chanceler.
Fontes: PORTAL EBC http://www.ebc.com.br/2012/09/brasil-condena-qualquer-tipo-de-intervencao-militar-nasiria-diz-ministro

12) Canadá
O Governo canadense cancelou em Agosto/2012 a entrega de dois milhões de dólares de ajuda
médica destinados à oposição do Governo síria, depois de o grupo que iria receber o apoio ter sido
acusado de ligações a um associado da al-Qaeda.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, John Baird, anunciou que o seu Governo iria
doar dois milhões de dólares (cerca de 1,6 milhões de euros) em ajuda médica ao grupo "Canadian
Relief for Syria" (CRS), apesar de este não ser reconhecido no Canadá como uma organização
humanitária.
A ajuda era destinada, segundo o executivo canadense, aos civis afetados pelo conflito na Síria e
consistia no envio de equipamento para os profissionais da saúde naquele país. Meios de comunicação
canadenses denunciaram pouco depois deste anúncio que o CRS estaria ligado à "Human Concern
International" (HCI), criada em 1980 para ajudar os refugiados afegãos no Paquistão.
Khadr foi alegadamente o responsável financeiro da al-Qaeda e colaborador de Bin Laden e um
dos filhos daquele canadense, Omar, está detido na prisão de Guantánamo depois de ter sido
condenado pela morte no Afeganistão de um militar norte-americano. O primeiro-ministro canadiano,
Stephen Harper, defendeu, porém, a entrega da ajuda ao CRS, salientando que este grupo "tinha as
condições apropriadas para a entrega da ajuda no terreno" e que o Canadá verifica todas as
organizações a quem concede dinheiro.
Grupos envolvidos na ajuda internacional também criticaram o envio de ajuda canadiana aos
rebeldes sírios em vez do envio de "ajuda neutra" aos civis sírios. Perante as críticas, Baird anunciou o
cancelamento da entrega dos dois milhões de dólares ao CRS. "Queríamos garantir que a ajuda
chegaria às vítimas do regime de Assad da melhor forma possível e que não seria utilizada para
outros fins como armazéns ou infraestruturas", disse Baird, o ministro garantiu que o Canadá
encontrará alternativas para a entrega da ajuda e que nunca teve a intenção de financiar a atividade
militar dos rebeldes.
Fonte: JORNAL DE NOTÍCIAS:
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=2722252&page=-1
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13) Cazaquistão
O Ministro das relações exteriores do Cazaquistão, Yerzhan Kazykhanov enfatiza a
responsabilidade dos países islâmicos em desenvolver soluções para os conflitos do Oriente Médio e
Norte da África. Kazykhanov diz que o círculo de violência na Síria tornou-se uma séria ameaça a
estabilidade regional e por isso o Cazaquistão apela para que todas as partes do conflito não se apoiem
em armas e sim na diplomacia e resolução pacífica.
“O povo sírio deve fazer sua própria escolha com relação ao futuro do país e no seu processo
de transformação política. Também acreditamos que a prerrogativa do Conselho de Segurança é
adotar decisões de como manter a paz e segurança do mundo” concluiu Kazykhanov na 16º Cúpula
do Movimento dos Não-Alinhados em Teerã.
Fonte:
KAZAKH TV: http://caspionet.kz/eng/general/OIC_Foreign_Ministers_meet_in_Jeddah_1345008109.html
INTERNATIONAL INFORMATION GROUP, INTERFAX http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=357674

14) Chile
O governo do Chile expressou total apoio aos esforços da Liga Árabe e da comunidade
internacional de encontrar uma solução pacífica e democrática para o conflito. Além disso, o governo
chileno convidou o embaixador da Síria, Patricio Damm, para discutir o assunto.
A embaixada chilena decidiu abandonar o território sírio alegando uma situação “insustentável”,
segundo assinalou o Consul chileno Roberto Abu Eid. O Ministro das Relações Exteriores do Chile,
Alfredo Moreno, culpa a não ação da ONU e principalmente a falta de suporte da comunidade
internacional pelo crescente número de mortes, e pelo fato de obrigar o governo do Chile a executar
um plano imediato de evacuação de todos os chilenos residentes na Síria. “As Nações Unidas não tem
recebido apoio suficiente, o que poderia ter evitado a situação. Nós esperamos que a comunidade
internacional apresse a aprovação de uma resolução que irá prevenir futuros conflitos na Síria”
concluiu Moreno.
Fonte:
EUROPA
PRESS:
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-siria-embajada-chile-siria-decideabandonar-pais-debido-insostenible-situacion-20120722063307.html

15) China
A China manifestou a sua firme oposição a qualquer "intervenção armada externa" na Síria e a
"qualquer tentativa" de forçar uma queda do governo do presidente Bashar al-Assad, informou a
agência estatal Nova China. "Nós nos opomos firmemente a uma solução para a crise síria por meio de
uma intervenção armada externa ou a qualquer tentativa de forçar uma mudança de governo", disse à
Assembleia Geral o representante permanente da China nas Nações Unidas, Li Baodong, segundo a
agência.
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A China, que "assumiu uma posição imparcial, justa e responsável" quer desempenhar "um
papel positivo e construtivo para encontrar uma solução pacífica e apropriada ao tema sírio",
completou. Pouco antes, o ministro russo de Relações Exteriores, Serguei Lavrov, anunciou que seu
país bloqueará no Conselho de Segurança da ONU qualquer texto que autorize uma intervenção
externa na Síria, após a escalada da violência dos últimos dias.
"Não haverá um mandato (das Nações Unidas) para uma intervenção externa na Síria, posso
garantir", declarou Lavrov à imprensa na capital do Cazaquistão, à qual viajou acompanhado do
presidente Vladimir Putin (pois a Rússia tem a mesma visão da China nesse caso). Porém ainda se
instiga uma postura chinesa de oposição às medidas tomadas por frentes ocidentais.
Fonte: TERRA NOTICIAShttp://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5822539-EI17594,00China+se+opoe+a+uma+intervencao+militar+externa+na+Siria.html

16) Chipre
O Chipre atualmente assumiu a posição de presidência da União Europeia. Os países dessa
organização como um todo, juntamente com os EUA, têm como característica apoiar o fim do conflito
na Síria, pois os países ocidentais além de se beneficiarem politicamente com a queda de Bashar alAssad (deixaria o governo iraniano isolado, pois esse é um país que não segue os princípios
democráticos impostos pelos EUA), os fins econômicos seriam muito importantes também. O Ministro
das Relações Exteriores, Erato Kozakou, disse após um encontro da União Europeia:
“Há um consenso sobre aumentar a pressão sobre a Síria.”
O Chipre é um país mediterrâneo e que está próximo ao Oriente Médio, e possui riquezas
naturais como o óleo e o gás natural, assim como os países vizinhos. Para o governo dos EUA,
dominar uma região que oferece recursos energéticos em abundância, seria muito importante porque
estabilizaria a obtenção de fontes de energia, pois, como eles já possuem o apoio das monarquias
petrolíferas do Oriente Médio, dominar a Síria seria aumentar a influência sobre a região mais rica do
planeta em recursos energéticos (o Oriente Médio).
Para o Chipre, receber apoio financeiro e político das potências ocidentais é importante para
fazer valer a representatividade do país no cenário internacional, e conceder esse apoio é rentável para
o governo norte-americano.
Fontes:
CARTA CAPITAL: http://www.cartacapital.com.br/internacional/insurgencia-contra-regime-sirio-e-sustentadapelo-ocidente/
GAZETA DO POVO: http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1270608&tit=Chipreassume-presidencia-da-UE-sob-peso-de-seu-resgate-financeiro
CORREIO BRAZILIENSE:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2012/09/08/interna_mundo,321493/europa-ameacaampliar-sancoes-contra-siria.shtml
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17)Colômbia
A Colômbia assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas no dia
01/07/12. Esse órgão tem como objetivo conciliar as questões de ameaça à segurança do sistema e,
além disso, os países que dele fazem parte têm como prerrogativa básica promover a paz.
Nesse momento, as discussões do Conselho de Segurança envolvem em totalidade o conflito
na Síria. O discurso do presidente Juan Manuel Santos, em relação à Síria é que:
"A Colômbia reitera sua disposição total para proporcionar uma solução rápida que, claro,
diminua a violência que esse país está sofrendo. E, como nação que está presidindo o Conselho de
Segurança, estaremos mais que dispostos a viabilizar qualquer ação nesse sentido".
Portanto, o país está disposto a mediar o processo de promoção da paz na Síria, tendo como
aliados nessa tarefa o Grupo de Ação para o país árabe que conta com a participação: EUA, China,
Rússia, França e Reino Unido (representando os assentos permanentes do Conselho de Segurança), e
ainda tendo a Turquia, Iraque, Catar e Kuwait, que representam a região árabe, todos eles buscando
acabar com o regime de Assad e instaurar um governo provisório para que se tenham, posteriormente,
eleições livres.
Fontes:
PORTAL IG. http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2012-07-01/nova-lider-do-conselho-de-seguranca-da-onucolombia-quer-mediar-paz-na-siria.html
http://br.noticias.yahoo.com/nova-l%C3%ADder-conselho-seguran%C3%A7a-onu-col%C3%B4mbia-quermediar-214407119.html

18) Coreia do Norte:
O Presidente Norte Coreano, Kim Jong Un, diferentemente de vários outros países que
condenam os esforços de Bashar al-Assad contra a oposição rebelde, declarou publicamente seu apoio
ao presidente Sírio em 16 de novembro de 2012. Ele se disse solidário à tentativa do atual governo de
manter a soberania, a paz e a estabilidade do país. Além disso, a República Democrática Popular da
Coreia aparentemente mantém vendas de armas a Bashar, contrariando as sanções internacionais. Os
dois países possuem um histórico de cooperação no domínio de certos armamentos, como mísseis.
Não obstante, há suspeitas da ajuda de Jong Un na criação do programa nuclear sírio, que teve sua
base destruída por um bombardeio israelense.
Atualmente a Síria é um dos poucos aliados remanescentes do regime norte coreano, tendo
recentemente (Novembro de 2012) assinado um acordo de cooperação comercial e de troca de
tecnologia.
Fontes: NORTH KOREAN LEADER OFFERS SUPPORT TO ASSAD: http://www.dw.de/north-korean-leaderoffers-support-to-assad/a-16392804
KIM JONG UN BACKS SYRIA‟S ASSAD: http://www.nknews.org/2012/11/kim-jong-un-backs-assad/
N. KOREA, SYRIA STRIKE ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT: KCNA
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2012/11/05/70/0200000000AEN20121105009000315F.HTML
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19) Coreia do Sul
De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, Coreia do Sul e Síria não estabeleceram
relações diplomáticas em razão da relação daquela com Israel, entretanto os países mantém alguma
relação comercial.
A Coreia do Sul não realizou pronunciamentos sobre o caso de intervenção na Síria.
Entretanto, recentemente o país se declarou a favor da coalizão que se forma contra o governo de
Bashar al-Assad, o grupo nacional de coalizão dos revolucionários, e acredita que esta força
representativa auxiliará o término do conflito. A República da Coreia, por sua vez, se compromete a
participar de esforços internacionais para auxiliar na resolução do conflito.
Fontes:
http://www.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp?boardid=302&typeID=12&tableN
ame=TYPE_ENGLISH&seqno=311850
http://www.mofat.go.kr/ENG/countries/middleeast/countries/20070824/1_24423.jsp?menu=m_30_50

20) Cuba
Cuba está no mesmo grupo de Venezuela, Bolívia e Nicarágua, que votaram nesta sexta-feira
contra uma resolução de condenação ao regime sírio na Assembleia Geral da ONU por considerar o
texto "desequilibrado" e uma ingerência nos assuntos internos da Síria.
O embaixador de Cuba na ONU, Pedro Núñez Mosquera, disse em seu discurso antes de votar
que a resolução é "desequilibrada" porque pode "abrir a porta para uma intervenção estrangeira" da
qual "já tivemos experiência em passado recente". "Precisamos do fim de todos os atos de violência,
dos massacres e também dos atos terroristas que tiram vidas inocentes na Síria, por isso é necessário
deter a transferência de armas e dinheiro aos grupos insurgentes", acrescentou.
O diplomata cubano responsabilizou por tais práticas os "Estados Unidos e seus aliados
europeus", que contam com "políticas dedicadas a mudar regimes" que traduzem seu objetivo de
"derrotar pela força governos soberanos".
Além disso, Cuba defende a não intervenção a soberania estatal, por temer que revoltosos se
rebelem em seu território, assim como ocorreu na Síria. Cuba também acusou de "manipulação" o
"império midiático ocidental" que cobre o conflito na Síria, segundo disse o embaixador, "com
propósitos políticos que incitam um brutal banho de sangue".
Fontes:
http://noticias.terra.com.br/mundo/cuba-e-venezuela-votam-contra-resolucao-da-onu-sobresiria,3c4dec09b57da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/raul-castro-acusa-grupos-de-querer-levar-a-cuba-revoltas-dasiria_119951.html
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21) Egito
O Egito também passou pela primavera árabe e foi a segunda ditadura que caiu após o início
das reinvindicações no mundo árabe; o primeiro país foi a Tunísia. Em relação ao conflito na Síria, o
posicionamento do país é favorável à queda do regime de Assad; o novo presidente do país, Mohamed
Mursi, afirma que “não podemos perder tempo falando de reforma. Esse momento já passou. Agora é
hora de mudança".
Após a queda de Mubarak, em fevereiro de 2011, o país vem passando pelo processo de
democratização e vem buscando garantir os direitos aos cidadãos. Pode-se perceber que o apoio do
governo egípcio à queda do regime sírio, é uma forma, também, de mostrar a comunidade
internacional que o país vem aplicando os princípios democráticos dentro do Estado, e mais do que
isso, ganhando o respeito pelos governos ocidentais. A secretária do Estado norte-americano Hillary
Clinton, em resposta positiva sobre as mudanças que ocorreram no país, visitou o Egito para discutir
questões domésticas, bem como frisar a importância de manter o país sem conflitos militares, o que se
viesse a acontecer, poderia vir a desestabilizar a democracia.
Fontes:
OPERAMUNDI:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/24127/lideres+de+turquia+e+egito+investem+contra+governo+s
irio.shtml
BBC BRASIL:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ultimas_noticias/2012/07/120714_egitohillarychegaebc_rn.shtml>.

22) Espanha
A Espanha, assim como os países europeus, é favorável a uma intervenção na Síria em virtude
da situação preocupante em que o país se encontra, em relação à violência desmedida e desrespeito aos
direitos humanos. Confirmando essa posição, a Espanha expulsou o embaixador Sírio de seu país, em
apoio à iniciativa de outros países como França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Canadá, sendo essa
uma forma de pressionar o governo sírio a ceder aos países ocidentais.
O Ministro das Relações Exteriores Espanhol, José Manuel García Margallo, declarou:
"Faremos todos os esforços para dar ajuda humanitária ao povo sírio, que está sofrendo com
uma chacina que há tempos não se vê".
Fontes:
JORNAL DE NOTÍCIAS. <http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=2552894>
G1<http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2012/09/oposicao-da-siria-pede-intervencao-militar-efornecimento-de-armas.html>.
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23) Estados Unidos da América
O presidente dos EUA, Barack Obama, disse nesta segunda-feira que o uso de armas químicas
pela Síria seria uma "linha vermelha" que mudaria sua opinião sobre uma intervenção na crise que
atinge o país desde o ano passado.
"Será uma linha vermelha para nós se vermos armas químicas sendo movimentadas, ou sendo
usadas", disse Obama em entrevista na Casa Branca. Segundo Obama, a movimentação ou uso de
armas químicas e biológicas ampliaria o conflito na região. "Não inclui apenas a Síria. Iria preocupar
aliados na região, incluindo Israel, e iria nos preocupar."
A Síria tem o quarto maior arsenal de armas químicas do mundo e um porta-voz do Ministério
do Exterior sírio disse que armas químicas ou biológicas nunca seriam usadas dentro do país, mas
admitiu que o governo poderia recorrer a essas armas em caso de "agressão externa". Segundo a
correspondente da BBC em Washington, Kim Ghattas, os EUA receberam recentemente relatos não
confirmados de que autoridades sírias têm movimentado os arsenais de armas químicas.
Entretanto em uma entrevista a bordo de um avião militar da Força Aérea americana, o
secretário de Defesa qualificou de “intolerável” o derramamento de sangue na Síria e afirmou que os
EUA mantêm “todas as opções sobre a mesa” para adotar contra o regime de Bashar Assad. no
entanto, rejeitou a possibilidade de uma intervenção militar não legitimada pelo Conselho de
Segurança da ONU. "Não posso imaginar isto", respondeu ele ao ser perguntado sobre o tema, mesmo
com os EUA criticando o veto da China e Rússia.
Fontes:
BBC BRASILhttp://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/08/120820_obama_siria_ac.shtml
REVISTA VEJA:http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/eua-descartam-intervencao-na-siria-sem-o-avalda-onu

24) França
O novo eleito presidente da França, François Hollande, declarou que "uma intervenção armada
na Síria não está excluída" desde que “ela ocorra de acordo com o direito internacional e sob uma
deliberação do Conselho de Segurança das Nações Unidas”. No mesmo dia em que determinou a
expulsão do embaixador sírio no país, ele demonstrou sua indignação diante da onda de mortes e
confrontos entre civis e militares no país. “Não posso permanecer sem reação perante o que está
ocorrendo na Síria, e nós coordenaremos nossas ações de acordo com nossos colegas europeus”.
O presidente francês, no entanto, reconhece que o desejável seria não chegar a esse extremo e
"encontrar outra solução". Todavia a postura francesa é clara caso ocorra o de uso de armas químicas
pelo regime de Bashar Assad: Segundo Hollande, o uso desse tipo de armas de destruição em massa
pelo ditador seria “uma razão legítima para uma intervenção direta”.
Fontes:
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OPERA MUNDI:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22144/pela+primeira+vez+franca+cogita+intervencao+armada+
na+siria.shtml

25) Gâmbia
O presidente da Síria, Bashar Al-Assad, escreveu ao líder gambiano, Sheikh Professor Alhaji Dr.
Yahya Jammeh ( que há 18 anos detém a liderança do país, assumida através de um Golpe de Estado,
também conhecido como Revolução de 22 de Julho de 1994) retribuindo saudações pelo Eid-Al-Fitr.
O Eid-Al-Fitr é uma celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã, e significa
literalmente "Celebração do fim do jejum".A mensagem diz:
“Eu, sinceramente, agradeço por seus cumprimentos em ocasião do abençoado Eid-al-Fitr e com
grande prazer que eu retribuo suas saudações.Desejo saúde à Sua Excelência , felicidade e sucesso
continuo ao seu povo, e ao país, progresso e prosperidade.Estou confiante de que as relações de
amizade e cooperação entre os nossos dois países irão se fortalecer ainda mais no ano que vem.Com
a minha mais elevada consideração.”
Bashar Al-Assad
Presidente da República Árabe Síria
Pode-se observar as relações simpáticas e amenas entre Gambia e Síria, porem é importante
destacar que, apesar, do governo de Yahya Jammeh demonstrar-se um República presidencialista não
democrática, não apoia a matança de civis sírios pelo governo de Bashar Al-Assad.
Fontes:
ALL AFRICA : http://allafrica.com/stories/201210230416.html
THE GAMBIA ECHO: http://thegambiaechos.com/index.php/permalink/3217.html

26) Grécia
Assim como os países da União Europeia, a Grécia se posiciona desfavoravelmente ao conflito
na Síria. A Grécia está geograficamente próxima à Síria, e por conta disso, é um dos países que vem
recebendo civis que vem se refugiar em países da localidade.
A Turquia é o país que está recebendo um número expressivo de refugiados sírios; vários
países da região, como a Jordânia, também estão recebendo os civis, porém, em menor quantidade,
pois a sua situação política faz com que as pessoas procurem um lugar em que há mais estabilidade.
Sendo a Turquia um país que não faz parte da União Europeia, a Grécia, por ser vizinha, se tornou
portão de entrada para a Europa (o Acordo de Schengen estabelece que os países que o assinarem,
admitem a livre circulação de pessoas em seus territórios). Esse problema passou a se tornar
preocupante tendo em vista o crescente fluxo de imigrantes no país.
Em relação à Grécia, o conflito na Síria não é tão discutido quanto em outros países, por conta
de que o foco das atenções do governo está concentrado na recuperação econômica do país, que se
encontra em crise financeira.
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Fontes:
ESTADÃO.http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,confrontos-na-siria-fazem-numero-de-refugiadosaumentar-na-ultima-semana,908187,0.htm

27) Guatemala
A Guatemala está atualmente no Conselho de Segurança da ONU. Segundo esse país, o tema
sírio é o “mais importante de todos” entre os problemas atuais de conflitos na agenda do órgão. O
discurso guatemalteco tem por base contribuir ao esforço coletivo de manter a paz e a segurança
mundiais.
A Guatemala exalta que há um “massacre de civis inocentes” no conflito na Síria. Teriam
havido crimes que teriam sido indiscriminados e desproporcionais, “razão pela qual são flagrantes
violações ao direito internacional que afetam a possibilidade de alcançar uma solução pacífica”. O país
considera que seja imperativo que a ajuda humanitária chegue à população síria. E mais do que isso, é
necessário que as agências capazes de trazer assistência humanitária tenham acesso imediato.
A maior conquista guatemalteca foi quando, em outubro de 2012, o embaixador representante
do país, Rosenthal, ao presidir o Conselho de Segurança, fez um chamado às partes no conflito sírio
para que respeitassem um compromisso que ambas as partes aceitaram: o compromisso de realizar um
cessar-fogo durante a festa muçulmana do Sacrifício. O embaixador incentivou também a que as
partes permitissem a entrada de agências de ajuda humanitária. Segundo o Conselho de Segurança,
“este gesto poderia ser um primeiro passo ao cessar da violência e o início de uma transição política
para a democracia e converter-se em uma oportunidade única para facilitar a ajuda, alimentos e
medicamentos, assim como primeiros auxílios aos milhares de civis que tenham ficado presos no meio
do conflito”.
Por fim, a Guatemala, em julho de 2012, na qualidade de membro não-permanente do
Conselho de Segurança, foi favorável em seu voto no projeto de Resolução que previa sanções à Síria
(tanto ao governo quanto aos movimentos rebeldes), visando encerrar a violência no país árabe e
iniciar um processo de transição política. Tal resolução não foi adotada em razão do veto da Rússia.
Assim, a Guatemala, através de seu representante nas Nações Unidas, se expressou afirmando:
“condenamos o fato de essa resolução não ter sido aprovada. Condenamos o fato devido a que as
pessoas da Síria, especialmente sua população mais vulnerável, mulheres e crianças, vivem
diariamente os efeitos da violência e atos bárbaros das partes em conflito”.
Fonte:
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DA GUATEMALA:
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=2133
http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=1899
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28) Haiti
Após o grande terremoto de 2010 que destruiu o Haiti, esse mesmo país tem contado com a
ajuda humanitária de vários Estados da comunidade internacional. A Carta das Nações Unidas,
documento que deu origem a tal instituição, prevê a ajuda dos seus membros a determinado país que
esteja passando por algum tipo de crise (desastres naturais, guerras, desestabilizações em virtude de
transferência de poder, processos de independência), e essa assistência se dá através do auxílio ao
Conselho de Segurança.
A situação em que se viu o país após o desastre natural foi de total incompetência, para,
soberanamente, conseguir se reconstruir. A ajuda era imprescindível, tendo em vista que a população
civil sofria com a falta de água e de comida, remédios, cuidados médicos e sanitários, abrigo, roupas e
calçados, entre outras carências.
Para tanto, a ONU, com a ajuda de alguns países, instalou uma missão no Haiti com o objetivo
principal de reconstrução, onde tropas voluntárias suprem toda essa falta de estrutura e suporte
econômico e social que um Estado, em dadas condições, não consegue fornecer a sua população civil.
Como percebe-se o Haiti vive em uma situação em que as condições políticas estão se
reestruturando, tendo em vista toda a dificuldade pela qual o país passa. Sabendo disso, outras
questões que não às ligadas aos assuntos humanitários muitas vezes se ofuscam quando se fala em
Haiti. Muito pouco se disse sobre o conflito; o presidente do país, Michel Martelly, se posicionou
dizendo que a paz é necessária, e que é através do diálogo que crises como essas podem ser resolvidos.
O Haiti posiciona-se a favor da paz, tomando a si próprio como exemplo que a ajuda da ONU
e da comunidade internacional é necessária para a estabilização da região que passa por crise
humanitária.
Fontes:
PRESIDENTE HAITIANO PEDE PAZ NA SÍRIA:
<http://www.youtube.com/watch?v=aReMOaizOiE
INTERVIEW WITH NIGEL FISHER, UN RESIDENT AND HUMANITARIAN COORDINATOR
FOR HAITI:http://www.un.org/apps/news/newsmakers.asp?NewsID=50

29) Honduras
O Conselho de Direitos Humanos é um dos “braços” das Nações Unidas que serve de apoio
para a Assembleia Geral. O Estado de Honduras participa desse órgão como observador, e não tem
direito a voto, mas pode participar das reuniões e discorrer sobre o assunto em questão.
Desde setembro de 2011 foi criada uma Comissão para investigação das constantes violações
de Direitos Humanos na Síria; ela tem como função elaborar documentos relatando assassinatos,
torturas, prisões indevidas, ataques a crianças e mulheres, além de violência sexual, cometidas tanto
pela oposição como pelo próprio governo.
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Em relação ao conflito sírio, durante a 21ª Sessão do Conselho, foi debatido sobre a
prorrogação do mandato da Comissão para investigação de violações dos Direitos Humanos na Síria.
Sobre tal questão, Honduras se pronunciou reiterando que o mandato da Comissão fosse prolongado,
para que uma exaustiva análise dos abusos de Direitos Humanos fosse feita, pois a impunidade é
inaceitável; além disso, alegou a urgência do pronunciamento de todos os países a cerca do tema, para
que se chegasse a uma solução negociada, através do diálogo e multilateralismo, princípios
fundamentais das Nações Unidas.
Fonte:
HUMAN RIGHTS COUNCIL HOLDS INTERACTIVE DIALOGUE WITH CHAIR OF
INTERNATIONAL COMISSION OF INQUIRY ON SYRIA .
<http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12528&LangID=E>.

30) Hungria
A Hungria é também um país membro da União Europeia, e por isso, tende a acompanhar o
bloco nas decisões em relação ao conflito sírio. Em uma das Assembleias Gerais das Nações Unidas
para a situação na Síria, a Hungria foi signatária da resolução aprovada por 137 votos a favor; ela
condenava as graves violações aos direitos humanos e o regime sírio, exigia transição política no país
e que também se cessassem qualquer tipo de violência e represália.
Para as decisões da resolução serem colocadas em prática, os cinco membros do Conselho de
Segurança precisam aprová-la, ou seja, cada um deles tem de ser favorável, se apenas um for
contrário, de nada adianta. Por esse motivo ainda não se teve qualquer tipo de intervenção no país,
pois China e Rússia, são contrárias a esse tipo de interferência.
Fontes:
RFI: http://www.portugues.rfi.fr/europa/20120604-cupula-entre-russia-e-uniao-europeia-termina-sem-acordosobre-siria
OBSERVATÓRIO POLÍTICO-JURÍDICO DE ORGANIZAÇÕES.
http://observatoriointernacional.com.br/?p=59
NOTÍCIAS UOL. http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2012/02/16/assembleia-geral-de-onu-condenaregime-sirio-e-exige-inicio-de-transicao.htm

31) Índia
A justificativa do voto indiano contra a intervenção armada na Síria, lido pelo embaixador
indiano Hardeep Puri, no Conselho de Segurança, finge que não sabe que o projeto ocidental invocava
o Capítulo 7º da Carta da ONU [ permite que o CS autorize ações que vão de sanções econômicas e
diplomáticas a intervenção armada]. Em resumo, a Índia fugiu da questão central, escapou por uma
saída lateral e, afinal, na realidade, votou a favor da Resolução.
Esse voto foi inesperado tendo em vista a oposição da Índia à intervenções militares onde se
trate de resolver conflitos internos. Até há pouco tempo, a Índia teria se oposto com unhas e dentes a
qualquer movimento de intervenção militar estrangeira, na região disputada da Caxemira. Por que
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então a Índia assumiu essa posição não tradicional, contra certos princípios nacionais? Pode-se ter
como resposta: a Índia quer posicionar-se “do lado certo da história”, como diria a Secretária de
Estado Hillary Clinton. Em palavras claras, a Índia optou por se posicionar no eixo EUA-Israel-Arábia
Saudita-Qatar, na geopolítica do Oriente Médio.
Fonte:
INDIAN PUNCHLINE. http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=9&id_noticia=189032

32) Indonésia
A Indonésia foi colônia da Holanda até a Segunda Guerra, quando esse mesmo país foi ocupado
pelo Japão; após a capitulação japonesa, a Indonésia se declarou independente. Tendo em vista o
histórico de país colonizado até o século XX, faz da Indonésia um país extremamente dependente dos
países ocidentais, como também dos países que foram seus exploradores. A Holanda faz parte da
União Europeia e por isso votou a favor para uma intervenção na Síria, assim como a Indonésia.
A política mundial é feita de jogos de interesse; países como a Indonésia que não possuem
muita expressão econômica, e que devido ao histórico de colonização, precisam do apoio econômico
das potências; sendo assim, eles apoiam determinados países pra conseguir apoio financeiro e político.
Em novembro de 2012 O presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, conclamou a uma
invasão armada da Síria. Durante sua visita ao Reino Unido, ele declarou que seria absurdo enviar
outra missão de paz ao país.
Fonte: http://portuguese.ruvr.ru/2012_11_02/presidente-da-indonesia-apelou-a-invadir-siria/

33) Irã
O Irã destaca a prioridade de medidas políticas e uma estratégia para restaurar a paz na Síria,
reiterando também o repúdio a qualquer intervenção militar ou pretensão de solucionar a crise pela via
armada.
Ao falar em uma conferência sobre a situação no país árabe, o ministro iraniano de Relações
Exteriores, Alí Akbar Salehi, abordou seus colegas e outras personalidades a apoiar um processo de
diálogo nacional entre governo e oposição. "O diálogo é a única maneira para sair da crise atual na
Síria", enfatizou o chanceler persa diante de representantes de 30 países, que responderam a convite da
República Islâmica para participar de uma reunião com o tema "Denunciar a violência e o diálogo
nacional".
"O Irã é contra a matança de pessoas desarmadas e cidadãos por qualquer uma das partes",
destacou Salehi, para em seguida indicar que "desde o início da crise na Síria, Teerã sublinhou a
prioridade para a adoção de medidas pacíficas e políticas".
Salehi agregou também que o governo iraniano acredita que as demandas do povo "devem ser
atendidas e cumpridas no curso dos acontecimentos que estão ocorrendo" e defendeu a
implementação das reformas adotadas pelo governo do presidente Bashar al-Assad. O chefe do
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ministério de Relações Exteriores do Irã afirmou que todos os países que de algum modo jogam um
papel na crise "devem aceitar o fato de que as características políticas, demográficas e geopolíticas da
Síria são tais que fazem com que o diálogo político seja a única solução possível.
Salehi comentou que as sanções econômicas dos Estados Unidos, Europa e da ONU "não só são
inúteis para a Síria, mas que, além disso, trazem sofrimento maior ainda ao seu povo", por isso o Irã
mandou ajuda humanitária, como ambulâncias, equipamentos médicos e
Fonte:
PORTAL VERMELHO: http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=9&id_noticia=190789

34) Iraque
O anúncio do fim da guerra contra o Iraque feito pelos EUA em 2011, trouxeram várias
mudanças para o país do Oriente Médio. Os EUA se comprometeram a ajudar o Iraque na construção e
preparação de um exército, e as autoridades iraquianas autorizariam a exportação de petróleo.
"Vamos ter parcerias para a segurança regional. Assim como o Iraque se comprometeu de
não interferir em assuntos dos vizinhos, os outros devem respeitar a soberania do Iraque. Os Estados
Unidos manterão sua presença no Oriente Médio, e agora teremos mais recursos para investir no
Afeganistão, onde manteremos a luta contra a Al Qaeda", disse Barack Obama no anúncio do fim da
guerra.
Sabe-se, porém, que o governo iraquiano é composto pela minoria xiita, a mesma seita
islâmica do governo de Bashar al Assad. Por conta disso, existem vários questionamentos se o Iraque,
mesmo com parceria selada com o fim da guerra com os EUA, concederia apoio aos seus vizinhos, e
por conta disso, se tornaria aliado, assim como o Irã, do governo sírio.
"Mesmo que haja discordâncias entre os EUA e o Iraque quanto à Síria, tenho certeza de que
a posição de Al Maliki se baseia no que é melhor para o Iraque, e não porque há interesses iranianos
na questão", afirma Obama.
Um motivo que aponta essa convergência de interesses, seria que o governo iraquiano estaria
deixando que o Irã usasse de seu espaço aéreo para fornecer armamentos para a Síria; em relação a
esse fato, o governo dos EUA não se pronunciou, porém teme essa aproximação.
Fontes:
O GLOBO http://oglobo.globo.com/mundo/ira-envia-equipamento-militar-para-siria-atraves-do-iraque-dizjornal-6001578
FOLHA:http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1020150-apos-fim-da-guerra-obama-e-al-maliki-defendemsoberania-do-iraque.shtml

35) Israel
Por possuir historicamente uma disputa pela região fronteiriça Colinas de Golã, a qual gera
conflitos entre ambos os países desde que Israel possui controle sobre a maior parte da área, a
professora israelense da Universidade de Tel Aviv e também pesquisadora do Instituto para Estudos de
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Segurança Nacional (INSS), Benedetta Berti, ressalta que “Israel adotou uma posição passiva ante o
conflito uma vez que uma posição pró-rebeldes seria vista negativamente pelos próprios
revolucionários e porque não poderia adotar uma posição abertamente favorável em relação ao
governo Assad”.
Ainda de acordo com Benedetta Berti, a posição do país está mudando com o tempo.
Inicialmente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantinha uma posição neutra, pois
afirmava que qualquer posição tomada seria vista de forma negativa.
De fato, “a razão para isso é que Israel não tinha certeza.” E que era melhor lidar com um
regime já conhecido, “reconheciam o regime de Assad como inimigo, mas também que as fronteiras
estavam calmas desde os anos 70.” completou. Porém com os continuados ataques à população civil
da Síria e os massacres, Israel acaba por não considerar inteiramente que a troca de regime seria
negativa à longo prazo.
Desta forma o país tem, de forma diplomática, tentado dissuadir a Rússia de sua posição, e de
forma efetiva, permitindo que o auxílio humanitário passe por sua fronteira.
Fontes:
TERRA NOTICIAS: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI6047893-EI17594,00Para+analista+Israel+mantem+afastamento+estrategico+de+conflito+sirio.html

36) Itália
Em recente pronunciamento a Vice Ministrados Negócios Estrangeiros italiana, Marta Dassu,
declarou à Alexander Grushko, vice ministro do Exterior russo, que seu país toma a posição em
comum com a Rússia em relação ao caso sírio. Acreditando então numa resolução diplomática e no
sucesso do enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Branhimi, enviado em missão de paz
para mediação deste conflito.
A Itália apoia fortemente uma frente mais política, como solicitado por Di Paola, ministro da
defesa da Itália, em julho/2012, ao declarar que "Conselho de Segurança deve desenvolver uma ação
compartilhada e encontrar convergência para uma ação política".
Fontes:
DIARIO DA RUSSIA: http://www.diariodarussia.com.br/internacional/noticias/2012/09/13/italia-apoia-posicaorussa-sobre-a-siria/
REVISTA VEJA: http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/enviado-da-onu-para-siria-chega-ao-cairo-emmissao-de-paz
O REPORTER: http://www.oreporter.com/Italia-quer-postura-mais-forte-da-ONU-na-Siria,8303698970.htm

37) Japão
Assim como muitos países, o Japão também ordenou a retirada do Embaixador Sírio de
Tóquio, devido aos numerosos massacres que ocorriam no país, mas afirmou que não rompeu
completamente as relações diplomáticas com o mesmo, de acordo com o ministro de Relações
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Exteriores japonês, Koichiro Genba. Devido a isto a embaixada do Japão na Síria vem atuando na
Jordânia.
Fontes: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=2554519
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,turquia-e-japao-tambem-expulsam-diplomatassirios,879950,0.htm

38) Líbano
Em uma entrevista ao canal Manar TV, o chanceler libanês mostrou claro respaldo ao respeito
da soberania e integridade territorial da Síria, enfatizando tais aspectos defendidos pela Rússia no
Conselho de Segurança da ONU e outros fóruns mundiais.
De acordo com o titular, o Líbano está "mais comprometido com sua postura que antes", ainda
que destacasse que sua correção foi provada depois de um ano de crise no vizinho país. O Líbano,
afirmou Mansour, "nunca assistirá à conferência dos chamados Amigos da Síria", e a respeito,
esclareceu que "a relação do Líbano é com o Estado sírio e os acontecimentos que têm lugar ali não
significam que devamos ir demasiado longe e atuar ilegalmente".
O chanceler asseverou que seu país está a favor do diálogo entre os setores em conflito "como
base para solucionar a crise", e fez questão de lembrar que os países árabes não deve ter parcialidade
ou exercer pressões unicamente sobre o governo do presidente Assad.
"Não há outra via de saída a não ser o diálogo e a solução política", remarcou ao declarar que
a liderança síria tem respondido às demandas de reformas desde o mesmo começo da crise e está
também trabalhando nelas com a aprovação de leis e regulações.
Recordou, ademais, que o Líbano depende da Síria nos domínios econômico, comercial e
outros, daí que não possa aprovar as sanções aprovadas pela Liga Árabe contra Damasco, que se
alinham com a política de hostilidade de potências ocidentais.
Fonte:
PORTAL VERMELHO. http://www.vermelho.org.br/educacao/noticia.php?id_noticia=178932&id_secao=9

39) Líbia
A Líbia protagonizou recentemente sua própria luta contra a opressão de Kadafi. Após a queda
do mesmo o país encontra-se em uma forma de reconstrução política, sendo ainda instável, uma vez
que o governo não possui total controle da região e é intitulado como provisório.
Desta forma a posição inicial em relação à Síria é de identidade, devido a compreensão do povo
dos dois países, que viviam em opressão. O ato mais prático da Líbía foi a expulsão da missão
diplomática da iria em Tripoli, em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros líbio, Saad Elshlmani,
declarou “o povo líbio, que triunfou na sua revolução sobre a tirania e a ditadura, só podem apoiar o
povo oprimido da Síria (...) que está a luta pela liberdade”.
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Porém mais recentemente, tendo desenvolvido todos os massacres e sendo este país integrante
da Liga Árabe, leva-se em consideração a posição do último, que tenta uma resolução pacífica ao
enviar recentemente seu novo enviado em missão de paz, conjuntamente com a ONU, Lakhdar
Branhimi.
Fontes:
AGÊNCIA BRASIL: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-09-12/parlamento-libio-escolhe-hojeprimeiro-ministro-do-governo-provisorio
DIÁRIO DE NOTÍCIAS: http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2653414&seccao=%C1frica
TSF: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=2295488
CENTRO DE NOTÍCIAS ONU: http://www.onu.org.br/enviado-da-onu-e-da-liga-arabe-chega-na-siria-parareunioes-com-governo-oposicao-e-sociedade-civil/

40) Marrocos
Em julho de 2012 o embaixador Sírio foi expulso do país e as autoridades marroquinas
defendem a ideia de que ocorra uma transição democrática no país o quanto antes, para que não
ocorra dizimação de crianças e mulheres.
De acordo com nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores de Rabat "A situação
na Síria não pode continuar como está. Portanto, o Reino do Marrocos decidiu solicitar ao
embaixador da Síria que deixe o país e considerá-lo persona non grata”.
Em janeiro de 2012 o país defendia a posição da Liga Árabe de resoluções diplomáticas, ao
apresentar um projeto em conjunto com outros países, na ONU, pedindo renúncia do
presidente Bashar al-Assad.
Fontes:
CAMPO GRANDE NOTÍCIAS http://www.campograndenoticias.com.br/mundo/11815-governo-do-marrocosexpulsa-embaixador-da-siria-no-pais.html
ESTADÃO: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,marrocos-expulsa-embaixador-da--siria-em-rabat,901274,0.htm

41) Nicarágua
Em relação ao conflito na Síria, a posição do governo nicaraguense segue a linha de
argumentação de Rússia e China, prezando então pela não intervenção. O presidente Daniel Ortega é
contrário à guerra e diz sim às negociações e a paz; ademais, enfatiza que esse posicionamento de seu
país não se traduz em não comprometimento da Nicarágua para com a Síria, mas sim, que é necessário
que se busque uma solução para a crise, a fim de evitar que se instaure um estado de convulsão ainda
maior do que já se vem acompanhando.
Em documento sobre o debate geral da 67º Assembleia Geral das Nações Unidas, o Ministro
das Relações Exteriores da Nicarágua, Samuel Santos Lopez, dispõe que a Nicarágua condena
veementemente e admite como inaceitável os atos de terrorismo que vitimaram funcionários do
governo do presidente Assad, além da população síria como um todo.
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Outros argumentos utilizados por outras autoridades da Nicarágua para a não intervenção na
Síria, em distintos foros de discussão sobre tão importante assunto para o cenário internacional são:
respeito ao princípio da não intervenção postulado no artigo 2º da Carta da ONU (respeito à soberania
do Estado); a não é aceitabilidade da imposição de uma mudança de regime nesse país por meio da
força armada.
Fontes:
GENERAL DEBATE OF THE SIXTY-SEVENTH SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS,. :<http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/67/NI_en.pdf>
OUTRO LADO DA NOTÌCIA: <http://www.outroladodanoticia.com.br/inicial/30016-daniel-ortega-respaldaimpulso-de-dialogo-en-siria.html>.
NICARAGUA, REPORT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL ON SYRIA, 95 TH PLENARY MEETING –
GENERAL ASSEMBLY: <http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/02/nicaragua-report-of-humanrights-council-on-syria-95th-plenary-meeting-general-assembly.html>.

42) Nigéria
Nigéria, o país mais populoso da África, continua a viver o massacre de cristãos. A nação
divide-se entre um norte de maioria muçulmana e um sul com maior percentagem de cristãos. Há
muitos conflitos ao ponto de que em Agosto/2012, homens armados abriram fogo numa igreja
evangélica matando 19 pessoas. O incidente ocorreu na igreja „Deeper Life Bible Chuch‟. “Sim, posso
confirmar 15 mortes”, afirmou o porta-voz do governo do estado de Kogi, Jacob Edi. Entre os que
morreram no momento estava o pastor e quatro fieis morreram depois, em consequência dos
ferimentos, explica o tenente-coronel Gabriel Olorunyomi, chefe da Força de Tarefa Conjunta do
Estado de Kogi.
O grupo islâmico Boko Haram, já decretou a sua intenção de exterminar o cristianismo do país e
matou centenas de pessoas. Os membros deste grupo também atacam regularmente representantes do
Estado, principalmente a polícia e o exército. Algum tempo atrás atacaram o edifício da ONU na
capital do país, Abuja.
Um vídeo postado mostra Abubakar Shekau, chefe do grupo radical, a chamar Barak Obama de
„terrorista‟, e criticou a decisão do governo americano em acrescentar o seu nome à lista dos terroristas
procurados pelos Estados Unidos. No mesmo vídeo, o Boko Haram exige que o presidente da Nigéria,
Goodluck Jonathan (Cristão), se converta ao Islão ou renuncie ao cargo.
“Quando a maioria dos nigerianos votaram em Jonathan na eleição presidencial de 2011,
sabiam que estavam a eleger um cristão… como presidente, Jonathan é líder dos cristãos e dos
muçulmanos do país”, declarou Reuben Abati, o porta-voz da presidência. Ele afirma ainda que o
presidente classificou a exigência como uma tentativa de “chantagem” e que ninguém pode esperar
dele esse tipo de decisão. Segundo o presidente, o objetivo do grupo extremista é provocar uma crise
religiosa no país, na tentativa de desestabilizar o seu governo.
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Embora o Boko Haram tenha sido criado em 2002, a sua campanha violenta começou em
meados de 2009, depois que o seu fundador, Mohammed Yusuf, morreu sob custódia da polícia.
No início de 2010, o presidente Umaru Musa Yar‟Adua faleceu e o então vice-presidente
Jonathan assumiu a presidência e concorreu para a eleição no início de 2011.
Os objetivos declarados do Boko Haram, cujo nome significa “A educação ocidental é
proibida”, são impor a sharia (lei islâmica) como regra na Nigéria. Atualmente, os muçulmanos já
conseguiram fazer isso nos 12 estados do norte. Como somam 60% de toda a população, continuam a
exigir mais representatividade. Eles fizeram recentemente incursões armadas em aldeias cristãs e o
grupo já anunciou que os cristãos “nunca terão paz” se não aceitarem o Islão.
O secretário de Estado adjunto para assuntos africanos dos EUA, Johnnie Carson, disse que
existem “relatórios sobre os contactos e as relações crescentes entre membros do Boko Haram e outros
grupos extremistas da África, incluindo a al-Qaeda no Magreb Islâmico”.
Fonte:
RÁDIO MOÇAMBIQUE: http://www.rm.co.mz/index.php/noticias/mundo/3792-nigeria-grupo-islamico-exigeque-o-presidente-cristao-converta-se-ao-islao-ou-renuncie

43) Palau:
Em virtude de ter se tornado um Estado soberano tardiamente, pois, até 1994 – ano que foi
admitido nas Nações Unidas -, era um protetorado norte-americano, esse mesmo Estado não mantém
relações diplomáticas com muitos países, tendo em vista também, que Palau não possui relações
bilaterais com a Síria.
Porém, se tratando de um Estado membro da ONU, Palau tem de se posicionar frente aos
assuntos debatidos em Assembleia; para tanto, em relação à crise na Síria, posicionou-se
favoravelmente a uma intervenção da comunidade internacional para conter as violações de direitos
humanos cometidas pelo governo sírio, elencadas no debate, e posteriormente admitidas pelos Estados
favoráveis a essa intervenção.
Por ser um país de pequena expressão internacional, os interesses políticos de Palau estão
ainda atrelados aos EUA, em virtude de, mesmo independente do Estado norte-americano, estar
associado ao mesmo por conta do acordo “Compact of Free Association”.
Fontes:
REPUBLIC OF PALAU, U.S. Department of the Interior. <http://www.doi.gov/oia/reports/Chapter-6-Republicof-Palau.cfm>.
COUNTRIES WITH WHICH PALAU HAS DIPLOMATIC RELATIONS.:
<http://www.doi.gov/archive/oia/pdf/PalauDipRelations.pdf>.
REPUBLIC OF PALAU, U.S. Department of the Interior. <http://www.doi.gov/oia/islands/palau.cfm>.

44) Panamá
Em posicionamento oficial do Ministério das Relações Exteriores do Panamá sobre a crise na
Síria, o Governo Nacional reitera que governos deixam de ser legítimos quando esses perdem a
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capacidade de fornecer o bem comum para sua população, ou seja, deixam de garantir a eles que sua
integridade física e dignidade da pessoa humana sejam guardadas, sendo portanto, o governo de
Bashar Al Assad ilegítimo pelas incontáveis usurpações aos direitos humanos que vem ocorrendo em
seu país.
Em votação da Assembleia Geral sobre a Síria, de 3 de agosto de 2012, que objetivava discutir
o reestabelecimento da paz de modo a garantir ao povo sírio que os seus direitos como pessoa humana
sejam guardados e acabar com a violência, o Panamá apoiou essa intervenção da comunidade
internacional, tendo em vista que os debates se deram sobre todos os assuntos que divergiam sobre a
Síria.
Fontes:
MINISTÈIRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO PANAMÁ.
<http://www.mire.gob.pa/noticias/2011/08/20/posicion-de-panama-con-respecto-la-situacion-en-la-republica-desiria>.
ONU: http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11266.doc.htm>.

45) Paquistão
No dia 9 de agosto de 2012 o Paquistão entrou formalmente para o grupo dos países que
rejeitam uma intervenção estrangeira na Síria. A decisão aconteceu no encontro consultivo sediado
pelo Irã e observado por representantes de diversos países, entre os quais China e Rússia.
Quer a decisão tenha vindo do resultado da cooperação com o Irã para aumentar o controle
regional sobre as relações exteriores e recursos energéticos, quer seja resultado do veto chinês às
resoluções apresentadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Síria, a posição
paquistanesa agora é clara. Se antes o Paquistão não expunha claramente sua posição, agora o faz.
Embora tenha tomado o lado de governos que têm relações próximas ao seu, o Paquistão em
oportunidades anteriores chegou a acenar com a possibilidade de aliar sua posição à ocidental,
chegando a votar em uma ocasião sobre punições à Síria no mesmo lado de países como os Estados
Unidos. Além disso, a Liga Árabe (representada, no caso, especialmente pela Arábia Saudita) também
é interessada no assunto e exercia pressão sobre o Paquistão para que ele apoiasse os interesses da
Liga. Interesses esses que eram favoráveis à intervenção na Síria e à mudança de regime no país.
O Paquistão via-se, portanto, numa situação complexa em que não tinha necessidade de
exprimir sua posição de forma clara e buscava conciliar os interesses diversos. Entretanto havia
interesses e pressões externas para uma tomada efetiva de decisão desde países contrários à
intervenção, com interesses no Paquistão e boas amizades, como os governos iraniano e chinês, até
países (ou organizações) favoráveis à intervenção e mais distantes como os ocidentais ou próximos
como a Liga Árabe. Esses interesses, em suma, mostraram-se fundamentais para a tomada de posição
paquistanesa.
Fontes:

74

DECIPHERING THE POSITION OF INDIA, PAKISTAN ON SYRIA. POLITACT,:
<http://politact.com/analysis-of-perception-and-perspective/deciphering-the-position-of-india-pakistan-onsyria.html>.
EXPERTS EXTOL PAKISTAN‟S SYRIA POLICY. NATION: <http://www.nation.com.pk/pakistan-newsnewspaper-daily-english-online/editors-picks/12-Aug-2012/experts-extol-pakistan-s-syria-policy>. Acesso em:
31 out. 2012.

46) Paraguai
Paraguai e Síria têm a semelhança de ambos estarem suspensos de Organizações Regionais: o
Paraguai, do Grupo de Alto Nível da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e também do
Mercado Comum do Sul ( MERCOSUL ), isto devido à crise política que resultou no repentino
impeachment do ex-presidente Fernando Lugo. A Síria encontra-se suspensa da Liga Árabe, ato que
visa pressionar o governo de Damasco para que coloque fim à sangrenta repressão. Observa-se, então,
grande fragilidade política que o Paraguai enfrenta devido ao dito impeachment, que resulta no
isolamento políico por parte de outros países da América do Sul. Dando ao governo paraguaio
grandes preocupações com a política interna, e mais focada regionalmente, e tomando decisões
cautelosas em relações exteriores mais distantes.
Apesar, de o Paraguai ter fortes ligações econômicas com Brasil, Argentina e EUA, muitas vezes
tomou decisões autônomas no âmbito das organizações internacionais. Com a mudança de governo e a
falta de publicações oficiais sobre o assunto, a mudança de política externa paraguaia ainda é difícil de
ser prevista.
Fontes:
http://blogdofavre.ig.com.br/2012/07/paraguai-forca-mudanca-na-politica-externa/
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20570http://www.cartacapital.com.br/i
nternacional/senado-paraguaio-destitui-lugo-e-golpe-relampago-e-consolidado/

46) Polônia
A Polônia é um membro da União Europeia, e como tal, toma-se a posição da mesma como
geral. A União Europeia vem aplicando sanções contra a Síria para pressionar o país ao fim do
conflito. E oferece apoio ao novo enviado da ONU e da Liga Árabe para mediação do conflito.
Os ministros da UE também apoiam uma transição democrática no país, com estabelecimento
de um novo governo representativo que respeite os direitos e as minorias éticas.
Fonte:
ESTADÃO http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ue-estuda-mais-sancoes-contra-siria-eira,927696,0.htm
DIÁRIO DE PERNAMBUCO
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/mundo/2012/09/08/interna_mundo,395331/uniao-europeiaem-consenso-sobre-novas-sancoes-a-siria.shtml
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47) Portugal
Portugal rejeitou em Julho/2012, no Conselho de Segurança o principal argumento da Rússia e
da China no veto à resolução dos países ocidentais sobre a Síria. Apresentado pelo Reino Unido, e
subscrito por Portugal, Alemanha e Estados Unidos, o projeto de resolução teve votos favoráveis de 11
membros do Conselho de Segurança, as abstenções de África do Sul e Paquistão e o voto contra da
Rússia e da China, que defenderam que a ameaça de sanções abria caminho a uma intervenção militar
no país.
Para o embaixador de Portugal junto da ONU, Moraes Cabral, o texto “excluía claramente
qualquer possibilidade de intervenção militar”. O diplomata ainda disse que :“Ao contrário do que
alguns argumentaram, a imposição de sanções na eventualidade de incumprimento continuado não
seria automática, requereria outra resolução do Conselho de Segurança”.
O projeto renovava o mandato da missão de observadores da ONU para a Síria (UNSMIS) por
45 dias e ameaçava aplicar sanções, caso o governo sírio não deixe de usar armas pesadas e não retire
dos centros populacionais no prazo de dez dias. A intervenção do diplomata português foi mais
moderada que a de outros pares ocidentais, sobretudo da embaixadora norte-americana.
Susan Rice considerou o veto duplo “ainda mais perigoso e deplorável” do que os anteriores,
em Outubro de 2011 e Fevereiro de 2012 . Após a votação, o embaixador português sublinhou que a
violência tem tendência a agravar-se e que as forças armadas sírias continuam a usar
«indiscriminadamente tanques, artilharia pesada e helicópteros» contra populações civis.
Lamentou “não tenha sido possível” manter uma pressão “unida, sustentada e eficaz” do
Conselho de Segurança “sobre todas as partes e as autoridades sírias, em particular, à luz das
responsabilidades primárias que tem no plano Annan”.
Fontes:
SOL INTERNACIONAL: http://sol.sapo.pt/inicio/Politica/Interior.aspx?content_id=54787

48) Reino Unido
O Reino Unido juntou-se aos Estados Unidos no aviso a Síria de que um eventual uso de armas
químicas por parte do regime de Bashar al-Assad contra a rebelião na Síria irá forçar Londres a
“reavaliar a abordagem” ao conflito que assola o país
Este aviso surgiu após o primeiro-ministro britânico, David Cameron, ter conversado ao
telefone com o Presidente norte-americano, Barack Obama,– tendo ambos concordado que “o uso ou a
ameaça de recurso a armas químicas é completamente inaceitável e obrigará” a essa reavaliação.
Um relatório recente, que agrega informações dos serviços secretos turcos, de países árabes e
ocidentais, estima que o arsenal de armas químicas da Síria ronda as mil toneladas, incluindo gás
mostarda e gás sarin, armazenadas em 50 cidades do país. A CIA crê que o programa químico sírio
está a ser desenvolvido há vários anos e que este armamento pode ser lançado por aviões, mísseis
balísticos e rockets de artilharia.
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Cameron e Obama mantiveram conversações ontem à noite também como o Presidente francês,
François Hollande, em que debateram “a forma de reforçar o apoio que já está a ser dado à
oposição” ao regime de Damasco e como “ajudar um potencial governo sírio de transição após a
inevitável queda de Assad.
OPOSIÇÃO CHINESA: Para a China – que se tem mantido contra todas as possibilidades de
uma intervenção militar internacional na Síria – o argumento das armas químicas está a ser usado
pelas potências ocidentais como uma “desculpa” para justificar essa mesma intervenção. A agência
noticiosa estatal chinesa Xinhua avaliou mesmo que os comentários de Obama foram “perigosamente
irresponsáveis”, que vão agravar o conflito e reduzir as hipóteses de uma resolução política para a
crise na Síria.
Fontes:
PPÚBLICO http://www.publico.pt/Mundo/reino-unido-juntase-no-aviso-a-siria-sobre-recurso-a-armas-quimicas1560108

49) Rússia
A Rússia, juntamente com a China, ambas membros permanentes do CS, revela-se como um
dos maiores opositores a intervenção na Síria e ameaça vetar qualquer tipo de resolução mais
opressora.
De acordo com Marcus Vinicius de Freitas, professor de relações internacionais da FAAP, a
relação comercial que os dois países, que compõem o grupo dos BRICs, mantêm com a Síria
corresponde a uma peça importante para o índice de exportações. Após o término dos 90 dias de prazo
que tinha para encontrar uma resolução para o conflito, Kofi Annan, o emissário da ONU, visitou o
presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro de relações exteriores do país, Sergei Lavrov, para
buscar acordo que seja viável a todos os envolvidos. Para Lavrov, a hipótese mais interessante é que a
comunidade internacional pressione os próprios sírios para que cheguem a um acordo, descartando
qualquer intervenção violenta. Além disso, o diplomata reforça que o país não apoia a onda de
violência promovida por Bashar El Asad.
Contudo se deve destacar que na década de 70, a União Soviética estabeleceu um acordo com a
Síria para ter uma base marítima no porto Tartus. Desta maneira, os soviéticos não precisariam se
preocupar caso entrassem em qualquer conflito bélico com um país da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), e tal acordo ainda é vigente e já dura mais de 40 anos.
Além disso, o especialista avalia que a Rússia é um potencial fornecedor de armas militares para
os sírios. "Os russos tem investimentos na Síria, reforçando que o país não apoie nenhuma
intervenção. É importante, porém, dizer que a Rússia não apoia a onda de violência contra os civis.
Apenas quer que a solução seja tomada internamente".
OUTRA PERSPECTIVA:
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Ao apoiar Damasco, o Kremlin diz ao mundo que nem a ONU ou qualquer outro grupo de
países tem o direito de dizer quem pode ou não governar um Estado soberano. Olhando sob este
ângulo, a posição russa ganha novo significado
Desde a queda de Slobodan Milosevic em 2000, e especialmente depois da "Revolução Laranja"
de 2004 na Ucrânia, a liderança russa é obcecada com a idéia de que os EUA e a União Europeia
arquitetam a queda dos governos que, por algum motivo, julgam inconvenientes.
Fontes:
BBC BRASIL http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/07/120716_analise_siria_russia_rc.shtml
JORNAL
BRASIL ECONOMICO http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/por-questoes-comerciais-russiamantem-apoio-a-siria_119513.html
http://www.forte.jor.br/tag/siria/

50) Síria
A Guerra Civil Síria (às vezes referida como Revolta Síria ou ainda Revolução Síria é um
conflito interno em andamento na Síria, que começou como uma série de grandes protestos populares
em 26 de janeiro de 2011 e progrediu para revolta armada em 15 de março de 2011, influenciados por
outros protestos simultâneos na região. As manifestações populares por mudanças no governo foram
descritas como "sem precedentes". Enquanto a oposição alega estar lutando para destituir o presidente
Bashar al-Assad do poder para posteriormente instalar uma nova liderança mais democrática no país, o
governo sírio diz estar apenas combatendo "terroristas armados que visam desestabilizar o país".
O presidente da Síria, Bashar al Assad, afirmou em janeiro de 2013, que sua missão é somente
"defender a Síria de seus inimigos", no conflito que definiu como algo "nunca visto" na região. Em seu
primeiro discurso à nação em cinco meses, Assad afirmou que por trás das milícias rebeldes está a
ideologia da rede terrorista internacional Al Qaeda e disse que existe um plano exterior para
fragmentar o país.
O líder agradeceu a China, a Rússia e o Irã por manterem-se firmes e "lutar contra a
ingerência" dos países ocidentais e árabes que, para o líder, participam do "complô internacional"
contra a Síria.
Assad defendeu novamente a resposta militar contra os "terroristas", já que em sua opinião "os
que falam apenas de uma solução política para o conflito ou são ignorantes ou utilizam a mesma
linguagem que os criminosos". "Estamos em uma situação de guerra, em todo o significado da palavra,
contra um inimigo exterior", afirmou antes de ressaltar que "defender o país é uma opção legítima e
legal".
Acusou os insurgentes de não serem opositores, mas "terroristas" que atendem a interesses
estrangeiros, o que transforma a guerra em "um conflito externo e uma ocupação política".
"Manteremos diálogo com qualquer um que discorde enquanto seus princípios estiverem baseados no
patriotismo e não quiserem vender o país a seus inimigos", afirmou.
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Além dos problemas internos, a Síria enfrenta celeumas com outros países. Israel é acusado
pelo ditador sírio, Bashar al-Assad, por bombardear um complexo militar sírio no Líbano. O
embaixador sírio no Líbano, Ali Abdul Karim Ali, diz que seu governo pode tomar “uma decisão
surpreendente” para responder ao ataque. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que
qualquer agressão à Síria resultará em “graves consequências” para Israel. A Rússia também condenou
o ataque, afirmando que um agressão não-provocada contra um país soberano “fere gritantemente a
Carta das Nações Unidas”.
A situação na fronteira da Turquia com a Síria também está cada vez mais perigosa. A
artilharia turca respondeu com uma bateria de fogo a mais uma série de morteiros disparados do lado
sírio contra o seu território. Em consequência das sucessivas agressões, que haviam começado na
semana anterior, o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayip Erdogan, convocou o povo turco para
se preparar para a guerra.
Alguns canais da imprensa internacional afirmam que: o fator curdo é o que move a Turquia
rumo à Síria. Os curdos (etnia com histórico de conflitos com a Turquia), alojado na região de
fronteira entre os dois países, causa severas preocupações ao governo turco, e uma guerra poderia
ajudar a solucionar essas preocupações. Nos últimos dois meses, o governo turco vem demonstrando
uma grande apreensão pela crescente influência dos curdos no norte da Síria, onde eles já controlam e
influenciam algumas localidades.
A Síria acusa a Turquia de estar apoiando o Exército Livre da Síria, o principal grupo opositor
ao Presidente Bashar al-Assad, não porque deseja vê-lo simplesmente longe do poder, mas para que
possa assumir total controle sobre a região de fronteira entre os dois países.
Fontes:
http://revistaepoca.globo.com/Mundo/noticia/2013/01/no-primeiro-discurso-em-cinco-meses-assad-diz-quequer-defender-siria-de-seus-inimigos.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/04/18/bashar-assad-resignation-syria-protest_n_850657.html
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/turquia-x-siria-os-proximos-capitulos-da-crise-diplomatica
http://revistaepoca.globo.com/Mundo/noticia/2013/01/israel-volta-ao-ataque-na-hora-certa.html

51) Togo
O Ministro das Relações Exteriores e Cooperação da República Togolesa, Elliott Ohin, acusou
tanto o governo de Bashar al-Assad quanto os rebeldes sírios de violarem direitos humanos. Ele
entende que ambos os lados devem ser responsabilizados de acordo com as leis internacionais
humanitárias, por violações comprovadas e também por ambos faltarem com a responsabilidade de
proteger os civis, acrescentando que o Conselho de Segurança deve se fazer forte e inequívoco ao
transmitir essa ideia.
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No mês de julho de 2012, Togo foi um dos países que votaram a favor da imposição de
sanções contra o presidente sírio caso ele não pare com o uso de armas pesadas. Entretanto, a
resolução foi vetada por Rússia e China. Elliott Ohin afirmou que a comunidade internacional precisa
ser mais ativa na tragédia síria através de ajuda material e financeira aos refugiados sírios na Turquia,
Líbano e Jordânia. Ele falou que os países vizinhos da Síria não devem estar sozinhos ao carregar o
peso de abrigar os refugiados, reforçando o seu pedido para ajuda humanitária. Ele insistiu na abertura
de corredores para ajudar pessoas em necessidade e na proteção dos trabalhadores internacionais que
praticam ações humanitárias perigosas em prol dos refugiados.
No mês de agosto de 2012, Elliott Ohin criticou a incapacidade do Conselho de Segurança em
conseguir encontrar uma solução para o caso da Síria. O Ministro também insistiu que uma solução
militar não seria a mais adequada ao conflito, e sim, uma solução política, na qual a ONU deve estar
sempre engajada e mostrando apoio inequívoco, segundo ele. Ainda, reforçou que a crise síria deve ser
submetida às regras convencionais de resolução de conflito, ressaltando que o diálogo e a
reconciliação não podem ser adiados por muito tempo. Sublinhou que a luta deve parar para que se
possa iniciar um diálogo, que deve incluir todas as partes no conflito.
Fontes:
http://www.istoe.com.br/reportagens/222796_RUSSIA+E+CHINA+VETAM+SANCOES+DA+ONU+CONTR
A+SIRIA+PELA+3+VEZ
http://www.untogo.org/News/Crisis-in-Syria/No-other-issue-but-the-political-one
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10752.doc.htm

52) Turquia
Um dos países que possui fronteira com a Síria, razão pela qual abriga grande parte dos
refugiados do país, cerca de 80 mil. E também mantém uma relação instável com o país, possuindo
tropas na área fronteiriça.
O presidente dos EUA e o premiê da Turquia mantém uma posição em comum em relação à
Síria, temerosos das violências cometidas para com seu próprio povo. Ambos querem trabalhar uma
transição democrática na Síria. Devido â ameaça fronteiriça a Turquia acusa Assad de fornecer armas
para os insurgentes do grupo curdo PKK, que luta contra as tropas do governo no sudeste turco há
quase três décadas, e levantou a possibilidade de uma intervenção militar na Síria caso o grupo vire
uma ameaça.
Fonte:
O GLOBO: http://oglobo.globo.com/mundo/premier-turco-diz-que-siria-se-tornou-um-estado-terrorista-6000848
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2012/07/eua-e-turquia-tentam-acelerar-transicao-na-siria-diz-casabranca.html
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53) Tuvalu
Tendo em vista a situação política de Tuvalu, que se dá como uma monarquia constitucional,
com a rainha Elizabeth II como chefe de estado, representada por um Governador-Geral, que é
nomeado por sugestão do primeiro-ministro. Onde o parlamento, denominado Fale I Fono, tem 15
membros eleitos para mandatos de quatro anos. Os deputados elegem um primeiro-ministro. Embora
não haja partidos políticos e as campanhas eleitorais sejam feitas com base em relações pessoais ou
familiares a população as levam a sério. Deve-se analisar a forte ligação entre Tuvalu x Reino Unido,
onde se reafirma as posições de necessidade de proteger os sírios de fortes agressões. Além do Reino
Unido, Tuvalu depende também de país próximos como Austrália e Nova Zelândia. Sobre a
associação de Tuvalu em Organizações Internacionais, esse país mantém uma política independente,
mas geralmente pró-ocidental estrangeira.
Fontes:
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/16479.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Tuvalu
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-16340072

54) Uruguai
Conforme relatado pelo site do Ministério das Relações Exteriores, o Governo do Uruguai
expressou uma enérgica condenação dos ataques armados en Houla na Síria, que matou dezenas de
pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças, bem como centenas de feridos.
O comunicado relata: "Como afirmado por diversas autoridades, tais como as Nações Unidas e
foi reafirmado pelo Conselho de Segurança, em 27 de Maio, este ataque é uma violação do direito
internacional por parte do governo Síria, bem como uma violação dos seus compromissos no âmbito
dos esforços empreendidos pelo Enviado Especial das Nações Unidas e da Liga Árabe, Kofi Annan”.
O país reafirma a sua convicção de que o Plano de seis pontos proposto por Kofi Annan e
aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, é agora a única maneira de avançar para uma solução
negociada que preserve a paz, estabilidade política e garante o respeito pelos direitos humanos na
Síria, no sentido de cessarem todas as formas de violência e de buscar uma solução para o conflito
através da Síria meios pacíficos. O Uruguai também adere às expressões de solidariedade com as
vítimas destes atos desprezíveis e suas respectivas famílias.
Fontes: PRESIDENCIA, REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY:
http://presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/r
elaciones-exteriores-siria-houla

55) Venezuela
O país apoia as posições da China e da Rússia. Venezuela defende o respeito à Soberania da Síria
e uma busca pela resolução pacífica do conflito, buscando a paz na região sem intervenção eterna.
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Conforme declarado pelo vice-ministro do Exterior, Temir Porras, "compartilhamos com a Rússia o
respeito à soberania e autodeterminação dos povos, a condenação às agressões militares como
mecanismo para impor situações nos países”.
Em uma votação da resolução da ONU sobre uma interferência interna no país, o embaixador da
Venezuela, Jorge Valero, declarou "não é objetiva e constitui em uma intervenção nos assuntos
internos de um Estado soberano e independente". E o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, defende
a resolução pacífica. O país também faz parte do Movimento dos Países Não Alinhados e em reunião
recente apoiou a instauração de um grupo de contato para solucionar a crise na Síria.
Fontes:
PORTAL VERMELHO: http://www.vermelho.org.br/confecom/noticia.php?id_secao=7&id_noticia=192491
CEBRA PAZ: http://cebrapaz.org.br/site/todas-as-noticias/674-russia-e-venezuela-defendem-respeito-asoberania-siria.html
DN NOTÍCIAS: http://www.dnoticias.pt/actualidade/mundo/338197-venezuela-apoia-posicao-da-russia-e-dachina-em-relacao-a-siria

 O CASO DE SAKINEH ASHTIANI (Conselho de Segurança das
Nações Unidas)
Histórico do caso:
Sakineh Mohammadi Ashtiani, 45 anos, é uma cidadã iraniana, mãe de dois filhos, que
ficou conhecida internacionalmente após ser sentenciada à morte por lapidação
(apedrejamento). Tudo teve início em maio de 2006, quando Sakineh foi condenada a 100
chibatadas, conforme a lei islâmica, por ter mantido relações “ilícitas” com dois homens após
a morte de seu marido.
Das 100 chibatadas a mulher recebeu como pena 99, por “senso humanitário” do juiz.
Em setembro do mesmo ano, o processo foi novamente aberto, quando outro tribunal julgou
um dos homens envolvidos na morte do marido da iraniana. Nesse segundo julgamento,
Sakineh foi condenada à morte por lapidação, por ter cometido adultério durante o casamento
e por ter participado do assassinato de seu marido.
A respeito desse último julgamento, há diversas controvérsias. Essas acusações a
respeito do homicídio foram retiradas posteriormente, mas a incriminação sobre o adultério
foi mantida, uma vez que a própria iraniana confessou tal ato. Há rumores, entretanto, que a
confissão de Sakineh foi feita sob coação. Sakineh alega ter sofrido uma barreira linguística,
uma vez que não compreendia a língua farsi, utilizada no julgamento (Sakineh falava turco).
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Segundo os jornais, os juízes a condenaram com base no "conhecimento do juiz" ou
convicção de culpa, uma vez que não possuíam provas legais. O Supremo Tribunal Federal do
Irã confirmou a sentença de morte de Sakineh em 27 de maio de 2007. Nesse período, ela
havia esgotado todos os recursos legais e judiciários, podendo ser executada a qualquer
momento.
Em 13 de junho de 2007, o advogado dela, Mohammad Mostafazi, um iraniano,
proeminente ativista de direitos humanos, postou uma mensagem em seu blog, afirmando que
Sakineh poderia, nos próximos dias, ser enterrada até o peito e apedrejada até a morte. Após a
postagem, os filhos de Sakineh, com idades entre 17 e 22, enviaram uma carta às
organizações de direitos humanos, incluindo o Comitê Internacional Mina Ahadi Contra
Apedrejamento a fim de tornar o caso conhecido internacionalmente.
A partir de então, inicia-se em todo o mundo
uma campanha contra a decisão do Supremo Tribunal
Federal do Irã. O mundo e a opinião pública estavam
voltadas para Sakineh e para o Irã. A campanha movida
pelos seus dois filhos resultou no adiamento da
execução de Sakineh Ashtiani, mas a pena de morte não
foi suspensa. Houve protestos contra a sentença em Londres e Washington, entre outras cidades.
Apelos pelo cancelamento da sua execução foram emitidos pela Anistia Internacional e pela
Human Rights Watch, bem como por várias celebridades e líderes mundiais. Atualmente,
Sakineh Ashtiani está presa e aguardando ser sentenciada.
2.1

O apedrejamento e a lei islâmica
Antes de entender a lei islâmica, definiremos a lapidação: a lapidação ou apedrejamento é

uma forma de execução de condenados à morte. Durante seu processo, o réu é enterrado até a
altura do peito e golpeado com pedras, até a sua morte. Como uma pessoa pode suportar golpes
fortes sem perder a consciência, a lapidação pode produzir uma morte muito lenta.
A Sharia é a lei islâmica, ou seja, o código de leis que rege a vida das pessoas dentro do
Islã. A sharia é mais do que apenas um “lista de regras” para se seguir, ela influencia totalmente
a vida de um ser humano. Sendo assim, tudo o que está na Sharia vem do Qu‟ran ou da Sunnah
(o Qu‟ran é o livro sagrado e a Sunnah é o seu complemento).
De acordo com a lei islâmica, o apedrejamento é uma pena contra homossexuais e contra
quem pratica o adultério, podendo ser aplicada tanto a homens quanto a mulheres. Para o
islamismo, o adultério é considerado crime grave. Segundo o artigo 106 do código, as pedras não
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podem ser grandes o suficiente para matarem a pessoa em um ou dois golpes, nem muito
pequenas. O artigo 105 da lei iraniana, no entanto, prevê que uma pessoa pode ser condenada por
adultério com base na “intuição” ou “conhecimento” do magistrado responsável pelo caso.
As mulheres só podem ter relações dentro do casamento, mesmo após a morte de seu
marido. Assim, se uma mulher se relacionar com outro homem, e ainda não for casada com
ele, mesmo sendo viúva, como Sakineh, estará cometendo o crime de adultério.
Em diversos países, a pena é raramente aplicada pelo Estado, o que não significa que
pessoas não sejam apedrejadas até a morte. Encorajadas pela Sharia (lei), comunidades
aplicam o apedrejamento como uma forma de fazer justiça com as próprias mãos, e mulheres
que, por vezes não são levadas a julgamento, morrem em silêncio, muitas vezes pelas mãos
dos homens da própria família.
- E o Corão?
Apesar de não haver menção ao apedrejamento no Corão – que estipula a pena de cem
chibatadas ou de prisão perpétua para adúlteros – defensores desse tipo de condenação
afirmam que ela está no Hadith, uma compilação sagrada de leis, lendas e histórias sobre
Maomé e, por isso, faz parte da Sharia, a lei muçulmana. Entretanto, não há consenso dentro
da comunidade islâmica sobre a validade da prática da lapidação.

ALGUMAS QUESTÕES A SEREM DEBATIDAS
 A lei interna do Irã fere os Direitos Humanos? O Irã faz parte de alguma Organização
Internacional de Direitos Humanos? Está infringindo suas normas?
 O Irã deve ser pressionado a mudar suas leis internas ou a soberania e as diferenças
culturais devem ser respeitadas?


A ré, Sakineh Ashtiani foi justamente julgada? O que deve acontecer com ela?

 Os filhos da ré afirmam ter dificuldades de expor o caso da mãe para o mundo, devido
às restrições das mídias no Irã. Caberia uma sanção a favor da liberdade de expressão
no país?


Um relator especial deve ser enviado ao país para investigar as denuncias de Direitos
Humanos?



Os países devem sancionar o Irã através da proibição de importações, exportações e
investimentos ou com a exigência do pagamento de dívidas?

 Qual outro tipo de medida poderia contribuir para diminuição das violações de
Direitos Humanos no Irã?
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POSICIONAMENTO DOS PAÍSES
1) África do Sul
Apesar de existirem casos de apedrejamento na África do sul, eles estão muito mais ligados a
casos isolados do que a uma cultura do uso dessa punição. Cabe ressaltar também que o país é o mais
desenvolvido de seu continente, e apesar de possuir na história grandes problemas relacionados a
direitos humanos (apartheid, racismo), consegue hoje respeita-lo razoavelmente.
As relações entre a África do Sul e o Irã são diplomáticas, com respeito pela África do Sul à
soberania do Irã em questões como armamento nuclear e direitos humanos. Também cabe apontar um
grande alinhamento da África do Sul com a diplomacia brasileira de apoio ao Irã em casos delicados.
Fontes: http://allafrica.com/stories/201210110735.html
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,entrevistabrics-rejeita-sancaounilateral-ao-ira-africa-dosul,107640,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u721373.shtml

2) Alemanha
Após a 2ª Guerra Mundial, a Alemanha tornou-se cada vez mais um parceiro comercial
fundamental do Irã. Porém as relações começaram a mudar em 2005, a cerca sobre o programa nuclear
iraniano e o impasse entre o Irã e a União Europeia. A Alemanha tenta impedir que o Irã desenvolva
seu programa nuclear, usando seu próprio exemplo como advertência do que pode acontecer.
A Alemanha, assim como os países da União Europeia, querem um Irã mais estável na região
do Golfo Pérsico, para ampliar laços políticos e econômicos. Por isso, exigem mudanças no Governo
Iraniano, como a reforma política, econômica e legislativa no país, contudo, por enquanto essas
mudanças não ocorreram. Um fator que também atrapalha o estreitamento dos laços é a lei Iraniana,
que é muito diferente da Ocidental, e os Diretos Humanos que não são levados em conta nos
julgamentos do país Iraniano. No caso do apedrejamento, a Alemanha exigiu uma postura mais dura
da União Europeia, para impedir a execução da sentença de morte da Sakineh.
A Alemanha teve um problema diplomático com Irã envolvendo o caso. Dois jornalistas
alemães que estavam tratando do caso Sakineh foram presos no Irã. Autoridades iranianas afirmam
que os jornalistas estavam com o visto de turista e não de jornalistas. O ministro de relações exteriores
alemão está negociando a pena dos presos.
Fonte: http://www.globalpost.com/dispatch/asia-pacific/110219/iran-germany-journalists-stoningsakineh-mohammad
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3) Azerbaijão
A relação entre Azerbaijão e o Irã sempre foi tensa, e se deteriorou ainda mais a com a crescente
cooperação militar entre o Azerbaijão e Israel (que tem problemas com o Irã). A tensão entre os países
também aumenta a perspectiva de inquietação entre as mais de 20 milhões de pessoas de etnia
azerbaijana que vivem no Irã. Essas pessoas por sofrerem repressão política pelo governo do
Azerbaijão, e pela falta de oportunidades econômicas, especialmente para os jovens, faz com que eles
adotem o fervor religioso das autoridades teocráticas do Teerã no Irã. Entre os Azerbaijanos que
vivem no Irã, encontra-se Sakineh, a condenada ao apedrejamento (lapidação). Sakineh foi condenada
em 2006 por homicídio e cumpre a pena numa prisão no leste do Azerbeijão, como ela era casada com
um iraniano, o Irã também concordou com a pena, pois ela confessou o crime de homicídio e logo
após, constataram adultério.
O Governo do Azerbaijão, em meio às críticas internacionais, manteve a sua decisão e afirmou:
“Não há pressa. Estamos esperando para ver se podemos realizar a execução de uma pessoa condenada
por apedrejamento ou enforcamento.” Segundo o chefe de Estado do Azerbaijão, a acusação de uma
mulher casada manter um relacionamento ilícito exige um castigo de apedrejamento.
Fontes:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/49443-tensoes-aumentam-na-fronteira-do-azerbaijao-com-oira.shtml
http://oglobo.globo.com/mundo/ira-estuda-enforcar-sakineh-como-pena-por-adulterio-3513042

4) China
As relações Sino-iranianas remontam aos tempos antigos, quando os dois impérios ligavam-se
através da “rota da seda”, permitindo o escambo não só econômico, mas cultural, científico e até
mesmo linguístico, cujas relações se prolongam até hoje. O rápido crescimento verificado na China,
que é hoje o segundo maior consumidor de petróleo e derivados no mundo, levou-a a tentativa de
garantir e diversificar as fontes de sua energia por meio de tratados com todo o oriente médio,
especialmente o Irã. Os dois países são parceiros e também possuem similaridades na justiça, pois
levam em consideração a cultura, sendo que cada um dos países estabelece sua forma de condenação
baseada na sua ancestralidade.
A China no que diz respeito aos diretos humanos, não se pronuncia muito, pois a lei local
geralmente é invocada para defender os princípios do povo e seus métodos “contraditórios”. No caso
do Irã, não se pronunciou, pois além de também promover leis singulares, são países parceiros e a
China se opondo, causaria falhas na relação.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_the_People's_Republic_of_China
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5) Colômbia
Embora a Colômbia e o Irã tentem estreitar relações comerciais, essas são historicamente tensas,
devido aos laços do Irã com a Venezuela, que possui desavenças com a Colômbia.
Ao contrário de alguns países latino-americanos, o governo colombiano se opõe ao do Irã por
razões ideológicas relacionadas ao apoio do Irã para movimentos terroristas, pois em seu território a
Colômbia sofre com grupos terroristas como a FARC. Entre 2001 e 2008, as autoridades colombianas
detiveram várias pessoas por suspeita de ligações com o Hezbollah. No entanto, os dois países mantêm
relações diplomáticas oficiais. No caso do apedrejamento a Colômbia não se pronunciou, mas
usualmente segue as decisões americanas.
Fontes:
http://colombiareports.com/colombia-news/news/14865-colombia-iran-meet-to-improve-ties.html
http://www.sldinfo.com/countering-iranian-influence-in-latin-america/
http://portal.pps.org.br/portal/showData/190471

6) Estados Unidos
A posição internacional dos Estados Unidos frente ao caso é de total repúdio. Conjuntamente
com o Reino Unido na linha de frente dos protestos contra o apedrejamento no caso especifico da Sra.
Ashtiani e demais.
Em Washington, em 2010, o porta-voz do Departamento de Estado Americano descreveu o
apedrejamento como um ato barbárico e abominável e adicionou que as autoridades americanas
condenam os mais fortes termos o uso e a prática do apedrejamento em qualquer local como uma
forma de tortura legalizada. Sendo assim, a partir das declarações pelos representantes americanos,
fica clara a busca americana pela defesa dos direitos humanos e indignação frente ao caso.
Em outra declaração de agosto de 2010 a Secretária de Estado Hillary Clinton, afirmou que os
EUA estão profundamente preocupados, pois o Irã continua a negar aos seus cidadãos seus direitos
civis, além de intimidar e deter os iranianos que procuram defendê-los. Juntamente com outros casos,
ela lembrou o nome da Sra. Ashtiani e fez um apelo ao governo iraniano para que cumpra com suas
obrigações firmadas no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e solicita a libertação
imediata de todos os prisioneiros políticos e defensores dos direitos humanos.
Fontes:
http://www.state.gov/secretary/rm/2010/08/145857.htm
http://www.payvand.com/news/10/jul/1078.html
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7) França
A relação entre o Irã e a França vem sofrendo deterioração desde 2005, devido às preocupações
francesas com o programa nuclear iraniano. O Governo Francês tentou manter relações estreitas com o
Governo Iraniano, mas para isso, assim como os demais países da União Europeia, impôs condições
de mudanças para que essas relações pudessem avançar. Porém, o Irã não mudou sua política, e o
estreitamento das relações não ocorreu.
No âmbito dos Direitos Humanos, as relações têm mais dificuldades em avançar, pois, a cultura
interfere nas decisões do governo e nas suas leis. No caso do apedrejamento da iraniana Sakineh, a
França iniciou uma campanha contra a pena de apedrejamento. Segundo o ex-presidente francês
Nicolas Sasrkozy, "O regime iraniano exerce o controle pela repressão e lança mão em grande medida
da pena capital, incluindo sua forma mais medieval”. A França também advertiu as autoridades
iranianas que romperia relações com o Irã, caso a iraniana fosse torturada.
Fonte: http://www.irantracker.org/foreign-relations/france-iran-foreign-relations

8) Guatemala
O país não tem uma relação formada com o Irã, visto que a Guatemala é considerada próamericano. Os EUA, além de ser um dos maiores parceiros comerciais da Guatemala, pertencem às
mesmas organizações internacionais e auxilia melhorias no país. A Guatemala não possui uma posição
clara em relação ao caso Sakineh, devido a sua dependência dos EUA. Se abstendo, muitas vezes, no
âmbito dos Direitos Humanos no Oriente, devido a esses fatos citados.
Fontes: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2045.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Guatemala
http://noticiasdodireito.com/2010/11/20/onu-condena-apedrejamento-e-violacoes-no-ira-brasil-se-abstem/

9) Índia
A Índia e Irã têm relações amigáveis em muitas áreas, existem laços comerciais significativos,
particularmente em importações de petróleo bruto para a Índia e as exportações para o Irã de diesel. O
Irã colabora com a Índia na OCI (Organização de Cooperação Islâmica) e na Comissão dos Direitos
Humanos, se opondo as tentativas do Paquistão em elaborar resoluções anti-Índia em Organizações
Internacionais. Assim, a Índia acolhe o Irã como um Estado observador na ASACR (Associação SulAsiática para a Cooperação Regional). No que diz respeito aos direitos humanos, a Índia tenta sempre
se manter “neutra” e não manifestar muito sua opinião, já que no país há fortes indícios de violações
dos direitos humanos, principalmente contra os cristãos, e também é um país que a mulher é
subjugada.
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Contudo o apoio indiano ao Irã é conturbado, pois a índia sofre muita pressão estadunidense. Os
EUA pede a Índia para que diminuia seu comércio com o Irã, como uma forma de represália por suas
violações de direitos humanos e produção de armamento nuclear.
Fonte:
http://www.idsa.in/strategicanalysis/37_1/IranandIndia
http://en.wikipedia.org/wiki/India%E2%80%93Iran_relations

10) Irã
O Irã acusa o ocidente, e principalmente os EUA e Reino Undio (que estão na frente desta
campanha), de estarem intervindo em seu regime interno, já que a Sra. Ashtiani, de acordo com a lei
iraniana, cometeu um crime e seria punida por esse. Além disso, o Ministro das Relações Exteriores
iraniano, Mehmanparast, afirma que países ocidentais estão usando o caso para piorar a imagem no
Irã, e pressiona-lo mais ainda na questão do seu programa nuclear. O Irã garante que os objetivos de
seu programa nuclear são pacíficos, para uso civil. Contudo, países ocidentais criticam duramente essa
afirmação e impõe sanções ao Irã para que esse pare com o programa.
Mehmanparast alertou a todos os países ocidentais que não devem interferir no caso de Sakineh.
"Os países independentes não permitem a outros países que interfiram em seus assuntos judiciais. [...]
Os países ocidentais não devem pressionar nem dar tanta atenção ao assunto", disse o porta-voz,
acrescentando que o pronunciamento destas nações contra a condenação é "irracional e tem um
enfoque político".
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/784098-ira-adverte-que-caso-sakineh-e-alvoroco-para-prejudicarrelacao-com-brasil.shtml

11) Marrocos
O Marrocos desde 2009 não mantém relações diplomáticas com o Irã. Os países sempre
mantiveram relações tensas devido à política entre os grupos islã xiita e sunita. O grupo xiita prevalece
no Irã e, segundo os marroquinos (maioria sunita), “tentam alterar os fundamentos religiosos”.
No que diz respeito aos direitos humanos, o Marrocos sofre uma série de críticas pela maneira
com que lida com a situação. No caso do apedrejamento não se manifestou muito, e manteve-se na
abstenção.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Morocco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xiismo

12) Paquistão
Irã e Paquistão eram grandes parceiros, contudo a partir dos anos 70, os países criaram
divergências relacionadas à política externa. Desde 2000, as relações começaram a normalizar e
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cooperação econômica se fortaleceu entre cada estado. Contudo, o Paquistão é um forte aliado dos
EUA, que não mantem relações com o Irã. Por isso, apesar da proximidade dos dois países, o
Paquistão precisa avaliar sua posição quando o assunto envolve o Irã.
Além disso, o Paquistão atualmente é um dos países que está na lista daqueles que utilizam o
apedrejamento como forma legal de punição, existindo diversos casos e exemplos no passado da
utilização desse método. As motivações para o uso dessa prática são de cunho religioso e geralmente
giram em torno da subjugação da mulher na sociedade.
Fontes: http://global-security-news.com/2011/05/14/pakistan-and-islamization-stoning-women-todeath-for-allah/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_entre_Estados_Unidos_e_Paquist%C3%A3o

13) Portugal
As relações entre Portugal e Irã são pacíficas e de longa data, sendo exemplo notável de
cooperação entre o Irã e o Ocidente. É possível afirmar que hoje as relações estão baseadas no
intercâmbio comercial e em investimentos português na região, ainda que também existam fortes
relações culturais, exemplificadas pela Associação Cultura Luso-Persa.
Portanto, as similaridades afirmadas entre esses dois países ficam acima das polêmicas nas
quais o Irã está envolvido. No caso especifico Sakineh Ashtiani existiu uma manifestação da
sociedade civil em Lisboa pedindo pelo fim do apedrejamento como punição, contudo nada oficial.
Mas vale lembrar que Portugal é membro da União Europeia que repudiou o ato e exige mudanças
iranianas.
Fontes: http://www1.ionline.pt/conteudo/70648-empresarios-portugueses-mostraram-grande-interesseno-irao
http://noticias.sapo.pt/info/artigo/1030358
http://www.pes.eu/en/blogs/pes-blog/pes-activists-portugal-against-stoning-iran

14) Reino Unido
O Reino Unido, junto com os Estados Unidos, está na linha de frente dos protestos contra a
utilização do apedrejamento no caso da Sra. Ashtiani buscando de modo geral a defesa dos direitos
humanos.
O secretario para assuntos exteriores, Willian Hague, descreveu o apedrejamento como uma
punição medieval, adicionando que se a punição fosse efetuada, iria repudiar o governo iraniano e
denuncia-lo a mídia internacional. Em outra determinada ocasião, Willian Hague também afirmou que
essa punição cruel iria criar danos para a imagem do Irã frente ao cenário internacional, pressionando
para que eles desistissem da sentença.
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Desde 2010 as relações entre Reino Unido e Irã vêm se deteriorando. Em 28 de novembro de
2011 o Irã rebaixou suas relações com a Grã-Bretanha devido a novas sanções postas em prática pelo
Reino Unido. No dia seguinte, um grupo de estudantes e Basiji atacou a embaixada do Reino Unido
em Teerã (capital iraniana). Em 30 de Novembro de 2011, em resposta ao ataque, o Reino Unido
fechou sua embaixada em Teerã e ordenou que a embaixada iraniana em Londres fosse fechada.
Fontes: http://www.payvand.com/news/10/jul/1078.html
http://www.theaustralian.com.au/news/world/iran-lashes-out-at-west-over-ashtiani-stoning-outrage/storye6frg6so-1225947667604
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93United_Kingdom_relations

15) Rússia
As relações entre a Rússia e o Irã se pautaram no passado muito mais no sentido de diminuir a
influência norte americana na região do que por simpatia entre os países (principalmente durante a
Guerra Fria). Atualmente, apesar de turbulentas, as relações entre a Rússia e o Irã se evidenciam em
episódios críticos.
Como o confronto entre os Estados Unidos se agrava no Irã, o país está encontrando-se ainda
mais empurrado para uma aliança com a China e a Rússia (que também possuem problemas com os
EUA). Em setembro de 2010 a Rússia tomou voz para alertar Israel e os Estados Unidos para não
atacarem o Irã, indicando que eles não possuíam provas do programa nuclear iraniano. Além de a
Rússia apoiar o programa a iniciativa do programa nuclear iraniano, também acha que os países
ocidentais não deveriam intervir no Irã em questões relacionadas aos direitos humanos. A Rússia
também viola os direitos humanos e civis com a mesma justificativa de que a soberania de um país
deve ser respeitada.
Fonte: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russian-relations-with-iran-dialogue-withoutcommitments

16) Togo
Embora a penalidade de morte esteja abolida no Togo, o país ainda viola os direitos humanos,
especialmente no que tange a impunidade e a liberdade de expressão. Referente ao último ponto, em
julho, uma demonstração pacífica de apelo aos direitos humanos por jornalistas foi dispersada por
forças de segurança do Togo.
As relações Togo Irã são amigáveis, demonstrando cooperação entre o Oriente Médio e a
África, com encontros diplomáticos visando o aumento do intercâmbio comercial. O governo do Togo
preferiu não se manifestar publicamente sobre o caso Sakineh.
Fonte: http://allafrica.com/stories/201011011235.html
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/africa/togo
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