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O documento de posição oficial (DPO) deve ser uma ferramenta a partir da qual os 

outros delegados possam entender o seu posicionamento dentro do comitê, o que auxilia nas 

negociações e na formação de alianças. A estrutura abaixo visa a auxiliar na escrita de um 

DPO completo e consistente, mas não há a necessidade de responder a todas as perguntas 

exemplificadas. O ideal é que o DPO contenha até uma página. 

1º Parágrafo: Fale um pouco sobre o seu país. Qual sua localização geopolítica? Quais 

os fatores históricos mais marcantes que envolvem o seu país quanto a tema? Qual sua 

política externa de forma geral em relação ao tema? Quais seriam os principais objetivos do 

seu país quanto ao tema? 

2º Parágrafo: Qual tem sido o posicionamento do seu país quanto ao tema debatido, no 

nível doméstico? Que políticas seu país implementou domesticamente com relação ao tópico 

debatido? Há acordos entre o seu país e outros que lidam com o tema debatido? Seu país tem 

cooperado para ajudar outros países quanto a esse tópico? Seu país discorda do 

posicionamento que tem sido adotado internacionalmente quanto ao tópico? 

3º Parágrafo: Que recomendações o seu país tem a fazer quanto ao tópico debatido? 

O que o seu país gostaria de ver atingido na resolução final deste comitê? Pense nesta parte 

do seu documento de posição como sendo os objetivos que você tentará obter ao longo da 

simulação. 
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Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte 

Conselho de Segurança da Organizações das Nações Unidas 

Posição oficial em relação à situação na Líbia 

 

           O Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte, por mais que rejeite a ideia de 

intervenções militares, entende que há casos em que essa medida é a mais eficaz ou que 

há casos nos quais não há outros meios que tragam a paz novamente ao Sistema 

Internacional. As demonstrações de violência ocorridas na Líbia denotam um evento de 

grande importância a ser discutida no Conselho de Segurança, já que se mostra como uma 

ameaça à paz e à estabilidade internacional. 

 Como foi presenciado pela comunidade internacional, a população líbia teve seus 

direitos fundamentais ignorados e violados por décadas durante o governo de Muammar  al 

Khadafi  – um governo ditatorial e repressivo. Lamenta-se o fracasso das autoridades líbias 

em cumprir com a resolução 1970 (2011), que pode ser vista como uma oportunidade do 

governo em se redimir com seu povo. Entretanto, além de ignorar essa resolução, o Estado 

descumpre com os princípios propostos pela Carta fundadora dessa organização, em seu 

artigo 4. Portanto, defendemos que seja realizada uma intervenção militar através de uma 

coalizão com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a fim de proteger o povo líbio e 

trazer a democracia de volta ao país.  

 Assim, o Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte – como perpetuadores da 

paz internacional – pedem o apoio por parte dos membros do Conselho de Segurança para 

que se realizem todas as medidas necessárias para a reestruturação mais eficaz e eficiente 

na entrega de paz, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, justiça e assistência 

humanitária. 
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