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2. CARTA DE BOAS-VINDAS
 

 

Prezados delegados, 

 

É com grande prazer que desejamos as boas

SiEM - Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio 

Florianópolis – SC no dia 16 de maio de 2014. Neste ano, três

Segurança das Nações Unidas,

Europeia. 

Não há dúvidas de que a conscientização e a compreensão acerca das questões

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 cida

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, 

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 auxi

sendo um ponto de partida para suas pesquisas. A 

trabalhando para lhes oferecer uma experiência única e enriquecedora. Desde já, é com grande prazer 

que desejamos as boas-vindas a todos

Simulação! 

 

Veremo-nos em maio, mas desta vez, como chefes de Estado e diplomatas.

 

Cordialmente, 

Equipe Organizadora SiEM 2014

 

VINDAS 
 

com grande prazer que desejamos as boas-vindas a todos os participantes da 4

Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio - que ocorrerá 

16 de maio de 2014. Neste ano, três comitês serão simulados: o Conselho 

Segurança das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho da União 

que a conscientização e a compreensão acerca das questões

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.

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, capacidade de 

de documentos oficiais, tolerância, capacidade de interação com culturas diferentes, postura formal 

diante de um grande público, além do conhecimento adquirido durante as pesquisas.

ale 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 201

lhes oferecer uma experiência única e enriquecedora. Desde já, é com grande prazer 

vindas a todos os participantes do evento. Que tenhamos todos uma grande 

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

Equipe Organizadora SiEM 2014 
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as a todos os participantes da 4ª edição do 

que ocorrerá na cidade de 

comitês serão simulados: o Conselho de 

e o Conselho da União 

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 

dão 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. 

Simulação, você, caro delegado, irá desenvolver habilidades que servirão 

como experiência para toda a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Muitas vezes, acaba 

capacidade de 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. 

los com informações básicas, 

Equipe Organizadora do SiEM 2014 está 

lhes oferecer uma experiência única e enriquecedora. Desde já, é com grande prazer 

os participantes do evento. Que tenhamos todos uma grande 
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4.SIMULAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES  

 

O modelo de simulação

brasileiras e estrangeiras. Nos Estados Unidos

simulações. Elas são realizadas na própria Assembleia Geral da ON

de estudantes interessados não apenas nas temáticas previstas, mas também no funcionamento 

administrativo da maior organização internacional do mundo. Já no Brasil

(UnB) é referência nesse projeto; 

500 pessoas envolvidas, entre

 Atualmente, o Projeto já está consolidado na UFSC

interessadas em participar aumente, colaborando para o crescimento pessoal e tam

seus alunos através desta experiência. Para que isso seja concretizado

36 alunos da graduação do curso de Relações Internacionais.

 

 4.1 O SIEM  

O SiEM – Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio 

Extensão do curso de Relações Internacionais que visa a fomentar a educação e a cultura; estimular a 

criatividade; o conhecimento; práticas de sust

não só os alunos participantes, mas toda a socied

Nele, os alunos são convidados a participar de simulações das principais Organizações 

Internacionais (ONU, COP 15, União Europeia, etc.)

respectivos países e suas opiniões. 

A equipe organizadora 

alunos e os professores. Contudo, os guias não serão os únicos meios

disponíveis por meio de endereços eletrônicos e redes sociais

Basicamente, o SiEM pode se

e a terceira seria a parte 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 

contexto que cada país se encaixa para poder estabelecer sua Política Externa da forma mais r

possível. A segunda fase consiste em se familiarizar com as regras da simulação, para poder elaborar 

uma estratégia de ação, prevendo possíveis aliados e con

das reuniões, que ocorrerão no dia 

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, 

 

 

SIMULAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES  INTERNACIONAIS  PARA O ENSINO MÉDIO

O modelo de simulação de organizações internacionais é realizado por diversas universidades 

brasileiras e estrangeiras. Nos Estados Unidos, Harvard é considerada a m

las são realizadas na própria Assembleia Geral da ONU em New York e atraem

s não apenas nas temáticas previstas, mas também no funcionamento 

administrativo da maior organização internacional do mundo. Já no Brasil, a U

(UnB) é referência nesse projeto; nas últimas edições a UNB contou com a participação de 

pessoas envolvidas, entre alunos e professores. 

o já está consolidado na UFSC. A expectativa é que o número de escolas 

interessadas em participar aumente, colaborando para o crescimento pessoal e tam

a experiência. Para que isso seja concretizado, o SiEM conta com um staff de 

alunos da graduação do curso de Relações Internacionais. 

Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio 

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 das diferenças, contemplando

não só os alunos participantes, mas toda a sociedade civil.  

Nele, os alunos são convidados a participar de simulações das principais Organizações 

15, União Europeia, etc.), atuando como delegados, que representarão seus 

respectivos países e suas opiniões.  

A equipe organizadora produz guias de estudos e de procedimento que visam

alunos e os professores. Contudo, os guias não serão os únicos meios de informação. Estaremos

endereços eletrônicos e redes sociais. 

Basicamente, o SiEM pode ser dividido  em três etapas, sendo as duas primeiras

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 

contexto que cada país se encaixa para poder estabelecer sua Política Externa da forma mais r

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

no dia 16 de maio de 2014 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 

inhamento expresso numa Resolução. Posteriormente aos posicionamentos, aos debates 

e a apresentação dos Projetos de Resolução, ocorre o processo de votação das mesmas.
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ENSINO MÉDIO 

é realizado por diversas universidades 

Harvard é considerada a maior organizadora de 

U em New York e atraem centenas 

s não apenas nas temáticas previstas, mas também no funcionamento 

a Universidade de Brasília 

nas últimas edições a UNB contou com a participação de mais de 

é que o número de escolas 

interessadas em participar aumente, colaborando para o crescimento pessoal e também profissional de 

o SiEM conta com um staff de 

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 

entabilidade; a tolerância das diferenças, contemplando, 

Nele, os alunos são convidados a participar de simulações das principais Organizações 

, atuando como delegados, que representarão seus 

estudos e de procedimento que visam auxiliar os 

de informação. Estaremos 

sendo as duas primeiras preparatórias 

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 

consiste em se familiarizar com as regras da simulação, para poder elaborar 

trários. Na terceira etapa tem-se a Simulação 

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 

inhamento expresso numa Resolução. Posteriormente aos posicionamentos, aos debates 

o processo de votação das mesmas. 



 

 

 

 4.1.1 SiEM - IV EDIÇÃO

Evento: Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio (SiEM).

Data: 16 de Maio de 2014. 

Temas:  - A Crise Constitucional do Mali

  - A Violação dos Direitos Humanos na Síria

das Nações Unidas. 

  - O Uso do Véu Islâmico

 

 4.2 PREPARAÇÃO DOS DELEGADOS

 Para que os alunos possam contribuir com a 

são necessários alguns esforços,

e conhecimento da estrutura da o

que será debatido da simulação;

representado - tópicos que serão debatidos na Simulação

países na esfera internacional,

No dia da Simulação a pontualidade e o decoro são obrigatórios. Deve

quando não for necessário; bater fotos; conversar a

Prestar atenção nas ordens da mesa é essencial.

do debate formal e apenas se manifestar quando for sua vez. Durante a reunião a comunicação com as 

demais delegações deve ser feita através de correspondências diplomáticas.  

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, 

indispensáveis. 

 

 4.2.1 QUESTÕES QUE SEMPRE DEVEM ESTAR CLARAS

Informação geográfica básica:

1. Qual a localização geográfica do país

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?

5.1. Recursos Naturais?

5.2. Exportação e Importação?

6. Há uma religião ou cultura predominante?

7. O país se enquadra em alguma categoria geral (Árabe, Africano, Latino...)?

 

IV EDIÇÃO 

Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio (SiEM).

A Crise Constitucional do Mali – Assembleia Geral das Nações Unidas

A Violação dos Direitos Humanos na Síria – Assembleia Geral e 

O Uso do Véu Islâmico – Conselho da União Europeia. 

O DOS DELEGADOS 

Para que os alunos possam contribuir com a Simulação da forma mais próxima da realidade

são necessários alguns esforços, tais como: o conhecimento das regras de procedimento da Simulação 

conhecimento da estrutura da organização internacional a ser simulada; o aprofu

da simulação; além da pesquisa sobre a Política Externa do país 

cos que serão debatidos na Simulação, as alianças que o país possui com outros 

, etc. 

No dia da Simulação a pontualidade e o decoro são obrigatórios. Deve

quando não for necessário; bater fotos; conversar alto; demorar nos coffee breaks

nas ordens da mesa é essencial. Faz-se necessário observar a lista de pronunciamento 

se manifestar quando for sua vez. Durante a reunião a comunicação com as 

demais delegações deve ser feita através de correspondências diplomáticas.   

Lembramos que os alunos estarão representando diplomatas, por isso é fundamental se portar 

r um vocabulário adequado com sua posição. Por fim, os delegados terão que trabalhar 

para chegar a uma decisão final que seja aprovada, logo, tolerância e negociação serão armas 

4.2.1 QUESTÕES QUE SEMPRE DEVEM ESTAR CLARAS 

ráfica básica: 

Qual a localização geográfica do país? O país a ser representado faz fronteira com quais países

. O país tem saída para o mar ou está cercado por outras terras? 

. Quais são seus principais rios? 

. Qual é seu grau de desenvolvimento? 

. Qual é a fonte primária de riquezas? 

Recursos Naturais? 

Exportação e Importação? 

. Há uma religião ou cultura predominante? 

. O país se enquadra em alguma categoria geral (Árabe, Africano, Latino...)? 
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nidas. 

 Conselho de Segurança 

imulação da forma mais próxima da realidade, 

cimento das regras de procedimento da Simulação 

nternacional a ser simulada; o aprofundamento no tema 

a pesquisa sobre a Política Externa do país que será 

o país possui com outros 

No dia da Simulação a pontualidade e o decoro são obrigatórios. Deve-se evitar: levantar 

coffee breaks e fugir do tema. 

observar a lista de pronunciamento 

se manifestar quando for sua vez. Durante a reunião a comunicação com as 

Lembramos que os alunos estarão representando diplomatas, por isso é fundamental se portar 

r um vocabulário adequado com sua posição. Por fim, os delegados terão que trabalhar 

, tolerância e negociação serão armas 

O país a ser representado faz fronteira com quais países? 

 



 

 

8. O país pertence a outras Organizações 

9. Qual o tipo de governo de sua nação? Qual o regime político? Houve transição de regime nos 

últimos tempos? 

10. Qual o tipo de sistema econômico?

 

 4.3 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 

discutir os temas; esclarecer 

organizadora do SiEM para que se explique

Simulação. 

  

5. ENTENDENDO AS RELAÇÕES INTERNACIO
  
 5.1 AS ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS

As Organizações Internacionais são 

internacionais, dotadas de órgãos permanentes próprios e independentes, encarregadas de gerir 

interesses coletivos e capazes de expressar vontade juridicamente distinta 

Possuem sete elementos característicos: 

1. Composição essencialmente interestatal;

2. Constituídas exclu

3. Base jurídica convencional

4. Devem sua existência, geral

conferência e os Estados

diferença entre OIs e ONGS, já que as últimas são organizações de cunho privado

5. Estrutura Orgânica Permanente e Independente

6. Uma estrutura institucional fortemente fundamentada no setor 

7. Autonomia jurídica

 

Possuem personalidade jurídica diferente 

de elaborar vontades próprias e autônomas.

 

5.1.1 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

A ONU é o exemplo mai

partir de diversas declarações formuladas pelas potências no decorrer do fim da Segunda Guerra. 

Oficialmente, a ONU foi constituída

A ONU é regida por sua carta constitutiva

 

. O país pertence a outras Organizações Internacionais? (OPAC, OTAN, UE, OEA

. Qual o tipo de governo de sua nação? Qual o regime político? Houve transição de regime nos 

. Qual o tipo de sistema econômico? 

4.3 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 inte

 dúvidas dos alunos quando possível; marcar encontros com a equipe 

para que se explique sobre o projeto; e acompanhar os alunos no dia da 

TENDENDO AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

5.1 AS ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS 

ões Internacionais são associações voluntárias estabelecidas por acordos 

internacionais, dotadas de órgãos permanentes próprios e independentes, encarregadas de gerir 

interesses coletivos e capazes de expressar vontade juridicamente distinta da de seus membros.

entos característicos:  

ção essencialmente interestatal; 

Constituídas exclusivamente por Estados Soberanos;  

Base jurídica convencional; 

Devem sua existência, geralmente, a um tratado multilateral, tendo com

conferência e os Estados contratantes são sujeitos às normas do tratado

diferença entre OIs e ONGS, já que as últimas são organizações de cunho privado

Estrutura Orgânica Permanente e Independente; 

Uma estrutura institucional fortemente fundamentada no setor administrativo da OI

Autonomia jurídica. 

personalidade jurídica diferente da de seus membros. Com efeito, as OIs são capazes 

de elaborar vontades próprias e autônomas. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

A ONU é o exemplo mais claro de organização internacional de âmbito universal. Ela surgiu a 

partir de diversas declarações formuladas pelas potências no decorrer do fim da Segunda Guerra. 

foi constituída na Conferência de São Francisco, em 1945. 

por sua carta constitutiva, a Carta das Nações Unidas, a qual determina os 
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Internacionais? (OPAC, OTAN, UE, OEA, etc)? 

. Qual o tipo de governo de sua nação? Qual o regime político? Houve transição de regime nos 

Cabe ao professor responsável por preparar as delegações: incentivar os alunos a participarem 

nternacionais simuladas; 

encontros com a equipe 

acompanhar os alunos no dia da 

estabelecidas por acordos 

internacionais, dotadas de órgãos permanentes próprios e independentes, encarregadas de gerir 

de seus membros. 

tendo como marco uma 

s às normas do tratado. Ésta é a principal 

diferença entre OIs e ONGS, já que as últimas são organizações de cunho privado; 

administrativo da OI; 

de seus membros. Com efeito, as OIs são capazes 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

s claro de organização internacional de âmbito universal. Ela surgiu a 

partir de diversas declarações formuladas pelas potências no decorrer do fim da Segunda Guerra. 

onferência de São Francisco, em 1945.  

a Carta das Nações Unidas, a qual determina os 



 

 

preceitos da Organização. Seus princípios são formulados no Artigo 2 da Carta e constituem  o marco 

geral de obrigações que permeiam a atuação dos órgãos e dos membro

soberana dos Estados; boa-fé; resolução pacífica de controvérsias; proibição da ameaça

uso da força; assistência para a ONU; princípio

princípio da exceção e da jurisd

O status de membro das Nações Unidas pressupõe gozar de todos os direitos e estar submetido 

a todas as obrigações positivadas na Carta.

 

5.1.1.1 Conselho de Segurança (CSNU)

 A Carta da ONU estabelece como um dos órgãos principais

Segurança. O artigo 23 da Carta institui tal órgão

organiza da seguinte forma: cinco dos membros são permanentes 

Bretanha e os EUA – e os out

 É conferido ao Conselho de Segurança a responsabilidade de manter a paz e segurança 

internacionais; eles se reúnem perio

obrigação de submeter relatórios anuais.

 A Carta de São Francisco é um documento que

mantenedores da paz, pretende cumprir com suas disposições 

uso da força como alternativa, ou seja, 

resolução de controvérsias. No entanto

detectar que os meios pacíficos não 

bloqueios e outras operações por meio de forças aéreas, marítimas e terrestres para restabelecer a paz. 

A Carta ainda não descarta a possibilidade de legítima defesa, porém, todas as medidas tomadas 

deverão ser comunicadas ao Conselho, não atingindo a sua responsabilidade de regul

O CS é o principal órgão responsável 

âmbito da ONU. As decisões são tomadas por 

também, os positivos dos cinco permanentes

decidido. O veto está implícito na carta da ONU, Artigo 27.

 

5.1.1.2 Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)

Desde que foi criada, há sessenta e sete anos, a Assembleia Geral da ONU tem sido palco 

central de deliberações de políticas internacionais.  Em 1946, em Londres, ocorreu o primeiro 

encontro da Assembleia Geral

membros das Nações Unidas e tem em sua Carta o princípio de que cad

independentemente 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 co

 

. 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: igua

fé; resolução pacífica de controvérsias; proibição da ameaça

uso da força; assistência para a ONU; princípio da autoridade da ONU sobre os Estados

a jurisdição interna dos Estados. 

O status de membro das Nações Unidas pressupõe gozar de todos os direitos e estar submetido 

obrigações positivadas na Carta. 

Conselho de Segurança (CSNU) 

A Carta da ONU estabelece como um dos órgãos principais das Nações Unidas, o Conselho de 

Segurança. 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 – a China, a França, a Rússia, a Grã

e os outros dez membros são eleitos em períodos de dois anos.

É conferido ao Conselho de Segurança a responsabilidade de manter a paz e segurança 

internacionais; eles se reúnem periodicamente na sede da ONU em New York e

elatórios 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 exclua

uso da força como alternativa, ou seja, propõe preferencialmente o uso de meios

No entanto, o artigo 42 propõe que o Conselho de Segurança, quando 

que os meios pacíficos não são suficientes, seus membros podem usar de demonstrações, 

ões por meio de forças aéreas, marítimas e terrestres para restabelecer a paz. 

A Carta ainda não descarta a possibilidade de legítima defesa, porém, todas as medidas tomadas 

deverão ser comunicadas ao Conselho, não atingindo a sua responsabilidade de regul

O CS é o principal órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional

. As decisões são tomadas por voto da maioria, sendo que entre os votos devem estar, 

também, os positivos dos cinco permanentes. Qualquer membro que seja do P5 pode

veto está implícito na carta da ONU, Artigo 27. 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) 

Desde que foi criada, há sessenta e sete anos, a Assembleia Geral da ONU tem sido palco 

central de deliberações de políticas internacionais.  Em 1946, em Londres, ocorreu o primeiro 

encontro da Assembleia Geral, com a presença de 51 nações. Hoje, a Assembleia conta com 

membros das Nações Unidas e tem em sua Carta o princípio de que cada país tem direito a um voto 

temente 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 
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. Seus princípios são formulados no Artigo 2 da Carta e constituem  o marco 

s da ONU. São eles: igualdade 

fé; resolução pacífica de controvérsias; proibição da ameaça por meio do 

da autoridade da ONU sobre os Estados-membros; 

O status de membro das Nações Unidas pressupõe gozar de todos os direitos e estar submetido 

das Nações Unidas, o Conselho de 

sendo ele composto por quinze membros, e o 

a China, a França, a Rússia, a Grã-

ros dez membros são eleitos em períodos de dois anos. 

É conferido ao Conselho de Segurança a responsabilidade de manter a paz e segurança 

York e, também, possuem a 

além de instituir a ONU e seus órgãos como 

através de mecanismos que excluam o 

de meios pacíficos para 

, o artigo 42 propõe que o Conselho de Segurança, quando 

suficientes, seus membros podem usar de demonstrações, 

ões por meio de forças aéreas, marítimas e terrestres para restabelecer a paz. 

A Carta ainda não descarta a possibilidade de legítima defesa, porém, todas as medidas tomadas 

deverão ser comunicadas ao Conselho, não atingindo a sua responsabilidade de reguladores da paz.   

a segurança internacional no 

voto da maioria, sendo que entre os votos devem estar, 

Qualquer membro que seja do P5 pode vetar o que foi 

Desde que foi criada, há sessenta e sete anos, a Assembleia Geral da ONU tem sido palco 

central de deliberações de políticas internacionais.  Em 1946, em Londres, ocorreu o primeiro 

e, a Assembleia conta com os 193 

a país tem direito a um voto 

temente 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 

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 órg

encarregado das funções: 

1. Discutir e fazer recomendações sobre qualquer assunto/questão dentro das finalidades da 

ONU; 

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

3. Elaborar recomendações sobre a solução pací

4. Aprovar o orçamento da ONU;

5. Eleger os membros não

 

Logo nas primeiras reuniões, que tomam lugar sempre entre setembro e dezembro em N

York, decisões importantes foram to

da energia atômica, extradição e punição de criminosos de guerra, falta de cereais no Mundo

reconstrução econômica de países falidos. Porém

sobre temas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

sobre questões de segurança, como têm sido 

Iraque e Irã, por exemplo). E sempre, por mais que decisões da A

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 com

punições tomam forma de advertências, punição dentro do próprio plenário

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

caso dos mísseis balísticos que o país desenvolve.  Outros sofrem sanções dentro da própria reunião

como foi o caso da África do Sul

regime de segregação racial: o 

é o caso das sanções econômicas ao Irã, devido ao seu programa nuclear, em 2011.

 

5.1.2 UNIÃO EUROPEIA (UE)

 Conselho da União Europeia

A União Europeia é uma união econômica e 

possuem um mercado comum, união aduaneira com livre circulação de pessoas e serviços. O precursor 

da organização é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço formada na década 50 por seis países.

partir disso, nas seguintes décadas

aumentou sua abrangência territorial com a adesão de novos Estados

A União Europeia é formada por várias instituições supranacionais, sendo as principais delas: 

 

como o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o 

De acordo com os artigos 9º a 22º da Carta das Nações Unidas, a Assembleia é o órg

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

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

Elaborar recomendações sobre a solução pacífica de qualquer litígio internacional;

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 N

s foram tomadas já em 1946. Questões como a Resolução do descobrimento 

da energia atômica, extradição e punição de criminosos de guerra, falta de cereais no Mundo

aíses falidos. Porém, as mais importantes decisões da Assembleia recaem 

sobre temas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Metas do Milênio e as decisões 

, como têm sido as questões relativas ao Oriente Médio 

. 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, pode punir seus membros. Tais 

unições tomam forma de advertências, punição dentro do próprio plenário

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.  Outros sofrem sanções dentro da própria reunião

como foi o caso da África do Sul, impedida de tomar assento no plenário por suportar em seu país um 

o apartheid.  Já outras sanções, embora mais raras, podem ocorrer, como 

é o caso das sanções econômicas ao Irã, devido ao seu programa nuclear, em 2011.

UNIÃO EUROPEIA (UE) 

Conselho da União Europeia 

A União Europeia é uma união econômica e política formada por 28 Estados europeus, que 

possuem um mercado comum, união aduaneira com livre circulação de pessoas e serviços. O precursor 

é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço formada na década 50 por seis países.

nas seguintes décadas, o bloco evoluiu para um maior nível de interdependência e 

aumentou sua abrangência territorial com a adesão de novos Estados-membros.

A União Europeia é formada por várias instituições supranacionais, sendo as principais delas: 
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como o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o 

De acordo com os artigos 9º a 22º da Carta das Nações Unidas, a Assembleia é o órgão 

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

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

fica de qualquer litígio internacional; 

permanentes do Conselho de Segurança da ONU. 

Logo nas primeiras reuniões, que tomam lugar sempre entre setembro e dezembro em New 

uestões como a Resolução do descobrimento 

da energia atômica, extradição e punição de criminosos de guerra, falta de cereais no Mundo e a 

as mais importantes decisões da Assembleia recaem 

as Metas do Milênio e as decisões 

as questões relativas ao Oriente Médio (Afeganistão, 

ssembleia Geral não sejam 

cumpridas por alguns membros, o peso da decisão da Assembleia influi muito no concerto das nações 

punir seus membros. Tais 

unições tomam forma de advertências, punição dentro do próprio plenário, chegando até sanções 

como embargos econômicos.  Países como a Coreia do Norte recebem advertências sempre 

segurança global como é o 

caso dos mísseis balísticos que o país desenvolve.  Outros sofrem sanções dentro da própria reunião, 

impedida de tomar assento no plenário por suportar em seu país um 

.  Já outras sanções, embora mais raras, podem ocorrer, como 

é o caso das sanções econômicas ao Irã, devido ao seu programa nuclear, em 2011. 

política formada por 28 Estados europeus, que 

possuem um mercado comum, união aduaneira com livre circulação de pessoas e serviços. O precursor 

é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço formada na década 50 por seis países. A 

o bloco evoluiu para um maior nível de interdependência e 

membros. 

A União Europeia é formada por várias instituições supranacionais, sendo as principais delas: 



 

 

o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça da UE, e o 

Conselho da União Europeia. O 

representação ministerial, onde em cada

responsável pelo domínio político em questão. A presidência do Conselho tem caráter rotativo entre os 

países membros, e seu mandato tem seis meses de duração. A

reuniões pode ser por petições de algum 

A missão do Conselho da UE consiste em

a legislação da União Europeia, coordenar as políticas econômicas gerais dos países do bloco, firmar 

acordos entre a UE e outros países, aprovar o orçamento anual da Organização e definir as políticas 

externa e de defesa da União. As sessões não são públicas, e a deliberação é por maioria qualificada 

quanto maior a população de um país, maior será o número de votos que este poss

de temas políticos de grande importância, como a assinatura de Tratados, utiliza

unanimidade para o processo de votação.

 

 

 5.2 CASOS SIEM 2014

 5.2.1 CRISE CONSTITUCIONAL DO MALI

 

A República do Mali é um país africano com cerca de 16 milhões de habitantes, sem saída 

para o mar e localizado na África Ocidental. Mali é o sétimo maior país da África e possui fronteiras 

com sete países: Argélia (ao norte), Níger (a 

leste), Mauritânia e Senegal (a oeste), Costa 

do Marfim, Guiné e Burkina Faso (ao sul). 

Seu território é de aproximadamente 

1.240.000 km² e sua capital, Bamako. 

O Mali é uma antiga colônia 

francesa que se tornou independente em 

1960. É um país extremamente pobre, possui 

um IDH baixíssimo (0,359)

expectativa de vida de apenas 51 anos de 

idade. A população malinesa é formada, em 

sua maioria, por muçulmanos e, 

etnicamente, podem ser divididos em 

                                                          
1
 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e 
educação. O índice é medido entre 1 e 0, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país.
 

 

selho Europeu, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça da UE, e o 

Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia tem sua sede em Bruxelas e possui 

representação ministerial, onde em cada reunião do Conselho, o Estado-memb

responsável pelo domínio político em questão. A presidência do Conselho tem caráter rotativo entre os 

dato tem seis meses de duração. Além da presidência

reuniões pode ser por petições de algum membro ou da Comissão da União Europeia.

A missão do Conselho da UE consiste em, conjuntamente com o Parlamento Europeu, aprovar 

a legislação da União Europeia, coordenar as políticas econômicas gerais dos países do bloco, firmar 

s países, aprovar o orçamento anual da Organização e definir as políticas 

externa e de defesa da União. As sessões não são públicas, e a deliberação é por maioria qualificada 

quanto maior a população de um país, maior será o número de votos que este poss

de temas políticos de grande importância, como a assinatura de Tratados, utiliza

unanimidade para o processo de votação. 

CASOS SIEM 2014 

CRISE CONSTITUCIONAL DO MALI  

Por Fernando Viotti, Isabelle Ferreira e

A República do Mali é um país africano com cerca de 16 milhões de habitantes, sem saída 

para o mar e localizado na África Ocidental. Mali é o sétimo maior país da África e possui fronteiras 

com sete países: Argélia (ao norte), Níger (a 

Senegal (a oeste), Costa 

do Marfim, Guiné e Burkina Faso (ao sul). 

Seu território é de aproximadamente 

1.240.000 km² e sua capital, Bamako.  

O Mali é uma antiga colônia 

francesa que se tornou independente em 

1960. É um país extremamente pobre, possui 

DH baixíssimo (0,359)1 e uma 

expectativa de vida de apenas 51 anos de 

idade. A população malinesa é formada, em 

sua maioria, por muçulmanos e, 

etnicamente, podem ser divididos em 

                   

Desenvolvimento Humano (IDH): mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e 
educação. O índice é medido entre 1 e 0, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país.

Fonte: oneparagraphanswers.wordpress
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selho Europeu, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça da UE, e o 

tem sua sede em Bruxelas e possui 

membro envia o ministro 

responsável pelo domínio político em questão. A presidência do Conselho tem caráter rotativo entre os 

lém da presidência, a convocação de 

membro ou da Comissão da União Europeia. 

conjuntamente com o Parlamento Europeu, aprovar 

a legislação da União Europeia, coordenar as políticas econômicas gerais dos países do bloco, firmar 

s países, aprovar o orçamento anual da Organização e definir as políticas 

externa e de defesa da União. As sessões não são públicas, e a deliberação é por maioria qualificada – 

quanto maior a população de um país, maior será o número de votos que este possui. Quando se tratam 

de temas políticos de grande importância, como a assinatura de Tratados, utiliza-se a regra da 

Por Fernando Viotti, Isabelle Ferreira e Maurício Munarini 

A República do Mali é um país africano com cerca de 16 milhões de habitantes, sem saída 

para o mar e localizado na África Ocidental. Mali é o sétimo maior país da África e possui fronteiras 

Desenvolvimento Humano (IDH): mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e 
educação. O índice é medido entre 1 e 0, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. 

Fonte: oneparagraphanswers.wordpress 



 

 

bambaras (50%), fulanis (17%), tuaregues (10%), chongais (6%) e outros grupos

conflito na região é, na verdade, continuação de uma crise que se estende desde a década de 60 e pode 

ser entendido como a quarta rebelião tuaregue.

Os tuaregues são um povo nômade pastoril que vive majoritariamente no norte do Mali, ma

que também podem ser encontrados em Níger, Burkina Faso, Argélia, Mauritânia e Líbia. No período 

pós-independência, ainda durante o 

regime socialista que buscava desenvolver o país, posicion

entendia que a sedentarização dos nômades tuaregues era fundamental para torná

“produtivos”. Dessa maneira, para esse grupo, a modernização do Estado seria uma nova forma de 

colonização. Além do mais, es

considerados “les malis inutiles” (os malineses inúteis) e o grupo, mesmo sem uma agenda política 

unificada, fez a primeira rebelião em 1962.

A rebelião era separatista e buscava a criação de um 

chamado Azawad. O governo malinês reprimiu violentamente os atos dos tuaregues

soviético e, em 1964, implantou uma administração militar rígida sobre os rebeldes, o que gerou um 

grande fluxo de refugiados. A situação tornou

Keita foi vítima de um sangrento golpe militar, liderado pelo tenente 

poder.  

Uma grande seca que atingiu a região dos tuaregues entre 1968 e 1974 con

marginalização do grupo. A ajuda internacional que o Mali recebeu para recuperar

ambiental, de acordo com os tuaregues, não chegava ao norte do Estado, onde eles se instalavam. Esse 

descontentamento, associado ao alinhamento d

Líbia causou a segunda rebelião, em junho de 1990. Dessa vez os rebeldes estavam mais bem 

preparados e armados, fato que levou o governo, após meses de conflito no norte do Mali, a assinar 

um acordo de paz com os tuaregues, mediado pela Argélia. Após o acordo, os avanços foram no 

sentido de garantir maior autonomia às províncias do norte, bem como maior investimento na 

economia e na infraestrutura da região e reintegração dos combatentes e insurgentes às

regulares do Mali.  

Desde a década de 1970 o governo militar de Traoré enfrentou movimentos de oposição. Cada 

vez mais, seu governo foi perdendo prestígio e popularidade. Mesmo cedendo e adotando uma 

liberalização política limitada, a oposição mant

vivenciou um novo golpe de Estado, o qual estabeleceu um governo de transição e elaborou uma nova 

constituição.  As primeiras eleições presidenciais democráticas malinesas ocorreram em 1992, nas 

quais Alpha Oumar Konaré foi o vencedor. 

Em 2002, após eleição e reeleição de Konaré (1992 e 1997), Amadou Toumani

eleito presidente, num período em que o Mali sofria uma nova seca. Em 2006, os rebeldes novamente 

promoveram ataques devido à demora do gov

 

bambaras (50%), fulanis (17%), tuaregues (10%), chongais (6%) e outros grupos

conflito na região é, na verdade, continuação de uma crise que se estende desde a década de 60 e pode 

ser entendido como a quarta rebelião tuaregue. 

Os tuaregues são um povo nômade pastoril que vive majoritariamente no norte do Mali, ma

que também podem ser encontrados em Níger, Burkina Faso, Argélia, Mauritânia e Líbia. No período 

independência, ainda durante o governo do primeiro presidente, Modibo Keita, foi implantado um 

regime socialista que buscava desenvolver o país, posicionando-o contra o nomadismo. O presidente 

entendia que a sedentarização dos nômades tuaregues era fundamental para torná

“produtivos”. Dessa maneira, para esse grupo, a modernização do Estado seria uma nova forma de 

colonização. Além do mais, esse novo regime marginalizou os tuaregues, que passaram a ser 

considerados “les malis inutiles” (os malineses inúteis) e o grupo, mesmo sem uma agenda política 

unificada, fez a primeira rebelião em 1962. 

A rebelião era separatista e buscava a criação de um Estado autônomo, ao norte do Mali, 

chamado Azawad. O governo malinês reprimiu violentamente os atos dos tuaregues

soviético e, em 1964, implantou uma administração militar rígida sobre os rebeldes, o que gerou um 

s. A situação tornou-se ainda pior quando, em 1968, o governo socialista de 

Keita foi vítima de um sangrento golpe militar, liderado pelo tenente Moussa 

Uma grande seca que atingiu a região dos tuaregues entre 1968 e 1974 con

marginalização do grupo. A ajuda internacional que o Mali recebeu para recuperar

ambiental, de acordo com os tuaregues, não chegava ao norte do Estado, onde eles se instalavam. Esse 

descontentamento, associado ao alinhamento dos tuaregues do Mali com os tuaregues da Argélia e da 

Líbia causou a segunda rebelião, em junho de 1990. Dessa vez os rebeldes estavam mais bem 

preparados e armados, fato que levou o governo, após meses de conflito no norte do Mali, a assinar 

paz com os tuaregues, mediado pela Argélia. Após o acordo, os avanços foram no 

sentido de garantir maior autonomia às províncias do norte, bem como maior investimento na 

economia e na infraestrutura da região e reintegração dos combatentes e insurgentes às

Desde a década de 1970 o governo militar de Traoré enfrentou movimentos de oposição. Cada 

vez mais, seu governo foi perdendo prestígio e popularidade. Mesmo cedendo e adotando uma 

liberalização política limitada, a oposição manteve seus protestos. Como resultado, em 1991, o Mali 

vivenciou um novo golpe de Estado, o qual estabeleceu um governo de transição e elaborou uma nova 

constituição.  As primeiras eleições presidenciais democráticas malinesas ocorreram em 1992, nas 

Konaré foi o vencedor.  

Em 2002, após eleição e reeleição de Konaré (1992 e 1997), Amadou Toumani

eleito presidente, num período em que o Mali sofria uma nova seca. Em 2006, os rebeldes novamente 

promoveram ataques devido à demora do governo de implementar as medidas acordadas no final da 
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bambaras (50%), fulanis (17%), tuaregues (10%), chongais (6%) e outros grupos menores. O recente 

conflito na região é, na verdade, continuação de uma crise que se estende desde a década de 60 e pode 

Os tuaregues são um povo nômade pastoril que vive majoritariamente no norte do Mali, mas 

que também podem ser encontrados em Níger, Burkina Faso, Argélia, Mauritânia e Líbia. No período 

Keita, foi implantado um 

o contra o nomadismo. O presidente 

entendia que a sedentarização dos nômades tuaregues era fundamental para torná-los cidadãos 

“produtivos”. Dessa maneira, para esse grupo, a modernização do Estado seria uma nova forma de 

se novo regime marginalizou os tuaregues, que passaram a ser 

considerados “les malis inutiles” (os malineses inúteis) e o grupo, mesmo sem uma agenda política 

Estado autônomo, ao norte do Mali, 

chamado Azawad. O governo malinês reprimiu violentamente os atos dos tuaregues com apoio militar 

soviético e, em 1964, implantou uma administração militar rígida sobre os rebeldes, o que gerou um 

se ainda pior quando, em 1968, o governo socialista de 

 Traoré, quem assumiu o 

Uma grande seca que atingiu a região dos tuaregues entre 1968 e 1974 contribuiu para a 

marginalização do grupo. A ajuda internacional que o Mali recebeu para recuperar-se do desastre 

ambiental, de acordo com os tuaregues, não chegava ao norte do Estado, onde eles se instalavam. Esse 

os tuaregues do Mali com os tuaregues da Argélia e da 

Líbia causou a segunda rebelião, em junho de 1990. Dessa vez os rebeldes estavam mais bem 

preparados e armados, fato que levou o governo, após meses de conflito no norte do Mali, a assinar 

paz com os tuaregues, mediado pela Argélia. Após o acordo, os avanços foram no 

sentido de garantir maior autonomia às províncias do norte, bem como maior investimento na 

economia e na infraestrutura da região e reintegração dos combatentes e insurgentes às forças 

Desde a década de 1970 o governo militar de Traoré enfrentou movimentos de oposição. Cada 

vez mais, seu governo foi perdendo prestígio e popularidade. Mesmo cedendo e adotando uma 

eve seus protestos. Como resultado, em 1991, o Mali 

vivenciou um novo golpe de Estado, o qual estabeleceu um governo de transição e elaborou uma nova 

constituição.  As primeiras eleições presidenciais democráticas malinesas ocorreram em 1992, nas 

Em 2002, após eleição e reeleição de Konaré (1992 e 1997), Amadou Toumani Touré foi 

eleito presidente, num período em que o Mali sofria uma nova seca. Em 2006, os rebeldes novamente 

erno de implementar as medidas acordadas no final da 



 

 

segunda rebelião. Nos anos de 2007 e 2008

de Agadez, no Níger. Nesse momento, deu

celebrado um acordo de paz, mediado pela Argélia, que incluiu a entrega de armas dos tuaregues e 

novos arranjos para integração dos rebeldes às forças do Mali.

Em 2011, em nome da paz, foi criado o Movimento Nacional pela Libertação de Azawad 

(MNLA), com o objetivo de libertar a população tuaregue do governo malinês. No início de 2012, o 

MNLA retomou os ataques no norte do Mali, alegando que o governo não cumpriu as promessas para 

com a população tuaregue. Nesse momento iniciou

Em 22 de março de 2012, o Presidente Amadou Toumani

Estado. A chamada Comissão Nacional para a Restauração da Democracia e do Estado (CNRDE), 

assumiu o controle e suspendeu a Constituição do Mali. Como conse

golpe, as três maiores cidades 

consecutivos. Em 5 de abril de 2012, após a 

tomada da cidade de Douentza, o MNLA disse 

que tinha conseguido os seus objetiv

cancelou sua ofensiva e, no dia seguinte, 

proclamou a independência do Azawad. 

Simultaneamente a esse processo, o MNLA 

aliou-se ao grupo islâmico radical Ansar Dine, 

que busca impor a sharia (lei islâmica) e 

possui ligações com o braço da Al Qaeda no 

norte da África. 

As ofensivas violentas dos rebeldes do grupo

de 2012. No início de 2013, o governo do Mali pediu ajuda militar estrangeira para voltar a tomar o 

norte. Em 11 de janeiro de 2013, o exército fra

fevereiro, o território já tinha sido retomado pelos militares do

internacional.  

 

Missão de Paz da ONU 

 O Conselho de Segurança aprovou no dia 25 de abril de 2013 a criação d

Unidas para o Mali. A decisão de implementar a operação foi tomada por unanimidade por seus 15 

Estados-Membros. A missão é oficialmente chamada Missão das Nações Unidas de Estabilização 

Multidimensional Integrada no Mali (MINUSMA).

A resolução autoriza os capacetes azuis (como são conhecidos os enviados pelas Nações 

Unidas em suas missões de paz) a “usar todos os meios necessários” para realizar as tarefas de 

estabilização relacionadas à segurança; à proteção de civis, de funcionários da

culturais; bem como criação de condições para a prestação de ajuda humanitária. A tarefa principal da 

 

segunda rebelião. Nos anos de 2007 e 2008, ocorreram várias hostilidades no norte do Mali e na região 

de Agadez, no Níger. Nesse momento, deu-se a terceira rebelião tuaregue. Em 2009, novamente foi 

rado um acordo de paz, mediado pela Argélia, que incluiu a entrega de armas dos tuaregues e 

novos arranjos para integração dos rebeldes às forças do Mali. 

Em 2011, em nome da paz, foi criado o Movimento Nacional pela Libertação de Azawad 

tivo de libertar a população tuaregue do governo malinês. No início de 2012, o 

MNLA retomou os ataques no norte do Mali, alegando que o governo não cumpriu as promessas para 

com a população tuaregue. Nesse momento iniciou-se a quarta rebelião tuaregue.

Em 22 de março de 2012, o Presidente Amadou Toumani Touré foi deposto em um golpe de 

Estado. A chamada Comissão Nacional para a Restauração da Democracia e do Estado (CNRDE), 

assumiu o controle e suspendeu a Constituição do Mali. Como consequência da instabilidade após o 

golpe, as três maiores cidades - Kidal, Gao e Timbuktu - foram invadidas pelos rebeldes em três dias 

consecutivos. Em 5 de abril de 2012, após a 

tomada da cidade de Douentza, o MNLA disse 

que tinha conseguido os seus objetivos, 

cancelou sua ofensiva e, no dia seguinte, 

proclamou a independência do Azawad. 

Simultaneamente a esse processo, o MNLA 

se ao grupo islâmico radical Ansar Dine, 

r a sharia (lei islâmica) e 

possui ligações com o braço da Al Qaeda no 

ensivas violentas dos rebeldes do grupo islâmico se estenderam por todo o resto do ano 

de 2012. No início de 2013, o governo do Mali pediu ajuda militar estrangeira para voltar a tomar o 

norte. Em 11 de janeiro de 2013, o exército francês começou a operar contra os islâmicos. Até 8 de 

fevereiro, o território já tinha sido retomado pelos militares do Mali com a ajuda da coalizão 

O Conselho de Segurança aprovou no dia 25 de abril de 2013 a criação d

Unidas para o Mali. A decisão de implementar a operação foi tomada por unanimidade por seus 15 

Membros. A missão é oficialmente chamada Missão das Nações Unidas de Estabilização 

Multidimensional Integrada no Mali (MINUSMA). 

solução autoriza os capacetes azuis (como são conhecidos os enviados pelas Nações 

Unidas em suas missões de paz) a “usar todos os meios necessários” para realizar as tarefas de 

estabilização relacionadas à segurança; à proteção de civis, de funcionários da

culturais; bem como criação de condições para a prestação de ajuda humanitária. A tarefa principal da 
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ocorreram várias hostilidades no norte do Mali e na região 

se a terceira rebelião tuaregue. Em 2009, novamente foi 

rado um acordo de paz, mediado pela Argélia, que incluiu a entrega de armas dos tuaregues e 

Em 2011, em nome da paz, foi criado o Movimento Nacional pela Libertação de Azawad 

tivo de libertar a população tuaregue do governo malinês. No início de 2012, o 

MNLA retomou os ataques no norte do Mali, alegando que o governo não cumpriu as promessas para 

se a quarta rebelião tuaregue. 

Touré foi deposto em um golpe de 

Estado. A chamada Comissão Nacional para a Restauração da Democracia e do Estado (CNRDE), 

quência da instabilidade após o 

foram invadidas pelos rebeldes em três dias 

islâmico se estenderam por todo o resto do ano 

de 2012. No início de 2013, o governo do Mali pediu ajuda militar estrangeira para voltar a tomar o 

ncês começou a operar contra os islâmicos. Até 8 de 

com a ajuda da coalizão 

O Conselho de Segurança aprovou no dia 25 de abril de 2013 a criação da Missão das Nações 

Unidas para o Mali. A decisão de implementar a operação foi tomada por unanimidade por seus 15 

Membros. A missão é oficialmente chamada Missão das Nações Unidas de Estabilização 

solução autoriza os capacetes azuis (como são conhecidos os enviados pelas Nações 

Unidas em suas missões de paz) a “usar todos os meios necessários” para realizar as tarefas de 

estabilização relacionadas à segurança; à proteção de civis, de funcionários da ONU e de bens 

culturais; bem como criação de condições para a prestação de ajuda humanitária. A tarefa principal da 

Fonte: ONU.org



 

 

MINUSMA é apoiar o processo político no Mali, em estreita coordenação com a União Africana e 

com a Comunidade Econômica dos Estados da Áfri

Ainda em 20 de dezembro de 2012, o Conselho de Segurança da ONU havia autorizado o 

envio da Missão de Suporte Internacional Liderada pela África no Mali (AFISMA), missão organizada 

pela ECOWAS e que foi substituída pela MINUSMA.  Os

pedidos para fornecer soldados e forças policiais com recursos e equipamentos adequados para 

“melhorar a capacidade de operação da MINUSMA”. Com mandato inicial de um ano, ela prestava 

assistência às autoridades na recuper

unidade do país, até que fosse estabelecida uma nova força de paz. 

 

 

FONTES: 

http://globalvoicesonline.org/2013/03/04/the
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130118
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf
http://pucminasconjuntura.wordpress.com/2013/03/01/o
internacional/ 
http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142412788
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Mali_conflict 
http://www.bbc.co.uk/news/world
http://www.cbc.ca/news/world/9
http://www.onu.org.br/mali/relatorio
 
 

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

 

 

1. ÁFRICA DO SUL 

 

A África do Sul, após superação do regime segregacionista do 

política externa à aproximação com 

diplomáticas plenas foram estabelecidas entre África do Sul e Mali, sendo que em dezembro de 1995 a 

República do Mali estabeleceu uma embaixada em Pretória.

Ambos os países fazem parte da União Africana, bloco criado em 2002

estabelecer unidade e solidariedade entre os países africanos.  A África do Sul é um dos fundadores da 

organização e apresenta a maior economia dentre os países do 

temporariamente suspenso devido ao golpe tuaregue de 2012. 

Além de maior economia e de ser membro

anos um papel central na União Africana, tendo feito intervenções em conflitos de diversos países 

 

MINUSMA é apoiar o processo político no Mali, em estreita coordenação com a União Africana e 

com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS).  

Ainda em 20 de dezembro de 2012, o Conselho de Segurança da ONU havia autorizado o 

envio da Missão de Suporte Internacional Liderada pela África no Mali (AFISMA), missão organizada 

pela ECOWAS e que foi substituída pela MINUSMA.  Os Estados-Membros da ONU receberam 

pedidos para fornecer soldados e forças policiais com recursos e equipamentos adequados para 

“melhorar a capacidade de operação da MINUSMA”. Com mandato inicial de um ano, ela prestava 

assistência às autoridades na recuperação de regiões controladas por rebeldes e na restauração da 

unidade do país, até que fosse estabelecida uma nova força de paz.  

http://globalvoicesonline.org/2013/03/04/the-conflict-in-mali-who-is-fighting-whom
fr/mundo/20130118-f 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf
http://pucminasconjuntura.wordpress.com/2013/03/01/o-conflito-no-mali-origens

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324539304578259481249822440
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Mali_conflict  
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13881978 
http://www.cbc.ca/news/world/9-questions-about-the-mali-conflict-1.1302797 
http://www.onu.org.br/mali/relatorio-sobre-a-situacao-no-mali/ 

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES 

A África do Sul, após superação do regime segregacionista do Apartheid

política externa à aproximação com as demais nações africanas. Em 16 de Maio de 1994,

diplomáticas plenas foram estabelecidas entre África do Sul e Mali, sendo que em dezembro de 1995 a 

República do Mali estabeleceu uma embaixada em Pretória. 

Ambos os países fazem parte da União Africana, bloco criado em 2002

tabelecer unidade e solidariedade entre os países africanos.  A África do Sul é um dos fundadores da 

organização e apresenta a maior economia dentre os países do bloco, 

temporariamente suspenso devido ao golpe tuaregue de 2012.  

e maior economia e de ser membro-fundador, a África do sul tem mantido nos últimos 

anos um papel central na União Africana, tendo feito intervenções em conflitos de diversos países 
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MINUSMA é apoiar o processo político no Mali, em estreita coordenação com a União Africana e 

 

Ainda em 20 de dezembro de 2012, o Conselho de Segurança da ONU havia autorizado o 

envio da Missão de Suporte Internacional Liderada pela África no Mali (AFISMA), missão organizada 

Membros da ONU receberam 

pedidos para fornecer soldados e forças policiais com recursos e equipamentos adequados para 

“melhorar a capacidade de operação da MINUSMA”. Com mandato inicial de um ano, ela prestava 

ação de regiões controladas por rebeldes e na restauração da 

whom-and-why/ 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf 
origens-e-dimensao-

7324539304578259481249822440 

 

Por Maurício Munarini 

Apartheid, em 1994, voltou sua 

as demais nações africanas. Em 16 de Maio de 1994, relações 

diplomáticas plenas foram estabelecidas entre África do Sul e Mali, sendo que em dezembro de 1995 a 

Ambos os países fazem parte da União Africana, bloco criado em 2002, com o objetivo de 

tabelecer unidade e solidariedade entre os países africanos.  A África do Sul é um dos fundadores da 

 enquanto o Mali está 

fundador, a África do sul tem mantido nos últimos 

anos um papel central na União Africana, tendo feito intervenções em conflitos de diversos países 



 

 

africanos. Quanto ao Mali, o país contribuiu com tropas para a Missão Inter

na qual as forças governamentais estão trabalhando em conjunto com as tropas francesas para 

combater os rebeldes do país. Quanto à Missão da ONU, MINUSMA, o país não contribui de forma 

direta.  

Fonte: 

http://www.dfa.gov.za/foreign/bilateral/mali.html

 

2. ALEMANHA 

 

Alemanha e Mali desfrutam de boas 

Alemanha foi o primeiro país a reconhecer a República independente do Mali após a federação de 

curta duração com o Senegal ser dissolvida em setembro de 1960. Ademais, a Alemanha apoia a 

missão da ONU, MINUSMA, com presença de contingente militar, e, também, a missão da Missão 

Europeia (EM) no Mali, com o objetivo de apoiar a formação e reorganização das Forças A

Mali sob o comando do brigadeiro general francês François Lecointre.

A importante cooperação para o desenvolvimento entre os dois países foi retomada em março 

de 2013. Um compromisso político

para o período de 2013 e 2014, a ser implementado conforme o progresso da transição democrática no 

país africano. 

Após a intervenção francesa no território malinês, o governo de Berlim declarou 

imediatamente seu apoio incondicional ao ato do p

transporte de tropas, armas e munições da União Econômica do Oeste Africano (ECOWAS) para a 

zona de guerra.  

A chanceler Angela Merkel e outras autoridades alemãs não se cansam de afirmar que eles 

estão agindo em “solidariedade com a França” e para a “defesa da segurança da Europa contra os 

terroristas.” 

Fonte: 

http://www.wsws.org/em/articles/2013/02/12/mali
http://www.auswaertiges-amt.de/EM/Aussenpolitik/
http://www.spiegel.de/international/world/french
878187.html 
http://www.un.org/em/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu
 

3.ARÁBIA SAUDITA 

A Arábia Saudita tem sido um dos maiores defensores do governo do Mali. Desde 1976, o 

país forneceu 300 milhões de dólares para setores de energia, educação, transportes, saúde e projetos 

 

africanos. Quanto ao Mali, o país contribuiu com tropas para a Missão Internacional de Apoio ao Mali, 

na qual as forças governamentais estão trabalhando em conjunto com as tropas francesas para 

combater os rebeldes do país. Quanto à Missão da ONU, MINUSMA, o país não contribui de forma 

n/bilateral/mali.html 

Alemanha e Mali desfrutam de boas relações em todas as áreas. A República Federal da 

Alemanha foi o primeiro país a reconhecer a República independente do Mali após a federação de 

com o Senegal ser dissolvida em setembro de 1960. Ademais, a Alemanha apoia a 

missão da ONU, MINUSMA, com presença de contingente militar, e, também, a missão da Missão 

Europeia (EM) no Mali, com o objetivo de apoiar a formação e reorganização das Forças A

Mali sob o comando do brigadeiro general francês François Lecointre. 

A importante cooperação para o desenvolvimento entre os dois países foi retomada em março 

de 2013. Um compromisso político por parte da Alemanha, de cerca de 100 milhões de euro

para o período de 2013 e 2014, a ser implementado conforme o progresso da transição democrática no 

Após a intervenção francesa no território malinês, o governo de Berlim declarou 

imediatamente seu apoio incondicional ao ato do país europeu e, inclusive, ofereceu dois aviões para o 

transporte de tropas, armas e munições da União Econômica do Oeste Africano (ECOWAS) para a 

Angela Merkel e outras autoridades alemãs não se cansam de afirmar que eles 

agindo em “solidariedade com a França” e para a “defesa da segurança da Europa contra os 

http://www.wsws.org/em/articles/2013/02/12/mali-f12.html 
amt.de/EM/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/Mali_node.html

http://www.spiegel.de/international/world/french-mission-in-mali-puts-germany

m/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml 
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-training-mission-in-mali

A Arábia Saudita tem sido um dos maiores defensores do governo do Mali. Desde 1976, o 

país forneceu 300 milhões de dólares para setores de energia, educação, transportes, saúde e projetos 
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nacional de Apoio ao Mali, 

na qual as forças governamentais estão trabalhando em conjunto com as tropas francesas para 

combater os rebeldes do país. Quanto à Missão da ONU, MINUSMA, o país não contribui de forma 

Por Maurício Munarini 

relações em todas as áreas. A República Federal da 

Alemanha foi o primeiro país a reconhecer a República independente do Mali após a federação de 

com o Senegal ser dissolvida em setembro de 1960. Ademais, a Alemanha apoia a 

missão da ONU, MINUSMA, com presença de contingente militar, e, também, a missão da Missão 

Europeia (EM) no Mali, com o objetivo de apoiar a formação e reorganização das Forças Armadas do 

A importante cooperação para o desenvolvimento entre os dois países foi retomada em março 

por parte da Alemanha, de cerca de 100 milhões de euros, foi feito 

para o período de 2013 e 2014, a ser implementado conforme o progresso da transição democrática no 

Após a intervenção francesa no território malinês, o governo de Berlim declarou 

aís europeu e, inclusive, ofereceu dois aviões para o 

transporte de tropas, armas e munições da União Econômica do Oeste Africano (ECOWAS) para a 

Angela Merkel e outras autoridades alemãs não se cansam de afirmar que eles 

agindo em “solidariedade com a França” e para a “defesa da segurança da Europa contra os 

Nodes/Mali_node.html 
germany-in-a-tight-spot-a-

mali-launched?lang=pt 

Por Maurício Munarini 

 

A Arábia Saudita tem sido um dos maiores defensores do governo do Mali. Desde 1976, o 

país forneceu 300 milhões de dólares para setores de energia, educação, transportes, saúde e projetos 



 

 

de agricultura no país.  O Emb

que o governo saudita continua a apoiar os esforços do governo do Mali e da comunidade 

internacional para restaurar a segurança, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade do Mali.

FONTE: 

http://www.saudiembassy.net/latest_news/news05161301.aspx

 

4. ARGÉLIA  

A Argélia tem sido mediadora dos conflitos dos países pobres da região do 

Mali, já que é a principal força militar da área. No próprio Mali, por exemplo, o país já mediou 

processos de paz que acabaram com duas rebeliões dos tuaregues em 1991

Entretanto, a relação entre os dois países é bastante c

parte dos chefes de Estados argelinos que veem o Mali insuficientemente comprometido com o 

combate ao terrorismo. 

Com a insurgência dos tuaregues, que era vista como separatista, o governo argelino exigiu um

imediato cessar-fogo e a preservação da integridade territorial do Mali, colocando

como um mediador da questão. Posteriormente, a Argélia anunciou que acabaria com as operações de 

treinamento militar no norte do Mali, indicando que se ma

militar havia sido planejada para conter o terrorismo e não as insurreições.

Em março, os argelinos condenaram o golpe militar em Bamako. Entretanto, nas semanas 

seguintes, mantiveram-se cautelosos ao falar da s

nível de preocupação com a instabilidade no Mali. Essa abstenção pode ser atribuída às atuais questões 

domésticas que o país enfrenta. Quando o país voltou a se pronunciar sobre o Mali, ficou clara a 

preferência por uma “solução política através de diálogo” e que, apesar de ser a maior força militar da 

região, a Argélia considera uma intervenção militar apenas como o último dos recursos. O receio 

principal é de que uma intervenção, como a francesa, possa se

e invadir a inteligência dos países sob o espectro de ser um auxílio às tropas regionais.

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS), da qual a Argélia faz 

parte, virou chave para a intervenção f

presidente francês, a ação no Mali deveria ser aprovada pelo grupo. Entretanto, a posição argelina 

continua obscura – sobre qualquer intervenção, não apenas a francesa.

REFERÊNCIA: 

ARIEFF, Alexis. Algeria and the crisis in Mali

 

                                                          
2A região do Sahel corresponde à área de transição entre 
um corredor quase ininterrupto (PMI BRASIL, 2013).
3Alexis Arieff é um analista africano que trabalha no Serviço de Pesquisa do Congresso em Washington DC.

 

de agricultura no país.  O Embaixador saudita Trad afirmou, em conferência realizada em Bruxelas, 

que o governo saudita continua a apoiar os esforços do governo do Mali e da comunidade 

internacional para restaurar a segurança, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade do Mali.

http://www.saudiembassy.net/latest_news/news05161301.aspx 

A Argélia tem sido mediadora dos conflitos dos países pobres da região do 

Mali, já que é a principal força militar da área. No próprio Mali, por exemplo, o país já mediou 

processos de paz que acabaram com duas rebeliões dos tuaregues em 1991

Entretanto, a relação entre os dois países é bastante complexa, frágil, e expressa em desconfianças por 

parte dos chefes de Estados argelinos que veem o Mali insuficientemente comprometido com o 

Com a insurgência dos tuaregues, que era vista como separatista, o governo argelino exigiu um

fogo e a preservação da integridade territorial do Mali, colocando

como um mediador da questão. Posteriormente, a Argélia anunciou que acabaria com as operações de 

treinamento militar no norte do Mali, indicando que se manteria neutra no conflito e que a cooperação 

militar havia sido planejada para conter o terrorismo e não as insurreições. 

Em março, os argelinos condenaram o golpe militar em Bamako. Entretanto, nas semanas 

se cautelosos ao falar da situação que se agravava, apenas demonstrando algum 

nível de preocupação com a instabilidade no Mali. Essa abstenção pode ser atribuída às atuais questões 

domésticas que o país enfrenta. Quando o país voltou a se pronunciar sobre o Mali, ficou clara a 

rência por uma “solução política através de diálogo” e que, apesar de ser a maior força militar da 

região, a Argélia considera uma intervenção militar apenas como o último dos recursos. O receio 

principal é de que uma intervenção, como a francesa, possa ser um meio de implantar forças militares 

e invadir a inteligência dos países sob o espectro de ser um auxílio às tropas regionais.

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS), da qual a Argélia faz 

parte, virou chave para a intervenção francesa aprovada pelas Nações Unidas. De acordo com o 

presidente francês, a ação no Mali deveria ser aprovada pelo grupo. Entretanto, a posição argelina 

sobre qualquer intervenção, não apenas a francesa. 

Algeria and the crisis in Mali.Actuelles de l’Ifri, 2013.3 

                   

A região do Sahel corresponde à área de transição entre o deserto do Saara e as terras mais férteis ao sul da África, formando 
um corredor quase ininterrupto (PMI BRASIL, 2013). 
Alexis Arieff é um analista africano que trabalha no Serviço de Pesquisa do Congresso em Washington DC.
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aixador saudita Trad afirmou, em conferência realizada em Bruxelas, 

que o governo saudita continua a apoiar os esforços do governo do Mali e da comunidade 

internacional para restaurar a segurança, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade do Mali.  

Por Isabelle Ferreira  
 

A Argélia tem sido mediadora dos conflitos dos países pobres da região do Sahel2, como o 

Mali, já que é a principal força militar da área. No próprio Mali, por exemplo, o país já mediou 

processos de paz que acabaram com duas rebeliões dos tuaregues em 1991-1995 e 2006-2009. 

omplexa, frágil, e expressa em desconfianças por 

parte dos chefes de Estados argelinos que veem o Mali insuficientemente comprometido com o 

Com a insurgência dos tuaregues, que era vista como separatista, o governo argelino exigiu um 

fogo e a preservação da integridade territorial do Mali, colocando-se logo de início 

como um mediador da questão. Posteriormente, a Argélia anunciou que acabaria com as operações de 

nteria neutra no conflito e que a cooperação 

Em março, os argelinos condenaram o golpe militar em Bamako. Entretanto, nas semanas 

ituação que se agravava, apenas demonstrando algum 

nível de preocupação com a instabilidade no Mali. Essa abstenção pode ser atribuída às atuais questões 

domésticas que o país enfrenta. Quando o país voltou a se pronunciar sobre o Mali, ficou clara a 

rência por uma “solução política através de diálogo” e que, apesar de ser a maior força militar da 

região, a Argélia considera uma intervenção militar apenas como o último dos recursos. O receio 

r um meio de implantar forças militares 

e invadir a inteligência dos países sob o espectro de ser um auxílio às tropas regionais. 

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS), da qual a Argélia faz 

rancesa aprovada pelas Nações Unidas. De acordo com o 

presidente francês, a ação no Mali deveria ser aprovada pelo grupo. Entretanto, a posição argelina 

o deserto do Saara e as terras mais férteis ao sul da África, formando 

Alexis Arieff é um analista africano que trabalha no Serviço de Pesquisa do Congresso em Washington DC. 



 

 

5.ARGENTINA 

O governo argentino condenou energicamente o golpe de Estado no Mali, em 2012, e defende 

o respeito estrito aos direitos humanos e o imediato retorno da legítima

continuidade do processo eleitoral que estava em curso. A Argentina, ainda, demonstrou profunda 

solidariedade à população malinesa e evidenciou a importância de acabar com a incerteza que domina 

o país africano e monitorar de pert

 A Argentina apoia a cooperação internacional para alcançar a paz e a estabilização no Mali, 

além de dar suporte a iniciativas como o MINUSMA para auxiliar na reconstrução política, militar e 

social do país. De acordo com os argentinos, é preciso que todo o continente africano mobilize

a resolução do conflito, pois uma abordagem coletiva e integral continental deveria ser base do plano 

de ação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

 Entretanto, o país guarda algumas discordâncias com o que está sendo feito pela comunidade 

internacional em relação à crise. A operação de manutenção da paz tem que ser limitada: a 

MINUSMA precisa ser imparcial, ter consentimento das partes e deve priorizar o 

exceto para autodefesa e defesa de algum mandato. Além disso, a Argentina critica a abordagem das 

Nações Unidas focada apenas no aspecto de segurança, uma vez que o país entende que a solução dos 

problemas na região do Sahel deve ser de 

Mali, é defendida uma resolução baseada no diálogo político, com enfoque na defesa dos direitos 

humanos e no desenvolvimento por completo do Estado.

FONTE: 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=629988
http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp
 
6. AUSTRÁLIA 

Austrália e Mali são grandes parceiros quando se trata de cooperação para o desenvolvime

O país da Oceania possui diversos programas de ajuda ao país africano em diversas áreas, como 

educação, agricultura e direitos humanos. Além disso, o governo australiano tem feito doações de 

grandes quantias em dinheiro aos malineses. 

O comércio bilateral entre Mali e Austrália entre 2009 e 2010 foi estimado em 24,3 milhões 

de dólares. Algumas empresas de mineração australianas são muito ativas no Mali, como: Resolute, 

Golden Rim Resources, PapillionResources e Oklo Urânio.

No conflito que se arrasta 

civis. O país e seus líderes estão divididos entre um apoio tático, através do envio de militares ou de 

mantimentos para a região como forma de apoio à França e às forças combatentes.

A Austrália, que já manifestou interesse em possuir novamente um assento no Conselho de 

Segurança da ONU, tem a chance de mostrar sua capacidade de atuação no Mali, mesmo que ainda 

 

O governo argentino condenou energicamente o golpe de Estado no Mali, em 2012, e defende 

o respeito estrito aos direitos humanos e o imediato retorno da legítima ordem constitucional e a 

continuidade do processo eleitoral que estava em curso. A Argentina, ainda, demonstrou profunda 

solidariedade à população malinesa e evidenciou a importância de acabar com a incerteza que domina 

o país africano e monitorar de perto a situação para uma possível contra ofensiva legalista.

A Argentina apoia a cooperação internacional para alcançar a paz e a estabilização no Mali, 

além de dar suporte a iniciativas como o MINUSMA para auxiliar na reconstrução política, militar e 

do país. De acordo com os argentinos, é preciso que todo o continente africano mobilize

a resolução do conflito, pois uma abordagem coletiva e integral continental deveria ser base do plano 

de ação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

etanto, o país guarda algumas discordâncias com o que está sendo feito pela comunidade 

internacional em relação à crise. A operação de manutenção da paz tem que ser limitada: a 

MINUSMA precisa ser imparcial, ter consentimento das partes e deve priorizar o 

exceto para autodefesa e defesa de algum mandato. Além disso, a Argentina critica a abordagem das 

Nações Unidas focada apenas no aspecto de segurança, uma vez que o país entende que a solução dos 

problemas na região do Sahel deve ser de cunho sóciopolítico, e não apenas militar. Para a situação do 

Mali, é defendida uma resolução baseada no diálogo político, com enfoque na defesa dos direitos 

vimento por completo do Estado. 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=629988 
http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp-content/uploads/2013/10/The-Situation

Austrália e Mali são grandes parceiros quando se trata de cooperação para o desenvolvime

O país da Oceania possui diversos programas de ajuda ao país africano em diversas áreas, como 

educação, agricultura e direitos humanos. Além disso, o governo australiano tem feito doações de 

grandes quantias em dinheiro aos malineses.  

teral entre Mali e Austrália entre 2009 e 2010 foi estimado em 24,3 milhões 

de dólares. Algumas empresas de mineração australianas são muito ativas no Mali, como: Resolute, 

Golden Rim Resources, PapillionResources e Oklo Urânio. 

No conflito que se arrasta no Mali, a grande preocupação australiana é com a proteção de 

civis. O país e seus líderes estão divididos entre um apoio tático, através do envio de militares ou de 

mantimentos para a região como forma de apoio à França e às forças combatentes.

a, que já manifestou interesse em possuir novamente um assento no Conselho de 

Segurança da ONU, tem a chance de mostrar sua capacidade de atuação no Mali, mesmo que ainda 
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Por Isabelle Ferreira 
 

O governo argentino condenou energicamente o golpe de Estado no Mali, em 2012, e defende 

ordem constitucional e a 

continuidade do processo eleitoral que estava em curso. A Argentina, ainda, demonstrou profunda 

solidariedade à população malinesa e evidenciou a importância de acabar com a incerteza que domina 

o a situação para uma possível contra ofensiva legalista. 

A Argentina apoia a cooperação internacional para alcançar a paz e a estabilização no Mali, 

além de dar suporte a iniciativas como o MINUSMA para auxiliar na reconstrução política, militar e 

do país. De acordo com os argentinos, é preciso que todo o continente africano mobilize-se para 

a resolução do conflito, pois uma abordagem coletiva e integral continental deveria ser base do plano 

etanto, o país guarda algumas discordâncias com o que está sendo feito pela comunidade 

internacional em relação à crise. A operação de manutenção da paz tem que ser limitada: a 

MINUSMA precisa ser imparcial, ter consentimento das partes e deve priorizar o não uso da força – 

exceto para autodefesa e defesa de algum mandato. Além disso, a Argentina critica a abordagem das 

Nações Unidas focada apenas no aspecto de segurança, uma vez que o país entende que a solução dos 

e não apenas militar. Para a situação do 

Mali, é defendida uma resolução baseada no diálogo político, com enfoque na defesa dos direitos 

Situation-in-Mali.pdf 

Por Maurício Munarini 
 

Austrália e Mali são grandes parceiros quando se trata de cooperação para o desenvolvimento. 

O país da Oceania possui diversos programas de ajuda ao país africano em diversas áreas, como 

educação, agricultura e direitos humanos. Além disso, o governo australiano tem feito doações de 

teral entre Mali e Austrália entre 2009 e 2010 foi estimado em 24,3 milhões 

de dólares. Algumas empresas de mineração australianas são muito ativas no Mali, como: Resolute, 

no Mali, a grande preocupação australiana é com a proteção de 

civis. O país e seus líderes estão divididos entre um apoio tático, através do envio de militares ou de 

mantimentos para a região como forma de apoio à França e às forças combatentes. 

a, que já manifestou interesse em possuir novamente um assento no Conselho de 

Segurança da ONU, tem a chance de mostrar sua capacidade de atuação no Mali, mesmo que ainda 



 

 

não tenha enviado tropas, nem ingressado na

da ONU no país, muito provavelmente a Austrália não enviará tropas ao Mali. 

FONTE: 

http://mali-initiative.org.au/news/mali
http://www.smh.com.au/world/mali
test-says-envoy-20130115-2crlv.html
https://www.oxfam.org.au/media/2013/01/oxfam
un-security-council-role-to-protect
 

7. BÉLGICA 

A Bélgica é uma nação parceira da República do Mali há 20 anos e constantemente provê 

assistências ao desenvolvimento do Estado, que é um dos países mais pobres e com 

índices de crescimento. O auxílio belga possui dois principais focos: desenvolvimento rural e 

segurança alimentar e apoio ao processo de descentralização, iniciado em 1993. A cooperação ainda 

atinge outros temas como questões de gênero, meio am

direito dos menores. Esse programa, durante os anos de 2009 e 2012, movimentou cerca de 50 milhões 

de euros. 

O Estado belga se comprometeu a uma ativa participação no processo de recuperação do Mali 

no cenário conflituoso atual.  Para tanto, a Bélgica enviou cerca de 17,3 milhões de euros no ano de 

2013 e irá enviar, em 2014, mais 14,2 milhões. A intervenção francesa no Mali é apoiada logística e 

informalmente pela Bélgica –

Haverá, também, uma mudança em parte do programa de apoio para contribuir eficientemente 

para o “Plano de recuperação sustentável do Mali”. O foco do programa é essencialmente humanitário: 

o suporte aos malineses não é demarcado pelas fronteiras da Rep

de Congo e Síria também serão assistidos. A Bélgica também se compromete a acompanhar o 

processo eleitoral no Mali, estimulando a construção de uma instituição forte e legítima que possa 

representar toda a população d

FONTE:  

http://en.ria.ru/world/20130128/179087468.html

http://www.btcctb.org/en/countries/mali

http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/cooperation/2013/05/ni_150513_dono

r_conference_mali.jsp?referer=tcm:312

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation/countries/partner_countries/mali/

 

8. BRASIL 

A República Federativa do Brasil reconhece a independência do Mali desde 1960, sendo que 

as relações diplomáticas oficiais foram estabelecidas ainda 

 

não tenha enviado tropas, nem ingressado na MINUSMA de forma direta. Apesar de apoiar

da ONU no país, muito provavelmente a Austrália não enviará tropas ao Mali. 

initiative.org.au/news/mali-australia-cooperation 
http://www.smh.com.au/world/mali-crisis-is-australias-big-un- 

2crlv.html 
https://www.oxfam.org.au/media/2013/01/oxfam-urges-australia-to-use-its- 

protect-civilians-as-mali-conflict-escalates/ 

A Bélgica é uma nação parceira da República do Mali há 20 anos e constantemente provê 

assistências ao desenvolvimento do Estado, que é um dos países mais pobres e com 

índices de crescimento. O auxílio belga possui dois principais focos: desenvolvimento rural e 

segurança alimentar e apoio ao processo de descentralização, iniciado em 1993. A cooperação ainda 

atinge outros temas como questões de gênero, meio ambiente, economia social, luta contra AIDS e o 

direito dos menores. Esse programa, durante os anos de 2009 e 2012, movimentou cerca de 50 milhões 

O Estado belga se comprometeu a uma ativa participação no processo de recuperação do Mali 

conflituoso atual.  Para tanto, a Bélgica enviou cerca de 17,3 milhões de euros no ano de 

2013 e irá enviar, em 2014, mais 14,2 milhões. A intervenção francesa no Mali é apoiada logística e 

– o apoio militar, entretanto, não existe. 

Haverá, também, uma mudança em parte do programa de apoio para contribuir eficientemente 

para o “Plano de recuperação sustentável do Mali”. O foco do programa é essencialmente humanitário: 

o suporte aos malineses não é demarcado pelas fronteiras da República do Mali; os refugiados no leste 

de Congo e Síria também serão assistidos. A Bélgica também se compromete a acompanhar o 

processo eleitoral no Mali, estimulando a construção de uma instituição forte e legítima que possa 

representar toda a população do Mali e sua diversidade. 

http://en.ria.ru/world/20130128/179087468.html 

http://www.btcctb.org/en/countries/mali 

http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/cooperation/2013/05/ni_150513_dono

r_conference_mali.jsp?referer=tcm:312-224248-64 

m.be/en/policy/development_cooperation/countries/partner_countries/mali/

A República Federativa do Brasil reconhece a independência do Mali desde 1960, sendo que 

as relações diplomáticas oficiais foram estabelecidas ainda em 1962. Sem grandes projetos de 
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MINUSMA de forma direta. Apesar de apoiar a atuação 

da ONU no país, muito provavelmente a Austrália não enviará tropas ao Mali.  

Por Isabelle Ferreira 
 

A Bélgica é uma nação parceira da República do Mali há 20 anos e constantemente provê 

assistências ao desenvolvimento do Estado, que é um dos países mais pobres e com baixíssimos 

índices de crescimento. O auxílio belga possui dois principais focos: desenvolvimento rural e 

segurança alimentar e apoio ao processo de descentralização, iniciado em 1993. A cooperação ainda 

biente, economia social, luta contra AIDS e o 

direito dos menores. Esse programa, durante os anos de 2009 e 2012, movimentou cerca de 50 milhões 

O Estado belga se comprometeu a uma ativa participação no processo de recuperação do Mali 

conflituoso atual.  Para tanto, a Bélgica enviou cerca de 17,3 milhões de euros no ano de 

2013 e irá enviar, em 2014, mais 14,2 milhões. A intervenção francesa no Mali é apoiada logística e 

Haverá, também, uma mudança em parte do programa de apoio para contribuir eficientemente 

para o “Plano de recuperação sustentável do Mali”. O foco do programa é essencialmente humanitário: 

ública do Mali; os refugiados no leste 

de Congo e Síria também serão assistidos. A Bélgica também se compromete a acompanhar o 

processo eleitoral no Mali, estimulando a construção de uma instituição forte e legítima que possa 

http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/cooperation/2013/05/ni_150513_dono

m.be/en/policy/development_cooperation/countries/partner_countries/mali/ 

Por Maurício Munarini 
 

A República Federativa do Brasil reconhece a independência do Mali desde 1960, sendo que 

em 1962. Sem grandes projetos de 



 

 

cooperação, desenvolvimento ou pesquisa, o maior elo entre brasileiros e malineses é o comércio: o 

intercâmbio comercial em 2010 chegou a 10 milhões de dólares.

As autoridades brasileiras defendem a busca por um acordo nego

do Mali e os grupos extremistas, que atuam principalmente no Norte do país. Para as autoridades, as 

ações ofensivas contra o terrorismo têm mostrado poucos efeitos positivos no caso. 

Outra preocupação do governo brasileiro é

Brasil afirma que todo cuidado precisa ser observado na proteção da população civil e que não se trata 

apenas de responsabilidade de proteger, mas também da responsabilidade ao proteger.

O embaixador brasile

intervenção francesa fira a soberania do Mali, ao considerar que o próprio país africano solicitou tal 

apoio. Ademais, o mesmo considera fundamental o monitoramento da situação pelas instânc

coordenação africanas e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

FONTE: 

http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas
embaixador-do-brasil-no-mali
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013
funcionamento-diz-porta-voz-
 

9. CANADÁ 

O Canadá é um dos principais doadores bilaterais do Mali. A forte cooperação em fóruns 

internacionais – destacadamente o 

mais de 40 anos o Canadá auxilia o desenvolvimento da República do Mali. Desde 1972, o país faz 

parte da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA), sendo designado como foco 

desse programa desde 2009. O programa de desenvolvimento canadense engloba auxílios à saúde e 

educação de crianças e adolescentes, segurança alimentar 

agricultura – e governança, com auxílio à administração financ

desenvolvimento institucional e justiça. Há um movimento de capital canadense anual de cerca de 112 

milhões de dólares para o programa no Mali.

Desde o golpe de Estado em 2012, no Mali, o Canadá suspendeu as áreas do seu programa 

envolvem pagamentos diretos ao governo malinês, mas manteve a assistência humanitária por meio de 

Organizações Não-Governamentais (ONGs). A intervenção francesa foi apoiada pelo Canadá, que 

passou a enviar aeronaves estratégicas para apoio logístico às

O auxílio canadense também atinge a Missão de Suporte Internacional para o Mali 

(AFISMA), que recebeu cerca de 10 milhões de dólares do Estado americano. Ainda, o Canadá faz 

contribuições a um fundo administrado pelas Nações Unidas qu

malinesa; e emprega fundos em um treinamento militar da União Europeia que foca na preparação da 

força armada de Mali para a proteção dos civis.

 

cooperação, desenvolvimento ou pesquisa, o maior elo entre brasileiros e malineses é o comércio: o 

intercâmbio comercial em 2010 chegou a 10 milhões de dólares. 

As autoridades brasileiras defendem a busca por um acordo negociado entre as forças oficiais 

do Mali e os grupos extremistas, que atuam principalmente no Norte do país. Para as autoridades, as 

ações ofensivas contra o terrorismo têm mostrado poucos efeitos positivos no caso. 

Outra preocupação do governo brasileiro é a preservação dos direitos humanos na região. O 

Brasil afirma que todo cuidado precisa ser observado na proteção da população civil e que não se trata 

apenas de responsabilidade de proteger, mas também da responsabilidade ao proteger.

O embaixador brasileiro no Mali, Jorge José Frantz Ramos, afirma não considerar que a 

intervenção francesa fira a soberania do Mali, ao considerar que o próprio país africano solicitou tal 

apoio. Ademais, o mesmo considera fundamental o monitoramento da situação pelas instânc

coordenação africanas e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-politicos-e-relacoes-bilaterais/africa/mali/pdf
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/01/17/com-medo

mali-evita-locais-cheios.htm 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-01-23/embaixada-do-brasil-no-mali

-do-itamaraty 

O Canadá é um dos principais doadores bilaterais do Mali. A forte cooperação em fóruns 

destacadamente o La Francophonie– estimula a cooperação entre as duas nações. Há 

mais de 40 anos o Canadá auxilia o desenvolvimento da República do Mali. Desde 1972, o país faz 

parte da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA), sendo designado como foco 

sse programa desde 2009. O programa de desenvolvimento canadense engloba auxílios à saúde e 

educação de crianças e adolescentes, segurança alimentar – projetos de irrigação e desenvolvimento da 

e governança, com auxílio à administração financeira, controles externos, 

desenvolvimento institucional e justiça. Há um movimento de capital canadense anual de cerca de 112 

milhões de dólares para o programa no Mali. 

Desde o golpe de Estado em 2012, no Mali, o Canadá suspendeu as áreas do seu programa 

envolvem pagamentos diretos ao governo malinês, mas manteve a assistência humanitária por meio de 

Governamentais (ONGs). A intervenção francesa foi apoiada pelo Canadá, que 

passou a enviar aeronaves estratégicas para apoio logístico às operações em Bamako.

O auxílio canadense também atinge a Missão de Suporte Internacional para o Mali 

(AFISMA), que recebeu cerca de 10 milhões de dólares do Estado americano. Ainda, o Canadá faz 

contribuições a um fundo administrado pelas Nações Unidas que investe na construção da democracia 

malinesa; e emprega fundos em um treinamento militar da União Europeia que foca na preparação da 

força armada de Mali para a proteção dos civis. 
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cooperação, desenvolvimento ou pesquisa, o maior elo entre brasileiros e malineses é o comércio: o 

ciado entre as forças oficiais 

do Mali e os grupos extremistas, que atuam principalmente no Norte do país. Para as autoridades, as 

ações ofensivas contra o terrorismo têm mostrado poucos efeitos positivos no caso.  

a preservação dos direitos humanos na região. O 

Brasil afirma que todo cuidado precisa ser observado na proteção da população civil e que não se trata 

apenas de responsabilidade de proteger, mas também da responsabilidade ao proteger. 

iro no Mali, Jorge José Frantz Ramos, afirma não considerar que a 

intervenção francesa fira a soberania do Mali, ao considerar que o próprio país africano solicitou tal 

apoio. Ademais, o mesmo considera fundamental o monitoramento da situação pelas instâncias de 

africa/mali/pdf 
medo-de-ataque-terrorista-

mali-sera-mantida-em-

Por Isabelle Ferreira 
 

O Canadá é um dos principais doadores bilaterais do Mali. A forte cooperação em fóruns 

estimula a cooperação entre as duas nações. Há 

mais de 40 anos o Canadá auxilia o desenvolvimento da República do Mali. Desde 1972, o país faz 

parte da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA), sendo designado como foco 

sse programa desde 2009. O programa de desenvolvimento canadense engloba auxílios à saúde e 

projetos de irrigação e desenvolvimento da 

eira, controles externos, 

desenvolvimento institucional e justiça. Há um movimento de capital canadense anual de cerca de 112 

Desde o golpe de Estado em 2012, no Mali, o Canadá suspendeu as áreas do seu programa que 

envolvem pagamentos diretos ao governo malinês, mas manteve a assistência humanitária por meio de 

Governamentais (ONGs). A intervenção francesa foi apoiada pelo Canadá, que 

operações em Bamako. 

O auxílio canadense também atinge a Missão de Suporte Internacional para o Mali 

(AFISMA), que recebeu cerca de 10 milhões de dólares do Estado americano. Ainda, o Canadá faz 

e investe na construção da democracia 

malinesa; e emprega fundos em um treinamento militar da União Europeia que foca na preparação da 



 

 

FONTE: 

http://www.international.gc.ca/international/mali.aspx?view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/mali/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx
http://www.cbc.ca/news/canada/what
http://www.acdi-cida.gc.ca/mali
 

10. CHILE  

 
O Chile mantém relações diplomáticas com o Mali, mas não possui embaixada ou consulado 

no país africano, o que caracteriza uma fraca presença chilena no país. Por outro lado, as relações 

Chile e França se mostram muito consolidadas, pois além de manterem relações diplomáticas plenas, 

ambos os países cooperam em áreas como educação, ciência, defesa e cultura.

 Em sua atuação internacional, o Chile segue alguns princípios importantes, 

aos direitos humanos, a promoção da democracia e o respeito ao direito internacional, sendo que ainda 

preza pela promoção da paz e de relações amistosas entre os países.

 Em 26 de janeiro, durante a Cúpula da Comunidade de Estados Latino

Caribenhos (CELAC) e da União Europeia, em Santiago do Chile, Colômbia e Chile expressaram seu 

apoio à intervenção militar francesa no Mali

demonstrar tamanho interesse em se envolver no caso do Mal

mas com restrições quanto ao envolvimento militar e às violações dos direitos humanos.

 O motivo deste apoio pode ser justificado pelas relações entre Chile e França que se mostram 

muito consolidadas. A França vem i

um impacto decisivo na cultura chilena, incluindo a arquitetura da capital nos anos de boom na virada 

do século. 

FONTE: 

http://countrystudies.us/chile/110.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Op
http://chileabroad.gov.cl/sobre
http://chileabroad.gov.cl/ 
 

11.CHINA 

A República Popular da China possui relações bastante cordiais com o Mali desde 1960, 

tendo, no país africano, um parceiro comercial e um lugar onde seus próprios nacionais vivem. Dessa 

forma, os chineses são parceiros importantes dos malineses, tendo investido cerca de 50 milhões de 

dólares no Mali. Além disso, pode

desenvolvimento do país. 

Com o golpe islâmico em 2012, a China fez todos os

restabelecimento da união e da situação de normalidade no Mali. Com o agravamento do conflito, os 

asiáticos exigiram que a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS) se 

 

http://www.international.gc.ca/international/mali.aspx?view=d 
http://www.canadainternational.gc.ca/mali/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx
http://www.cbc.ca/news/canada/what-canada-is-doing-in-mali-1.1337687 

mali-e 

Por Gabriella de Oliveira e Maurício Munarini

O Chile mantém relações diplomáticas com o Mali, mas não possui embaixada ou consulado 

no país africano, o que caracteriza uma fraca presença chilena no país. Por outro lado, as relações 

Chile e França se mostram muito consolidadas, pois além de manterem relações diplomáticas plenas, 

ambos os países cooperam em áreas como educação, ciência, defesa e cultura. 

Em sua atuação internacional, o Chile segue alguns princípios importantes, 

aos direitos humanos, a promoção da democracia e o respeito ao direito internacional, sendo que ainda 

preza pela promoção da paz e de relações amistosas entre os países. 

Em 26 de janeiro, durante a Cúpula da Comunidade de Estados Latino

Caribenhos (CELAC) e da União Europeia, em Santiago do Chile, Colômbia e Chile expressaram seu 

apoio à intervenção militar francesa no Mali. De tal forma, o governo chileno apesar de não 

demonstrar tamanho interesse em se envolver no caso do Mali, pode apoiar a França até certo ponto, 

ao envolvimento militar e às violações dos direitos humanos.

O motivo deste apoio pode ser justificado pelas relações entre Chile e França que se mostram 

muito consolidadas. A França vem influenciando sistemas jurídicos e educacionais no Chile, gerando 

um impacto decisivo na cultura chilena, incluindo a arquitetura da capital nos anos de boom na virada 

http://countrystudies.us/chile/110.htm  
pedia.org/wiki/Operation_Serval 

http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/organizacion-politica/politica

A República Popular da China possui relações bastante cordiais com o Mali desde 1960, 

do, no país africano, um parceiro comercial e um lugar onde seus próprios nacionais vivem. Dessa 

forma, os chineses são parceiros importantes dos malineses, tendo investido cerca de 50 milhões de 

no Mali. Além disso, pode-se identificar também ajuda humanitária chinesa para o 

Com o golpe islâmico em 2012, a China fez todos os esforços necessários para o 

stabelecimento da união e da situação de normalidade no Mali. Com o agravamento do conflito, os 

Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS) se 
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http://www.canadainternational.gc.ca/mali/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx 

Por Gabriella de Oliveira e Maurício Munarini 

O Chile mantém relações diplomáticas com o Mali, mas não possui embaixada ou consulado 

no país africano, o que caracteriza uma fraca presença chilena no país. Por outro lado, as relações entre 

Chile e França se mostram muito consolidadas, pois além de manterem relações diplomáticas plenas, 

 

Em sua atuação internacional, o Chile segue alguns princípios importantes, como o respeito 

aos direitos humanos, a promoção da democracia e o respeito ao direito internacional, sendo que ainda 

Em 26 de janeiro, durante a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos (CELAC) e da União Europeia, em Santiago do Chile, Colômbia e Chile expressaram seu 

. De tal forma, o governo chileno apesar de não 

i, pode apoiar a França até certo ponto, 

ao envolvimento militar e às violações dos direitos humanos. 

O motivo deste apoio pode ser justificado pelas relações entre Chile e França que se mostram 

nfluenciando sistemas jurídicos e educacionais no Chile, gerando 

um impacto decisivo na cultura chilena, incluindo a arquitetura da capital nos anos de boom na virada 

litica/politica-exterior/ 

Por Isabelle Ferreira 
 

A República Popular da China possui relações bastante cordiais com o Mali desde 1960, 

do, no país africano, um parceiro comercial e um lugar onde seus próprios nacionais vivem. Dessa 

forma, os chineses são parceiros importantes dos malineses, tendo investido cerca de 50 milhões de 

a humanitária chinesa para o 

esforços necessários para o 

stabelecimento da união e da situação de normalidade no Mali. Com o agravamento do conflito, os 

Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS) se 



 

 

mobilizasse para mediar os esforços de ação dentro do Mali. Para os chineses, o princípio de não

intervenção é prioritário e, portanto, posicionaram

invadiram o Mali para combater os islâmicos, alegando que o interesse principal era controlar as minas 

de ouro e reservas de petróleo da ex

foi admitida pela China. 

O suporte chinês na região se deu por meio de financiamento à Missão Internacional de 

Suporte para o Mali, provendo ajuda humanitária e exigindo a implementação da Resolução 2085 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prevê o diálogo político e o envio de uma for

militar liderada por africanos para responder à ameaça de segurança. Ademais, a China enviou 1 

milhão de dólares para a União Africana e mais alguns materiais, que somaram outros 5 milhões. 

Quanto ao apoio à ação das Nações Unidas, foram enviadas tropas

foram formadas por engenheiros, médicos e força logística, mas os chineses não descartam o envio de 

tropas para o combate. 

FONTE:  

http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1074585.shtml
http://www.chinausfocus.com/peace
 

12. COREIA DO NORTE 

No passado, a Coreia do Norte executou vários programas de assistência militar e civil para 

alguns dos estados mais radicais da África, incluindo Guiné, Etiópia, Zimbábue, Tanzânia e, inclusive, 

Mali.  Em troca, a Coréia do Norte ganhou o reconhecimento diplomático e garantiu que a Coreia do 

Sul não fosse capaz de juntar

relações exteriores do governo da Coreia do Norte são muitas vezes imprevisíveis.

As denúncias sobre uso da força, trabalho forçado e violação de direitos humanos na Coreia 

do Norte continuam fortes. Em novembro de 2012, o país declarou publicamente seu apoio ao governo 

da Síria contra a oposição rebelde. Quanto ao Mali, nada foi oficialment

Coreia do Norte possui um passado de apoio e cooperação às práticas armadas para deter os rebeldes 

dos governos terceiro-mundistas.

FONTE:  

http://www.ncnk.org/resources/briefing
http://en.wikipedia.org/wiki/Koreans_in_Africa 
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_North_Korea
 

13. COREIA DO SUL 

A Coréia do Sul está longe de ser um dos principais parceiros comerciais do Mali, entretanto, 

tem bastantes interesses econômicos no país. O Mali possui reservas de recursos naturais 

urânio, diamante, pedras preciosas e petróleo 

 

mobilizasse para mediar os esforços de ação dentro do Mali. Para os chineses, o princípio de não

intervenção é prioritário e, portanto, posicionaram-se, inicialmente, contra os franceses quan

invadiram o Mali para combater os islâmicos, alegando que o interesse principal era controlar as minas 

de ouro e reservas de petróleo da ex-colônia. Posteriormente, entretanto, a necessidade da intervenção 

na região se deu por meio de financiamento à Missão Internacional de 

Suporte para o Mali, provendo ajuda humanitária e exigindo a implementação da Resolução 2085 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prevê o diálogo político e o envio de uma for

militar liderada por africanos para responder à ameaça de segurança. Ademais, a China enviou 1 

milhão de dólares para a União Africana e mais alguns materiais, que somaram outros 5 milhões. 

Quanto ao apoio à ação das Nações Unidas, foram enviadas tropas para o Mali. Essas, em sua maioria, 

foram formadas por engenheiros, médicos e força logística, mas os chineses não descartam o envio de 

http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1074585.shtml 
http://www.chinausfocus.com/peace-security/chinas-response-to-the-islamist-threat

Por Gabriella de Oliveira

No passado, a Coreia do Norte executou vários programas de assistência militar e civil para 

alguns dos estados mais radicais da África, incluindo Guiné, Etiópia, Zimbábue, Tanzânia e, inclusive, 

Coréia do Norte ganhou o reconhecimento diplomático e garantiu que a Coreia do 

Sul não fosse capaz de juntar-se ao Movimento de Países Não-Alinhados (NAM). Contudo, as 

relações exteriores do governo da Coreia do Norte são muitas vezes imprevisíveis.

núncias sobre uso da força, trabalho forçado e violação de direitos humanos na Coreia 

do Norte continuam fortes. Em novembro de 2012, o país declarou publicamente seu apoio ao governo 

da Síria contra a oposição rebelde. Quanto ao Mali, nada foi oficialmente declarado. Entretanto, a 

Coreia do Norte possui um passado de apoio e cooperação às práticas armadas para deter os rebeldes 

mundistas. 

http://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/dprk-diplomatic
http://en.wikipedia.org/wiki/Koreans_in_Africa  
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_North_Korea 

A Coréia do Sul está longe de ser um dos principais parceiros comerciais do Mali, entretanto, 

tantes interesses econômicos no país. O Mali possui reservas de recursos naturais 

urânio, diamante, pedras preciosas e petróleo – e estas interessam muito não apenas a Coréia do Sul, 
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mobilizasse para mediar os esforços de ação dentro do Mali. Para os chineses, o princípio de não-

se, inicialmente, contra os franceses quando estes 

invadiram o Mali para combater os islâmicos, alegando que o interesse principal era controlar as minas 

colônia. Posteriormente, entretanto, a necessidade da intervenção 

na região se deu por meio de financiamento à Missão Internacional de 

Suporte para o Mali, provendo ajuda humanitária e exigindo a implementação da Resolução 2085 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prevê o diálogo político e o envio de uma força 

militar liderada por africanos para responder à ameaça de segurança. Ademais, a China enviou 1 

milhão de dólares para a União Africana e mais alguns materiais, que somaram outros 5 milhões. 

para o Mali. Essas, em sua maioria, 

foram formadas por engenheiros, médicos e força logística, mas os chineses não descartam o envio de 

threat-in-mali/ 

Por Gabriella de Oliveira 
 

No passado, a Coreia do Norte executou vários programas de assistência militar e civil para 

alguns dos estados mais radicais da África, incluindo Guiné, Etiópia, Zimbábue, Tanzânia e, inclusive, 

Coréia do Norte ganhou o reconhecimento diplomático e garantiu que a Coreia do 

Alinhados (NAM). Contudo, as 

relações exteriores do governo da Coreia do Norte são muitas vezes imprevisíveis. 

núncias sobre uso da força, trabalho forçado e violação de direitos humanos na Coreia 

do Norte continuam fortes. Em novembro de 2012, o país declarou publicamente seu apoio ao governo 

e declarado. Entretanto, a 

Coreia do Norte possui um passado de apoio e cooperação às práticas armadas para deter os rebeldes 

diplomatic-relations 

Por Isabelle Ferreira 
 

A Coréia do Sul está longe de ser um dos principais parceiros comerciais do Mali, entretanto, 

tantes interesses econômicos no país. O Mali possui reservas de recursos naturais – como ouro, 

e estas interessam muito não apenas a Coréia do Sul, 



 

 

mas toda a Comunidade Internacional.

 No contexto do atual c

dólares para a missão humanitária que busca a estabilização da situação no país. Ainda, a nação 

expressou extrema preocupação com o conflito devido ao fato de haver habitantes coreanos v

neste país africano. Tendo isso em mente, o país diz

aos estrangeiros que residem no Mali.

FONTE: 

http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp
http://www.globalresearch.ca/the
 

14. CROÁCIA  

A Croácia é um país do continente europeu, seu território está localizado nos Bálcãs, banhado 

pelo mar Adriático, e limitado pela Sérvia, Eslovê

membro das Nações Unidas, da OTAN, e m

república democrática com re

Croácia e França possuem plenas relações diplomáticas e grande parceria e

Quanto ao Mali, não há representação oficial da Croácia no país.

A Croácia preza pela paz e pela boa relação entre países, da mesma forma pelos direitos 

humanos e o direito internacional, condenando qualquer tipo de ato que viole a sobera

Quanto à crise do Mali, o país manteve uma postura neutra, não se envolvendo diretamente no caso.

FONTE: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country
http://www.infoplease.com/country/croatia.html
 

15. CUBA 

 
 Cuba é uma ilha localizada na América Central e sua política externa tem se voltado cada vez 

mais para suas relações com Rússia e China. Com um discurso anti

contrário às ações da França de invadir Mali sem que

de Segurança da ONU. 

 Com relações comerciais e políticas mais abertas nos períodos mais recentes, o Estado cubano 

tem se tornado mais presente nas discussões de questões internacionais, como o caso de Mali. S

na defesa da não-intervenção nos assuntos internos de nenhum país e do princípio da soberania, Cuba 

se coloca contrária às ações multilaterais francesas, no entanto, vê

missões de paz que visem a defesa das inúmeras v

FONTE: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/42294/pamela
http://www.suapesquisa.com/paises/cuba/

 

mas toda a Comunidade Internacional. 

No contexto do atual conflito no Mali, os sul-coreanos contribuem, com cerca de 1 milhão de 

dólares para a missão humanitária que busca a estabilização da situação no país. Ainda, a nação 

expressou extrema preocupação com o conflito devido ao fato de haver habitantes coreanos v

neste país africano. Tendo isso em mente, o país diz-se muito aflito sobre qualquer agressão terrorista 

aos estrangeiros que residem no Mali. 

http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp-content/uploads/2013/10/The-Situation
http://www.globalresearch.ca/the-war-on-mali-what-you-should-know/5319093

 

A Croácia é um país do continente europeu, seu território está localizado nos Bálcãs, banhado 

pelo mar Adriático, e limitado pela Sérvia, Eslovênia, Hungria e Bósnia-

membro das Nações Unidas, da OTAN, e mais recentemente da União Europe

república democrática com regime parlamentarista. 

Croácia e França possuem plenas relações diplomáticas e grande parceria e

Quanto ao Mali, não há representação oficial da Croácia no país. 

A Croácia preza pela paz e pela boa relação entre países, da mesma forma pelos direitos 

humanos e o direito internacional, condenando qualquer tipo de ato que viole a sobera

Quanto à crise do Mali, o país manteve uma postura neutra, não se envolvendo diretamente no caso.

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/croatia/france-and-croatia 
http://www.infoplease.com/country/croatia.html 

Cuba é uma ilha localizada na América Central e sua política externa tem se voltado cada vez 

mais para suas relações com Rússia e China. Com um discurso anti-ocidente, o governo cubano é 

contrário às ações da França de invadir Mali sem que isso seja examinado ou aprovado pelo Conselho 

Com relações comerciais e políticas mais abertas nos períodos mais recentes, o Estado cubano 

tem se tornado mais presente nas discussões de questões internacionais, como o caso de Mali. S

intervenção nos assuntos internos de nenhum país e do princípio da soberania, Cuba 

se coloca contrária às ações multilaterais francesas, no entanto, vê-se a defesa cubana em relação às 

missões de paz que visem a defesa das inúmeras vítimas civis. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/42294/pamela-s-falk/cuba-in-africa 
http://www.suapesquisa.com/paises/cuba/ 
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coreanos contribuem, com cerca de 1 milhão de 

dólares para a missão humanitária que busca a estabilização da situação no país. Ainda, a nação 

expressou extrema preocupação com o conflito devido ao fato de haver habitantes coreanos vivendo 

se muito aflito sobre qualquer agressão terrorista 

Situation-in-Mali.pdf 
know/5319093 

Por Maurício Munarini 
 

A Croácia é um país do continente europeu, seu território está localizado nos Bálcãs, banhado 

-Herzegovina. O país é 

ais recentemente da União Europeia. Ademais, é uma 

Croácia e França possuem plenas relações diplomáticas e grande parceria em diversas áreas. 

A Croácia preza pela paz e pela boa relação entre países, da mesma forma pelos direitos 

humanos e o direito internacional, condenando qualquer tipo de ato que viole a soberania dos países. 

Quanto à crise do Mali, o país manteve uma postura neutra, não se envolvendo diretamente no caso. 

Por Larissa Kerber 

Cuba é uma ilha localizada na América Central e sua política externa tem se voltado cada vez 

ocidente, o governo cubano é 

isso seja examinado ou aprovado pelo Conselho 

Com relações comerciais e políticas mais abertas nos períodos mais recentes, o Estado cubano 

tem se tornado mais presente nas discussões de questões internacionais, como o caso de Mali. Sempre 

intervenção nos assuntos internos de nenhum país e do princípio da soberania, Cuba 

se a defesa cubana em relação às 



 

 

16. DINAMARCA 

 
 As relações entre o Reino da Dinamarca e o Mali são baseadas em financiamentos para

desenvolvimento da nação africana. Como exemplo disso, no período entre 2006 e 2011, a Dinamarca 

assistiu o Mali com 800 milhões de DDKs (coroa dinamarquesa, moeda local) para redução da 

pobreza no país. 

 O governo dinamarquês alocou 125 milhões de coro

anos em uma nova iniciativa na região do Sahel, que objetiva fortalecer as tentativas de resolução de 

conflitos e de estabilização regional. Isso será realizado por meio de um engajamento ativo e 

prevenção de conflitos no Mali e por meio de atividades nas áreas de segurança, de antirradicalização 

e de reformas. 

 No conflito atual, a Dinamarca está apoiando a intervenção francesa. A intervenção é tida 

como fundamental para proteger a população civil e para prevenir que

controlem o frágil Estado do Mali. Ademais, o Estado recomenda que haja um projeto do governo 

atual para que haja uma reestruturação constitucional do país. Estimula também negociações entre o 

governo malinês e os grupos que estão

laços com os grupos terroristas.

 Além disso, a Dinamarca dá um apoio orçamentário de 9 milhões de dólares; além de um 

Fundo de Estabilização Socioeconômica, que completa seu financiamento no loc

milhões de dólares para reestruturações de infraestrutura; 2 milhões de dólares para apoiar o processo 

eleitoral e alimentar o fundo criado para sustentar o Projeto de Apoio ao Processo Eleitoral do Mali 

(PAPEM); e cerca de 818 mil

civil. 

FONTE: 
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=4a6c4012
http://www.panapress.com/Dinamar
12-886603-136-lang4-index.html
http://www.africa21digital.com/politica/ver/20032915
milhoes-para-eleicoes-no-mali
 
17. EGITO 

 
A República Árabe do Egito está localizada no norte do continente africano e é um Estado de 

grande influência tanto na África, como 

dos últimos anos um reflexo da governança interna: Mohamed Morsy, presidente do país entre 2012 e 

2013, manteve uma postura anti

 Sobre o atual conflito no Mali, o governo egípci

separatistas no país. Entretanto, não apoia a intervenção francesa, mesmo com o apoio majoritário da 

comunidade internacional. De acordo com o Egito, isso poderia alimentar conflitos na região uma 

 

As relações entre o Reino da Dinamarca e o Mali são baseadas em financiamentos para

desenvolvimento da nação africana. Como exemplo disso, no período entre 2006 e 2011, a Dinamarca 

assistiu o Mali com 800 milhões de DDKs (coroa dinamarquesa, moeda local) para redução da 

O governo dinamarquês alocou 125 milhões de coroas dinamarquesas para os próximos cinco 

anos em uma nova iniciativa na região do Sahel, que objetiva fortalecer as tentativas de resolução de 

conflitos e de estabilização regional. Isso será realizado por meio de um engajamento ativo e 

os no Mali e por meio de atividades nas áreas de segurança, de antirradicalização 

No conflito atual, a Dinamarca está apoiando a intervenção francesa. A intervenção é tida 

como fundamental para proteger a população civil e para prevenir que 

controlem o frágil Estado do Mali. Ademais, o Estado recomenda que haja um projeto do governo 

atual para que haja uma reestruturação constitucional do país. Estimula também negociações entre o 

governo malinês e os grupos que estão prontos a aceitar a unidade nacional do Mali e que cortaram 

laços com os grupos terroristas. 

Além disso, a Dinamarca dá um apoio orçamentário de 9 milhões de dólares; além de um 

Fundo de Estabilização Socioeconômica, que completa seu financiamento no loc

de dólares para reestruturações de infraestrutura; 2 milhões de dólares para apoiar o processo 

eleitoral e alimentar o fundo criado para sustentar o Projeto de Apoio ao Processo Eleitoral do Mali 

mil coroas dinamarquesas para reforçar os auxílios humanitários à sociedade 

http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=4a6c4012-fa76-467d-8e5f-5e5b1592ecde
http://www.panapress.com/Dinamarca-concede-$18-milhoes-ao-Mali-para-organizacao

index.html 
om/politica/ver/20032915-noruega-e-dinamarca-concedem

mali 

A República Árabe do Egito está localizada no norte do continente africano e é um Estado de 

grande influência tanto na África, como no Oriente Médio. O país demonstrou na sua política externa 

dos últimos anos um reflexo da governança interna: Mohamed Morsy, presidente do país entre 2012 e 

2013, manteve uma postura anti-intervencionismo. 

Sobre o atual conflito no Mali, o governo egípcio demonstrou rejeição aos movimentos 

separatistas no país. Entretanto, não apoia a intervenção francesa, mesmo com o apoio majoritário da 

comunidade internacional. De acordo com o Egito, isso poderia alimentar conflitos na região uma 
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Por Isabelle Ferreira 

As relações entre o Reino da Dinamarca e o Mali são baseadas em financiamentos para o 

desenvolvimento da nação africana. Como exemplo disso, no período entre 2006 e 2011, a Dinamarca 

assistiu o Mali com 800 milhões de DDKs (coroa dinamarquesa, moeda local) para redução da 

as dinamarquesas para os próximos cinco 

anos em uma nova iniciativa na região do Sahel, que objetiva fortalecer as tentativas de resolução de 

conflitos e de estabilização regional. Isso será realizado por meio de um engajamento ativo e 

os no Mali e por meio de atividades nas áreas de segurança, de antirradicalização 

No conflito atual, a Dinamarca está apoiando a intervenção francesa. A intervenção é tida 

 organizações terroristas 

controlem o frágil Estado do Mali. Ademais, o Estado recomenda que haja um projeto do governo 

atual para que haja uma reestruturação constitucional do país. Estimula também negociações entre o 

prontos a aceitar a unidade nacional do Mali e que cortaram 

Além disso, a Dinamarca dá um apoio orçamentário de 9 milhões de dólares; além de um 

Fundo de Estabilização Socioeconômica, que completa seu financiamento no local, no valor de 5 

de dólares para reestruturações de infraestrutura; 2 milhões de dólares para apoiar o processo 

eleitoral e alimentar o fundo criado para sustentar o Projeto de Apoio ao Processo Eleitoral do Mali 

dinamarquesas para reforçar os auxílios humanitários à sociedade 

5e5b1592ecde 
organizacao-de-eleicoes---

concedem-us-92-

Por Isabelle Ferreira 

A República Árabe do Egito está localizada no norte do continente africano e é um Estado de 

no Oriente Médio. O país demonstrou na sua política externa 

dos últimos anos um reflexo da governança interna: Mohamed Morsy, presidente do país entre 2012 e 

o demonstrou rejeição aos movimentos 

separatistas no país. Entretanto, não apoia a intervenção francesa, mesmo com o apoio majoritário da 

comunidade internacional. De acordo com o Egito, isso poderia alimentar conflitos na região uma 



 

 

abordagem mais pacífica seria a única maneira de garantir o desenvolvimento do Mali. O país, 

portanto, busca mobilizar a comunidade internacional para evitar a ação da França no Mali, apoiando 

totalmente a posição da Argélia.

 O Egito espera com essa posição, proteger a indepen

principalmente de uma intervenção militar, já que a Guerra do Iraque continua “fresca” na memória 

dos muçulmanos. Ademais, os egípcios consideram que a intervenção francesa poderia causar um 

conflito sangrento numa região importante do continente: 

do sul. 

FONTE: 

http://allafrica.com/stories/201301230250.html
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/130122/egyptian
french-intervention-mali 
http://www.egyptindependent.com/news/anti
considerations 
http://allafrica.com/stories/201210241026.html
 
18. ESPANHA 

A República da Espanha sensibiliza

como prova de solidariedade, o país assinou

de euros destinados ao Fundo de Estabilização Econômica e Social administrado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

reforçar as capacidades do pessoal de saúde das coletividades, facilitar o acesso da

cuidados de saúde e melhorar o acesso das crianças e mulheres às vacinas e aos medicamentos para o 

ano de 2014.  O Fundo de Estabilização Econômica e Social é um mecanismo financeiro destinado a 

financiar diretamente as atividades prioritá

recursos devido a efeitos da crise sociopolítica e econômica que o país atravessa. 

Vale ressaltar que a França já possui o apoio político espanhol perante a operação militar 

liderada por aquela no território malinês a fim de conter o avanço de grupos jihadistas ligados a Al 

Qaeda e evitar a derrubada do Estado.  Em 2013, o Ministério das Relações Exteriores espanhol 

divulgou um comunicado no qual expressou sua solidariedade e apoio às ações realizadas pe

e salientou que se enquadram escrupulosamente no respeito às resoluções do Conselho de Segurança 

da ONU.  

A Espanha não considera em nenhum caso o envio de tropas para combater no Mali, afirmou 

em 2013 o ministro das Relações Exteriores, José Man

estuda enviar um avião de transporte e apoio financeiro. O governo espanhol tem apoiado o governo 

francês politicamente e está disposto a apoiá

jihadista ameaça todos os países do mundo e a Espanha é um dos mais ameaçados por razões de 

proximidade.  

 

seria a única maneira de garantir o desenvolvimento do Mali. O país, 

portanto, busca mobilizar a comunidade internacional para evitar a ação da França no Mali, apoiando 

totalmente a posição da Argélia. 

O Egito espera com essa posição, proteger a independência das políticas ocidentais 

principalmente de uma intervenção militar, já que a Guerra do Iraque continua “fresca” na memória 

dos muçulmanos. Ademais, os egípcios consideram que a intervenção francesa poderia causar um 

a região importante do continente: a região central da África que separa o norte 

http://allafrica.com/stories/201301230250.html 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/130122/egyptian-president

http://www.egyptindependent.com/news/anti-interventionist-stance-mali-reflects

ies/201210241026.html 

A República da Espanha sensibiliza-se com os últimos acontecimentos ocorridos no Mali e, 

como prova de solidariedade, o país assinou, em Bamako, um acordo de financiamento de 5 milhões 

os ao Fundo de Estabilização Econômica e Social administrado pelo Programa das 

ara o Desenvolvimento (PNUD). O financiamento vai permitir ao Governo malinês 

reforçar as capacidades do pessoal de saúde das coletividades, facilitar o acesso da

cuidados de saúde e melhorar o acesso das crianças e mulheres às vacinas e aos medicamentos para o 

ano de 2014.  O Fundo de Estabilização Econômica e Social é um mecanismo financeiro destinado a 

financiar diretamente as atividades prioritárias inscritas no orçamento do Estado que carecem de 

recursos devido a efeitos da crise sociopolítica e econômica que o país atravessa. 

Vale ressaltar que a França já possui o apoio político espanhol perante a operação militar 

tório malinês a fim de conter o avanço de grupos jihadistas ligados a Al 

Qaeda e evitar a derrubada do Estado.  Em 2013, o Ministério das Relações Exteriores espanhol 

divulgou um comunicado no qual expressou sua solidariedade e apoio às ações realizadas pe

e salientou que se enquadram escrupulosamente no respeito às resoluções do Conselho de Segurança 

A Espanha não considera em nenhum caso o envio de tropas para combater no Mali, afirmou 

em 2013 o ministro das Relações Exteriores, José Manuel García-Margallo, mas assegurou que o país 

estuda enviar um avião de transporte e apoio financeiro. O governo espanhol tem apoiado o governo 

francês politicamente e está disposto a apoiá-lo na medida de suas necessidades, pois a ameaça 

todos os países do mundo e a Espanha é um dos mais ameaçados por razões de 
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seria a única maneira de garantir o desenvolvimento do Mali. O país, 

portanto, busca mobilizar a comunidade internacional para evitar a ação da França no Mali, apoiando 

dência das políticas ocidentais – proteger 

principalmente de uma intervenção militar, já que a Guerra do Iraque continua “fresca” na memória 

dos muçulmanos. Ademais, os egípcios consideram que a intervenção francesa poderia causar um 

da África que separa o norte 

president-morsi-opposes-

reflects-morsy-s-domestic-

Por Serena Vargas 
 

se com os últimos acontecimentos ocorridos no Mali e, 

em Bamako, um acordo de financiamento de 5 milhões 

os ao Fundo de Estabilização Econômica e Social administrado pelo Programa das 

O financiamento vai permitir ao Governo malinês 

reforçar as capacidades do pessoal de saúde das coletividades, facilitar o acesso das populações aos 

cuidados de saúde e melhorar o acesso das crianças e mulheres às vacinas e aos medicamentos para o 

ano de 2014.  O Fundo de Estabilização Econômica e Social é um mecanismo financeiro destinado a 

rias inscritas no orçamento do Estado que carecem de 

recursos devido a efeitos da crise sociopolítica e econômica que o país atravessa.  

Vale ressaltar que a França já possui o apoio político espanhol perante a operação militar 

tório malinês a fim de conter o avanço de grupos jihadistas ligados a Al 

Qaeda e evitar a derrubada do Estado.  Em 2013, o Ministério das Relações Exteriores espanhol 

divulgou um comunicado no qual expressou sua solidariedade e apoio às ações realizadas pela França 

e salientou que se enquadram escrupulosamente no respeito às resoluções do Conselho de Segurança 

A Espanha não considera em nenhum caso o envio de tropas para combater no Mali, afirmou 

Margallo, mas assegurou que o país 

estuda enviar um avião de transporte e apoio financeiro. O governo espanhol tem apoiado o governo 

lo na medida de suas necessidades, pois a ameaça 

todos os países do mundo e a Espanha é um dos mais ameaçados por razões de 



 

 

FONTE: 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2014/1/7/Espanha
Mali-para-projetos-sociais,0ba13c3a
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas
aviao-militar-ao-mali-em-ajuda
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/espanha
ao-mali 
 
19. ESTADOS UNIDOS 

Os Estados Unidos possuem relações diplomáticas com o Mali desde a década de 1960, após a 

independência da ex-colônia francesa. Esse relacionamento foi forte por algumas décadas e era 

baseado na comunhão de valores 

meio do crescimento econômico.

O país condenou o golpe de Estado que ocorreu em março de 2012, cessou a sua interferência 

política no Mali e exigiu o retorno da ordem constitucional. A de

somada ao caos político em Bamako, resultado do golpe de Estado, permitiu que os grupos terroristas 

e rebeldes tomassem maior controle do norte do país. 

Os Estados Unidos passaram a exigir a volta de um governo democrático 

justas, livres e participativas, e a apoiar negociações entre o governo do Mali e as partes do norte que 

terminassem as relações com as organizações terroristas e que reconheçam, incondicionalmente, a 

unidade territorial do Mali. De ac

legítimo pelos malineses teria força e credibilidade suficientes para garantir a superação de crises 

políticas, de segurança, humanitárias e de desenvolvimento que o país pode enfrentar. 

Anteriormente ao golpe de 2012, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados 

Unidos (USAID), as Corporações de Paz e outros programas governamentais objetivaram desenvolver 

social e economicamente o Mali de forma sustentável. Os programas da USAID tamb

suporte à construção da paz no norte do Mali e à consolidação da

da região.  

Em 2006, a Corporação dos Desafios do Milênio (CDM) assinou um pacto de cinco anos com 

o Mali para o crescimento da produção de agric

novos mercados e comércios. O pacto teve início em setembro de 2007 e terminou em Agosto de 

2012. 

Como resultado do golpe, os Estados Unidos limitaram formalmente a assistência ao governo 

do Mali. Financiamento para programas que fazem auxílio humanitário, assistência à saúde e 

segurança alimentar, assim como programações para estimular eleições demo

casos à parte, e analisados separadamente. A total assistência dos Estados Unidos

intimamente da volta de um governo democraticamente eleito.

 

 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2014/1/7/Espanha-concede
sociais,0ba13c3a-2f80-490d-bd72-2bb5c54a97f4.html 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/el-pais/2013/01/16/espanha
ajuda-a-franca.htm 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/espanha-nao-considera-em-nenhum-

Os Estados Unidos possuem relações diplomáticas com o Mali desde a década de 1960, após a 

colônia francesa. Esse relacionamento foi forte por algumas décadas e era 

baseado na comunhão de valores como o esforços para fortalecer a democracia e reduzir a pobreza por 

meio do crescimento econômico. 

O país condenou o golpe de Estado que ocorreu em março de 2012, cessou a sua interferência 

política no Mali e exigiu o retorno da ordem constitucional. A democracia foi minada no local e, 

somada ao caos político em Bamako, resultado do golpe de Estado, permitiu que os grupos terroristas 

e rebeldes tomassem maior controle do norte do país.  

Os Estados Unidos passaram a exigir a volta de um governo democrático 

justas, livres e participativas, e a apoiar negociações entre o governo do Mali e as partes do norte que 

terminassem as relações com as organizações terroristas e que reconheçam, incondicionalmente, a 

unidade territorial do Mali. De acordo com os norte-americanos, apenas um governo tido como 

legítimo pelos malineses teria força e credibilidade suficientes para garantir a superação de crises 

políticas, de segurança, humanitárias e de desenvolvimento que o país pode enfrentar. 

nte ao golpe de 2012, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados 

Unidos (USAID), as Corporações de Paz e outros programas governamentais objetivaram desenvolver 

social e economicamente o Mali de forma sustentável. Os programas da USAID tamb

suporte à construção da paz no norte do Mali e à consolidação da integração política e socioeconômica 

Em 2006, a Corporação dos Desafios do Milênio (CDM) assinou um pacto de cinco anos com 

o Mali para o crescimento da produção de agricultura e produtividade e expansão do acesso do país a 

novos mercados e comércios. O pacto teve início em setembro de 2007 e terminou em Agosto de 

Como resultado do golpe, os Estados Unidos limitaram formalmente a assistência ao governo 

ciamento para programas que fazem auxílio humanitário, assistência à saúde e 

segurança alimentar, assim como programações para estimular eleições demo

parte, e analisados separadamente. A total assistência dos Estados Unidos

intimamente da volta de um governo democraticamente eleito. 
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Os Estados Unidos possuem relações diplomáticas com o Mali desde a década de 1960, após a 

colônia francesa. Esse relacionamento foi forte por algumas décadas e era 

como o esforços para fortalecer a democracia e reduzir a pobreza por 

O país condenou o golpe de Estado que ocorreu em março de 2012, cessou a sua interferência 

mocracia foi minada no local e, 

somada ao caos político em Bamako, resultado do golpe de Estado, permitiu que os grupos terroristas 

Os Estados Unidos passaram a exigir a volta de um governo democrático por meio de eleições 

justas, livres e participativas, e a apoiar negociações entre o governo do Mali e as partes do norte que 

terminassem as relações com as organizações terroristas e que reconheçam, incondicionalmente, a 

americanos, apenas um governo tido como 

legítimo pelos malineses teria força e credibilidade suficientes para garantir a superação de crises 

políticas, de segurança, humanitárias e de desenvolvimento que o país pode enfrentar.  

nte ao golpe de 2012, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados 

Unidos (USAID), as Corporações de Paz e outros programas governamentais objetivaram desenvolver 

social e economicamente o Mali de forma sustentável. Os programas da USAID também davam 

integração política e socioeconômica 

Em 2006, a Corporação dos Desafios do Milênio (CDM) assinou um pacto de cinco anos com 

ultura e produtividade e expansão do acesso do país a 

novos mercados e comércios. O pacto teve início em setembro de 2007 e terminou em Agosto de 

Como resultado do golpe, os Estados Unidos limitaram formalmente a assistência ao governo 

ciamento para programas que fazem auxílio humanitário, assistência à saúde e 

segurança alimentar, assim como programações para estimular eleições democráticas são vistos como 

parte, e analisados separadamente. A total assistência dos Estados Unidos ao Mali depende 



 

 

FONTE: 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2828.htm

 

20. FRANÇA 

França e Mali possuem uma longa e c

até 1960, sendo que preservou o francês como sua língua oficial, manteve sua inspiração no sistema 

judiciário da antiga metrópole e as relações entre os países não foi cortada: a França continua a se

dos principais e mais atuantes parceiros do Mali.

Após o golpe de Estado de 2012, a França interveio no Mali, em um esforço para parar o 

avanço de rebeldes islâmicos, a pedido do governo em Bamako e com a bênção da ONU. 

Oficialmente, o governo do pres

a sua decisão de intervir na sua antiga colônia. Além disso, Paris insiste que quer agir cedo para evitar 

que os rebeldes na África Ocidental tornem

islâmico for estabelecido, o mesmo se torne um refúgio e centro de treinamento para terroristas 

islâmicos, ameaçando a segurança da Europa e do mundo.

Mesmo tendo agido a pedido do governo de Bamako, alguns críticos são contra a intervenção 

do país europeu (mesmo sendo esta apoiada por inúmeros outros países) e acusam Paris de perseguir 

uma agenda neocolonialista. 

FONTE: 
http://www.dw.de/the-interests
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Mali.pdf
 

21. GRÉCIA 

A Grécia mantém boas relações com

bilateral e multilateral é satisfatória. Sendo assim, a Grécia, como membro da União Europeia, 

defende o diálogo e mediação de conflitos para que se

pacificamente - nesse caso, em relação às questões internas do Estado do Mali. Além disso, como 

defensora dos direitos humanos e, consequentemente, da vida de civis, a Grécia preocupa

situação dos diversos cidadãos malineses que sofrem as mais severas atrocidades co

integridade devido aos conflitos.

Tendo em vista a situação crítica no território malinês, a opinião do governo grego vai 

encontro com a da UE, que afirma a importância do pleno restabelecimento da integridade territorial 

do Mali dado pela Missão Internacional de Apoio ao Mali (MISMA), sob liderança africana. A partir 

do posicionamento grego no âmbito da União Europeia, é visto como convergente a opinião de Atenas 

e da UE em relação ao apoio da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Ma

no quadro da Resolução 2100 (2013) do Conselho de Segurança da ONU.

 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2828.htm 

França e Mali possuem uma longa e controversa relação. O país africano foi colônia francesa 

até 1960, sendo que preservou o francês como sua língua oficial, manteve sua inspiração no sistema 

judiciário da antiga metrópole e as relações entre os países não foi cortada: a França continua a se

dos principais e mais atuantes parceiros do Mali. 

Após o golpe de Estado de 2012, a França interveio no Mali, em um esforço para parar o 

avanço de rebeldes islâmicos, a pedido do governo em Bamako e com a bênção da ONU. 

Oficialmente, o governo do presidente François Hollande diz que os interesses de segurança explicam 

a sua decisão de intervir na sua antiga colônia. Além disso, Paris insiste que quer agir cedo para evitar 

que os rebeldes na África Ocidental tornem-se um perigo para a Europa, e teme que

islâmico for estabelecido, o mesmo se torne um refúgio e centro de treinamento para terroristas 

islâmicos, ameaçando a segurança da Europa e do mundo. 

Mesmo tendo agido a pedido do governo de Bamako, alguns críticos são contra a intervenção 

o país europeu (mesmo sendo esta apoiada por inúmeros outros países) e acusam Paris de perseguir 

interests-behind-frances-intervention-in-mali/a-16523792
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Mali.pdf 

A Grécia mantém boas relações com o Mali. A cooperação entre os dois países no âmbito 

bilateral e multilateral é satisfatória. Sendo assim, a Grécia, como membro da União Europeia, 

defende o diálogo e mediação de conflitos para que seja possível resolver as controvérsias 

se caso, em relação às questões internas do Estado do Mali. Além disso, como 

defensora dos direitos humanos e, consequentemente, da vida de civis, a Grécia preocupa

situação dos diversos cidadãos malineses que sofrem as mais severas atrocidades co

integridade devido aos conflitos. 

Tendo em vista a situação crítica no território malinês, a opinião do governo grego vai 

encontro com a da UE, que afirma a importância do pleno restabelecimento da integridade territorial 

ão Internacional de Apoio ao Mali (MISMA), sob liderança africana. A partir 

do posicionamento grego no âmbito da União Europeia, é visto como convergente a opinião de Atenas 

e da UE em relação ao apoio da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Ma

no quadro da Resolução 2100 (2013) do Conselho de Segurança da ONU. 
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Por Maurício Munarini 
 

ontroversa relação. O país africano foi colônia francesa 

até 1960, sendo que preservou o francês como sua língua oficial, manteve sua inspiração no sistema 

judiciário da antiga metrópole e as relações entre os países não foi cortada: a França continua a ser um 

Após o golpe de Estado de 2012, a França interveio no Mali, em um esforço para parar o 

avanço de rebeldes islâmicos, a pedido do governo em Bamako e com a bênção da ONU. 

idente François Hollande diz que os interesses de segurança explicam 

a sua decisão de intervir na sua antiga colônia. Além disso, Paris insiste que quer agir cedo para evitar 

se um perigo para a Europa, e teme que se um Estado 

islâmico for estabelecido, o mesmo se torne um refúgio e centro de treinamento para terroristas 

Mesmo tendo agido a pedido do governo de Bamako, alguns críticos são contra a intervenção 

o país europeu (mesmo sendo esta apoiada por inúmeros outros países) e acusam Paris de perseguir 

16523792 

Por Larissa Kerber 
 

Mali. A cooperação entre os dois países no âmbito 

bilateral e multilateral é satisfatória. Sendo assim, a Grécia, como membro da União Europeia, 

resolver as controvérsias 

se caso, em relação às questões internas do Estado do Mali. Além disso, como 

defensora dos direitos humanos e, consequentemente, da vida de civis, a Grécia preocupa-se com a 

situação dos diversos cidadãos malineses que sofrem as mais severas atrocidades contra sua 

Tendo em vista a situação crítica no território malinês, a opinião do governo grego vai ao 

encontro com a da UE, que afirma a importância do pleno restabelecimento da integridade territorial 

ão Internacional de Apoio ao Mali (MISMA), sob liderança africana. A partir 

do posicionamento grego no âmbito da União Europeia, é visto como convergente a opinião de Atenas 

e da UE em relação ao apoio da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA) 



 

 

 
FONTE: 
http://www.mfa.gr/en/blog/greece
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PT/foraff/138113.pdf
 

22. ÍNDIA 

 Historicamente, a República do Mali e a Índia possuem uma relação políti

países faziam parte do Movimento dos Não

desenvolvimento que, em suas relações internacionais, optaram po

as grandes potências. Recentemente, as nações fizeram acordos bilaterais, como o Acordo de 

Cooperação no campo da Geologia e Recursos Minerais e em outro de cooperação nos campos 

Político, Econômico, Científico, Técnic

 Sobre o golpe de Estado de 2012, a Índia diz

pede por respeito à ordem constitucional e a democracia no país. A nação se comprometeu a ser parte 

do Grupo de Auxílio e Acompanhamento para o Mali e p

de reconstrução no país. No ano passado, a Índia destinou 1 milhão de dólares para a atualização do 

exército do Mali para lutar contra os islâmicos e os combatentes da Al

 Quanto a intervenções, a Índia copatrocinou uma resolução francesa (UNSCR 2085), que 

apoiou uma força militar da União Africana e da ECOWAS na região. Ademais, a Índia se 

comprometeu a aumentar as contribuições para o desenvolvimento do Mali para 100 milhões de 

dólares quando o conflito terminar.

FONTE: 
http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Mali
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013
mali-crisis 
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/talkingturkey/entry/mali
stability-in-north-africa-provided
 
23. IRÃ 

O governo iraniano busca promover estabilidade e paz 

sua disposição para ajudar a resolver a crise em curso no Mali. Como justificativa, assegura que em 

longo prazo isso não seria apenas do interesse dos países africanos, mas também da comunidade 

internacional. 

Atualmente, através da presidência do Movimento dos Países Não

governo do Irã pretende buscar uma cooperação com a União Africana (UA) para resolver a crise no 

Mali, acrescentando que Teerã faria esforços para preparar o caminho para ela.

Referindo-se às atividades de grupos extremistas e a interferência militar no Mali, o governo 

iraniano afirmou ser contrário a qualquer forma de extremismo, mas, ao mesmo tempo opõe

interferir nos assuntos internos dos países e lançar uma campanha militar. 

 

http://www.mfa.gr/en/blog/greece-bilateral-relations/mali/ 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PT/foraff/138113.pdf

Historicamente, a República do Mali e a Índia possuem uma relação políti

m parte do Movimento dos Não-Alinhados (NAM), grupo de mais de 100 países em 

desenvolvimento que, em suas relações internacionais, optaram por não se envolver

as grandes potências. Recentemente, as nações fizeram acordos bilaterais, como o Acordo de 

Cooperação no campo da Geologia e Recursos Minerais e em outro de cooperação nos campos 

Político, Econômico, Científico, Técnico e Cultural. 

Sobre o golpe de Estado de 2012, a Índia diz-se extremamente preocupada com a situação e 

pede por respeito à ordem constitucional e a democracia no país. A nação se comprometeu a ser parte 

do Grupo de Auxílio e Acompanhamento para o Mali e prometeu 100 milhões de dólares para projetos 

de reconstrução no país. No ano passado, a Índia destinou 1 milhão de dólares para a atualização do 

exército do Mali para lutar contra os islâmicos e os combatentes da Al-Qaeda no Magreb Islâmico.

rvenções, a Índia copatrocinou uma resolução francesa (UNSCR 2085), que 

apoiou uma força militar da União Africana e da ECOWAS na região. Ademais, a Índia se 

comprometeu a aumentar as contribuições para o desenvolvimento do Mali para 100 milhões de 

quando o conflito terminar. 

http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Mali-Bilateral_XP_1_.pdf 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-04/india/36741687_1_mali

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/talkingturkey/entry/mali-crisis-india-can
provided-it-partners-with-a-local-player 

Por Gabriella de Oliveira

O governo iraniano busca promover estabilidade e paz para os países africanos, manifestando 

sua disposição para ajudar a resolver a crise em curso no Mali. Como justificativa, assegura que em 

longo prazo isso não seria apenas do interesse dos países africanos, mas também da comunidade 

te, através da presidência do Movimento dos Países Não

governo do Irã pretende buscar uma cooperação com a União Africana (UA) para resolver a crise no 

Mali, acrescentando que Teerã faria esforços para preparar o caminho para ela.

se às atividades de grupos extremistas e a interferência militar no Mali, o governo 

iraniano afirmou ser contrário a qualquer forma de extremismo, mas, ao mesmo tempo opõe

interferir nos assuntos internos dos países e lançar uma campanha militar. Além disso, o Irã acredita 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PT/foraff/138113.pdf 

Por Isabelle Ferreira 
 

Historicamente, a República do Mali e a Índia possuem uma relação política amigável. Os dois 

Alinhados (NAM), grupo de mais de 100 países em 

r não se envolver nos conflitos entre 

as grandes potências. Recentemente, as nações fizeram acordos bilaterais, como o Acordo de 

Cooperação no campo da Geologia e Recursos Minerais e em outro de cooperação nos campos 

se extremamente preocupada com a situação e 

pede por respeito à ordem constitucional e a democracia no país. A nação se comprometeu a ser parte 

rometeu 100 milhões de dólares para projetos 

de reconstrução no país. No ano passado, a Índia destinou 1 milhão de dólares para a atualização do 

Qaeda no Magreb Islâmico. 

rvenções, a Índia copatrocinou uma resolução francesa (UNSCR 2085), que 

apoiou uma força militar da União Africana e da ECOWAS na região. Ademais, a Índia se 

comprometeu a aumentar as contribuições para o desenvolvimento do Mali para 100 milhões de 

04/india/36741687_1_mali-army-mali-conflict-

can-be-a-force-of-

Por Gabriella de Oliveira 
 

para os países africanos, manifestando 

sua disposição para ajudar a resolver a crise em curso no Mali. Como justificativa, assegura que em 

longo prazo isso não seria apenas do interesse dos países africanos, mas também da comunidade 

te, através da presidência do Movimento dos Países Não-Alinhados (NAM), o 

governo do Irã pretende buscar uma cooperação com a União Africana (UA) para resolver a crise no 

Mali, acrescentando que Teerã faria esforços para preparar o caminho para ela. 

se às atividades de grupos extremistas e a interferência militar no Mali, o governo 

iraniano afirmou ser contrário a qualquer forma de extremismo, mas, ao mesmo tempo opõe-se a 

Além disso, o Irã acredita 



 

 

que os problemas não podem ser resolvidos pela força, as causas dos problemas devem ser 

identificadas e solucionadas por outros meios. O governo ainda critica a postura do ocidente em 

relação aos grupos extremistas dizendo que o 

FONTE: 
http://www.presstv.ir/detail/2013/01/27/285762/iran
http://www.tehrantimes.com/politics/105208
 
24. IRLANDA 

A República da Irlanda segue uma tradição política de neutralidade. A respeito do caso do 

Mali, a nação irlandesa, como Estado

República do Mali e uma resolução polí

de se reestabelecer a paz e a ordem na região.

A Irlanda apoia plenamente a abordagem global da União Europeia no Mali, trabalhando por 

meio do engajamento político e diplomático, assistência 

desenvolvimento e ajuda humanitária para enfrentar as causas e os efeitos da instabilidade no Mali, 

além de preocupar-se com os direitos humanos na região. Também apoia a plena implementação das 

resoluções do Conselho de Segurança da ONU que têm sido adotadas, incluindo, mais recentemente, a 

Resolução 2100, que autoriza a criação da nova Operação de Manutenção de Paz das Nações Unidas, 

MINUSMA. Desta forma o governo irlandês adota uma política contrária aos grupos ter

norte do Mali. O financiamento irlandês é dirigido aos refugiados e outros civis afetados pelo conflito 

e apoia as comunidades a reconstruir as suas

 Outra questão relevante é em relação à prestação de um contingente

Reino Unido e a Irlanda, mais um passo na normalização das relações entre os dois países. Nesse 

sentido, é um passo histórico e representa uma manifestação tangível da relação positiva de respeito 

mútuo que agora existe entre amba

FONTE: 
http://www.irishaid.gov.ie/news
announced-for-mali-crisis/ 
http://www.thejournal.ie/irish
http://www.irishleftreview.org/2013/03/12/irish
http://www.europeanmovement.ie/irish
http://www.thejournal.ie/irish
 
25. IRAQUE 

 
O Iraque é um país localizado no Oriente Médio, com mais de 26 milhões de habitantes. Foi 

devastado por uma longa guerra, da qual ainda não se recuperou. 

indústria de petróleo do Iraque, que está em frangalhos, levará três an

bilhões de dólares. A maioria da população depende totalmente das cestas básicas distribuídas pelo 

 

que os problemas não podem ser resolvidos pela força, as causas dos problemas devem ser 

identificadas e solucionadas por outros meios. O governo ainda critica a postura do ocidente em 

relação aos grupos extremistas dizendo que o mesmo se opõe a eles no Mali, mas apoia esses na Síria.

http://www.presstv.ir/detail/2013/01/27/285762/iran-offers-help-to-resolve-crisis
http://www.tehrantimes.com/politics/105208-iran-says-it-is-ready-to-help-resolve

A República da Irlanda segue uma tradição política de neutralidade. A respeito do caso do 

Mali, a nação irlandesa, como Estado-membro da União Europeia, preza pela integridade territorial da 

República do Mali e uma resolução política para a crise por intermédio do diálogo e do consenso afim 

de se reestabelecer a paz e a ordem na região.  

A Irlanda apoia plenamente a abordagem global da União Europeia no Mali, trabalhando por 

meio do engajamento político e diplomático, assistência à segurança, bem como cooperação para o 

desenvolvimento e ajuda humanitária para enfrentar as causas e os efeitos da instabilidade no Mali, 

se com os direitos humanos na região. Também apoia a plena implementação das 

o de Segurança da ONU que têm sido adotadas, incluindo, mais recentemente, a 

Resolução 2100, que autoriza a criação da nova Operação de Manutenção de Paz das Nações Unidas, 

MINUSMA. Desta forma o governo irlandês adota uma política contrária aos grupos ter

norte do Mali. O financiamento irlandês é dirigido aos refugiados e outros civis afetados pelo conflito 

e apoia as comunidades a reconstruir as suas vidas nos próximos anos.  

Outra questão relevante é em relação à prestação de um contingente 

Reino Unido e a Irlanda, mais um passo na normalização das relações entre os dois países. Nesse 

sentido, é um passo histórico e representa uma manifestação tangível da relação positiva de respeito 

mútuo que agora existe entre ambas as nações.  

http://www.irishaid.gov.ie/news-publications/press/pressreleasearchive/2013/may/further

http://www.thejournal.ie/irish-aid-to-mali-909304-May2013/ 
http://www.irishleftreview.org/2013/03/12/irish-troops-mali/ 
http://www.europeanmovement.ie/irish-and-british-armies-to-join-forces-in-mali/
http://www.thejournal.ie/irish-british-army-mali-794335-Feb2013/ 

O Iraque é um país localizado no Oriente Médio, com mais de 26 milhões de habitantes. Foi 

devastado por uma longa guerra, da qual ainda não se recuperou. Estima-se que a recuperação da 

indústria de petróleo do Iraque, que está em frangalhos, levará três anos, a um custo mínimo de 5 

bilhões de dólares. A maioria da população depende totalmente das cestas básicas distribuídas pelo 
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que os problemas não podem ser resolvidos pela força, as causas dos problemas devem ser 

identificadas e solucionadas por outros meios. O governo ainda critica a postura do ocidente em 

mesmo se opõe a eles no Mali, mas apoia esses na Síria. 

crisis-in-mali/  
resolve-crisis-in-mali 

Por Serena Vargas 
 

A República da Irlanda segue uma tradição política de neutralidade. A respeito do caso do 

membro da União Europeia, preza pela integridade territorial da 

tica para a crise por intermédio do diálogo e do consenso afim 

A Irlanda apoia plenamente a abordagem global da União Europeia no Mali, trabalhando por 

à segurança, bem como cooperação para o 

desenvolvimento e ajuda humanitária para enfrentar as causas e os efeitos da instabilidade no Mali, 

se com os direitos humanos na região. Também apoia a plena implementação das 

o de Segurança da ONU que têm sido adotadas, incluindo, mais recentemente, a 

Resolução 2100, que autoriza a criação da nova Operação de Manutenção de Paz das Nações Unidas, 

MINUSMA. Desta forma o governo irlandês adota uma política contrária aos grupos terroristas no 

norte do Mali. O financiamento irlandês é dirigido aos refugiados e outros civis afetados pelo conflito 

  

 militar conjunto entre o 

Reino Unido e a Irlanda, mais um passo na normalização das relações entre os dois países. Nesse 

sentido, é um passo histórico e representa uma manifestação tangível da relação positiva de respeito 

publications/press/pressreleasearchive/2013/may/further-support-

mali/ 

Por Maurício Munarini 

O Iraque é um país localizado no Oriente Médio, com mais de 26 milhões de habitantes. Foi 

se que a recuperação da 

os, a um custo mínimo de 5 

bilhões de dólares. A maioria da população depende totalmente das cestas básicas distribuídas pelo 



 

 

governo. A ONU calcula que a guerra originou quase um milhão de refugiados, que necessitaram ser 

abrigados e alimentados pelos exé

O Iraque pós-conflito

resultado das políticas irresponsáveis 

a um declínio na posição do país na comunidade

no novo Iraque enfrentou esses desafios e, ainda assim, para resolver esse legado em uma tentativa de 

recuperar a posição do Iraque que convém 

Iraque e Mali não possuem representações diplomáticas oficiais. Sendo assim, sua posição no 
que diz respeito aos conflitos em Mali pode ser considerada neutra.
FONTE: 
https://www.cia.gov/library/publications/the
http://www.mofa.gov.iq/en/foreignpolicy/default.aspx?sm=H1aVkriO4/g=
 
26. ISRAEL 

 
Mali e Israel não possuem relações diplomáticas oficiais, as mesmas foram cortadas em 1973 

por iniciativa do governo de Mali, seguindo uma tendência dos países da região africana em não 

manter relações formais com Israel.

 Com a crise no Mali criou

em vista que os franceses agora lutam contra forças que são hostis a Israel. Assim, a crise do Mali 

constitui uma oportunidade para Israel melhorar as suas relações com a França e com as ex

francesas na África, diminuindo a influê

entre os países africanos, algo que Israel vem buscando há décadas. 

Pode-se afirmar que o extremismo árabe e muçulmano vem abrindo novas oportun

ação para Israel no Mali e na África subsaariana, dessa forma, o apoio à ação francesa no Mali é mais 

que fundamental para a concretização dos interesses israelenses. 

FONTE: 
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12865#.UyD1GD9dU70 
http://www.worldtribune.com/2013/02/24/french
http://www.frontpagemag.com/2013/joseph
 
27. ITÁLIA 

O Mali e a Itália possuem uma boa relação diplomática, estreitada pela cooperação em 

diversos campos. No período 2004

financiar uma série de iniciativas no domí

segurança alimentar, abastecimento de água, questões de gênero, saúde e medicina tradicional, 

totalizando cerca de 17 milhões de euros. Apesar de ter concluído um projeto de desenvolvimento e 

proteção de recursos hídricos, de 2007 até 2010, a Itália ocupa os últimos lugares entre os doadores do 

Mali em volume de ajuda. 

Quanto ao conflito atual, a Itália demonstra apoio à intervenção francesa na região. A 

 

governo. A ONU calcula que a guerra originou quase um milhão de refugiados, que necessitaram ser 

abrigados e alimentados pelos exércitos de ocupação. 

conflito herdou uma pesada herança de hostilidade e desconfiança, como 

resultado das políticas irresponsáveis do antigo regime para os países vizinhos e distantes o que levou 

a um declínio na posição do país na comunidade internacional. O Ministério das Relações Exteriores 

no novo Iraque enfrentou esses desafios e, ainda assim, para resolver esse legado em uma tentativa de 

recuperar a posição do Iraque que convém à rica herança da civilização, seu povo e suas riquezas.

que e Mali não possuem representações diplomáticas oficiais. Sendo assim, sua posição no 
que diz respeito aos conflitos em Mali pode ser considerada neutra. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html 
http://www.mofa.gov.iq/en/foreignpolicy/default.aspx?sm=H1aVkriO4/g= 

Mali e Israel não possuem relações diplomáticas oficiais, as mesmas foram cortadas em 1973 

por iniciativa do governo de Mali, seguindo uma tendência dos países da região africana em não 

manter relações formais com Israel. 

Com a crise no Mali criou-se uma nova comunidade de interesses entre Israel e França, tendo 

em vista que os franceses agora lutam contra forças que são hostis a Israel. Assim, a crise do Mali 

constitui uma oportunidade para Israel melhorar as suas relações com a França e com as ex

s na África, diminuindo a influência iraniana na região e ganhando maior legitimidade de ação 

entre os países africanos, algo que Israel vem buscando há décadas.  

se afirmar que o extremismo árabe e muçulmano vem abrindo novas oportun

ação para Israel no Mali e na África subsaariana, dessa forma, o apoio à ação francesa no Mali é mais 

que fundamental para a concretização dos interesses israelenses.  

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12865#.UyD1GD9dU70 
http://www.worldtribune.com/2013/02/24/french-incursion-seen-boosting-israels
http://www.frontpagemag.com/2013/joseph-puder/arab-hypocrisy-in-mali/ Acesso em 12

O Mali e a Itália possuem uma boa relação diplomática, estreitada pela cooperação em 

diversos campos. No período 2004-2010, a ajuda italiana aumentou de volume e o país passou a 

financiar uma série de iniciativas no domínio da redução da pobreza, desenvolvimento rural e 

segurança alimentar, abastecimento de água, questões de gênero, saúde e medicina tradicional, 

totalizando cerca de 17 milhões de euros. Apesar de ter concluído um projeto de desenvolvimento e 

ecursos hídricos, de 2007 até 2010, a Itália ocupa os últimos lugares entre os doadores do 

Quanto ao conflito atual, a Itália demonstra apoio à intervenção francesa na região. A 
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governo. A ONU calcula que a guerra originou quase um milhão de refugiados, que necessitaram ser 

herdou uma pesada herança de hostilidade e desconfiança, como 

do antigo regime para os países vizinhos e distantes o que levou 

internacional. O Ministério das Relações Exteriores 

no novo Iraque enfrentou esses desafios e, ainda assim, para resolver esse legado em uma tentativa de 

seu povo e suas riquezas. 

que e Mali não possuem representações diplomáticas oficiais. Sendo assim, sua posição no 

Por Maurício Munarini 

Mali e Israel não possuem relações diplomáticas oficiais, as mesmas foram cortadas em 1973 

por iniciativa do governo de Mali, seguindo uma tendência dos países da região africana em não 

se uma nova comunidade de interesses entre Israel e França, tendo 

em vista que os franceses agora lutam contra forças que são hostis a Israel. Assim, a crise do Mali 

constitui uma oportunidade para Israel melhorar as suas relações com a França e com as ex-colônias 

ncia iraniana na região e ganhando maior legitimidade de ação 

se afirmar que o extremismo árabe e muçulmano vem abrindo novas oportunidades de 

ação para Israel no Mali e na África subsaariana, dessa forma, o apoio à ação francesa no Mali é mais 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12865#.UyD1GD9dU70  
israels-ties-with-mali/  

mali/ Acesso em 12-03 

Por Isabelle Ferreira 
 

O Mali e a Itália possuem uma boa relação diplomática, estreitada pela cooperação em 

2010, a ajuda italiana aumentou de volume e o país passou a 

nio da redução da pobreza, desenvolvimento rural e 

segurança alimentar, abastecimento de água, questões de gênero, saúde e medicina tradicional, 

totalizando cerca de 17 milhões de euros. Apesar de ter concluído um projeto de desenvolvimento e 

ecursos hídricos, de 2007 até 2010, a Itália ocupa os últimos lugares entre os doadores do 

Quanto ao conflito atual, a Itália demonstra apoio à intervenção francesa na região. A 



 

 

contribuição italiana é logística 

ao treinamento militar das tropas malinesas, com cerca de 20 grupos de treinadores, além de aviões de 

transporte. 

A Itália diz-se total e continuamente comprometida com a luta contra o terrorismo, bem como 

com a estabilização da região do Sahel e reiterou a necessidade do comprometimento das forças 

africanas e malinesas para assumir

FONTE: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=72
http://www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2013/01/20130125_mal
i_crisi_alimentare.htm 
http://edition.cnn.com/2013/01/22/world/africa/mali
 
28. JAPÃO 

O Estado japonês mantém relações amistosas com a Repúbl

apoio contínuo para com o Mali pera

financeira de 1 bilhão de dólares para o desenvolvimento e ajuda humanitária para a região do Sahel, 

que tem como objetivo se estender pelos próximos quatro anos. Vale salientar que, especialmente para 

o Mali, o Japão tem implementado uma ajuda humanitária de 38 milhões de dólares, bem como uma 

ajuda de 6 milhões de dólares para a Missão de Suporte Internacional Liderada pel

Mali (AFISMA).    

O governo do Japão apoia o Mali por sua luta contra o terrorismo com base no princípio da 

integridade territorial. O primeiro

ordem constitucional é essencial, incluindo a garantia da implementação constante de uma eleição 

presidencial, a fim de alcançar a estabilidade em longo prazo no Mali. Desta forma, a nação japonesa 

aspira por um fortalecimento da governança e segurança do Mali, incluindo a ajuda

de manutenção da paz; declara também a determinação inabalável do Japão para lutar contra o 

terrorismo e a influência dos islamitas no território maliano.  

FONTE: 
http://mg.co.za/article/2013-01
http://www.voanews.com/content/japan
http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000068.html
 
29.JORDÂNIA 

A Jordânia é um país do Oriente Médio que possui fronteiras com Síria, Israel, Iraque e 

Cisjordânia (território palestino). O Estado está cercado por países que por várias décadas enfrentaram 

conflitos entre si, como a guerra árabe

possui preocupação especial com a situação da Síria, que resultou em refugiados em suas fronteiras, e 

com as ameaças de grupos extremistas da região.

Deste modo, a Jordânia possui uma relação de solidariedade com a situação do Ma

 

contribuição italiana é logística – de acordo com a resolução 2085 das Nações Unidas 

ao treinamento militar das tropas malinesas, com cerca de 20 grupos de treinadores, além de aviões de 

se total e continuamente comprometida com a luta contra o terrorismo, bem como 

a estabilização da região do Sahel e reiterou a necessidade do comprometimento das forças 

africanas e malinesas para assumir a responsabilidade da questão. 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=72
://www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2013/01/20130125_mal

http://edition.cnn.com/2013/01/22/world/africa/mali-unrest/ 

O Estado japonês mantém relações amistosas com a República do Mali, tendo demonstrado 

apoio contínuo para com o Mali perante a crise política no país.  O Japão atualmente presta assistência 

financeira de 1 bilhão de dólares para o desenvolvimento e ajuda humanitária para a região do Sahel, 

o se estender pelos próximos quatro anos. Vale salientar que, especialmente para 

o Mali, o Japão tem implementado uma ajuda humanitária de 38 milhões de dólares, bem como uma 

ajuda de 6 milhões de dólares para a Missão de Suporte Internacional Liderada pel

    

O governo do Japão apoia o Mali por sua luta contra o terrorismo com base no princípio da 

integridade territorial. O primeiro-ministro japonês, em 2013, afirmou que uma recuperação rápida da 

essencial, incluindo a garantia da implementação constante de uma eleição 

presidencial, a fim de alcançar a estabilidade em longo prazo no Mali. Desta forma, a nação japonesa 

aspira por um fortalecimento da governança e segurança do Mali, incluindo a ajuda

de manutenção da paz; declara também a determinação inabalável do Japão para lutar contra o 

terrorismo e a influência dos islamitas no território maliano.   

01-29-japan-to-donate-120-million-to-stabilise-mali
http://www.voanews.com/content/japan-offers-new-aid-to-mali-sahel-region/1592733.html
http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000068.html 

ia é um país do Oriente Médio que possui fronteiras com Síria, Israel, Iraque e 

Cisjordânia (território palestino). O Estado está cercado por países que por várias décadas enfrentaram 

conflitos entre si, como a guerra árabe-israelense, na qual a própria Jordânia tomou parte. O país 

possui preocupação especial com a situação da Síria, que resultou em refugiados em suas fronteiras, e 

com as ameaças de grupos extremistas da região. 

Deste modo, a Jordânia possui uma relação de solidariedade com a situação do Ma
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esolução 2085 das Nações Unidas – e de suporte 

ao treinamento militar das tropas malinesas, com cerca de 20 grupos de treinadores, além de aviões de 

se total e continuamente comprometida com a luta contra o terrorismo, bem como 

a estabilização da região do Sahel e reiterou a necessidade do comprometimento das forças 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=72 
://www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2013/01/20130125_mal

Por Serena Vargas 
 

ica do Mali, tendo demonstrado 

O Japão atualmente presta assistência 

financeira de 1 bilhão de dólares para o desenvolvimento e ajuda humanitária para a região do Sahel, 

o se estender pelos próximos quatro anos. Vale salientar que, especialmente para 

o Mali, o Japão tem implementado uma ajuda humanitária de 38 milhões de dólares, bem como uma 

ajuda de 6 milhões de dólares para a Missão de Suporte Internacional Liderada pela União Africana no 

O governo do Japão apoia o Mali por sua luta contra o terrorismo com base no princípio da 

ministro japonês, em 2013, afirmou que uma recuperação rápida da 

essencial, incluindo a garantia da implementação constante de uma eleição 

presidencial, a fim de alcançar a estabilidade em longo prazo no Mali. Desta forma, a nação japonesa 

aspira por um fortalecimento da governança e segurança do Mali, incluindo a ajuda para as operações 

de manutenção da paz; declara também a determinação inabalável do Japão para lutar contra o 

mali 
region/1592733.html 

Por Karoline Nunes 
 

ia é um país do Oriente Médio que possui fronteiras com Síria, Israel, Iraque e 

Cisjordânia (território palestino). O Estado está cercado por países que por várias décadas enfrentaram 

rdânia tomou parte. O país 

possui preocupação especial com a situação da Síria, que resultou em refugiados em suas fronteiras, e 

Deste modo, a Jordânia possui uma relação de solidariedade com a situação do Mali. Após a 



 

 

decisão do Conselho de Segurança de estabelecer uma missão de paz, a MINUSMA, o país ressaltou a 

importância desta atingir capacidade máxima, sendo ele um dos contribuintes da missão, através do 

envio de tropas. 

FONTE: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml 
https://www.un.org/apps/news//story.asp
 
30. LÍBIA 

O Estado da Líbia é um país localizado na África, na região do Magrebe, sendo banhada p

mar mediterrâneo e fazendo fronteira com Egito, Sudão, Chade, Níger, Argélia e Tunísia. O país 

possui cerca de 6,4 milhões de habitantes e um dos melhores índices de desenvolvimento do 

continente africano. 

As relações exteriores da Líbia foram amplamen

país, principalmente com a derrubada do governo de Muammar

atual, tal mudança também é vista fortemente nos próprios países africanos.

Mali e Líbia agora têm a oportunidade 

iniciar uma nova era de cooperação e amizade. Representantes do novo Estado líbio e declarações 

oficiais por parte do Mali urgem por uma relação amistosa e próspera entre os mesmos. 

É crucial também ent

transferência de armas da Líbia para as mãos dos rebeldes no Mali, algo que ocorreu com o fim do 

conflito líbio e a derrota de Gaddafi, e a convergência de ideologias ajudaram para qu

tuaregue ocorresse.  

FONTE:  
http://www.moroccoworldnews.com/2011/10/13072/ntc
trial-algeria-and-mali-call-for
https://www.cia.gov/library/publications/the
http://sahelblog.wordpress.com/2013/01/23/libya
 
31. LITUÂNIA 

A Lituânia é um dos tr

de vida não tão alto quando os países mais desenvolvidos da Europa. Foi a primeira república 

soviética ocupada a tornar-se independente da União Soviética e a recuperar a sua soberania 

declaração da independência de 11 de Março de 1990. Aderiu a União Europeia em 2004 e desde 

então vem aprofundando suas relações com os países membros da organização.

É importante destacar a cooperação do país com a França, que já fez o patrulha

espaço aéreo dos Bálcãs e desenvolve inúmeros tratados bilaterais e de cooperação em diversas áreas. 

Em assuntos de segurança, o país segue as diretrizes do bloco europeu e também da OTAN, 

 

decisão do Conselho de Segurança de estabelecer uma missão de paz, a MINUSMA, o país ressaltou a 

importância desta atingir capacidade máxima, sendo ele um dos contribuintes da missão, através do 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml  
https://www.un.org/apps/news//story.asp?NewsID=46945&Cr=+mali+&Cr1= >.

O Estado da Líbia é um país localizado na África, na região do Magrebe, sendo banhada p

mar mediterrâneo e fazendo fronteira com Egito, Sudão, Chade, Níger, Argélia e Tunísia. O país 

possui cerca de 6,4 milhões de habitantes e um dos melhores índices de desenvolvimento do 

As relações exteriores da Líbia foram amplamente modificadas com o final da Guerra Civil no 

país, principalmente com a derrubada do governo de Muammar Gaddafi e a fundação do Estado líbio 

atual, tal mudança também é vista fortemente nos próprios países africanos. 

Mali e Líbia agora têm a oportunidade de abandonar o passado de animosidades entre ambos e 

iniciar uma nova era de cooperação e amizade. Representantes do novo Estado líbio e declarações 

oficiais por parte do Mali urgem por uma relação amistosa e próspera entre os mesmos. 

É crucial também entender a guerra civil na Líbia como uma das causas do conflito no Mali, a 

transferência de armas da Líbia para as mãos dos rebeldes no Mali, algo que ocorreu com o fim do 

conflito líbio e a derrota de Gaddafi, e a convergência de ideologias ajudaram para qu

http://www.moroccoworldnews.com/2011/10/13072/ntc-says-qaddafi%E2%80%99s
for-peace-in-libya/13072/ 

rary/publications/the-world-factbook/geos/ly.html 
http://sahelblog.wordpress.com/2013/01/23/libya-and-mali-part-i/ 

A Lituânia é um dos três Estados Bálticos, com cerca de 3,3 milhões de habitantes e um nível 

de vida não tão alto quando os países mais desenvolvidos da Europa. Foi a primeira república 

se independente da União Soviética e a recuperar a sua soberania 

declaração da independência de 11 de Março de 1990. Aderiu a União Europeia em 2004 e desde 

então vem aprofundando suas relações com os países membros da organização.

É importante destacar a cooperação do país com a França, que já fez o patrulha

álcãs e desenvolve inúmeros tratados bilaterais e de cooperação em diversas áreas. 

Em assuntos de segurança, o país segue as diretrizes do bloco europeu e também da OTAN, 
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decisão do Conselho de Segurança de estabelecer uma missão de paz, a MINUSMA, o país ressaltou a 

importância desta atingir capacidade máxima, sendo ele um dos contribuintes da missão, através do 

?NewsID=46945&Cr=+mali+&Cr1= >. 

Por Maurício Munarini 
 

O Estado da Líbia é um país localizado na África, na região do Magrebe, sendo banhada pelo 

mar mediterrâneo e fazendo fronteira com Egito, Sudão, Chade, Níger, Argélia e Tunísia. O país 

possui cerca de 6,4 milhões de habitantes e um dos melhores índices de desenvolvimento do 

te modificadas com o final da Guerra Civil no 

Gaddafi e a fundação do Estado líbio 

de abandonar o passado de animosidades entre ambos e 

iniciar uma nova era de cooperação e amizade. Representantes do novo Estado líbio e declarações 

oficiais por parte do Mali urgem por uma relação amistosa e próspera entre os mesmos.  

ender a guerra civil na Líbia como uma das causas do conflito no Mali, a 

transferência de armas da Líbia para as mãos dos rebeldes no Mali, algo que ocorreu com o fim do 

conflito líbio e a derrota de Gaddafi, e a convergência de ideologias ajudaram para que o nova revolta 

qaddafi%E2%80%99s-killers-to-face-

Por Maurício Munarini 
 

ês Estados Bálticos, com cerca de 3,3 milhões de habitantes e um nível 

de vida não tão alto quando os países mais desenvolvidos da Europa. Foi a primeira república 

se independente da União Soviética e a recuperar a sua soberania através da 

declaração da independência de 11 de Março de 1990. Aderiu a União Europeia em 2004 e desde 

então vem aprofundando suas relações com os países membros da organização. 

É importante destacar a cooperação do país com a França, que já fez o patrulhamento do 

álcãs e desenvolve inúmeros tratados bilaterais e de cooperação em diversas áreas. 

Em assuntos de segurança, o país segue as diretrizes do bloco europeu e também da OTAN, 



 

 

organização da qual faz parte. De tal modo, em relação à c

determinado pelo bloco europeu, bem como contribuir para tal decisão.

FONTE: 
http://europa.eu/about-eu/countries/member
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country
 
32. LUXEMBURGO 

O Grão-Ducado do Luxemburgo é um pequeno país europeu localizado entre a Bélgica, a 

França e a Alemanha. Com uma população de cerca de 500 mil pessoas, o país é membro pleno de 

praticamente todas as organizações 

 A França é um importante aliando de Luxemburgo, sendo um de seus maiores investidores e 

parceiros econômicos e políticos. Na área de segurança, os dois países assinaram um tratado bilateral 

para cooperação no policiamento aduaneiro e vêm cooperando em inúmeros outros assuntos.

 Em relação à crise no Mali, Luxemburgo enquadra

apoiando a integridade territorial do país e a solução de conflitos através do diálogo. Ain

promessa da organização europeia de ajudar no desenvolvimento do Mali assim que o conflito tiver 

fim. 

FONTE: 
http://eeas.europa.eu/mali/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country
 
33. MALI 

República do Mali é um país africano com cerca de 16 milhões de habitantes, sem saída para o 

mar e localizado na África Ocidental. Mali é o sétimo maior país da

sete países: Argélia (ao norte), Níger (a leste), Mauritânia e Senegal (a oeste), Costa do Marfim, Guiné 

e Burkina Faso (ao sul). Seu território é de aproximadamente 1.240.000 km² e sua capital, Bamako.

Mali ficou sob o cont

conquistou a independência, juntamente com o Senegal, tornando

mais tarde, a Federação do Mali se dividiu em dois países: Mali e Senegal. Depois de um tempo em 

que havia apenas um partido político, um golpe em 1991 levou à escritura de uma nova Constituição e 

à criação do Mali como uma nação democrática, com um sistema pluripartidário. Quase a metade de 

sua população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de 

Atualmente o Mali enfrenta duas grandes ameaças. A primeira diz respeito aos grupos 

separatistas que querem dividir o país entre sul (com melhores condições) e norte (mais pobre). A 

segunda ameaça são os grupos radicais islâmicos que atuam

vários grupos rebeldes lutaram no norte do Mali pela independência de seus territórios ou por uma 

maior autonomia, sendo os tuaregues os principais. Devido a tais ameaças e revoltas, o governo do 

 

organização da qual faz parte. De tal modo, em relação à crise do Mali, o país deve seguir o que for 

determinado pelo bloco europeu, bem como contribuir para tal decisão. 

eu/countries/member-countries/lithuania/index_pt.htm 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/lithuania 

Ducado do Luxemburgo é um pequeno país europeu localizado entre a Bélgica, a 

França e a Alemanha. Com uma população de cerca de 500 mil pessoas, o país é membro pleno de 

praticamente todas as organizações europeias, como o Conselho Europeu e União Europeia.

A França é um importante aliando de Luxemburgo, sendo um de seus maiores investidores e 

parceiros econômicos e políticos. Na área de segurança, os dois países assinaram um tratado bilateral 

ção no policiamento aduaneiro e vêm cooperando em inúmeros outros assuntos.

Em relação à crise no Mali, Luxemburgo enquadra-se dentro das visões da União Europeia, 

apoiando a integridade territorial do país e a solução de conflitos através do diálogo. Ain

promessa da organização europeia de ajudar no desenvolvimento do Mali assim que o conflito tiver 

http://eeas.europa.eu/mali/index_en.htm 
eu/countries/member-countries/luxembourg/index_en.htm

tie.gouv.fr/en/country-files/luxembourg/france-and-luxembourg/

República do Mali é um país africano com cerca de 16 milhões de habitantes, sem saída para o 

mar e localizado na África Ocidental. Mali é o sétimo maior país da África e possui fronteiras com 

sete países: Argélia (ao norte), Níger (a leste), Mauritânia e Senegal (a oeste), Costa do Marfim, Guiné 

e Burkina Faso (ao sul). Seu território é de aproximadamente 1.240.000 km² e sua capital, Bamako.

Mali ficou sob o controle da França, tornando-se parte do Sudão do Sul. Em 1960, Mali 

conquistou a independência, juntamente com o Senegal, tornando-se a Federação do Mali. Um ano 

mais tarde, a Federação do Mali se dividiu em dois países: Mali e Senegal. Depois de um tempo em 

que havia apenas um partido político, um golpe em 1991 levou à escritura de uma nova Constituição e 

à criação do Mali como uma nação democrática, com um sistema pluripartidário. Quase a metade de 

sua população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de 1 dólar por dia. 

Atualmente o Mali enfrenta duas grandes ameaças. A primeira diz respeito aos grupos 

separatistas que querem dividir o país entre sul (com melhores condições) e norte (mais pobre). A 

segunda ameaça são os grupos radicais islâmicos que atuam na região do Sahel. No início de 2012, 

vários grupos rebeldes lutaram no norte do Mali pela independência de seus territórios ou por uma 

maior autonomia, sendo os tuaregues os principais. Devido a tais ameaças e revoltas, o governo do 
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rise do Mali, o país deve seguir o que for 

Por Maurício Munarini 
 

Ducado do Luxemburgo é um pequeno país europeu localizado entre a Bélgica, a 

França e a Alemanha. Com uma população de cerca de 500 mil pessoas, o país é membro pleno de 

europeias, como o Conselho Europeu e União Europeia. 

A França é um importante aliando de Luxemburgo, sendo um de seus maiores investidores e 

parceiros econômicos e políticos. Na área de segurança, os dois países assinaram um tratado bilateral 

ção no policiamento aduaneiro e vêm cooperando em inúmeros outros assuntos. 

se dentro das visões da União Europeia, 

apoiando a integridade territorial do país e a solução de conflitos através do diálogo. Ainda existe a 

promessa da organização europeia de ajudar no desenvolvimento do Mali assim que o conflito tiver 

countries/luxembourg/index_en.htm 
luxembourg/ 

Por Maurício Munarini 
 

República do Mali é um país africano com cerca de 16 milhões de habitantes, sem saída para o 

África e possui fronteiras com 

sete países: Argélia (ao norte), Níger (a leste), Mauritânia e Senegal (a oeste), Costa do Marfim, Guiné 

e Burkina Faso (ao sul). Seu território é de aproximadamente 1.240.000 km² e sua capital, Bamako. 

se parte do Sudão do Sul. Em 1960, Mali 

se a Federação do Mali. Um ano 

mais tarde, a Federação do Mali se dividiu em dois países: Mali e Senegal. Depois de um tempo em 

que havia apenas um partido político, um golpe em 1991 levou à escritura de uma nova Constituição e 

à criação do Mali como uma nação democrática, com um sistema pluripartidário. Quase a metade de 

 

Atualmente o Mali enfrenta duas grandes ameaças. A primeira diz respeito aos grupos 

separatistas que querem dividir o país entre sul (com melhores condições) e norte (mais pobre). A 

na região do Sahel. No início de 2012, 

vários grupos rebeldes lutaram no norte do Mali pela independência de seus territórios ou por uma 

maior autonomia, sendo os tuaregues os principais. Devido a tais ameaças e revoltas, o governo do 



 

 

Mali apelou para a ajuda francesa, sua antiga metrópole. O grande desafio do Mali é conciliar os 

diferentes grupos étnicos que possui em seu território, integrá

assola o país. 

Vale destacar que os malineses são majoritariamente muçulmanos

se dividem em bambaras (50%), fulanis (17%), tuaregues (10%), chongais (6%), dentre outros grupos.

FONTE:  
http://www.portasabertas.org.br/cristaosperseguidos/perfil/mali/
http://pucminasconjuntura.wordpress.com/2013/03/01/o
internacional/ 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130115_mail_quemequem_bg.shtml
 

34. MAURITÂNIA 

A República Islâmica da 

com Mali (cerca de 1000 km), Senegal, Argélia e Marrocos. O país, de maioria muçulmana, sempre 

enfrentou situações políticas muito delicadas: a mais recente foi o golpe militar em 2008 q

governo eleito democraticamente em 2007.

Quanto à relação direta entre Mauritânia e Mali, nota

desde 1963, quando resolveram questões territoriais. Os dois países possuem cooperação em diversas 

áreas, sendo que somente alguns pequenos conflitos de interesses foram verificados na 

Em relação à crise no Mali, representantes do governo mauritano se posicionaram favoráveis à 

retomada da soberania do Mali por seu governo, bem como apoiam decisões to

grande preocupação reside em manter sua integridade territorial e resolver a questão dos refugiados de 

Mali na Mauritânia, que chegam ao país em números cada vez maiores e intensificam os problemas 

sociais do país. 

FONTE: 
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/05/mauritania
http://allafrica.com/stories/201312200764.html
http://custom-made.org.uk/2013/02/06/mauritanias
 
35. MÉXICO 

Dentro da Organização das Nações Unidas, o México possui um discurso que ressalta a 

importância do cumprimento dos direitos humanos, dos tratados internacionais e, principalmente, do 

uso de soluções pacíficas em conflitos discutidos na instituição. O país também dá gra

a programas de desenvolvimento, através dos quais mantém relações de cooperação com países do 

continente africano. 

Apesar de não participar da missão de paz para o Mali, o México tem tradição nas missões 

humanitárias organizadas pela ONU, j

segurança não é possível aplicar medidas para o desenvolvimento de um país.

 

juda francesa, sua antiga metrópole. O grande desafio do Mali é conciliar os 

diferentes grupos étnicos que possui em seu território, integrá-los, e combater a pobreza extrema que 

Vale destacar que os malineses são majoritariamente muçulmanos e, do ponto de vista étnico, 

se dividem em bambaras (50%), fulanis (17%), tuaregues (10%), chongais (6%), dentre outros grupos.

http://www.portasabertas.org.br/cristaosperseguidos/perfil/mali/ 
http://pucminasconjuntura.wordpress.com/2013/03/01/o-conflito-no-mali-origens

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130115_mail_quemequem_bg.shtml

A República Islâmica da Mauritânia é um país localizado no noroeste da África e faz fronteira 

com Mali (cerca de 1000 km), Senegal, Argélia e Marrocos. O país, de maioria muçulmana, sempre 

ticas muito delicadas: a mais recente foi o golpe militar em 2008 q

governo eleito democraticamente em 2007. 

Quanto à relação direta entre Mauritânia e Mali, nota-se que a mesma dá

desde 1963, quando resolveram questões territoriais. Os dois países possuem cooperação em diversas 

que somente alguns pequenos conflitos de interesses foram verificados na 

Em relação à crise no Mali, representantes do governo mauritano se posicionaram favoráveis à 

retomada da soberania do Mali por seu governo, bem como apoiam decisões to

grande preocupação reside em manter sua integridade territorial e resolver a questão dos refugiados de 

Mali na Mauritânia, que chegam ao país em números cada vez maiores e intensificam os problemas 

monitor.com/pulse/security/2013/05/mauritania-suffers-war-mali.html#
http://allafrica.com/stories/201312200764.html 

made.org.uk/2013/02/06/mauritanias-oil-minister-discusses-mali

anização das Nações Unidas, o México possui um discurso que ressalta a 

importância do cumprimento dos direitos humanos, dos tratados internacionais e, principalmente, do 

uso de soluções pacíficas em conflitos discutidos na instituição. O país também dá gra

a programas de desenvolvimento, através dos quais mantém relações de cooperação com países do 

Apesar de não participar da missão de paz para o Mali, o México tem tradição nas missões 

humanitárias organizadas pela ONU, já que acredita que sem a garantia de uma situação estável de 

segurança não é possível aplicar medidas para o desenvolvimento de um país. 
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juda francesa, sua antiga metrópole. O grande desafio do Mali é conciliar os 

los, e combater a pobreza extrema que 

e, do ponto de vista étnico, 

se dividem em bambaras (50%), fulanis (17%), tuaregues (10%), chongais (6%), dentre outros grupos. 

origens-e-dimensao-
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Mauritânia é um país localizado no noroeste da África e faz fronteira 

com Mali (cerca de 1000 km), Senegal, Argélia e Marrocos. O país, de maioria muçulmana, sempre 

ticas muito delicadas: a mais recente foi o golpe militar em 2008 que depôs o 

se que a mesma dá-se de forma amistosa 

desde 1963, quando resolveram questões territoriais. Os dois países possuem cooperação em diversas 

que somente alguns pequenos conflitos de interesses foram verificados na última década. 

Em relação à crise no Mali, representantes do governo mauritano se posicionaram favoráveis à 

retomada da soberania do Mali por seu governo, bem como apoiam decisões tomadas pela ONU. Sua 

grande preocupação reside em manter sua integridade territorial e resolver a questão dos refugiados de 

Mali na Mauritânia, que chegam ao país em números cada vez maiores e intensificam os problemas 
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FONTE: 
http://gadebate.un.org/68/mexico
 
36. NÍGER 

Níger e Mali são países vizinhos que guardam

e lutaram contra insurgências dos tuaregues nos seus respectivos territórios do norte nos anos 1990 e 

2000. Níger, ainda, possui boas relações com a França, com os membros da OTAN e com seus 

vizinhos africanos. 

 O país condenou o golpe de Estado no Mali de 2012 e pediu o retorno imediato da ordem 

constitucional, condenando todas as mudanças inconstitucionais. Para auxiliar, o Níger enviou 500 

tropas para contribuir com a intervenção, e está servindo de “tramp

invasão no Mali. 

O atual conflito pode facilmente transbordar para o Níger, que também tem sua porção norte 

povoada pelos tuaregues – igualmente insatisfeitos com as autoridades 

para o governo. Além disso, há um movimento no país que gostaria de ver a lei Sharia (lei islâmica) 

instalada no país, cenário que se assemelha bastante com o que havia no Mali no início de 2012. Dessa 

forma, o apoio militar dado pelo Níger pode ser considerado, também

prevenção e cuidado ao seu próprio contexto.

FONTE: 
http://worldwideconflicts.wordpress.com/2013/01/23/malis
http://www.news24.com/Africa/News/Niger
 
37. PAÍSES BAIXOS 

 Os Países Baixos mantém uma boa relação com o Mali. O país africano está no grupo das 15 

nações que recebem auxílios holandeses para a área de desenvolvime

governo malinês são esforços para a criação de uma estratégia para o crescimento econômico e 

redução da pobreza no país. A Holanda, atualmente, lidera a coordenação de alguns programas 

executados pelos Estados que fazem do

 O programa de desenvolvimento 

para investimento nas seguintes áreas: redução da pobreza e implementação das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio; promoção da boa governança e democr

estabilidade no oeste da África.

 No atual conflito no Mali, a Holanda faz parte da missão de paz das Nações Unidas 

(MINUSMA). O país possui uma agência de inteligência na capital Bamako e auxilia, além de 

proteger, as forças malinesas e da MINUSMA na cidade de Gao, no norte do país, enviando tropas 

para reforçar a armada francesa. Os holandeses defendem a recuperação das áreas ocupadas pelos 

grupos armados, a reestruturação da integridade territorial do país, o restabelecime
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Níger e Mali são países vizinhos que guardam semelhanças entre si: são ex

e lutaram contra insurgências dos tuaregues nos seus respectivos territórios do norte nos anos 1990 e 

2000. Níger, ainda, possui boas relações com a França, com os membros da OTAN e com seus 

O país condenou o golpe de Estado no Mali de 2012 e pediu o retorno imediato da ordem 

constitucional, condenando todas as mudanças inconstitucionais. Para auxiliar, o Níger enviou 500 

tropas para contribuir com a intervenção, e está servindo de “trampolim” das tropas do Chade para a 

O atual conflito pode facilmente transbordar para o Níger, que também tem sua porção norte 

igualmente insatisfeitos com as autoridades –, situação de difícil controle 

o. Além disso, há um movimento no país que gostaria de ver a lei Sharia (lei islâmica) 

instalada no país, cenário que se assemelha bastante com o que havia no Mali no início de 2012. Dessa 

forma, o apoio militar dado pelo Níger pode ser considerado, também, além de um auxílio, uma 

prevenção e cuidado ao seu próprio contexto. 

http://worldwideconflicts.wordpress.com/2013/01/23/malis-neighbours-niger/ 
news24.com/Africa/News/Niger-denounces-Mali-coup-20120323 

Os Países Baixos mantém uma boa relação com o Mali. O país africano está no grupo das 15 

nações que recebem auxílios holandeses para a área de desenvolvimento bilateral. O que se espera do 

governo malinês são esforços para a criação de uma estratégia para o crescimento econômico e 

redução da pobreza no país. A Holanda, atualmente, lidera a coordenação de alguns programas 

executados pelos Estados que fazem doações ao Mali. 

O programa de desenvolvimento dos Países Baixos no Mali já forneceu 46,5 milhões de euros 

para investimento nas seguintes áreas: redução da pobreza e implementação das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio; promoção da boa governança e democracia; e promoção da segurança e 

estabilidade no oeste da África. 

No atual conflito no Mali, a Holanda faz parte da missão de paz das Nações Unidas 

(MINUSMA). O país possui uma agência de inteligência na capital Bamako e auxilia, além de 

s malinesas e da MINUSMA na cidade de Gao, no norte do país, enviando tropas 

para reforçar a armada francesa. Os holandeses defendem a recuperação das áreas ocupadas pelos 

grupos armados, a reestruturação da integridade territorial do país, o restabelecime
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(MINUSMA). O país possui uma agência de inteligência na capital Bamako e auxilia, além de 

s malinesas e da MINUSMA na cidade de Gao, no norte do país, enviando tropas 
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do Estado sobre a região norte, a ajuda para o retorno dos refugiados e dos demais civis deslocados e a 

luta contra a impunidade. 

FONTE: 
http://dutchreview.com/news/international
http://www.government.nl/issues/international
 

38. POLÔNIA 

Diplomaticamente, a Polônia possui proximidade visivelmente maior com os Estados do norte 

da África do que com o resto do continente. Os poloneses entendem

potencial" para as nações africanas e do Oriente Médio que passam por alg

principalmente no norte africano, como Egito, Líbia e especialmente a Tunísia.

Quanto à crise no Mali, a Polônia diz

operações militares no local, alegando que isso poderia contribuir pa

Portanto, o país defende a participação da comunidade internacional para restituir a estabilidade no 

Mali, de acordo com a posição da União Europeia e o espírito de tomada de decisão da ONU e da 

União Africana. A intervenção francesa, assim, é apoiada. 

Os poloneses condenam atos de grupos terroristas internacionais estimulados por extremismo 

religioso que causam a instabilidade da região. O país dá bastante importância à preservação dos 

valores democráticos, à tolerânci

Sendo assim, a Polônia apoia as ações francesas e as forças da AFISMA na região. O apoio, 

entretanto, é apenas logístico, com cerca de 20 soldados enviados para treinar a força armada do Mali 

e fazer alguns serviços administrativos.

FONTE: 
http://www.pism.pl/files/?id_plik=13087
http://www.mfa.gov.pl/en/news/mfa_statement_on_crisis_in_mali
https://ip-journal.dgap.org/en/blog/eye
 
39. PORTUGAL 

 
A política externa portuguesa está bastante concentrada no conflito atual do Mali e sabe que 

sua contribuição para a África Ocidental pode ser decisiva para a estabilização da região e dos 

problemas de segurança. Portugal, ainda, considera que sua pa

importância no fornecimento de segurança para a África, assim como garantir as fontes de energia 

(provenientes dos recursos minerais da região) e reforçar seu status diplomático como parceiro do 

Oeste Africano e dos países da região do Sahel que procuram aliados para combater os rebeldes 

islâmicos e o tráfico de drogas.

 Estimulado pela necessidade de recursos naturais e o desejo de fazer parte do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, Portugal já contribuiu com vá

ONU, assim como já se envolveu em outras intervenções, como no Afeganistão, Kosovo, Chade e 

 

do Estado sobre a região norte, a ajuda para o retorno dos refugiados e dos demais civis deslocados e a 

utchreview.com/news/international-news/mali-and-the-dutch-interest/ 
http://www.government.nl/issues/international-relations/mali 

Diplomaticamente, a Polônia possui proximidade visivelmente maior com os Estados do norte 

da África do que com o resto do continente. Os poloneses entendem-se como uma "referência em 

potencial" para as nações africanas e do Oriente Médio que passam por alg

principalmente no norte africano, como Egito, Líbia e especialmente a Tunísia.

Quanto à crise no Mali, a Polônia diz-se profundamente preocupada com o aumento das 

operações militares no local, alegando que isso poderia contribuir para a instabilidade de toda a região. 

Portanto, o país defende a participação da comunidade internacional para restituir a estabilidade no 

Mali, de acordo com a posição da União Europeia e o espírito de tomada de decisão da ONU e da 

enção francesa, assim, é apoiada.  

Os poloneses condenam atos de grupos terroristas internacionais estimulados por extremismo 

religioso que causam a instabilidade da região. O país dá bastante importância à preservação dos 

valores democráticos, à tolerância, à preponderância da lei e à integridade territorial do Mali.

Sendo assim, a Polônia apoia as ações francesas e as forças da AFISMA na região. O apoio, 

entretanto, é apenas logístico, com cerca de 20 soldados enviados para treinar a força armada do Mali 

e fazer alguns serviços administrativos. 
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http://www.mfa.gov.pl/en/news/mfa_statement_on_crisis_in_mali 
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A política externa portuguesa está bastante concentrada no conflito atual do Mali e sabe que 

sua contribuição para a África Ocidental pode ser decisiva para a estabilização da região e dos 

problemas de segurança. Portugal, ainda, considera que sua participação na questão pode afirmar a sua 

importância no fornecimento de segurança para a África, assim como garantir as fontes de energia 

(provenientes dos recursos minerais da região) e reforçar seu status diplomático como parceiro do 

países da região do Sahel que procuram aliados para combater os rebeldes 

islâmicos e o tráfico de drogas. 

pela necessidade de recursos naturais e o desejo de fazer parte do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, Portugal já contribuiu com várias missões de manutenção de paz da 

ONU, assim como já se envolveu em outras intervenções, como no Afeganistão, Kosovo, Chade e 
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Timor Leste. 

 Sendo assim, a operação francesa é tida como fundamental para manter a ordem da região. 

Entretanto, o país contribui apenas política e diplomaticamente. De acordo com o Primeiro Ministro, 

Passos Coelho, “As circunstâncias atuais impedem Portugal de contribuir a nível militar”, já que o país 

recebe cerca de 49% do gás natural da Argélia, que é contrária à intervenção 

FONTE: 
http://www.geema.org/?no=251000301638,003
 
40. REINO UNIDO 

O Reino Unido condenou o golpe de Estado no Mali. O Estado defende que a principal razão 

pela qual se deu o conflito é a existência do extremismo religioso n

além da violação dos Direitos Humanos, uma crescente instabilidade, além de progressivas taxas de 

criminalidade. Por todo esse contexto, os ingleses consideram que uma ação armada na região é sim 

necessária, e a operação das Nações Unidas, chefiada pela França, é apoiada, e tida como o meio mais 

confiável de restabelecer a estabilidade do Mali. 

          Além da intervenção internacional, o Reino Unido dá suporte às próprias forças armadas do 

Mali, provendo treinamentos e 

apoio financeiro ainda se estende: pelos próximos três anos, os ingleses irão enviar 150 milhões de 

euros para auxílio militar no Mali.

        O apoio inglês à França está sendo especialmente importante. O país provê aeronaves que 

carregam o equipamento francês do e para o Mali; auxilia no transporte aéreo norte

também auxilia os franceses, no reabastecimento; e dá assistên

Ocidental, com 5 milhões de euros, por meio de dois fundos diferentes, o das Nações Unidas, 3 

milhões de euros para a AFISMA (apoio à missão) e 2 milhões de euros para apoiar o processo 

eleitoral no Mali.  Ademais, o 

FONTE: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk
http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp
 
41. RÚSSIA 

A Federação Russa e o Mali possuem um

baseado primordialmente em ajuda militar e aspectos geopolíticos, os laços tem se mantido fortes 

mesmo com os golpes, calamidades e mudanças de regime.

 Em 2012, a Rússia votou a favor da intervenção interna

regionais e os países da região do Sahel deveriam tomar as iniciativas para resolver essa questão. Os 

russos demonstram preocupação com a possibilidade da instabilidade no Mali atingir a região do 

Sahara e Sahel e reiteram a importância de não apenas resolver os objetivos imediatos de cessar o 
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bui apenas política e diplomaticamente. De acordo com o Primeiro Ministro, 

Passos Coelho, “As circunstâncias atuais impedem Portugal de contribuir a nível militar”, já que o país 

recebe cerca de 49% do gás natural da Argélia, que é contrária à intervenção francesa.
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O Reino Unido condenou o golpe de Estado no Mali. O Estado defende que a principal razão 

pela qual se deu o conflito é a existência do extremismo religioso no norte do país. Esse fato causa, 

além da violação dos Direitos Humanos, uma crescente instabilidade, além de progressivas taxas de 

criminalidade. Por todo esse contexto, os ingleses consideram que uma ação armada na região é sim 

as Nações Unidas, chefiada pela França, é apoiada, e tida como o meio mais 

confiável de restabelecer a estabilidade do Mali.  

Além da intervenção internacional, o Reino Unido dá suporte às próprias forças armadas do 

Mali, provendo treinamentos e pacotes logísticos e de sobrevivência para apoiar a ação armada. O 

apoio financeiro ainda se estende: pelos próximos três anos, os ingleses irão enviar 150 milhões de 

euros para auxílio militar no Mali. 

O apoio inglês à França está sendo especialmente importante. O país provê aeronaves que 

carregam o equipamento francês do e para o Mali; auxilia no transporte aéreo norte

também auxilia os franceses, no reabastecimento; e dá assistência ao treinamento às tropas da África 

Ocidental, com 5 milhões de euros, por meio de dois fundos diferentes, o das Nações Unidas, 3 

milhões de euros para a AFISMA (apoio à missão) e 2 milhões de euros para apoiar o processo 

eleitoral no Mali.  Ademais, o país ainda apoia logisticamente a missão francesa. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-21240676 
http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp-content/uploads/2013/10/The-Situation

A Federação Russa e o Mali possuem uma boa relação. Apesar de esse relacionamento ser 

baseado primordialmente em ajuda militar e aspectos geopolíticos, os laços tem se mantido fortes 

mesmo com os golpes, calamidades e mudanças de regime. 

Em 2012, a Rússia votou a favor da intervenção internacional, mas defende que organizações 

regionais e os países da região do Sahel deveriam tomar as iniciativas para resolver essa questão. Os 

russos demonstram preocupação com a possibilidade da instabilidade no Mali atingir a região do 

ram a importância de não apenas resolver os objetivos imediatos de cessar o 
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carregam o equipamento francês do e para o Mali; auxilia no transporte aéreo norte-americano, que 

cia ao treinamento às tropas da África 

Ocidental, com 5 milhões de euros, por meio de dois fundos diferentes, o das Nações Unidas, 3 
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país ainda apoia logisticamente a missão francesa.  
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conflito, mas sim de considerar toda a situação do Sahel e prevenir o desaparecimento dos regimes 

seculares. 

 O país condena a ação do MNLA, defendendo a integridade territorial do

instituições como o ECOWAS e as

da questão. Isso porque os russos culpam o vácuo de poder deixado pela queda de Khadaffi, na Líbia, 

como um dos muitos motivos para a in

região são os mesmos que tiveram apoio militar de países do Ocidente no golpe ao líder líbio.

 Dessa maneira, a Federação Russa se recusa a enviar tropas militares para a região, apesar de 

enviar armamentos e outros artefatos militares para o governo de Bamako. Quanto à MINUSMA, a 

Rússia demonstra preocupação com a ação da operação: o país acredita que missões as quais 

objetivem a manutenção da paz não podem envolver

FONTE: 
http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp
http://www.realclearworld.com/lists/pro_russia_countries/mali.html?state=stop
 
42. SÍRIA 

A situação atual da Síria possui algumas semelhanç

dois conflitos estão em evidência na agenda das Nações Unidas e geram preocupação para a 

comunidade internacional. Questões como necessidade de ajuda humanitária, refugiados e a presença 

de grupos terroristas são pontos que apresentam, para a Síria, certa identificação.

Representantes do país afirmam perante as Nações Unidas que o que ocorre na Síria não é 

uma guerra civil, mas sim uma luta contra grupos terroristas, assim como acontece no Mali, onde o 

problema encontra-se no norte do Estado, no qual a presença de extremistas ameaça a integridade 

territorial do país. 

Desse modo, a Síria demonstra compreender o que ocorre no Mali e, dentro da ONU, critica 

as políticas agressivas de alguns países em determinados assunt

deveriam buscar soluções pacíficas em conflitos internacionais e regionais.A Síria afirma que a 

decisão de alguns Estados de agir com força militar em assuntos internos de outros países não se 

mostra benéfica, já que medida

FONTE: 
http://gadebate.un.org/68/syrian
 
43. TURQUIA 

 A Turquia e o Mali possuem boas relações desde o período do Império Otomano, o que 

garante uma vontade mútua de 

considerável de acordos comerciais, econômicos e de cooperação militar entre os países, além da 

contribuição da Agência Turca de Cooperação e Desenvolvimento (TIKA) em diversas áreas.

 

conflito, mas sim de considerar toda a situação do Sahel e prevenir o desaparecimento dos regimes 

O país condena a ação do MNLA, defendendo a integridade territorial do

instituições como o ECOWAS e as instituições regionais e continentais são a chave para a resolução 

da questão. Isso porque os russos culpam o vácuo de poder deixado pela queda de Khadaffi, na Líbia, 

como um dos muitos motivos para a instabilidade no Mali, defendendo que os grupos armados na 

região são os mesmos que tiveram apoio militar de países do Ocidente no golpe ao líder líbio.

Dessa maneira, a Federação Russa se recusa a enviar tropas militares para a região, apesar de 

amentos e outros artefatos militares para o governo de Bamako. Quanto à MINUSMA, a 

Rússia demonstra preocupação com a ação da operação: o país acredita que missões as quais 

objetivem a manutenção da paz não podem envolver-se com operações que imponham a pa

http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2013/wp-content/uploads/2013/10/The-Situation
http://www.realclearworld.com/lists/pro_russia_countries/mali.html?state=stop

A situação atual da Síria possui algumas semelhanças com o que está acontecendo no Mali, os 

dois conflitos estão em evidência na agenda das Nações Unidas e geram preocupação para a 

comunidade internacional. Questões como necessidade de ajuda humanitária, refugiados e a presença 

ontos que apresentam, para a Síria, certa identificação.

Representantes do país afirmam perante as Nações Unidas que o que ocorre na Síria não é 

uma guerra civil, mas sim uma luta contra grupos terroristas, assim como acontece no Mali, onde o 

se no norte do Estado, no qual a presença de extremistas ameaça a integridade 

Desse modo, a Síria demonstra compreender o que ocorre no Mali e, dentro da ONU, critica 

as políticas agressivas de alguns países em determinados assuntos, pois esses, segundo a Síria, 

deveriam buscar soluções pacíficas em conflitos internacionais e regionais.A Síria afirma que a 

decisão de alguns Estados de agir com força militar em assuntos internos de outros países não se 

mostra benéfica, já que medidas assim podem inflamar ainda mais o conflito.  

http://gadebate.un.org/68/syrian-arab-republic 

A Turquia e o Mali possuem boas relações desde o período do Império Otomano, o que 

garante uma vontade mútua de desenvolver relações em todos os campos. Há um número bastante 

considerável de acordos comerciais, econômicos e de cooperação militar entre os países, além da 

contribuição da Agência Turca de Cooperação e Desenvolvimento (TIKA) em diversas áreas.
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conflito, mas sim de considerar toda a situação do Sahel e prevenir o desaparecimento dos regimes 

O país condena a ação do MNLA, defendendo a integridade territorial do Mali e acredita que 

instituições regionais e continentais são a chave para a resolução 

da questão. Isso porque os russos culpam o vácuo de poder deixado pela queda de Khadaffi, na Líbia, 

stabilidade no Mali, defendendo que os grupos armados na 

região são os mesmos que tiveram apoio militar de países do Ocidente no golpe ao líder líbio. 

Dessa maneira, a Federação Russa se recusa a enviar tropas militares para a região, apesar de 

amentos e outros artefatos militares para o governo de Bamako. Quanto à MINUSMA, a 

Rússia demonstra preocupação com a ação da operação: o país acredita que missões as quais 

se com operações que imponham a paz. 

Situation-in-Mali.pdf 
http://www.realclearworld.com/lists/pro_russia_countries/mali.html?state=stop 

Por Karoline Nunes 
 

as com o que está acontecendo no Mali, os 

dois conflitos estão em evidência na agenda das Nações Unidas e geram preocupação para a 

comunidade internacional. Questões como necessidade de ajuda humanitária, refugiados e a presença 

ontos que apresentam, para a Síria, certa identificação. 

Representantes do país afirmam perante as Nações Unidas que o que ocorre na Síria não é 

uma guerra civil, mas sim uma luta contra grupos terroristas, assim como acontece no Mali, onde o 

se no norte do Estado, no qual a presença de extremistas ameaça a integridade 

Desse modo, a Síria demonstra compreender o que ocorre no Mali e, dentro da ONU, critica 

os, pois esses, segundo a Síria, 

deveriam buscar soluções pacíficas em conflitos internacionais e regionais.A Síria afirma que a 

decisão de alguns Estados de agir com força militar em assuntos internos de outros países não se 

 

Por Karoline Nunes 
 

A Turquia e o Mali possuem boas relações desde o período do Império Otomano, o que 

desenvolver relações em todos os campos. Há um número bastante 

considerável de acordos comerciais, econômicos e de cooperação militar entre os países, além da 

contribuição da Agência Turca de Cooperação e Desenvolvimento (TIKA) em diversas áreas. 



 

 

 No que diz respeito à crise no Mali, a Turquia defende uma solução liderada por forças 

africanas – uma solução region

militar do Mali. A preferência é de que a “África resolva seus próprios proble

esforços”. Dessa maneira, a intervenção francesa não é apoiada pelos turcos, que consideram as 

intervenções unilaterais estrangeiras um meio de agravar outros problemas existentes, além de, 

especificamente nesse caso, considerar que 

A prioridade é garantir a estabilidade da maneira que o governo do Mali desejar.

 A Turquia, ainda, propõe liderar discussões sobre o estabelecimento de um comitê executivo e 

um grupo de contato monitorando a situação no Mali no âmbito da Organização da Cooperação 

Islâmica (OIC). Nenhuma decisão ainda foi tomada sobre essas ideias, porém, a OIC fez uma 

declaração condenando os atos de diversos grupos terroristas e movimentos para pedir assistência de 

governos “fraternos e amigáveis” aos pedidos do governo malinês, além de pedir apoio ao AFISMA e 

aos civis que sofreram com as hostilidades no Mali.

FONTE: 
http://www.mfa.gov.tr/relations
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=7A287031AEE2BAC1F9
D29D48252AFDA9?newsId=308673&columnistId=0
 
44. UCRÂNIA 

No seu discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2013, a Ucrânia expressou sua 

aspiração de integração com a União Europeia e das possibilidades que o Acordo de Associação 

trazem para o país avançar na área do desenvolvimento e se aproximar dos Objetivos do Milênio.

Mantendo essa política de aproximação, em janeiro de 2014, o país decidiu c

recursos materiais e técnicos, além de serviços de transporte aéreo para o treinamento militar das 

forças europeias para a missão no Mali, após pedidos da União Europeia. Essa participação também é 

reflexo do interesse crescente do país em qu

FONTE: 
http://en.interfax.com.ua/news/general/185997.html 
http://gadebate.un.org/68/ukraine 
 
45. VENEZUELA  

 A República Bolivariana da Venezuela faz parte da Cúpula África

é um fórum multilateral birregional de cooperação política entre as nações de ambas as regiões. Em 

um dos encontros, em 2013, a Venezuela manifestou sua reprovação às intervenções armadas da 

OTAN e de ex-imperialistas e neo

De acordo com Chávez, essas ações funcionariam como um meio para a exploração dos africanos, por 

meio da tomada dos seus recursos naturais e do estabelecimento de guerras contra países que não 

possuem força militar. 

 

iz respeito à crise no Mali, a Turquia defende uma solução liderada por forças 

uma solução regional – que é a única maneira de restabelecer a estabilidade política e 

militar do Mali. A preferência é de que a “África resolva seus próprios proble

esforços”. Dessa maneira, a intervenção francesa não é apoiada pelos turcos, que consideram as 

intervenções unilaterais estrangeiras um meio de agravar outros problemas existentes, além de, 

especificamente nesse caso, considerar que a ação francesa é uma representação do neocolonialismo. 

A prioridade é garantir a estabilidade da maneira que o governo do Mali desejar.

A Turquia, ainda, propõe liderar discussões sobre o estabelecimento de um comitê executivo e 

orando a situação no Mali no âmbito da Organização da Cooperação 

Islâmica (OIC). Nenhuma decisão ainda foi tomada sobre essas ideias, porém, a OIC fez uma 

declaração condenando os atos de diversos grupos terroristas e movimentos para pedir assistência de 

overnos “fraternos e amigáveis” aos pedidos do governo malinês, além de pedir apoio ao AFISMA e 

aos civis que sofreram com as hostilidades no Mali. 

/relations-between-turkey-and-mali.en.mfa 
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=7A287031AEE2BAC1F9
D29D48252AFDA9?newsId=308673&columnistId=0 

No seu discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2013, a Ucrânia expressou sua 

ão de integração com a União Europeia e das possibilidades que o Acordo de Associação 

trazem para o país avançar na área do desenvolvimento e se aproximar dos Objetivos do Milênio.

Mantendo essa política de aproximação, em janeiro de 2014, o país decidiu c

recursos materiais e técnicos, além de serviços de transporte aéreo para o treinamento militar das 

forças europeias para a missão no Mali, após pedidos da União Europeia. Essa participação também é 

reflexo do interesse crescente do país em questões de manutenção da segurança internacional. 

http://en.interfax.com.ua/news/general/185997.html  
http://gadebate.un.org/68/ukraine  

blica Bolivariana da Venezuela faz parte da Cúpula África-América 

é um fórum multilateral birregional de cooperação política entre as nações de ambas as regiões. Em 

um dos encontros, em 2013, a Venezuela manifestou sua reprovação às intervenções armadas da 

imperialistas e neo-colonialistas, encaixando a situação do Mali nessa segunda opção. 

De acordo com Chávez, essas ações funcionariam como um meio para a exploração dos africanos, por 

meio da tomada dos seus recursos naturais e do estabelecimento de guerras contra países que não 

37 

iz respeito à crise no Mali, a Turquia defende uma solução liderada por forças 

estabelecer a estabilidade política e 

militar do Mali. A preferência é de que a “África resolva seus próprios problemas, com seus próprios 

esforços”. Dessa maneira, a intervenção francesa não é apoiada pelos turcos, que consideram as 

intervenções unilaterais estrangeiras um meio de agravar outros problemas existentes, além de, 

a ação francesa é uma representação do neocolonialismo. 

A prioridade é garantir a estabilidade da maneira que o governo do Mali desejar. 

A Turquia, ainda, propõe liderar discussões sobre o estabelecimento de um comitê executivo e 

orando a situação no Mali no âmbito da Organização da Cooperação 

Islâmica (OIC). Nenhuma decisão ainda foi tomada sobre essas ideias, porém, a OIC fez uma 

declaração condenando os atos de diversos grupos terroristas e movimentos para pedir assistência de 

overnos “fraternos e amigáveis” aos pedidos do governo malinês, além de pedir apoio ao AFISMA e 

http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=7A287031AEE2BAC1F9

Por Karoline Nunes 
 

No seu discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2013, a Ucrânia expressou sua 

ão de integração com a União Europeia e das possibilidades que o Acordo de Associação 

trazem para o país avançar na área do desenvolvimento e se aproximar dos Objetivos do Milênio. 

Mantendo essa política de aproximação, em janeiro de 2014, o país decidiu contribuir com 

recursos materiais e técnicos, além de serviços de transporte aéreo para o treinamento militar das 

forças europeias para a missão no Mali, após pedidos da União Europeia. Essa participação também é 

estões de manutenção da segurança internacional.  

Por Isabelle Ferreira 
 

América do Sul (ASA), que 

é um fórum multilateral birregional de cooperação política entre as nações de ambas as regiões. Em 

um dos encontros, em 2013, a Venezuela manifestou sua reprovação às intervenções armadas da 

encaixando a situação do Mali nessa segunda opção. 

De acordo com Chávez, essas ações funcionariam como um meio para a exploração dos africanos, por 

meio da tomada dos seus recursos naturais e do estabelecimento de guerras contra países que não 



 

 

 Quanto ao golpe de Estado no Mali, a Venezuela expressou sua desaprovação alegando que há 

a necessidade da manutenção da integridade territorial do país, bem como a legitimidade 

constitucional das instituições republicanas, incluindo o chefe d

Estado ainda demonstra solidariedade à população civil do Mali, ressaltando o “amor fraternal a todos 

os irmãos africanos que compartilham os mesmos ideais anti

FONTE: 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2011/06/T023600004775
Relations_of_ALC_with_Africa_
http://english.pravda.ru/world/africa/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao golpe de Estado no Mali, a Venezuela expressou sua desaprovação alegando que há 

a necessidade da manutenção da integridade territorial do país, bem como a legitimidade 

constitucional das instituições republicanas, incluindo o chefe de Estado, Amadou Toumani

Estado ainda demonstra solidariedade à população civil do Mali, ressaltando o “amor fraternal a todos 

os irmãos africanos que compartilham os mesmos ideais anti-imperalistas e anti

http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-23/venezuela-rechaza-golpe-de
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2011/06/T023600004775-0-
Relations_of_ALC_with_Africa_-_Current_status_and_areas_of_oportunity.pdf
http://english.pravda.ru/world/africa/24-02-2013/123882-venezuela_africa-0/ 
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Quanto ao golpe de Estado no Mali, a Venezuela expressou sua desaprovação alegando que há 

a necessidade da manutenção da integridade territorial do país, bem como a legitimidade 

e Estado, Amadou Toumani Touré. O 

Estado ainda demonstra solidariedade à população civil do Mali, ressaltando o “amor fraternal a todos 

imperalistas e anti-colonialistas”. 

de-estado 

_Current_status_and_areas_of_oportunity.pdf 
 



 

 

5.2.2 AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NA SÍRIA

Por Fernando Viotti, Gustavo 

Desde os anos 1970, a população 

síria está sob o governo da família Al

Foram décadas de depressão econômica, 

desemprego, aumento no preço dos 

alimentos, repressão política e corru

Hafez Al-Assad assumiu o poder em 1971 e 

ficou na presidência por três décadas até a 

sua morte, em 2000. Bashar Al

de Hafez, assumiu o governo e tentou abrir a 

economia do país, mas continuou a reprimir 

a oposição e controlar a mídia e a

Os protestos e partidos políticos foram 

banidos e foi mantida a lei d

que dava poderes à polícia e aos serviços de segurança para prender qualquer pessoa. 

Em março de 2011, iniciou

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 quer

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 li

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 mediterrâne

cidades. Em Deraa e Homs, onde há maior resistência por parte dos manifestantes, alguns tanques 

Fonte: revistalingua.uol.com.br

 

 

AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NA SÍRIA 

Por Fernando Viotti, Gustavo Henrique S. Bodenmüller

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. 

Assad assumiu o poder em 1971 e 

ficou na presidência por três décadas até a 

sua morte, em 2000. Bashar Al-Assad, filho 

de Hafez, assumiu o governo 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, 

polícia e aos serviços de segurança para prender qualquer pessoa. 

Em março de 2011, iniciou-se uma série de protestos, inspirados pelas 

como “Primavera Árabe”, que derrubaram os líderes do Egito e da Tunísia. Esses movimentos contra 

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 li

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 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 

elite do exército, em oito 

cidades. Em Deraa e Homs, onde há maior resistência por parte dos manifestantes, alguns tanques 

revistalingua.uol.com.br 
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polícia e aos serviços de segurança para prender qualquer pessoa.  

se uma série de protestos, inspirados pelas revoluções, conhecidas 

como “Primavera Árabe”, que derrubaram os líderes do Egito e da Tunísia. Esses movimentos contra 

Assad começaram na cidade de Deera, no sul da Síria, onde alguns adolescentes foram 

em 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 

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 

a. Os manifestantes pediam pela 

saída de Assad, pelo fim da 

corrupção e, principalmente, por 

liberdade. 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 

                      Fonte: urartutravel.eu 



 

 

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 ci

Damasco e Alepo – tiveram pequenos focos de protesto, restritos às universidades e ao subúrbio.

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 

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. Por

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

foi formado, o Comitê de Coordenação Nacional. Esse age dentro do país e foi

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 segura

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 con

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

diplomaticamente. No final de 2011, também os países árabes começaram a perder a paciência com a 

Síria, congelando sua participação na Liga Árabe

 

chegaram a atacar pessoas nos protestos. Além disso, a eletricidade e meios de comunicação foram 

ueadas 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 

. 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 

tiveram pequenos focos de protesto, restritos às universidades e ao subúrbio.

O presidente Assad tinha forte apoio de vários grupos da sociedade, principalmente entre as 

iosas, 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

capital. Além disso, existe um 

sentimento de unidade entre o 

Exército, pois assim 

Assad, a 

maior parte das Forças Armadas 

é xiita, de modo que o comando 

militar é firme em seu apoio ao 

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 

tinos se uniram, formando uma frente antigoverno, o Conselho Nacional Sírio (CNS) 

, de maioria sunita e apoiada pela Irmandade Muçulmana. Um

foi formado, o Comitê de Coordenação Nacional. Esse age dentro do país e foi

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

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.  

s 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

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 suspensão da organização.
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chegaram a atacar pessoas nos protestos. Além disso, a eletricidade e meios de comunicação foram 

ueadas 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 

. 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 

dades do país – a capital 

tiveram pequenos focos de protesto, restritos às universidades e ao subúrbio.  

O presidente Assad tinha forte apoio de vários grupos da sociedade, principalmente entre as 

iosas, a classe média e os grandes empresários. O apoio era devido ao medo de uma 

inclusive ocorreram alguns protestos pró-governo na 

ém, 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 

tinos se uniram, formando uma frente antigoverno, o Conselho Nacional Sírio (CNS) 

, 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, 

nça 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 

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 

final de 2011, também os países árabes começaram a perder a paciência com a 

, último estágio antes de suspensão da organização.  

Fonte: veja.abril.com



 

 

Duas tentativas da comunidade internacional de aprovar resoluções contra 

de Segurança da ONU foram vetadas pela Rússia, que tem fortes relações econômicas e militares com 

o regime de Assad. Em março de 2012, a Liga Árabe e a ONU nomeara

Nações Unidas, Kofi Annan, para negociar um cessar

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 

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 

infringiria leis internacionais 

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 vio

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

oficialmente, Brahimi adiantou que numa guerra de milhares de mortos e milhões de refugiados, como 

é o caso sírio, a solução diplomática torna

2013 iniciou com um já grande número de vítimas e algumas incer

travada em nome da democracia pode não levar ao fim almejado. Como foi observado no caso da 

Líbia, destituir um governo para estabelecer uma democracia pode não ser tão simples e eficiente. No 

caso Sírio, pode-se perguntar se va

mantendo a estabilidade política há mais de 50 anos. O que se observa, mais uma vez, é o antigo 

 

Duas tentativas da comunidade internacional de aprovar resoluções contra 

de Segurança da ONU foram vetadas pela Rússia, que tem fortes relações econômicas e militares com 

o regime de Assad. Em março de 2012, a Liga Árabe e a ONU nomearam o ex

Nações Unidas, Kofi Annan, para negociar um cessar-fogo entre o governo e os rebeldes.

Os problemas internos da Síria, depois de mais de um ano de manifestações e mais de 5 mil 

avados 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 ON

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.  

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 

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 

secretário geral da ONU alegou falta de apoio das grandes potências para sua causa. 

NU segue monitorando a Síria e continua trabalhando em prol da resolução dos 

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”. 

2013 iniciou com um já grande número de vítimas e algumas incertezas. A luta que vem sendo 

travada em nome da democracia pode não levar ao fim almejado. Como foi observado no caso da 

Líbia, destituir um governo para estabelecer uma democracia pode não ser tão simples e eficiente. No 

se perguntar se vale a pena continuar no esforço de derrubar um governo que vem 

mantendo a estabilidade política há mais de 50 anos. O que se observa, mais uma vez, é o antigo 

Fonte: hojeemdia.com.br
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Duas tentativas da comunidade internacional de aprovar resoluções contra a Síria no Conselho 

de Segurança da ONU foram vetadas pela Rússia, que tem fortes relações econômicas e militares com 

m o ex-secretário geral das 

fogo entre o governo e os rebeldes.  

Os problemas internos da Síria, depois de mais de um ano de manifestações e mais de 5 mil 

avados 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-

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 

, 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 

lência 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 

secretário geral da ONU alegou falta de apoio das grandes potências para sua causa. 

NU segue monitorando a Síria e continua trabalhando em prol da resolução dos 

Após a renúncia de Kofi Annan do cargo de mediador da ONU e da Liga Árabe para o 

mesmo de assumir seu cargo 

oficialmente, Brahimi adiantou que numa guerra de milhares de mortos e milhões de refugiados, como 

tezas. A luta que vem sendo 

travada em nome da democracia pode não levar ao fim almejado. Como foi observado no caso da 

Líbia, destituir um governo para estabelecer uma democracia pode não ser tão simples e eficiente. No 

le a pena continuar no esforço de derrubar um governo que vem 

mantendo a estabilidade política há mais de 50 anos. O que se observa, mais uma vez, é o antigo 



 

 

conflito entre sunitas e xiitas4. 

Do lado dos rebeldes vê

forma discreta, e até mesmo alguns grupos terroristas de orientação sunita, como a Al Qaeda. Cada 

uma dessas partes possui seu próprio interesse. Aos sauditas interessa expandir o número de países 

com governo sunita. Aos ocidentais, derrubar um governo que vem mostrando

Estados Unidos, França e Inglaterra há um bom tempo. Já à Al Qaeda, o interesse é puramente 

ideológico: vitória dos sunitas sobre os xiitas.

Quando os ataques começaram

2011, acreditava-se que se tratava de um ataque 

do governo contra à população d

entanto, quando melhor se analisou o que estava 

acontecendo, observou-se que as hostilidades 

partiam de ambos os lados: tanto do governo, 

quanto dos rebeldes opositores. Além disso, o 

governo de Al-Assad conta com um apoio maior 

das classes médias do que se esperava. Isso se dá 

devido ao fato de que o governo vem mantendo, 

ao longo dos anos, uma estabilidade política e 

uma proteção à diversidade religiosa 

direitos às minorias cristãs). 

Foi também em 2013 que os Estados Unidos anunciaram uma possível intervenção militar 

unilateral na Síria. Esse anúncio, no entanto, não teve a repercussão que o governo de Washington 

esperava: nem mesmo o Reino Un

se a favor da intervenção. Além disso, a Rússia, que, ao lado do Irã, sempre apoiou o governo de Al

Assad, declarou assistência incondicional aos sírios em caso de intervenção estadunidense

No entanto, foram as armas químicas as grandes protagonistas do ano. Apontadas como a 

grande preocupação da guerra síria desde o início, uma vez que a Síria é a detentora do maior arsenal 

desse tipo de armamentos, em 2013, comprovou

Algumas fontes questionam se os ataques teriam realmente partido do governo sírio. A versão 

norte-americana é que Al-Assad permitiu a entrada dos inspetores das Nações Unidas e recebeu

com um ataque químico contra mulheres e crianças a menos de

hospedados. Essa versão, no entanto, não convence a todos.

Após o ataque químico, em agosto, a Síria foi intimada a entregar uma lista de todos seus 

armamentos dessa espécie. No último dia do prazo dado, 21 de setembro, o govern

lista às Nações Unidas. O grande avanço foi, entretanto, a resolução 2118 do Conselho de Segurança 

                                                          
4 Sunitas e Xiitas são duas correntes distintas da religião islâmica.  Enquanto os Sunitas aceitaram a liderança de 
Abu Bakr, eleito após a morte do profeta Maomé, os Xiitas somente aceitariam um herdeiro legítimo do profeta, 
uma vez que somente Alá pode eleger o líder da religião. Po

 

.  

Do lado dos rebeldes vê-se a Arábia Saudita – declaradamente –, os países ocidentais, de 

forma discreta, e até mesmo alguns grupos terroristas de orientação sunita, como a Al Qaeda. Cada 

uma dessas partes possui seu próprio interesse. Aos sauditas interessa expandir o número de países 

verno sunita. Aos ocidentais, derrubar um governo que vem mostrando

Estados Unidos, França e Inglaterra há um bom tempo. Já à Al Qaeda, o interesse é puramente 

ideológico: vitória dos sunitas sobre os xiitas. 

Quando os ataques começaram, ainda em 

se que se tratava de um ataque 

do governo contra à população desarmada. No 

analisou o que estava 

se que as hostilidades 

partiam de ambos os lados: tanto do governo, 

ldes opositores. Além disso, o 

Assad conta com um apoio maior 

das classes médias do que se esperava. Isso se dá 

devido ao fato de que o governo vem mantendo, 

ao longo dos anos, uma estabilidade política e 

uma proteção à diversidade religiosa (garantindo 

Foi também em 2013 que os Estados Unidos anunciaram uma possível intervenção militar 

unilateral na Síria. Esse anúncio, no entanto, não teve a repercussão que o governo de Washington 

esperava: nem mesmo o Reino Unido, país o qual sempre apoiou as decisões estadunidenses, mostrou

se a favor da intervenção. Além disso, a Rússia, que, ao lado do Irã, sempre apoiou o governo de Al

Assad, declarou assistência incondicional aos sírios em caso de intervenção estadunidense

No entanto, foram as armas químicas as grandes protagonistas do ano. Apontadas como a 

grande preocupação da guerra síria desde o início, uma vez que a Síria é a detentora do maior arsenal 

desse tipo de armamentos, em 2013, comprovou-se o uso de tais artefatos.  

Algumas fontes questionam se os ataques teriam realmente partido do governo sírio. A versão 

Assad permitiu a entrada dos inspetores das Nações Unidas e recebeu

com um ataque químico contra mulheres e crianças a menos de 15km do hotel onde estavam 

hospedados. Essa versão, no entanto, não convence a todos. 

Após o ataque químico, em agosto, a Síria foi intimada a entregar uma lista de todos seus 

armamentos dessa espécie. No último dia do prazo dado, 21 de setembro, o govern

lista às Nações Unidas. O grande avanço foi, entretanto, a resolução 2118 do Conselho de Segurança 

                   

orrentes distintas da religião islâmica.  Enquanto os Sunitas aceitaram a liderança de 
Abu Bakr, eleito após a morte do profeta Maomé, os Xiitas somente aceitariam um herdeiro legítimo do profeta, 
uma vez que somente Alá pode eleger o líder da religião. Politicamente, os Xiitas são mais radicais. 
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, os países ocidentais, de 

forma discreta, e até mesmo alguns grupos terroristas de orientação sunita, como a Al Qaeda. Cada 

uma dessas partes possui seu próprio interesse. Aos sauditas interessa expandir o número de países 

verno sunita. Aos ocidentais, derrubar um governo que vem mostrando-se independente de 

Estados Unidos, França e Inglaterra há um bom tempo. Já à Al Qaeda, o interesse é puramente 

Foi também em 2013 que os Estados Unidos anunciaram uma possível intervenção militar 

unilateral na Síria. Esse anúncio, no entanto, não teve a repercussão que o governo de Washington 

ido, país o qual sempre apoiou as decisões estadunidenses, mostrou-

se a favor da intervenção. Além disso, a Rússia, que, ao lado do Irã, sempre apoiou o governo de Al-

Assad, declarou assistência incondicional aos sírios em caso de intervenção estadunidense.  

No entanto, foram as armas químicas as grandes protagonistas do ano. Apontadas como a 

grande preocupação da guerra síria desde o início, uma vez que a Síria é a detentora do maior arsenal 

Algumas fontes questionam se os ataques teriam realmente partido do governo sírio. A versão 

Assad permitiu a entrada dos inspetores das Nações Unidas e recebeu-os 

15km do hotel onde estavam 

Após o ataque químico, em agosto, a Síria foi intimada a entregar uma lista de todos seus 

armamentos dessa espécie. No último dia do prazo dado, 21 de setembro, o governo Sírio entregou a 

lista às Nações Unidas. O grande avanço foi, entretanto, a resolução 2118 do Conselho de Segurança 

orrentes distintas da religião islâmica.  Enquanto os Sunitas aceitaram a liderança de 
Abu Bakr, eleito após a morte do profeta Maomé, os Xiitas somente aceitariam um herdeiro legítimo do profeta, 

liticamente, os Xiitas são mais radicais.  

Fonte: estadao.com.br



 

 

das Nações Unidas, que exige “a destruição rápida do programa de armas químicas da República da 

Síria e sua rigorosa verificação”. Os síri

produzir, até mesmo de armazenar tais armas. 

O descumprimento da resolução por parte dos Sírios pode acarretar punições mais severas por 

parte dos membros do Conselho de Segurança

Francisco (carta que criou a Organização das Nações Unidas em 1945). Uma equipe de 

monitoramento e destruição será implantada e o órgão das Nações Unidas espera contar com apoio por 

parte do governo de Damasco. Após assinatura

Unidas, Ban Ki-Moon, afirmou ter sido esta a primeira notícia esperançosa no que diz respeito à 

situação da Síria.  

A última grande novidade quanto ao conflito sírio foi a conferência realizada em janeiro 

2014: em reunião realizada no Kwait, dia 15, arrecadou

será utilizada para auxiliar sírios que se encontram em locais de difícil acesso, sem acesso à educação 

ou assistência médica.  

Uma questão que ainda ge

deixaram o país em direção a países vizinhos, gerando consequências negativas tanto no âmbito social 

como no demográfico ou econômico. A questão de refugiados deve ser acompanhada por outr

países, para que a solidariedade dos países vizinhos não acabe por prejudicá

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

 
1. ÁFRICA DO SUL 

A África do Sul é contrária a uma intervenção militar na Síria por acreditar que essa só 

aumentaria o sofrimento já existente e diminuiria cada vez mais a sustentabilidade local, ou seja, seria 

apenas uma solução de último caso. O primeiro Ministro, em ent

intervenção militar sem que haja um mandato da ONU para tal, pois esse ato teria consequências 

terríveis para a ordem mundial, além de ser uma violação ao Direito Internacional, apostando que o 

diálogo entre as partes envolvidas 

o problema. 

A opinião Sul Africana, ecoa a do

dos citados problemas, a dita intervenção poderia afetar a economia mundial, sendo a

colaboração financeira com os sírios seria uma ação de cunho mais saudável.

O governo Sul Africano também deixou transparecer sua preocupação com o crescimento da 

violência nos conflitos na Síria, o desrespeito aos Direitos Humanos e o uso 

dando ênfase na inaceitabilidade desse último fato. De igual maneira, o governo disse acreditar que 

 

das Nações Unidas, que exige “a destruição rápida do programa de armas químicas da República da 

Síria e sua rigorosa verificação”. Os sírios ficam proibidos pela resolução, além de comprar ou 

produzir, até mesmo de armazenar tais armas.  

O descumprimento da resolução por parte dos Sírios pode acarretar punições mais severas por 

parte dos membros do Conselho de Segurança, como as previstas no capítulo VII da Carta de São 

Francisco (carta que criou a Organização das Nações Unidas em 1945). Uma equipe de 

monitoramento e destruição será implantada e o órgão das Nações Unidas espera contar com apoio por 

parte do governo de Damasco. Após assinatura da resolução, o atual Secretário Geral das Nações 

Moon, afirmou ter sido esta a primeira notícia esperançosa no que diz respeito à 

A última grande novidade quanto ao conflito sírio foi a conferência realizada em janeiro 

2014: em reunião realizada no Kwait, dia 15, arrecadou-se uma quantia de 2,4 bilhões de dólares, que 

será utilizada para auxiliar sírios que se encontram em locais de difícil acesso, sem acesso à educação 

Uma questão que ainda gera preocupação é a de refugiados: cerca de 2,3 milhões de sírios já 

deixaram o país em direção a países vizinhos, gerando consequências negativas tanto no âmbito social 

como no demográfico ou econômico. A questão de refugiados deve ser acompanhada por outr

países, para que a solidariedade dos países vizinhos não acabe por prejudicá-los.

 

 

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES 

A África do Sul é contrária a uma intervenção militar na Síria por acreditar que essa só 

aumentaria o sofrimento já existente e diminuiria cada vez mais a sustentabilidade local, ou seja, seria 

apenas uma solução de último caso. O primeiro Ministro, em entrevista, afirmou temer uma 

intervenção militar sem que haja um mandato da ONU para tal, pois esse ato teria consequências 

ordem mundial, além de ser uma violação ao Direito Internacional, apostando que o 

diálogo entre as partes envolvidas sem qualquer tipo de interferência, seria a melhor maneira de sanar 

A opinião Sul Africana, ecoa a dos BRICS, bloco ao qual o país faz parte, que crê que, além 

dos citados problemas, a dita intervenção poderia afetar a economia mundial, sendo a

colaboração financeira com os sírios seria uma ação de cunho mais saudável. 

O governo Sul Africano também deixou transparecer sua preocupação com o crescimento da 

violência nos conflitos na Síria, o desrespeito aos Direitos Humanos e o uso 

dando ênfase na inaceitabilidade desse último fato. De igual maneira, o governo disse acreditar que 
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das Nações Unidas, que exige “a destruição rápida do programa de armas químicas da República da 

os ficam proibidos pela resolução, além de comprar ou 

O descumprimento da resolução por parte dos Sírios pode acarretar punições mais severas por 

capítulo VII da Carta de São 

Francisco (carta que criou a Organização das Nações Unidas em 1945). Uma equipe de 

monitoramento e destruição será implantada e o órgão das Nações Unidas espera contar com apoio por 

da resolução, o atual Secretário Geral das Nações 

Moon, afirmou ter sido esta a primeira notícia esperançosa no que diz respeito à 

A última grande novidade quanto ao conflito sírio foi a conferência realizada em janeiro de 

se uma quantia de 2,4 bilhões de dólares, que 

será utilizada para auxiliar sírios que se encontram em locais de difícil acesso, sem acesso à educação 

ra preocupação é a de refugiados: cerca de 2,3 milhões de sírios já 

deixaram o país em direção a países vizinhos, gerando consequências negativas tanto no âmbito social 

como no demográfico ou econômico. A questão de refugiados deve ser acompanhada por outros 

los. 

Por Julia França 
 

A África do Sul é contrária a uma intervenção militar na Síria por acreditar que essa só 

aumentaria o sofrimento já existente e diminuiria cada vez mais a sustentabilidade local, ou seja, seria 

revista, afirmou temer uma 

intervenção militar sem que haja um mandato da ONU para tal, pois esse ato teria consequências 

ordem mundial, além de ser uma violação ao Direito Internacional, apostando que o 

sem qualquer tipo de interferência, seria a melhor maneira de sanar 

BRICS, bloco ao qual o país faz parte, que crê que, além 

dos citados problemas, a dita intervenção poderia afetar a economia mundial, sendo assim, uma maior 

O governo Sul Africano também deixou transparecer sua preocupação com o crescimento da 

violência nos conflitos na Síria, o desrespeito aos Direitos Humanos e o uso de armas químicas - 

dando ênfase na inaceitabilidade desse último fato. De igual maneira, o governo disse acreditar que 



 

 

uma intervenção humanitária seria um caminho mais razoável a se seguir. Embora a África do Sul 

tenha votado a favor da resolução que ped

de suma importância que a escolha do novo governador fosse pel

Finalmente, considera fundamental que a comunidade internacional se una em um esforço 

para que se estabeleça uma sociedade n

FONTE: 
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/102234/%C3%A1frica
interven%C3%A7%C3%A3o
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130905
siria-e-isola-eua-e-franca 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/09/05/brics
prejudicar-economia-mundial.htm
http://pt.euronews.com/2013/09/06/siria
http://allafrica.com/stories/201309140327.html
 
2. ALEMANHA 

Em agosto de 2013, a Alemanha demonstrou pela primeira vez ser favorável a uma ofensiva 

militar. O governo de Angela Merkel disse ter evidências críveis do uso de armas n

na Síria, algo que “deve ser punido e não pode ficar sem consequências”.

Merkel também ressaltou que "o uso de gás venenoso que deixou milhares de mortos é algo 

que não pode ficar sem consequências", embora tenha descartado a participação 

possível intervenção militar sem mandato internacional.

Questionada sobre uma eventual participação alemã em uma ação militar contra a Síria, 

Merkel lembrou que a "Alemanha só pode participar de operações militares com mandato das Nações

Unidas, da Otan ou da União Europeia".

O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar americana 

contra Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo 

ataque" com armas químicas que

Os signatários do documento têm apoiado uma resolução na ONU ante as responsabilidades 

do Conselho de Segurança em liderar a resposta internacional à crise síria, mas reconhecem que o 

Conselho está paralisado há dois anos e meio. Diz o texto: "Apoiamos os esforços liderados pelos 

EUA e por outros países para reforçar a proibição ao uso de armas químicas."

FONTE: 
http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/merkel
siria-e-lamentavel,2bd01237e0fc0410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
 
3. ARÁBIA SAUDITA 

O reino da Arábia Saudita é uma das maiores nações a favor dos r

 

uma intervenção humanitária seria um caminho mais razoável a se seguir. Embora a África do Sul 

tenha votado a favor da resolução que pedia a resignação de Bashar, ela demonstrou que tinha como 

colha do novo governador fosse pelo povo Sírio 

Finalmente, considera fundamental que a comunidade internacional se una em um esforço 

para que se estabeleça uma sociedade na qual prevaleça a democracia e o respeito à pluralidade.

http://www.noticiasaominuto.com/mundo/102234/%C3%A1frica-do-sul-contra
interven%C3%A7%C3%A3o-na-s%C3%ADria-sem-mandato-da-onu#.Ut1sy_RTtFk
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130905-no-g20-russia-faz-campanha-contra

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/09/05/brics-temem-que-ataque
mundial.htm 

http://pt.euronews.com/2013/09/06/siria-divide-g20-mas-reforca-bric-s/ 
http://allafrica.com/stories/201309140327.html 

Em agosto de 2013, a Alemanha demonstrou pela primeira vez ser favorável a uma ofensiva 

militar. O governo de Angela Merkel disse ter evidências críveis do uso de armas n

na Síria, algo que “deve ser punido e não pode ficar sem consequências”. 

Merkel também ressaltou que "o uso de gás venenoso que deixou milhares de mortos é algo 

que não pode ficar sem consequências", embora tenha descartado a participação 

possível intervenção militar sem mandato internacional. 

Questionada sobre uma eventual participação alemã em uma ação militar contra a Síria, 

Merkel lembrou que a "Alemanha só pode participar de operações militares com mandato das Nações

Unidas, da Otan ou da União Europeia". 

O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar americana 

contra Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo 

ataque" com armas químicas que teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013.

Os signatários do documento têm apoiado uma resolução na ONU ante as responsabilidades 

do Conselho de Segurança em liderar a resposta internacional à crise síria, mas reconhecem que o 

ralisado há dois anos e meio. Diz o texto: "Apoiamos os esforços liderados pelos 

EUA e por outros países para reforçar a proibição ao uso de armas químicas." 

http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/merkel-postura-de-china-e-russia-em
lamentavel,2bd01237e0fc0410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml

O reino da Arábia Saudita é uma das maiores nações a favor dos rebeldes sírios que tentam 
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uma intervenção humanitária seria um caminho mais razoável a se seguir. Embora a África do Sul 

ia a resignação de Bashar, ela demonstrou que tinha como 

 

Finalmente, considera fundamental que a comunidade internacional se una em um esforço 

a qual prevaleça a democracia e o respeito à pluralidade. 

contra-
onu#.Ut1sy_RTtFk 

contra-intervencao-na-

ataque-a-siria-possa-

Por Karoline Muniz 

 

Em agosto de 2013, a Alemanha demonstrou pela primeira vez ser favorável a uma ofensiva 

militar. O governo de Angela Merkel disse ter evidências críveis do uso de armas não convencionais 

Merkel também ressaltou que "o uso de gás venenoso que deixou milhares de mortos é algo 

que não pode ficar sem consequências", embora tenha descartado a participação da Alemanha em uma 

Questionada sobre uma eventual participação alemã em uma ação militar contra a Síria, 

Merkel lembrou que a "Alemanha só pode participar de operações militares com mandato das Nações 

O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar americana 

contra Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo 

teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013. 

Os signatários do documento têm apoiado uma resolução na ONU ante as responsabilidades 

do Conselho de Segurança em liderar a resposta internacional à crise síria, mas reconhecem que o 

ralisado há dois anos e meio. Diz o texto: "Apoiamos os esforços liderados pelos 

 

em-relacao-a- 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml 

Por GianaWiggers 
 

ebeldes sírios que tentam 



 

 

derrubar o governo de Bashar Al

da OPEP (Organização dos países Exportadores de Petróleo) e também do

Golfo (CCG). No início de 2012, o 

liderado pela Arábia Saudita, anunciou a retirada total de seus observadores na missão da Liga Árabe 

que verificava o governo de Al

Ainda em 2012, a Arábia Saudita fe

rebeldes, em vista a inviabilidade de uma intervenção no país, compartilhando opiniões libanesas, e 

em 2013 a Arábia Saudita financiou uma compra de armas de infantaria da Croácia enviando aos 

combatentes anti-governo na Síria, divulgado por oficiais americanos e pessoas envolvidas em 

compras. 

Não muito antes, em 2010, os rivais Síria e Arábia Saudita reuniram

Líbano, em apelo contra a violência no Líbano,

da guerra civil. Atualmente, no início de 2014, o governo da Arábia Saudita acusa a Rússia, principal 

aliada do governo sírio, de prolongar tal guerra civil, que já se estende pelo seu terceiro ano. Em 

resposta, o ministro da informação da Síria criticou a Arábia Saudita, defendendo a exclusão da 

Saudita do encontro que discute sobre o destino de Damasco.

FONTE: 
http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2014/03/arabia
civil-na-siria.html 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/interior.aspx?content_id=3569763
http://colunas.revistaepoca.globo.com/ofiltro/tag/arabia
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/nyt/2013
rebeldes-sirios-reflete-nova-abordagem.html
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=1630989&seccao=%EF%BF%BDfrica
 
4. ARGÉLIA 

Argélia parece desempenhar o papel de mediador entre o regime de Bashar Al

rebeldes para parar a guerra que já custou milhares de vidas. O governo afirma que a Argélia condena 

a violência na Síria e lembra que a Argélia já havia se posicionado c

suas consequências, em especial quando se trata de uso de armas químicas 

várias vítimas entre os civis.  

Ele acrescentou que o uso de armas químicas, qualquer que seja sua origem, é uma violação 

flagrante do direito internacional, 

inspeção da ONU para definir os responsáveis por esses crimes.

Porém, ao contrário dos países do Golfo, que retiraram seus embaixadores da Síria, a Argélia 

tem mantido o seu representante em Damasco e continua a fornecer ajuda humanitária para a região.

 

derrubar o governo de Bashar Al-Assad, e exerce sua influência como Líder dos países muçulmanos, 

da OPEP (Organização dos países Exportadores de Petróleo) e também do Conselho de Cooperação do 

. No início de 2012, o CCG, que reúne países da região geográfica do Golfo Pérsico e 

liderado pela Arábia Saudita, anunciou a retirada total de seus observadores na missão da Liga Árabe 

que verificava o governo de Al-Assad desde dezembro de 2011.  

Ainda em 2012, a Arábia Saudita fez uma declaração em que considerava a opção de armar os 

rebeldes, em vista a inviabilidade de uma intervenção no país, compartilhando opiniões libanesas, e 

em 2013 a Arábia Saudita financiou uma compra de armas de infantaria da Croácia enviando aos 

governo na Síria, divulgado por oficiais americanos e pessoas envolvidas em 

Não muito antes, em 2010, os rivais Síria e Arábia Saudita reuniram

Líbano, em apelo contra a violência no Líbano, visando acalmar tensões políticas e evitar o recomeço 

da guerra civil. Atualmente, no início de 2014, o governo da Arábia Saudita acusa a Rússia, principal 

aliada do governo sírio, de prolongar tal guerra civil, que já se estende pelo seu terceiro ano. Em 

rmação da Síria criticou a Arábia Saudita, defendendo a exclusão da 

discute sobre o destino de Damasco. 

http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2014/03/arabia-saudita-acusa-russia-de

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/interior.aspx?content_id=3569763 
http://colunas.revistaepoca.globo.com/ofiltro/tag/arabia-saudita/ 
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/nyt/2013-03-21/envio-de-armas-da-arabia

abordagem.html 
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=1630989&seccao=%EF%BF%BDfrica

Argélia parece desempenhar o papel de mediador entre o regime de Bashar Al

rebeldes para parar a guerra que já custou milhares de vidas. O governo afirma que a Argélia condena 

a violência na Síria e lembra que a Argélia já havia se posicionado contra a propagação da violência e 

suas consequências, em especial quando se trata de uso de armas químicas –

 

Ele acrescentou que o uso de armas químicas, qualquer que seja sua origem, é uma violação 

agrante do direito internacional, da moralidade e dos valores humanos. É preciso que haja uma 

inspeção da ONU para definir os responsáveis por esses crimes. 

Porém, ao contrário dos países do Golfo, que retiraram seus embaixadores da Síria, a Argélia 

ntido o seu representante em Damasco e continua a fornecer ajuda humanitária para a região.
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Assad, e exerce sua influência como Líder dos países muçulmanos, 

Conselho de Cooperação do 

, que reúne países da região geográfica do Golfo Pérsico e 

liderado pela Arábia Saudita, anunciou a retirada total de seus observadores na missão da Liga Árabe 

z uma declaração em que considerava a opção de armar os 

rebeldes, em vista a inviabilidade de uma intervenção no país, compartilhando opiniões libanesas, e 

em 2013 a Arábia Saudita financiou uma compra de armas de infantaria da Croácia enviando aos 

governo na Síria, divulgado por oficiais americanos e pessoas envolvidas em 

Não muito antes, em 2010, os rivais Síria e Arábia Saudita reuniram-se em Beirute, no 

ticas e evitar o recomeço 

da guerra civil. Atualmente, no início de 2014, o governo da Arábia Saudita acusa a Rússia, principal 

aliada do governo sírio, de prolongar tal guerra civil, que já se estende pelo seu terceiro ano. Em 

rmação da Síria criticou a Arábia Saudita, defendendo a exclusão da Arábia 

de-perpetuar-guerra-

arabia-saudita-para-

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=1630989&seccao=%EF%BF%BDfrica 

Por Thayse Furtado 
 

Argélia parece desempenhar o papel de mediador entre o regime de Bashar Al-Assad e os 

rebeldes para parar a guerra que já custou milhares de vidas. O governo afirma que a Argélia condena 

ontra a propagação da violência e 

– as quais resultaram em 

Ele acrescentou que o uso de armas químicas, qualquer que seja sua origem, é uma violação 

os valores humanos. É preciso que haja uma 

Porém, ao contrário dos países do Golfo, que retiraram seus embaixadores da Síria, a Argélia 

ntido o seu representante em Damasco e continua a fornecer ajuda humanitária para a região. 



 

 

Em reunião da Liga Árabe, a Argélia se posicionou contra recorrer ao Conselho de Segurança 

e se manifestou com reservas quanto à decisão da Liga de “dar total apoio

defender”. 

FONTE: 

http://www.afriquinfos.com/articles/2011/8/10/brevesdafrique

http://www.algerie-focus.com/blog/2014/02/crise
brahimi-reconnait-lechec-des-

 
5. ARGENTINA 

Após uma política de “ziguezague” entre o governo Argentino e Sírio, o Estado presidido por 

Cristina Kirchner tomou uma atitude ativa em meio à

outros países da comunidade internacion

perante a ONU por violação dos direitos humanos em Damasco. Juntamente com essa ação, o governo 

também ordenou a evacuação dos argentinos da sua embaixada no Estado sírio. Igualmente, o governo 

argentino propôs a intervenção humanitária sem fins ou meios militares, com mandato das Nações 

Unidas, posto que a chefe de Estado 

não pressupõe benéfico o fornecimento de armas para uma área já tão c

Segundo o governo do país sul

onda de horrores na Síria e argumenta que as intervenções estrangeiras em outros Estados tendem a 

agravar os conflitos, não contribuindo, assim, para a reso

FONTE: 
http://www.prensalatina.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2257651&Itemid=43
http://www.lanacion.com.ar/1497576
 
6. AUSTRÁLIA 

O governo australiano inicialmente procurou demonstrar ao governo sírio sua preocupação 

com o bem-estar da população e seu direito de protestar e exigir por melhorias. Entretanto, com a 

piora da situação no território sírio e completo descaso por parte de Bashar Al

2011, o governo da Austrália passou a aplicar várias sanções à Síria.

 Os meses se seguiram e a Austrália continuou a defender o direito do povo sírio em reivindicar 

melhores condições. Os governantes australianos demonstraram sua preocu

concretas por parte do Conselho de Segurança da ONU, órgão que teria a capacidade de resolver 

pacificamente o conflito. Além disso, o país demonstrou seu apoio à Liga Árabe nos esforços para 

solucionar a guerra na Síria, seja med

 Em Abril de 2012, o atual Ministro das Relações Exteriores, Bob Carr, anunciou que o país 

 

Em reunião da Liga Árabe, a Argélia se posicionou contra recorrer ao Conselho de Segurança 

e se manifestou com reservas quanto à decisão da Liga de “dar total apoio

http://www.afriquinfos.com/articles/2011/8/10/brevesdafrique-184430.asp 

focus.com/blog/2014/02/crise-en-syrie-le-mediateur-algerien
-negociations/ 

Após uma política de “ziguezague” entre o governo Argentino e Sírio, o Estado presidido por 

omou uma atitude ativa em meio à guerra civil síria. Através de certa pressão de 

outros países da comunidade internacional, a Casa Rosada decidiu condenar publicamente Al

perante a ONU por violação dos direitos humanos em Damasco. Juntamente com essa ação, o governo 

também ordenou a evacuação dos argentinos da sua embaixada no Estado sírio. Igualmente, o governo 

tino propôs a intervenção humanitária sem fins ou meios militares, com mandato das Nações 

Unidas, posto que a chefe de Estado – embora considere “indesculpável” o uso de armas químicas 

não pressupõe benéfico o fornecimento de armas para uma área já tão conflitante.

Segundo o governo do país sul-americano, tal evento apenas proporcionaria um aumento na 

Síria e argumenta que as intervenções estrangeiras em outros Estados tendem a 

agravar os conflitos, não contribuindo, assim, para a resolução do caso. 

http://www.prensalatina.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2257651&Itemid=43
http://www.lanacion.com.ar/1497576-operativo-argentino-de-emergencia-para

australiano inicialmente procurou demonstrar ao governo sírio sua preocupação 

estar da população e seu direito de protestar e exigir por melhorias. Entretanto, com a 

piora da situação no território sírio e completo descaso por parte de Bashar Al

2011, o governo da Austrália passou a aplicar várias sanções à Síria. 

Os meses se seguiram e a Austrália continuou a defender o direito do povo sírio em reivindicar 

melhores condições. Os governantes australianos demonstraram sua preocupação com a falta de ações 

concretas por parte do Conselho de Segurança da ONU, órgão que teria a capacidade de resolver 

pacificamente o conflito. Além disso, o país demonstrou seu apoio à Liga Árabe nos esforços para 

solucionar a guerra na Síria, seja mediante invasão ou através de medidas pacíficas.

Em Abril de 2012, o atual Ministro das Relações Exteriores, Bob Carr, anunciou que o país 
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Em reunião da Liga Árabe, a Argélia se posicionou contra recorrer ao Conselho de Segurança 

e se manifestou com reservas quanto à decisão da Liga de “dar total apoio ao povo sírio de se 

algerien-de-lonu-lakhdar-

Isabella Neumann 
 

Após uma política de “ziguezague” entre o governo Argentino e Sírio, o Estado presidido por 

guerra civil síria. Através de certa pressão de 

al, a Casa Rosada decidiu condenar publicamente Al-Assad 

perante a ONU por violação dos direitos humanos em Damasco. Juntamente com essa ação, o governo 

também ordenou a evacuação dos argentinos da sua embaixada no Estado sírio. Igualmente, o governo 

tino propôs a intervenção humanitária sem fins ou meios militares, com mandato das Nações 

embora considere “indesculpável” o uso de armas químicas – 

onflitante. 

americano, tal evento apenas proporcionaria um aumento na 

Síria e argumenta que as intervenções estrangeiras em outros Estados tendem a 

http://www.prensalatina.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2257651&Itemid=43 
para-evacuar-la-embajada 

Por Thais Norberlandi 
 

australiano inicialmente procurou demonstrar ao governo sírio sua preocupação 

estar da população e seu direito de protestar e exigir por melhorias. Entretanto, com a 

piora da situação no território sírio e completo descaso por parte de Bashar Al-Assad, em abril de 

Os meses se seguiram e a Austrália continuou a defender o direito do povo sírio em reivindicar 

pação com a falta de ações 

concretas por parte do Conselho de Segurança da ONU, órgão que teria a capacidade de resolver 

pacificamente o conflito. Além disso, o país demonstrou seu apoio à Liga Árabe nos esforços para 

iante invasão ou através de medidas pacíficas. 

Em Abril de 2012, o atual Ministro das Relações Exteriores, Bob Carr, anunciou que o país 



 

 

doaria 5 milhões de dólares para ações humanitárias na Síria, e que o dinheiro seria dividido entre o 

Escritório de Coordenação de Questões Humanitárias da ONU e ao Programa Mundial de Alimentos. 

Um mês depois, dois diplomatas sírios foram expulsos da embaixada síria na Austrália, um ato que foi 

repetido por vários outros países.

FONTE: 
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/B
N/2012-2013/SyrianUprising 
 
7. BÉLGICA 

 
O Reino da Bélgica, uma monarquia constitucional independente desde 1830, é membro 

fundador da União Europeia e hospeda em sua capital, Bruxelas, a maioria das organizações 

internacionais como a ONU e OTAN.

A Bélgica, desde sua independência, tem uma tradição 

maioria dos conflitos que envolveram países vizinhos. Mesmo com tal tradição, em 2012, defendeu a 

hipótese de intervenção humanitária e militar na Síria caso o cessar fogo não fosse respeitado. Em 

novembro do mesmo ano fech

violência do governo sobre sua população e também alegando falta de segurança. 

Em novembro de 2013, após a descoberta de armas químicas em território sírio, a Bélgica foi 

a terceira nação a se recusar a receber e destruir tal armas, problema crescente para a OPAQ 

(Organização para Proibição de Armas Químicas) que não tem onde depositar o material recolhido. Já 

em 2014, a Bélgica, assim como outros nove países, recebeu um convite a participar das 

negociações na Conferência de Genebra II sobre ocaso da Síria.

FONTE:  
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012
a-siria-se-cessar-fogo-nao-respeitado
http://portuguese.ruvr.ru/news/2014_02
-jovens-para-combater-na-siria
http://oglobo.globo.com/mundo/depois
da-siria-10815008 
http://digitaljournal.com/article/322060
 
8. BRASIL 

O Brasil possui boas relações diplomáticas com a Síria e desde o início procurou manter

afastado da crise, sendo inclusive alvo de críticas ao pedir uma solução diplomática para o conflito em 

momentos que os aliados ocidentais defendiam uma postura mais contundente.

Em 2011, quando o conflito começou, a Síria chegou a receber delegações enviadas pelo 

governo brasileiro para manter canais abertos com Assad. Todavia, a aproximação jamais resultou em 

uma influência real sobre o regime sírio.

Em fevereiro de 2012, com o voto do Brasil a favor, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

 

doaria 5 milhões de dólares para ações humanitárias na Síria, e que o dinheiro seria dividido entre o 

ordenação de Questões Humanitárias da ONU e ao Programa Mundial de Alimentos. 

Um mês depois, dois diplomatas sírios foram expulsos da embaixada síria na Austrália, um ato que foi 

repetido por vários outros países. 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/B
 

ino da Bélgica, uma monarquia constitucional independente desde 1830, é membro 

fundador da União Europeia e hospeda em sua capital, Bruxelas, a maioria das organizações 

internacionais como a ONU e OTAN. 

A Bélgica, desde sua independência, tem uma tradição diplomática pacífica e neutra na 

maioria dos conflitos que envolveram países vizinhos. Mesmo com tal tradição, em 2012, defendeu a 

hipótese de intervenção humanitária e militar na Síria caso o cessar fogo não fosse respeitado. Em 

novembro do mesmo ano fechou sua embaixada na capital Damasco como forma de protesto à 

violência do governo sobre sua população e também alegando falta de segurança. 

Em novembro de 2013, após a descoberta de armas químicas em território sírio, a Bélgica foi 

ecusar a receber e destruir tal armas, problema crescente para a OPAQ 

(Organização para Proibição de Armas Químicas) que não tem onde depositar o material recolhido. Já 

em 2014, a Bélgica, assim como outros nove países, recebeu um convite a participar das 

negociações na Conferência de Genebra II sobre ocaso da Síria. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-04-08/belgica-admite-intervencao
respeitado 

http://portuguese.ruvr.ru/news/2014_02_28/dezenas-de-pessoas-suspeitas-de-recrutamento
siria-sao-detidas-na-belgica-7138/ 

http://oglobo.globo.com/mundo/depois-de-noruega-albania-belgica-se-recusa-receber

icle/322060 

O Brasil possui boas relações diplomáticas com a Síria e desde o início procurou manter

afastado da crise, sendo inclusive alvo de críticas ao pedir uma solução diplomática para o conflito em 

aliados ocidentais defendiam uma postura mais contundente.

Em 2011, quando o conflito começou, a Síria chegou a receber delegações enviadas pelo 

governo brasileiro para manter canais abertos com Assad. Todavia, a aproximação jamais resultou em 

ia real sobre o regime sírio. 

Em fevereiro de 2012, com o voto do Brasil a favor, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
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doaria 5 milhões de dólares para ações humanitárias na Síria, e que o dinheiro seria dividido entre o 

ordenação de Questões Humanitárias da ONU e ao Programa Mundial de Alimentos. 

Um mês depois, dois diplomatas sírios foram expulsos da embaixada síria na Austrália, um ato que foi 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/B

Por GianaWiggers 

ino da Bélgica, uma monarquia constitucional independente desde 1830, é membro 

fundador da União Europeia e hospeda em sua capital, Bruxelas, a maioria das organizações 

diplomática pacífica e neutra na 

maioria dos conflitos que envolveram países vizinhos. Mesmo com tal tradição, em 2012, defendeu a 

hipótese de intervenção humanitária e militar na Síria caso o cessar fogo não fosse respeitado. Em 

ou sua embaixada na capital Damasco como forma de protesto à 

violência do governo sobre sua população e também alegando falta de segurança.  

Em novembro de 2013, após a descoberta de armas químicas em território sírio, a Bélgica foi 

ecusar a receber e destruir tal armas, problema crescente para a OPAQ 

(Organização para Proibição de Armas Químicas) que não tem onde depositar o material recolhido. Já 

em 2014, a Bélgica, assim como outros nove países, recebeu um convite a participar das conversas de 

intervencao-militar-n 

recrutamento-de 

receber-armas-quimicas-

Por Karoline Muniz 
 

O Brasil possui boas relações diplomáticas com a Síria e desde o início procurou manter-se 

afastado da crise, sendo inclusive alvo de críticas ao pedir uma solução diplomática para o conflito em 

aliados ocidentais defendiam uma postura mais contundente. 

Em 2011, quando o conflito começou, a Síria chegou a receber delegações enviadas pelo 

governo brasileiro para manter canais abertos com Assad. Todavia, a aproximação jamais resultou em 

Em fevereiro de 2012, com o voto do Brasil a favor, a Assembleia Geral das Nações Unidas 



 

 

aprovou uma resolução de apoio ao plano da Liga Árabe para que o presidente da Síria, Bashar al

Assad, deixasse o poder. A resolução tamb

contra a população civil durante o regime. 

Após o suposto ataque químico, o Itamaraty lançou uma nota dizendo "que o ataque 

perpetrado nos arredores de Damasco (...) constituiu ato hediondo, que ch

comunidade internacional para a necessidade de esforços concentrados".

Apesar do tom mais duro, o Brasil ainda reitera sua posição de que não existe solução militar 

para o conflito e recorda seu apoio à convocação de conferência internacio

Conferência Genebra II. 

Em agosto de 2013, interlocutores do Itamaraty indicaram que o Brasil manterá a tradicional 

postura de condenar ataques unilaterais, sem autorização do Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas. 

Apesar da cautela, o governo relembra o repúdio ao uso de armas químicas, seja por parte das 

forças armadas sírias ou da oposição a Bashar Al

A diplomacia brasileira busca uma transição política no país em crise, condena o regime do 

presidente Bashar al-Assad e critica o Conselho de Segurança da ONU por "não agir" para tentar deter 

a violência no país em conflito. Esse posicionamento reflete

na Assembleia Geral da organização sobre o conflito na Síria. Alé

reafirma o compromisso com "a Integridade territorial, a soberania e a independência da Síria, além do 

respeito aos princípios da Carta da ONU”.

FONTE: 
http://noticias.terra.com.br/mundo/disturbios
deve-repudiar-ataque-unilateral
RD.html 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/a
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904
 
9. CANADÁ 

 
Desde o início do levante sírio, em março de 2011, o Canadá tem trabalhado para apoiar o 

povo sírio, atuando de modo a chamar a comunidade internacional a se unir e defender os direitos do 

povo sírio de determinar seu próprio futuro. 

O Canadá também tem dado apoio aos vários esforços internacionais de suporte ao povo sírio, 

que abrange várias questões: tais como refugiados, apoio à oposição síria, e a ameaça representada 

pelas armas químicas. Até o momento, o governo canadense se comprometeu com quase 362 milhões 

de dólares em ajuda humanitária, desenvolvimento e assistência de segurança em resposta à crise na 

Síria. O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação milit

Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo ataque" 

com armas químicas que teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013.

 

aprovou uma resolução de apoio ao plano da Liga Árabe para que o presidente da Síria, Bashar al

Assad, deixasse o poder. A resolução também condenou as violações de direitos humanos e os ataques 

contra a população civil durante o regime.  

Após o suposto ataque químico, o Itamaraty lançou uma nota dizendo "que o ataque 

perpetrado nos arredores de Damasco (...) constituiu ato hediondo, que ch

comunidade internacional para a necessidade de esforços concentrados". 

Apesar do tom mais duro, o Brasil ainda reitera sua posição de que não existe solução militar 

para o conflito e recorda seu apoio à convocação de conferência internacional sobre a situação síria, 

Em agosto de 2013, interlocutores do Itamaraty indicaram que o Brasil manterá a tradicional 

postura de condenar ataques unilaterais, sem autorização do Conselho de Segurança da Organização 

Apesar da cautela, o governo relembra o repúdio ao uso de armas químicas, seja por parte das 

forças armadas sírias ou da oposição a Bashar Al-Assad. 

A diplomacia brasileira busca uma transição política no país em crise, condena o regime do 

Assad e critica o Conselho de Segurança da ONU por "não agir" para tentar deter 

a violência no país em conflito. Esse posicionamento reflete-se no voto a favor da resolução aprovada 

na Assembleia Geral da organização sobre o conflito na Síria. Além disso, o documento ainda 

reafirma o compromisso com "a Integridade territorial, a soberania e a independência da Síria, além do 

respeito aos princípios da Carta da ONU”. 

http://noticias.terra.com.br/mundo/disturbios-no-mundo-arabe/brasil-avalia-po
unilateral-a-siria,c8f921704c5d0410VgnVCM20000099cceb0aRC

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/a-posicao-de-11-paises-sobre-uma-acao
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml

Desde o início do levante sírio, em março de 2011, o Canadá tem trabalhado para apoiar o 

povo sírio, atuando de modo a chamar a comunidade internacional a se unir e defender os direitos do 

ovo sírio de determinar seu próprio futuro.  

O Canadá também tem dado apoio aos vários esforços internacionais de suporte ao povo sírio, 

que abrange várias questões: tais como refugiados, apoio à oposição síria, e a ameaça representada 

. Até o momento, o governo canadense se comprometeu com quase 362 milhões 

de dólares em ajuda humanitária, desenvolvimento e assistência de segurança em resposta à crise na 

Síria. O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação milit

Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo ataque" 

com armas químicas que teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013.

48 

aprovou uma resolução de apoio ao plano da Liga Árabe para que o presidente da Síria, Bashar al-

ém condenou as violações de direitos humanos e os ataques 

Após o suposto ataque químico, o Itamaraty lançou uma nota dizendo "que o ataque 

perpetrado nos arredores de Damasco (...) constituiu ato hediondo, que chama a atenção da 

Apesar do tom mais duro, o Brasil ainda reitera sua posição de que não existe solução militar 

nal sobre a situação síria, 

Em agosto de 2013, interlocutores do Itamaraty indicaram que o Brasil manterá a tradicional 

postura de condenar ataques unilaterais, sem autorização do Conselho de Segurança da Organização 

Apesar da cautela, o governo relembra o repúdio ao uso de armas químicas, seja por parte das 

A diplomacia brasileira busca uma transição política no país em crise, condena o regime do 

Assad e critica o Conselho de Segurança da ONU por "não agir" para tentar deter 

se no voto a favor da resolução aprovada 

m disso, o documento ainda 

reafirma o compromisso com "a Integridade territorial, a soberania e a independência da Síria, além do 

posicao-dos-eua-mas-
siria,c8f921704c5d0410VgnVCM20000099cceb0aRC 

acao-militar-na-siria 
_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml 

Por Karoline Muniz 

Desde o início do levante sírio, em março de 2011, o Canadá tem trabalhado para apoiar o 

povo sírio, atuando de modo a chamar a comunidade internacional a se unir e defender os direitos do 

O Canadá também tem dado apoio aos vários esforços internacionais de suporte ao povo sírio, 

que abrange várias questões: tais como refugiados, apoio à oposição síria, e a ameaça representada 

. Até o momento, o governo canadense se comprometeu com quase 362 milhões 

de dólares em ajuda humanitária, desenvolvimento e assistência de segurança em resposta à crise na 

Síria. O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar americana contra 

Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo ataque" 

com armas químicas que teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013. 



 

 

Os signatários do documento têm apoiado uma resolução na ONU

do Conselho de Segurança em liderar a resposta internacional à crise síria, mas reconhecem que o 

Conselho está paralisado há dois anos e meio. Diz o texto: "Apoiamos os esforços liderados pelos 

EUA e por outros países para refor

FONTE: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
http://www.international.gc.ca/international/syria
 
10.CHILE 

A presidente Michelle Bachelet afirmou que "o governo do Chile condena nos termos mais 

fortes os ataques registrados contra a população civil nos subúrbios de Damasco que deixaram 

centenas de vítimas, muitas delas crianças, mulheres e idosos (...). Desde o início do lo

República Árabe da Síria, o Chile como um país comprometido com a paz e a segurança internacional, 

manifestou repetidamente a sua total oposição ao uso de violência, independentemente da sua origem, 

e insistiu na necessidade urgente de um d

essa conflagração armada, que resulta em um saldo catastrófico de mortes e deslocados. ".

O Chile condena o "massacre" na Síria e pede para a ONU investigar o possível uso de armas 

químicas por parte do governo sírio. O governo afirma ainda que qualquer ação militar contra a Síria 

deve ser feita somente com o aval do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

FONTE: 

http://www.elmercurio.com/blogs/2013/09/13/15218/Chile

http://www.elmostrador.cl/pais/2013/08/22/chile
la-onu-investigar-posible-de-uso

 
11. CHINA 

 

As relações sino-sírias têm sido marcadas pela importante atuação chinesa na indústria de óleo 

síria, além do fato da China ser o maior parceiro comercial do Estado sírio. A China importa uma 

grande quantidade de petróleo do Oriente Médio, sendo de suma im

que leva o Estado chinês a ser contra qualquer investida militar na Síria. De igual maneira, nas últimas 

décadas a política externa do Estado chinês tem sido guiada pela filosofia de não

assuntos domésticos dos países, de soberania, de integridade territorial, de independência nacional e de 

fuga do uso da força nas suas relações internacionais. Ademais, a insatisfação chinesa com a 

 

Os signatários do documento têm apoiado uma resolução na ONU, ante as responsabilidades 

do Conselho de Segurança em liderar a resposta internacional à crise síria, mas reconhecem que o 

Conselho está paralisado há dois anos e meio. Diz o texto: "Apoiamos os esforços liderados pelos 

EUA e por outros países para reforçar a proibição ao uso de armas químicas." 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
http://www.international.gc.ca/international/syria-syrie.aspx?lang=eng 

 

Michelle Bachelet afirmou que "o governo do Chile condena nos termos mais 

fortes os ataques registrados contra a população civil nos subúrbios de Damasco que deixaram 

centenas de vítimas, muitas delas crianças, mulheres e idosos (...). Desde o início do lo

República Árabe da Síria, o Chile como um país comprometido com a paz e a segurança internacional, 

manifestou repetidamente a sua total oposição ao uso de violência, independentemente da sua origem, 

e insistiu na necessidade urgente de um diálogo político abrangente como a única maneira de resolver 

essa conflagração armada, que resulta em um saldo catastrófico de mortes e deslocados. ".

O Chile condena o "massacre" na Síria e pede para a ONU investigar o possível uso de armas 

rte do governo sírio. O governo afirma ainda que qualquer ação militar contra a Síria 

deve ser feita somente com o aval do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

http://www.elmercurio.com/blogs/2013/09/13/15218/Chile-y-lo-que-esta-en-juego

http://www.elmostrador.cl/pais/2013/08/22/chile-condena-masacre-en-siria-y-pide
uso-de-armas-quimicas/ 

sírias têm sido marcadas pela importante atuação chinesa na indústria de óleo 

síria, além do fato da China ser o maior parceiro comercial do Estado sírio. A China importa uma 

grande quantidade de petróleo do Oriente Médio, sendo de suma importância a estabilidade regional, o 

que leva o Estado chinês a ser contra qualquer investida militar na Síria. De igual maneira, nas últimas 

décadas a política externa do Estado chinês tem sido guiada pela filosofia de não

cos dos países, de soberania, de integridade territorial, de independência nacional e de 

fuga do uso da força nas suas relações internacionais. Ademais, a insatisfação chinesa com a 
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, ante as responsabilidades 

do Conselho de Segurança em liderar a resposta internacional à crise síria, mas reconhecem que o 

Conselho está paralisado há dois anos e meio. Diz o texto: "Apoiamos os esforços liderados pelos 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml 

 Por Thayse Furtado 

Michelle Bachelet afirmou que "o governo do Chile condena nos termos mais 

fortes os ataques registrados contra a população civil nos subúrbios de Damasco que deixaram 

centenas de vítimas, muitas delas crianças, mulheres e idosos (...). Desde o início do longo conflito na 

República Árabe da Síria, o Chile como um país comprometido com a paz e a segurança internacional, 

manifestou repetidamente a sua total oposição ao uso de violência, independentemente da sua origem, 

iálogo político abrangente como a única maneira de resolver 

essa conflagração armada, que resulta em um saldo catastrófico de mortes e deslocados. ". 

O Chile condena o "massacre" na Síria e pede para a ONU investigar o possível uso de armas 

rte do governo sírio. O governo afirma ainda que qualquer ação militar contra a Síria 

deve ser feita somente com o aval do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

juego-en-Siria.aspx 

pide-que-se-permita-a-

Por Tiago Tasca 

sírias têm sido marcadas pela importante atuação chinesa na indústria de óleo 

síria, além do fato da China ser o maior parceiro comercial do Estado sírio. A China importa uma 

portância a estabilidade regional, o 

que leva o Estado chinês a ser contra qualquer investida militar na Síria. De igual maneira, nas últimas 

décadas a política externa do Estado chinês tem sido guiada pela filosofia de não-intervenção nos 

cos dos países, de soberania, de integridade territorial, de independência nacional e de 

fuga do uso da força nas suas relações internacionais. Ademais, a insatisfação chinesa com a 



 

 

intervenção ocidental na Líbia, em 2011, leva a China a ser mais cautelosa

militar no caso sírio. 

Recentemente a China, juntamente com a Rússia, vetou um projeto de resolução que visava ao 

fim da violência e caos em solo sírio, que ocorre desde 2011. O principal motivo do veto chinês reside 

no princípio da não-intervenção, consoante a Carta da ONU, ao mostrar oposição às soluções vindas 

de outros países, especialmente quando há indícios de uso da força por eles. A China apoia iniciativas 

político-diplomáticas como negociações, diálogos e os bons ofícios,

militar no caso sírio e confiando na Liga Árabe e na comunidade internacional para que se busque uma 

solução pacífica. 

FONTE: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm
http://www.opendemocracy.net/nicholas
http://www.chathamhouse.org/media/comment/view/194271
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1333732
tensoes-no-oriente-medio.shtml
http://www.valor.com.br/internacional/3260064/china
siria 
 
12. COREIA DO NORTE 

A República Democrática Popular da Coreia foi constituída após a Segunda Guerra Mundial 

com a divisão da Coreia em duas nações, a partir d

aliando-se à nação russa. Mesmo com essa aliança sólida de Pyongyang e Moscou, os norte

apresentam dúvidas quanto ao seu apoio.

Em novembro de 2013, a Coréia do Norte negou apoio militar ao governo sí

tais acusações seriam uma conspiração para manchar sua imagem, em resposta às acusações de envio 

de helicópteros ao Estado Sírio. Os norte

e rejeitam a hipótese de intervenção mi

soberania da Síria. 

Os indícios de apoio ao governo de Assad apareceram ainda em 2013 na rejeição do governo 

norte-coreano, juntamente com o Irã, em aprovar um novo Tratado sobre o Comércio de

suspeitas da Coreia do Sul de que a Coreia do Norte estivesse fornecendo armas químicas ao governo 

de Assad. 

FONTE: 
http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2013/11/coreia
militar-siria.html 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/seul
pyongyang-e-damasco 
 
13. COREIA DO SUL 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores sul

 

intervenção ocidental na Líbia, em 2011, leva a China a ser mais cautelosa diante de uma intervenção 

Recentemente a China, juntamente com a Rússia, vetou um projeto de resolução que visava ao 

fim da violência e caos em solo sírio, que ocorre desde 2011. O principal motivo do veto chinês reside 

intervenção, consoante a Carta da ONU, ao mostrar oposição às soluções vindas 

de outros países, especialmente quando há indícios de uso da força por eles. A China apoia iniciativas 

diplomáticas como negociações, diálogos e os bons ofícios, condenando assim o uso da força 

militar no caso sírio e confiando na Liga Árabe e na comunidade internacional para que se busque uma 

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm 
http://www.opendemocracy.net/nicholas-wong/china’s-veto-on-syria-what-interests
http://www.chathamhouse.org/media/comment/view/194271 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1333732-china-adverte-que-ataque

medio.shtml 
ternacional/3260064/china-apoia-posicao-da-russia

A República Democrática Popular da Coreia foi constituída após a Segunda Guerra Mundial 

com a divisão da Coreia em duas nações, a partir desse contexto, também se viu o norte comunista 

se à nação russa. Mesmo com essa aliança sólida de Pyongyang e Moscou, os norte

apresentam dúvidas quanto ao seu apoio. 

Em novembro de 2013, a Coréia do Norte negou apoio militar ao governo sí

tais acusações seriam uma conspiração para manchar sua imagem, em resposta às acusações de envio 

de helicópteros ao Estado Sírio. Os norte-coreanos defenderam sua posição pacífica diante do conflito 

e rejeitam a hipótese de intervenção militar no conflito civil, alegando que essa medida seria ferir a 

Os indícios de apoio ao governo de Assad apareceram ainda em 2013 na rejeição do governo 

coreano, juntamente com o Irã, em aprovar um novo Tratado sobre o Comércio de

suspeitas da Coreia do Sul de que a Coreia do Norte estivesse fornecendo armas químicas ao governo 

http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2013/11/coreia-do-norte-nega-que-esteja

me.abril.com.br/mundo/noticias/seul-suspeita-de-negociacao-de-armas

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano, Coreia do Sul e Síria não 
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diante de uma intervenção 

Recentemente a China, juntamente com a Rússia, vetou um projeto de resolução que visava ao 

fim da violência e caos em solo sírio, que ocorre desde 2011. O principal motivo do veto chinês reside 

intervenção, consoante a Carta da ONU, ao mostrar oposição às soluções vindas 

de outros países, especialmente quando há indícios de uso da força por eles. A China apoia iniciativas 

condenando assim o uso da força 

militar no caso sírio e confiando na Liga Árabe e na comunidade internacional para que se busque uma 

interests-are-at-play 

ataque-na-siria-agravaria-

russia-contra-acao-militar-na-

Por GianaWiggers 
 

A República Democrática Popular da Coreia foi constituída após a Segunda Guerra Mundial 

esse contexto, também se viu o norte comunista 

se à nação russa. Mesmo com essa aliança sólida de Pyongyang e Moscou, os norte-coreanos 

Em novembro de 2013, a Coréia do Norte negou apoio militar ao governo sírio e afirmou que 

tais acusações seriam uma conspiração para manchar sua imagem, em resposta às acusações de envio 

coreanos defenderam sua posição pacífica diante do conflito 

litar no conflito civil, alegando que essa medida seria ferir a 

Os indícios de apoio ao governo de Assad apareceram ainda em 2013 na rejeição do governo 

coreano, juntamente com o Irã, em aprovar um novo Tratado sobre o Comércio de Armas; e nas 

suspeitas da Coreia do Sul de que a Coreia do Norte estivesse fornecendo armas químicas ao governo 

esteja-fornecendo-ajuda-

armas-quimicas-entre-

Por Vitor Esmanhoto 
 

coreano, Coreia do Sul e Síria não 



 

 

estabeleceram relações diplomáticas em razão do relacionamento desta com Isr

países mantêm alguma relação comercial. A Coreia do Sul não realizou pronunciamentos oficiais 

sobre o caso de intervenção na Síria. No entanto, como parte do G20

intervenção militar juntamente com 10 outros países

resposta internacional" em relação a Damasco após o uso de armas químicas contra a população. 

Em setembro de 2013, o ministro da 

armas químicas para a Síria. Em declaração, afirmou: "Pensamos que existe uma relação entre a 

Coreia do Norte e a Síria pelas armas químicas". A República da Coreia do Sul, assim sendo, se 

demonstra interesse em participar de esforços internacionais que auxiliem na resolução do conflito. 

FONTE:  
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/seul
pyongyang-e-damasco 
http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2013/09/coreia
quimicas-diz-seul.html 
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130906
 
14. CROÁCIA 

A Croácia, por ter como principal aliado político e militar os Estados Unidos, estev

dos rebeldes sírios contra o governo de Al

a favor da intervenção militar proposta por países como França, Reino Unido e Estados Unidos. Um 

episódio memorável envolvendo os croatas foi a d

armamentos croatas para armar os rebeldes sírios. Múltiplos carregamentos de armas saíram da 

Croácia, segundo fontes ocidentais e vídeos postados em páginas na internet. O ministro das relações 

exteriores croata nega a venda de armas à Arábia Saudita e o destino das mesmas, apesar do apoio aos 

rebeldes sírios.  

Atualmente, o país decide se permite que as armas químicas retiradas da Síria atravessem seu 

território até os seus portos no mar Adriático. O primei

permissão para que os armamentos atravessem o território croata caso a opinião pública seja favorável 

a isso. "Veremos o que opina o povo croata. Se nos colocarmos de acordo, poderíamos participar de 

um projeto nobre, como membro da ONU e da União Europeia, como um país que deseja a paz no 

mundo", ressaltou. Segundo Milanovic, "ninguém nos obrigará a aceitá

quais são os riscos e proveitos".

FONTE: 
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2
siria-diz-jornal.html 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/croacia
do-arsenal-sirio 
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diplomáticas em razão do relacionamento desta com Isr

m alguma relação comercial. A Coreia do Sul não realizou pronunciamentos oficiais 

sobre o caso de intervenção na Síria. No entanto, como parte do G205, assinou um tratado 

intervenção militar juntamente com 10 outros países-membros da cúpula, no qual cobra

resposta internacional" em relação a Damasco após o uso de armas químicas contra a população. 

Em setembro de 2013, o ministro da defesa sul-coreano acusou a Core

armas químicas para a Síria. Em declaração, afirmou: "Pensamos que existe uma relação entre a 

Coreia do Norte e a Síria pelas armas químicas". A República da Coreia do Sul, assim sendo, se 

cipar de esforços internacionais que auxiliem na resolução do conflito. 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/seul-suspeita-de-negociacao-de-armas

http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2013/09/coreia-do-norte-e-siria-teriam

http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130906-g20-termina-dividido-em-relacao

A Croácia, por ter como principal aliado político e militar os Estados Unidos, estev

dos rebeldes sírios contra o governo de Al-Assad. O país, como parte da União Europeia, posiciona

a favor da intervenção militar proposta por países como França, Reino Unido e Estados Unidos. Um 

episódio memorável envolvendo os croatas foi a denúncia de que a Arábia Saudita estaria comprando 

armamentos croatas para armar os rebeldes sírios. Múltiplos carregamentos de armas saíram da 

Croácia, segundo fontes ocidentais e vídeos postados em páginas na internet. O ministro das relações 

roata nega a venda de armas à Arábia Saudita e o destino das mesmas, apesar do apoio aos 

Atualmente, o país decide se permite que as armas químicas retiradas da Síria atravessem seu 

território até os seus portos no mar Adriático. O primeiro-ministro Milanovic afirma que só dará 

permissão para que os armamentos atravessem o território croata caso a opinião pública seja favorável 

a isso. "Veremos o que opina o povo croata. Se nos colocarmos de acordo, poderíamos participar de 

e, como membro da ONU e da União Europeia, como um país que deseja a paz no 

mundo", ressaltou. Segundo Milanovic, "ninguém nos obrigará a aceitá-lo, nós devemos considerar 

quais são os riscos e proveitos". 

arabe/noticia/2013/02/sauditas-fornecem-armas-croatas

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/croacia-estuda-permitir-passagem-de
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diplomáticas em razão do relacionamento desta com Israel, entretanto, os 

m alguma relação comercial. A Coreia do Sul não realizou pronunciamentos oficiais 

, assinou um tratado que apoia a 

membros da cúpula, no qual cobra-se uma "forte 

resposta internacional" em relação a Damasco após o uso de armas químicas contra a população.  

ano acusou a Coreia do Norte de vender 

armas químicas para a Síria. Em declaração, afirmou: "Pensamos que existe uma relação entre a 

Coreia do Norte e a Síria pelas armas químicas". A República da Coreia do Sul, assim sendo, se 

cipar de esforços internacionais que auxiliem na resolução do conflito.  

armas-quimicas-entre-

teriam-negociado-armas-

relacao-siria 

 
Por Vitor Esmanhoto 

 

A Croácia, por ter como principal aliado político e militar os Estados Unidos, esteve a favor 

Assad. O país, como parte da União Europeia, posiciona-se 

a favor da intervenção militar proposta por países como França, Reino Unido e Estados Unidos. Um 

enúncia de que a Arábia Saudita estaria comprando 

armamentos croatas para armar os rebeldes sírios. Múltiplos carregamentos de armas saíram da 

Croácia, segundo fontes ocidentais e vídeos postados em páginas na internet. O ministro das relações 

roata nega a venda de armas à Arábia Saudita e o destino das mesmas, apesar do apoio aos 

Atualmente, o país decide se permite que as armas químicas retiradas da Síria atravessem seu 

ministro Milanovic afirma que só dará 

permissão para que os armamentos atravessem o território croata caso a opinião pública seja favorável 

a isso. "Veremos o que opina o povo croata. Se nos colocarmos de acordo, poderíamos participar de 

e, como membro da ONU e da União Europeia, como um país que deseja a paz no 

lo, nós devemos considerar 

croatas-aos-rebeldes-da-

de-substancias-quimicas-

20 foi estabelecido em 1999, o objetivo era reunir países desenvolvidos e os em desenvolvimento 
sistemicamente mais importantes para cooperação em temas econômicos e financeiros. 



 

 

15. CUBA 

Cuba tem desenvolvido uma relação crescente com a República Popular da China e a Rússia 

nos últimos anos, seguindo o posicionamento destas, em desacordo com as ações militares estrangeiras 

na Síria.  

Cuba é contra a intervenção militar por considerar que é

violência, dos massacres e também dos atos terroristas que tiram vidas inocentes na Síria” e, a partir 

disso, é preciso “deter a transferência de armas e dinheiro aos grupos insurgentes", como afirmado 

pelo embaixador Pedro Núñez

"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,

intervenção e a soberania estatal, por temer que revoltosos se rebelem em seu território, assim como o 

ocorrido na Síria. Cuba também acusou de “manipulação” o “império midiático ocidental” que cobre o 

conflito na Síria, segundo disse o

de sangue”; da mesma forma, condenou, por meio de uma declaração de sua chancelaria, a decisão do 

presidente americano, Barack Obama, de atacar a Síria e pediu ao Congresso dos Estados Unid

repudie estas “tentativas de agressão”.

Como argumento da sua posição, o país alega que a intervenção viola o Direito Internacional e 

a Carta das Nações Unidas, além de acarretar gravíssimas consequências para a já convulsionada 

região do Oriente Médio. Segundo o vice

direito ao pleno exercício da autodeterminação e da soberania sem ingerência, nem intervenção 

estrangeira de nenhum tipo. 

FONTE: 
http://noticias.terra.com.br/mundo/cuba
siria,3c4dec09b57da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/raul
revoltas-da-siria_119951.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?task=viewcat&cat=NA
http://www.cubaminrex.cu/es/declaracion
rodriguez-costa-sobre-siria 
http://www.cubaminrex.cu/es/celebra
 
16. DINAMARCA 

 
 O governo dinamarquês, apesar da crise diplomática ocorrida em 2006 entre os dois países, 

articulou uma ajuda de 2 milhões de coroas dinamarques

químicas sírias, além de uma ajuda de 553 milhões de coroas dinamarquesas entre 2012 e 2013, sob a 

justificativa de que os países de atuação relevante no sistema internacional devem assumir sua 

responsabilidade frente à situação na Síria. Juntamente com o governo da Noruega, os dois Estados 

nórdicos ofereceram transporte para a retirada das armas químicas de solo sírio.

 

Cuba tem desenvolvido uma relação crescente com a República Popular da China e a Rússia 

nos últimos anos, seguindo o posicionamento destas, em desacordo com as ações militares estrangeiras 

Cuba é contra a intervenção militar por considerar que é necessário o “fim de todos os atos de 

violência, dos massacres e também dos atos terroristas que tiram vidas inocentes na Síria” e, a partir 

disso, é preciso “deter a transferência de armas e dinheiro aos grupos insurgentes", como afirmado 

Pedro Núñez Mosquera. 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,

intervenção e a soberania estatal, por temer que revoltosos se rebelem em seu território, assim como o 

ocorrido 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”; da mesma forma, condenou, por meio de uma declaração de sua chancelaria, a decisão do 

presidente americano, Barack Obama, de atacar a Síria e pediu ao Congresso dos Estados Unid

repudie estas “tentativas de agressão”. 

Como argumento da sua posição, o país alega que a intervenção viola o Direito Internacional e 

a Carta das Nações Unidas, além de acarretar gravíssimas consequências para a já convulsionada 

dio. Segundo o vice-presidente de Cuba, Miguel Díaz-

direito ao pleno exercício da autodeterminação e da soberania sem ingerência, nem intervenção 

http://noticias.terra.com.br/mundo/cuba-e-venezuela-votam-contra-resolucao-da
siria,3c4dec09b57da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

.ig.com.br/noticias/raul-castro-acusa-grupos-de-querer
siria_119951.html 

latina.cu/index.php?task=viewcat&cat=NA 
http://www.cubaminrex.cu/es/declaracion-del-viceministro-de-relaciones-exteriores

aminrex.cu/es/celebra-embajada-cubana-em-siria-aniversario-55

O governo dinamarquês, apesar da crise diplomática ocorrida em 2006 entre os dois países, 

articulou uma ajuda de 2 milhões de coroas dinamarquesas para efetivar a destruição das armas 

químicas sírias, além de uma ajuda de 553 milhões de coroas dinamarquesas entre 2012 e 2013, sob a 

justificativa de que os países de atuação relevante no sistema internacional devem assumir sua 

e à situação na Síria. Juntamente com o governo da Noruega, os dois Estados 

nórdicos ofereceram transporte para a retirada das armas químicas de solo sírio.
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Isabella Neumann 
 

Cuba tem desenvolvido uma relação crescente com a República Popular da China e a Rússia 

nos últimos anos, seguindo o posicionamento destas, em desacordo com as ações militares estrangeiras 

necessário o “fim de todos os atos de 

violência, dos massacres e também dos atos terroristas que tiram vidas inocentes na Síria” e, a partir 

disso, é preciso “deter a transferência de armas e dinheiro aos grupos insurgentes", como afirmado 

Mosquera. 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 e a soberania estatal, por temer que revoltosos se rebelem em seu território, assim como o 

ocorrido na Síria. Cuba também acusou de “manipulação” o “império midiático ocidental” que cobre o 

embaixador, “com propósitos políticos que incitam um brutal banho 

de sangue”; da mesma forma, condenou, por meio de uma declaração de sua chancelaria, a decisão do 

presidente americano, Barack Obama, de atacar a Síria e pediu ao Congresso dos Estados Unidos que 

Como argumento da sua posição, o país alega que a intervenção viola o Direito Internacional e 

a Carta das Nações Unidas, além de acarretar gravíssimas consequências para a já convulsionada 

-Canel, o povo sírio tem 

direito ao pleno exercício da autodeterminação e da soberania sem ingerência, nem intervenção 

da-onu-sobre-

querer-levar-a-cuba-

exteriores-de-cuba-marcos-

55-de-la-revolucion 

Por Tiago Tasca 

O governo dinamarquês, apesar da crise diplomática ocorrida em 2006 entre os dois países, 

as para efetivar a destruição das armas 

químicas sírias, além de uma ajuda de 553 milhões de coroas dinamarquesas entre 2012 e 2013, sob a 

justificativa de que os países de atuação relevante no sistema internacional devem assumir sua 

e à situação na Síria. Juntamente com o governo da Noruega, os dois Estados 

nórdicos ofereceram transporte para a retirada das armas químicas de solo sírio. 



 

 

 Ademais, a Dinamarca está de acordo com a proposta dos EUA de condenação dos ataques de 

armas químicas na Síria, bem como a favor de uma reação alternativa internacional para a situação. 

Apesar de recente apoio da Dinamarca em ações militares no Iraque, Afeganistão, Líbia e Mali, o 

governo dinamarquês, nesse caso, opta por uma solução política e diplom

ataque militar comprometeria os avanços logrados.

 Desde o início dos conflitos, o Estado dinamarquês apoiou financeiramente e politicamente a 

Coalizão de Oposição Síria no fortalecimento da capacidade civil e administrativa das áreas

controladas pela coalizão. Outrossim, a Dinamarca apoia o estabelecimento de uma academia policial 

em Aleppo e grupos moderados no setor judicial para promover um sistema legal não

o estabelecimento de um novo governo interino. Em adição, 

Refugee Council e Folkekirkens

FONTE: 
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=70972237
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=B4BAEB49
http://larouchepac.com/node/20348
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/32315/dinamarca+oferece+embarcacoes+para+onu+ti
rar+armas+quimicas+da+siria.shtml
http://cphpost.dk/news/government
 
17. EGITO 

 

As relações diplomáticas entre Egito e Síria durante o governo egípcio de Hosni Mubarak (que 

durou de 1981 a 2011) foram satisfatórias e de 

no início de 2011, e, após a população ter escolhido Mohamed Morsi como representante da República 

em Junho de 2012, as relações entre os dois países começaram a apresentar dificuldades. Mohamed 

Morsi era um dos representantes da Irmandade Mulçumana, organização islâmica fundamentalista 

baseada nos ensinos do Corão e anti

 A Irmandade Mulçumana é uma organização banida na Síria, por isso as relações entre os dois 

países se tornaram escassas até a 

Egito decidiu fechar a embaixada da Síria no país, em meio ao agravamento da crise no Estado sírio 

devido aos conflitos internos. 

 Entretanto, o Egito se demonstrou contrário à iniciativa norte

intervenção militar no território Sírio. Mesmo após seus aliados, como a Arábia Saudita, se 

posicionarem a favor de tal invasão, Nabil Fahmy, ministro das relações exteriores egípcio, deixou 

clara a posição negativa em relação a u

FONTE: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013
siria 
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/09/egypt
http://www.nytimes.com/2013/07/13/opinion/global/jonathan

 

Ademais, a Dinamarca está de acordo com a proposta dos EUA de condenação dos ataques de 

icas na Síria, bem como a favor de uma reação alternativa internacional para a situação. 

Apesar de recente apoio da Dinamarca em ações militares no Iraque, Afeganistão, Líbia e Mali, o 

governo dinamarquês, nesse caso, opta por uma solução política e diplom

ataque militar comprometeria os avanços logrados. 

Desde o início dos conflitos, o Estado dinamarquês apoiou financeiramente e politicamente a 

Coalizão de Oposição Síria no fortalecimento da capacidade civil e administrativa das áreas

controladas pela coalizão. Outrossim, a Dinamarca apoia o estabelecimento de uma academia policial 

em Aleppo e grupos moderados no setor judicial para promover um sistema legal não

o estabelecimento de um novo governo interino. Em adição, ONGs dinamarquesas como o 

Folkekirkens Nødhjælp figuram entre as organizações em atuação na Síria.

http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=70972237-DED7-440C-8A97
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=B4BAEB49-632C-4005-AE58
http://larouchepac.com/node/20348 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/32315/dinamarca+oferece+embarcacoes+para+onu+ti
rar+armas+quimicas+da+siria.shtml 

st.dk/news/government-calls-for-end-to-assad-regime-at-peace-talks.8410.html

As relações diplomáticas entre Egito e Síria durante o governo egípcio de Hosni Mubarak (que 

durou de 1981 a 2011) foram satisfatórias e de colaboração. Entretanto, com a renúncia de Mubarak 

no início de 2011, e, após a população ter escolhido Mohamed Morsi como representante da República 

em Junho de 2012, as relações entre os dois países começaram a apresentar dificuldades. Mohamed 

um dos representantes da Irmandade Mulçumana, organização islâmica fundamentalista 

baseada nos ensinos do Corão e anti-Ocidente. 

A Irmandade Mulçumana é uma organização banida na Síria, por isso as relações entre os dois 

países se tornaram escassas até a completa extinção da mesma. Em Junho de 2013, o presidente do 

Egito decidiu fechar a embaixada da Síria no país, em meio ao agravamento da crise no Estado sírio 

 

Entretanto, o Egito se demonstrou contrário à iniciativa norte-americana de uma possível 

intervenção militar no território Sírio. Mesmo após seus aliados, como a Arábia Saudita, se 

posicionarem a favor de tal invasão, Nabil Fahmy, ministro das relações exteriores egípcio, deixou 

a posição negativa em relação a uma possível invasão. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-17/egito-avisa-que-vai-romper

monitor.com/pulse/politics/2013/09/egypt-opposes-us-strike-syria
http://www.nytimes.com/2013/07/13/opinion/global/jonathan-tepperman-the-story
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Ademais, a Dinamarca está de acordo com a proposta dos EUA de condenação dos ataques de 

icas na Síria, bem como a favor de uma reação alternativa internacional para a situação. 

Apesar de recente apoio da Dinamarca em ações militares no Iraque, Afeganistão, Líbia e Mali, o 

governo dinamarquês, nesse caso, opta por uma solução política e diplomática, uma vez que um 

Desde o início dos conflitos, o Estado dinamarquês apoiou financeiramente e politicamente a 

Coalizão de Oposição Síria no fortalecimento da capacidade civil e administrativa das áreas 

controladas pela coalizão. Outrossim, a Dinamarca apoia o estabelecimento de uma academia policial 

em Aleppo e grupos moderados no setor judicial para promover um sistema legal não-extremista para 

ONGs dinamarquesas como o Danish 

figuram entre as organizações em atuação na Síria. 
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http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/32315/dinamarca+oferece+embarcacoes+para+onu+ti

talks.8410.html 

Por Thais Norberlandi 

As relações diplomáticas entre Egito e Síria durante o governo egípcio de Hosni Mubarak (que 

colaboração. Entretanto, com a renúncia de Mubarak 

no início de 2011, e, após a população ter escolhido Mohamed Morsi como representante da República 

em Junho de 2012, as relações entre os dois países começaram a apresentar dificuldades. Mohamed 

um dos representantes da Irmandade Mulçumana, organização islâmica fundamentalista 

A Irmandade Mulçumana é uma organização banida na Síria, por isso as relações entre os dois 

completa extinção da mesma. Em Junho de 2013, o presidente do 

Egito decidiu fechar a embaixada da Síria no país, em meio ao agravamento da crise no Estado sírio 

americana de uma possível 

intervenção militar no território Sírio. Mesmo após seus aliados, como a Arábia Saudita, se 

posicionarem a favor de tal invasão, Nabil Fahmy, ministro das relações exteriores egípcio, deixou 

romper-definitivamente-com-

syria-gulf-support.html# 
story-behind-syria-and-



 

 

egypt.html?_r=0 
http://world.time.com/2013/09/03/what
nationalism/ 
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3302928&seccao=%C1frica
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/201
siria.html 
 
18. ESPANHA 

A diplomacia espanhola defendia uma resolução pacífica para a situação na Síria. Todavia, 

após o agravamento dos conflitos e o uso de armas químicas, a posição espanhola mudou. O país foi 

signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar 

alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo ataque" com 

armas químicas, o qual teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013. Os signatários do 

documento têm apoiado uma resolução na ON

em liderar a resposta internacional à crise síria. No entanto, o governo espanhol afirmou que não irá 

fornecer meios militares, aéreos ou outros no caso de uma operação estadunidense contra a Síria. 

A Espanha espera que o uso da força não seja necessário e assegurou que, em qualquer caso, 

não haverá contribuição militar espanhola. Para o Estado espanhol é importante que o Conselho de 

Segurança assuma suas responsabilidades de acordo com o direito interna

necessários sejam feitos em prol da resolução dos problemas humanitários, os quais são extremamente 

graves na Síria. 

FONTE: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/07/espana/1378505060.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticia
 
19. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

 
O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou, desde o começo dos conflitos no Estado sírio, 

que o uso de armas químicas por este seria uma "linha vermelha

Obama, não poderia ser ultrapassado, caso contrário, isso seria o sinal para que os Estados Unidos 

articulassem uma possível intervenção militar.

"Será uma linha vermelha para nós, se virmos armas químicas sendo movimentadas

usadas", disse Obama em entrevista na Casa Branca. Segundo o presidente estadunidense, a 

movimentação ou uso de armas químicas e biológicas ampliaria o conflito na região. "Não se trata 

apenas da Síria. O uso das armas químicas atingiria aliados na reg

preocuparia." 

A Síria tem o quarto maior arsenal de armas químicas do mundo e um porta

das Relações Exteriores 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". 

 

http://world.time.com/2013/09/03/what-syria-means-for-egypt-pro-assad-mood

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3302928&seccao=%C1frica
arabe/noticia/2013/08/egito-se-diz-contra-intervencao

A diplomacia espanhola defendia uma resolução pacífica para a situação na Síria. Todavia, 

após o agravamento dos conflitos e o uso de armas químicas, a posição espanhola mudou. O país foi 

signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar americana contra Damasco, 

alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo ataque" com 

armas químicas, o qual teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013. Os signatários do 

documento têm apoiado uma resolução na ONU ante as responsabilidades do Conselho de Segurança 

em liderar a resposta internacional à crise síria. No entanto, o governo espanhol afirmou que não irá 

fornecer meios militares, aéreos ou outros no caso de uma operação estadunidense contra a Síria. 

spanha espera que o uso da força não seja necessário e assegurou que, em qualquer caso, 

não haverá contribuição militar espanhola. Para o Estado espanhol é importante que o Conselho de 

Segurança assuma suas responsabilidades de acordo com o direito internacional, para que os esforços 

necessários sejam feitos em prol da resolução dos problemas humanitários, os quais são extremamente 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/07/espana/1378505060.html 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml

19. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou, desde o começo dos conflitos no Estado sírio, 

que o uso de armas químicas por este seria uma "linha vermelha". Esse limite traçado, segundo 

Obama, não poderia ser ultrapassado, caso contrário, isso seria o sinal para que os Estados Unidos 

articulassem uma possível intervenção militar. 

"Será uma linha vermelha para nós, se virmos armas químicas sendo movimentadas

usadas", disse Obama em entrevista na Casa Branca. Segundo o presidente estadunidense, a 

movimentação ou uso de armas químicas e biológicas ampliaria o conflito na região. "Não se trata 

apenas da Síria. O uso das armas químicas atingiria aliados na região, incluindo Israel, e nos 

A Síria tem o quarto maior arsenal de armas químicas do mundo e um porta

das Relações Exteriores sírio disse que armas químicas ou biológicas nunca seriam usadas dentro do 

governo poderia recorrer a essas armas em caso de "agressão externa". 
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mood-marks-return-of-arab-

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3302928&seccao=%C1frica 
intervencao-militar-na-

Por KarolineMuniz 
 

A diplomacia espanhola defendia uma resolução pacífica para a situação na Síria. Todavia, 

após o agravamento dos conflitos e o uso de armas químicas, a posição espanhola mudou. O país foi 

americana contra Damasco, 

alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo ataque" com 

armas químicas, o qual teria sido realizado na Síria em 21 de agosto de 2013. Os signatários do 

U ante as responsabilidades do Conselho de Segurança 

em liderar a resposta internacional à crise síria. No entanto, o governo espanhol afirmou que não irá 

fornecer meios militares, aéreos ou outros no caso de uma operação estadunidense contra a Síria.  

spanha espera que o uso da força não seja necessário e assegurou que, em qualquer caso, 

não haverá contribuição militar espanhola. Para o Estado espanhol é importante que o Conselho de 

cional, para que os esforços 

necessários sejam feitos em prol da resolução dos problemas humanitários, os quais são extremamente 

s/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml 

Por Fernando Viotti 

O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou, desde o começo dos conflitos no Estado sírio, 

". Esse limite traçado, segundo 

Obama, não poderia ser ultrapassado, caso contrário, isso seria o sinal para que os Estados Unidos 

"Será uma linha vermelha para nós, se virmos armas químicas sendo movimentadas ou 

usadas", disse Obama em entrevista na Casa Branca. Segundo o presidente estadunidense, a 

movimentação ou uso de armas químicas e biológicas ampliaria o conflito na região. "Não se trata 

ião, incluindo Israel, e nos 

A Síria tem o quarto maior arsenal de armas químicas do mundo e um porta-voz do Ministério 

das Relações Exteriores sírio disse que armas químicas ou biológicas nunca seriam usadas dentro do 

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

Em uma entrevista a bordo de um avião militar da Força Aérea americana, o secretário de 

Defesa estadunidense qualificou como “intolerável” o derramamento de sangue na 

os EUA mantêm “todas as opções sobre a mesa” para adotar contra o 

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 Chin

Mesmo com as declarações de que não agiriam sem o aval das Nações Unidas, em 2013, os 

estadunidenses cogitaram uma intervenção. Tal ameaça ocorreu após o uso das armas químicas contra 

a população, fato que os Estados Unidos desde cedo disseram 

fato, foi que nem mesmo o Reino Unido, aliado histórico dos EUA, apoiou a possibilidade de 

intervenção. Com a entrega, por parte do governo sírio, da lista de armas químicos que este possuía, os 

ânimos foram acalmados e o estado de ameaças por parte dos EUA foi atenuado.

FONTE: 
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=191712&id_secao=9
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/eua
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/09/1339687
apesar-de-promessa-siria.shtml
 

20. FRANÇA 

A França está entre os países com a retórica mais dura contra o governo de Bashar al

Foi o primeiro país ocidental a 

povo sírio. 

Juntamente com o Reino Unido, a França também pressiona a União Europeia para que esta 

levante um embargo de armas à Síria, a fim de fornecer armame

governo francês é visto como principal aliado dos Estados Unidos ante uma possível ofensiva militar. 

O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar estadunidense 

contra Damasco, alegando que "provas apontam claramente

ataque com armas químicas”, que teria sido ocorrido na Síria em 21 de agosto de 2013.

Em setembro de 2013, o presidente François Hollande afirmou que pretende organizar uma 

coalizão de países para apoiar uma ação m

país”, mas penalizar o uso de armas químicas pelo regime. O presidente não precisa de apoio do 

congresso para ações militares de curto prazo, foi afirmado que, caso o congresso dos EUA vote 

contra, a França seguirá com essa decisão.

FONTE: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
http://exame.abril.com.br/mun

 

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

Em uma entrevista a bordo de um avião militar da Força Aérea americana, o secretário de 

Defesa estadunidense qualificou como “intolerável” o derramamento de sangue na 

m “todas as opções sobre a mesa” para adotar contra o regime de Bashar Al 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. 

Mesmo com as declarações de que não agiriam sem o aval das Nações Unidas, em 2013, os 

estadunidenses cogitaram uma intervenção. Tal ameaça ocorreu após o uso das armas químicas contra 

a população, fato que os Estados Unidos desde cedo disseram que não tolerariam. O que ocorreu, de 

fato, foi que nem mesmo o Reino Unido, aliado histórico dos EUA, apoiou a possibilidade de 

intervenção. Com a entrega, por parte do governo sírio, da lista de armas químicos que este possuía, os 

e o estado de ameaças por parte dos EUA foi atenuado.

http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=191712&id_secao=9 
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/eua-descartam-intervencao-na-siria

br/mundo/2013/09/1339687-eua-mantem-plano-de
siria.shtml 

A França está entre os países com a retórica mais dura contra o governo de Bashar al

Foi o primeiro país ocidental a reconhecer o principal grupo opositor como representante legítimo do 

Juntamente com o Reino Unido, a França também pressiona a União Europeia para que esta 

levante um embargo de armas à Síria, a fim de fornecer armamentos aos rebeldes. Atualmen

governo francês é visto como principal aliado dos Estados Unidos ante uma possível ofensiva militar. 

O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar estadunidense 

contra Damasco, alegando que "provas apontam claramente a responsabilidade do governo sírio pelo 

ataque com armas químicas”, que teria sido ocorrido na Síria em 21 de agosto de 2013.

Em setembro de 2013, o presidente François Hollande afirmou que pretende organizar uma 

coalizão de países para apoiar uma ação militar na Síria. Segundo ele, o objetivo não seria “libertar o 

país”, mas penalizar o uso de armas químicas pelo regime. O presidente não precisa de apoio do 

congresso para ações militares de curto prazo, foi afirmado que, caso o congresso dos EUA vote 

tra, a França seguirá com essa decisão. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/a-posicao-de-11-paises-sobre-uma-acao
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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. 

Em uma entrevista a bordo de um avião militar da Força Aérea americana, o secretário de 

Defesa estadunidense qualificou como “intolerável” o derramamento de sangue na Síria e afirmou que 

regime de Bashar Al 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 

Mesmo com as declarações de que não agiriam sem o aval das Nações Unidas, em 2013, os 

estadunidenses cogitaram uma intervenção. Tal ameaça ocorreu após o uso das armas químicas contra 

que não tolerariam. O que ocorreu, de 

fato, foi que nem mesmo o Reino Unido, aliado histórico dos EUA, apoiou a possibilidade de 

intervenção. Com a entrega, por parte do governo sírio, da lista de armas químicos que este possuía, os 

e o estado de ameaças por parte dos EUA foi atenuado. 

siria-sem-o-aval- da-onu 
de-intervencao-militar-

Por Karoline Muniz 
 

A França está entre os países com a retórica mais dura contra o governo de Bashar al-Assad. 

reconhecer o principal grupo opositor como representante legítimo do 

Juntamente com o Reino Unido, a França também pressiona a União Europeia para que esta 

ntos aos rebeldes. Atualmente ao 

governo francês é visto como principal aliado dos Estados Unidos ante uma possível ofensiva militar.  

O país foi signatário de um documento que indica apoio à possível ação militar estadunidense 

a responsabilidade do governo sírio pelo 

ataque com armas químicas”, que teria sido ocorrido na Síria em 21 de agosto de 2013. 

Em setembro de 2013, o presidente François Hollande afirmou que pretende organizar uma 

ilitar na Síria. Segundo ele, o objetivo não seria “libertar o 

país”, mas penalizar o uso de armas químicas pelo regime. O presidente não precisa de apoio do 

congresso para ações militares de curto prazo, foi afirmado que, caso o congresso dos EUA vote 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_dilma_obama_putin_siria_pai.shtml 
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21. GRÉCIA 

A Grécia está geograficamente próxima à Síria, por conta disso, é um dos países que vem

recebendo civis que buscam refú

da União Europeia, a Grécia, por ser vizinha, tornou

refugiados6. Esse problema passou a se tornar preocupante, tendo em vista o crescente fluxo de 

imigrantes no país. 

Entretanto, o governo

grego Kathimerini, militares americanos já teriam pedido para usar duas bases da Grécia. Atenas 

afirma que irá permitir a instalação das Forças dos EUA, apesar de reforçar que não se envol

diretamente no conflito.  

Em 29 de Agosto de 2013, parte da população, juntamente com o partido comunista da Grécia 

(KKE), organizou uma manifestação em massa no centro de Atenas, próximo ao Parlamento, 

exprimindo sua recusa em relação a uma invasão n

argumento, o KKE alegou que as intenções das intervenções estrangeiras são de cunho imperialista e 

defendeu o direito do povo sírio de determinar o desenvolvimento no seu Estado.

FONTE: 
http://www.diarioliberdade.org/mundo/direitos
em-solidariedade-com-a-s%C3%ADria
povos.html 
http://www.presseurop.eu/pt/content/news
siria 
 
22. ÍNDIA 

As relações diplomáticas e econômicas entre Índia e Síria são antigas e muito promissoras. Os 

dois países se esforçam em fortalecer suas relações não só econômicas, mas também culturais.  De 

acordo com líderes de ambos os países, o crescimento de suas relações diplomáticas e econômicas 

fomentaria não só um crescimento mútuo, mas também a solução de conflitos internacionais 

interessam. Como exemplo disso, a Índia tem colaborado positivamente para as causas árabes no 

contexto internacional, com especial ênfase na causa Palestina e na reocupação das Colinas de Golã 

pela Síria. 

 Desde o início dos conflitos

os direitos de seu parceiro através de inúmeras formas, tanto em seu papel na ONU como em 

declarações públicas de defesa aos interesses do governo de Bashar Al

Conselho de Segurança da ONU se reuniu para votar uma resolução que buscava resolver o conflito no 

país sírio, quando quatro países se abstiveram, sendo a Índia um deles. A resolução 

Rússia e China que se justificaram baseados na premissa de que os termo
                                                          
6 O Acordo de Schengen, no âmbito da União Europeia, estabelece que a
tratado admitam a livre circulação de pessoas em seus territórios

 

A Grécia está geograficamente próxima à Síria, por conta disso, é um dos países que vem

recebendo civis que buscam refúgio em países da região. Sendo a Turquia um país que não faz parte 

da União Europeia, a Grécia, por ser vizinha, tornou-se portão de entrada da Europa para esses 

. Esse problema passou a se tornar preocupante, tendo em vista o crescente fluxo de 

Entretanto, o governo grego reluta em se envolver diretamente na crise. Segundo o jornal 

, militares americanos já teriam pedido para usar duas bases da Grécia. Atenas 

afirma que irá permitir a instalação das Forças dos EUA, apesar de reforçar que não se envol

Em 29 de Agosto de 2013, parte da população, juntamente com o partido comunista da Grécia 

(KKE), organizou uma manifestação em massa no centro de Atenas, próximo ao Parlamento, 

exprimindo sua recusa em relação a uma invasão na Síria e à participação da Grécia na mesma. Como 

argumento, o KKE alegou que as intenções das intervenções estrangeiras são de cunho imperialista e 

defendeu o direito do povo sírio de determinar o desenvolvimento no seu Estado.

http://www.diarioliberdade.org/mundo/direitos-nacionais-e-imperialismo/41532
s%C3%ADria-nem-terra-nem-%C3%A1gua-para-os-

http://www.presseurop.eu/pt/content/news-brief/4094061-devera-grecia-envolver

As relações diplomáticas e econômicas entre Índia e Síria são antigas e muito promissoras. Os 

fortalecer suas relações não só econômicas, mas também culturais.  De 

acordo com líderes de ambos os países, o crescimento de suas relações diplomáticas e econômicas 

fomentaria não só um crescimento mútuo, mas também a solução de conflitos internacionais 

interessam. Como exemplo disso, a Índia tem colaborado positivamente para as causas árabes no 

contexto internacional, com especial ênfase na causa Palestina e na reocupação das Colinas de Golã 

Desde o início dos conflitos na Síria, o país indiano tem demonstrado seu interesse em garantir 

os direitos de seu parceiro através de inúmeras formas, tanto em seu papel na ONU como em 

declarações públicas de defesa aos interesses do governo de Bashar Al-Assad. Em Outubro de 2011

gurança da ONU se reuniu para votar uma resolução que buscava resolver o conflito no 

quatro países se abstiveram, sendo a Índia um deles. A resolução 

que se justificaram baseados na premissa de que os termo
                   

âmbito da União Europeia, estabelece que aos Estados contratantes do referido 
tratado admitam a livre circulação de pessoas em seus territórios. 
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Por Isabella Neumann 
 

A Grécia está geograficamente próxima à Síria, por conta disso, é um dos países que vem 

m país que não faz parte 

se portão de entrada da Europa para esses 

. Esse problema passou a se tornar preocupante, tendo em vista o crescente fluxo de 

grego reluta em se envolver diretamente na crise. Segundo o jornal 

, militares americanos já teriam pedido para usar duas bases da Grécia. Atenas 

afirma que irá permitir a instalação das Forças dos EUA, apesar de reforçar que não se envolverá 

Em 29 de Agosto de 2013, parte da população, juntamente com o partido comunista da Grécia 

(KKE), organizou uma manifestação em massa no centro de Atenas, próximo ao Parlamento, 

a Síria e à participação da Grécia na mesma. Como 

argumento, o KKE alegou que as intenções das intervenções estrangeiras são de cunho imperialista e 

defendeu o direito do povo sírio de determinar o desenvolvimento no seu Estado. 

532-na-gr%C3%A9cia,-
-carniceiros-dos-

envolver-se-na-luta-contra-

Por Thais Norberlandi 
 

As relações diplomáticas e econômicas entre Índia e Síria são antigas e muito promissoras. Os 

fortalecer suas relações não só econômicas, mas também culturais.  De 

acordo com líderes de ambos os países, o crescimento de suas relações diplomáticas e econômicas 

fomentaria não só um crescimento mútuo, mas também a solução de conflitos internacionais que os 

interessam. Como exemplo disso, a Índia tem colaborado positivamente para as causas árabes no 

contexto internacional, com especial ênfase na causa Palestina e na reocupação das Colinas de Golã 

ís indiano tem demonstrado seu interesse em garantir 

os direitos de seu parceiro através de inúmeras formas, tanto em seu papel na ONU como em 

Assad. Em Outubro de 2011, o 

gurança da ONU se reuniu para votar uma resolução que buscava resolver o conflito no 

quatro países se abstiveram, sendo a Índia um deles. A resolução foi vetada pela 

que se justificaram baseados na premissa de que os termos da resolução não 

s Estados contratantes do referido 



 

 

resolveriam o conflito pacificamente e que feriria diretamente

 A Índia procurou demonstrar claramente sua preocupação e desaprovação em relação à 

possível invasão no território sírio

ao mesmo tempo, deixando insatisfeitos os principais países interessados na aprovação das resoluções, 

entre eles, os Estados Unidos. 

 A Índia é um dos aliados estratégicos mais próximos dos Estados Uni

de opiniões torna a invasão norte

Por outro lado, a preocupação da comunidade internacional em relação ao arsenal de armas químicas 

da Síria - considerado por alguns o 

tomassem maior participação na resolução do conflito. 

A Índia passa a ser um importante ator na busca da solução da crise, principalmente no que 

concerne ao arsenal químico sírio. É de interesse 

em busca de facilitar o acordo político.

FONTE: 
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013
weapons-external-military-intervention
http://indrus.in/news/2013/09/06/india_backs_russia_on_syria_29167.html
http://www.indianembassysyria.com/english/about
http://www.hindustantimes.com/india
1154372.aspx 
http://tribunadaimprensa.com.br/?p=31232
http://www.brasil-cs-onu.com/brasil
sobre-a-siria/ 
http://www.telegraphindia.com/1130901/jsp/nation/story_17298146.jsp#.UtXjk_RDtAI
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/06/04/india
 
23. IRÃ 

 
A República Islâmica do Irã é um grande ator no conflito civil da Síria 

geográficas como políticas. O Irã é um Estado com muitas fronteiras e possui grandes reservas de gás 

natural e petróleo. As relações entre os exércitos do Irã e da Síria se iniciaram há alguns anos, e o 

comércio sírio-iraniano foi lib

concreta sua aliança. 

Em 2012, a nação iraniana afirmou a continuação de seu programa nuclear, mesmo com 

sanções impostas pelos EUA e ONU, tendo em vista o apoio russo e chinês. Esse fato pode 

ainda mais o conflito na síria pela sua proximidade com o governo de Assad, tendo em vista a 

possibilidade do Irã ser uma fonte de armas para ataques contra os insurgentes.  

Em janeiro de 2014, a oposição síria ameaçou boicotar a Conferência de G

o Irã participasse. Com a participação do Irã, todos os países envolvidos no conflito sírio participariam 

das negociações propostas pela Rússia e Estados Unidos. O convite foi retirado pela ONU, devido à 

recusa do Irã em aceitar o docum

 

resolveriam o conflito pacificamente e que feriria diretamente os princípios do direito internacional. 

A Índia procurou demonstrar claramente sua preocupação e desaprovação em relação à 

possível invasão no território sírio, tornando-se cada vez mais um forte aliado ao governo de Assad e, 

ao mesmo tempo, deixando insatisfeitos os principais países interessados na aprovação das resoluções, 

os Estados Unidos.  

A Índia é um dos aliados estratégicos mais próximos dos Estados Uni

de opiniões torna a invasão norte-americana (sem o consentimento da ONU) cada vez menos provável. 

Por outro lado, a preocupação da comunidade internacional em relação ao arsenal de armas químicas 

considerado por alguns o maior do mundo - fez com que países como a Índia e o Brasil 

tomassem maior participação na resolução do conflito.  

A Índia passa a ser um importante ator na busca da solução da crise, principalmente no que 

concerne ao arsenal químico sírio. É de interesse comum, inclusive da Síria, a destruição desse arsenal 

em busca de facilitar o acordo político. 

rticles.economictimes.indiatimes.com/2013-10-19/news/43200251_1_conflict
intervention 

http://indrus.in/news/2013/09/06/india_backs_russia_on_syria_29167.html 
http://www.indianembassysyria.com/english/about-india/india-syria/india-syria

industantimes.com/india-news/india-s-role-sought-to-resolve-syrian

http://tribunadaimprensa.com.br/?p=31232 
onu.com/brasil-se-abstem-no-conselho-de-seguranca-da-onu

http://www.telegraphindia.com/1130901/jsp/nation/story_17298146.jsp#.UtXjk_RDtAI
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/06/04/india-should-help-syria/ 

A República Islâmica do Irã é um grande ator no conflito civil da Síria 

geográficas como políticas. O Irã é um Estado com muitas fronteiras e possui grandes reservas de gás 

natural e petróleo. As relações entre os exércitos do Irã e da Síria se iniciaram há alguns anos, e o 

iraniano foi liberado formalmente apenas em 2012, firmando de forma ainda mais 

Em 2012, a nação iraniana afirmou a continuação de seu programa nuclear, mesmo com 

sanções impostas pelos EUA e ONU, tendo em vista o apoio russo e chinês. Esse fato pode 

ainda mais o conflito na síria pela sua proximidade com o governo de Assad, tendo em vista a 

possibilidade do Irã ser uma fonte de armas para ataques contra os insurgentes.  

Em janeiro de 2014, a oposição síria ameaçou boicotar a Conferência de G

o Irã participasse. Com a participação do Irã, todos os países envolvidos no conflito sírio participariam 

das negociações propostas pela Rússia e Estados Unidos. O convite foi retirado pela ONU, devido à 

recusa do Irã em aceitar o documento que previa a criação de um governo de transição na Síria que 
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princípios do direito internacional.  

A Índia procurou demonstrar claramente sua preocupação e desaprovação em relação à 

cada vez mais um forte aliado ao governo de Assad e, 

ao mesmo tempo, deixando insatisfeitos os principais países interessados na aprovação das resoluções, 

A Índia é um dos aliados estratégicos mais próximos dos Estados Unidos, e essa divergência 

americana (sem o consentimento da ONU) cada vez menos provável. 

Por outro lado, a preocupação da comunidade internacional em relação ao arsenal de armas químicas 

fez com que países como a Índia e o Brasil 

A Índia passa a ser um importante ator na busca da solução da crise, principalmente no que 

comum, inclusive da Síria, a destruição desse arsenal 

19/news/43200251_1_conflict-chemical-

syria-political.html 
syrian-crisis/article1-

onu-em-resolucao-

http://www.telegraphindia.com/1130901/jsp/nation/story_17298146.jsp#.UtXjk_RDtAI 

Por GianaWiggers 

A República Islâmica do Irã é um grande ator no conflito civil da Síria por influências tanto 

geográficas como políticas. O Irã é um Estado com muitas fronteiras e possui grandes reservas de gás 

natural e petróleo. As relações entre os exércitos do Irã e da Síria se iniciaram há alguns anos, e o 

erado formalmente apenas em 2012, firmando de forma ainda mais 

Em 2012, a nação iraniana afirmou a continuação de seu programa nuclear, mesmo com 

sanções impostas pelos EUA e ONU, tendo em vista o apoio russo e chinês. Esse fato pode instigar 

ainda mais o conflito na síria pela sua proximidade com o governo de Assad, tendo em vista a 

possibilidade do Irã ser uma fonte de armas para ataques contra os insurgentes.   

Em janeiro de 2014, a oposição síria ameaçou boicotar a Conferência de Genebra II (G2) caso 

o Irã participasse. Com a participação do Irã, todos os países envolvidos no conflito sírio participariam 

das negociações propostas pela Rússia e Estados Unidos. O convite foi retirado pela ONU, devido à 

ento que previa a criação de um governo de transição na Síria que 



 

 

envolveria vários sistemas integrados (o regime atual, a oposição, entre outros). Um segundo convite, 

para as conversações futuras sobre o conflito na Síria nas Conferências de Genebra II, s

Irã, defendeu o governo estadunidense, sob a condição de uma declaração por parte de Teerã (capital 

iraniana) afirmando total apoio à implementação do Comunicado de Genebra

transitório, fato negado pelos iranianos, os

negociações implicaria na possível recusa em aceitar todos os resultados propostos. Atualmente, as 

duas negociações realizadas não levaram a nenhuma resolução concreta devido à inflexibilidade das 

partes envolvidas. 

FONTE: 
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3640627&page=1
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3642422
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012
programa-nuclear 
http://port.pravda.ru/news/russa/23
http://www.anovademocracia.com.br/no
 
24. IRAQUE 

 
 Da unificação entre Síria e Iraque à

iraquianas. O Estado sírio proveu ajuda (recebendo refugiados) ao Iraque durante a ocupação deste em 

2003, fato que fortaleceu as relações entre esses dois países após períodos de hostilidades. Adema

enquanto muitos países retiraram suas embaixadas da Síria, o Iraque manteve a sua como também 

abriu um campo de refugiados.

 O assessor do primeiro

solução síria, uma vez que o Iraque, alé

Ocidentais e os EUA (países que apoiam a resistência na Síria) e entre o Irã. Ademais, o assessor 

coloca a importância dos países da região (Irã, Arábia Saudita e Turquia) na resolução da crise síria.

 O argumento iraquiano na solução política do conflito reside no fato de que a vitória dos 

rebeldes na Síria não vai significar apenas a vitória de uma força hostil tentando desestabilizar o 

governo do Iraque, mas também o ressurgimento da Al

ideológicas entre os grupos da região dão um aspecto ainda mais delicado às negociações envolvendo 

o fim do conflito na Síria. 

FONTE: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://www.al-monitor.com/pulse/origina
http://ecfr.eu/content/entry/commentary_syria_the_view_from_iraq136
 
 
 

                                                          
7 O Comunicado de Genebra foi o documento elaborado no encontro dos cinco membros permanentes do 
Conselho de Segurança da ONU e de alguns países vizinhos com a Síria, em 30 de junho de 2013, na 
Conferência de Genebra II. O documento propunha diretrizes para a resolução do conflito na Síria.
 

 

envolveria vários sistemas integrados (o regime atual, a oposição, entre outros). Um segundo convite, 

para as conversações futuras sobre o conflito na Síria nas Conferências de Genebra II, s

Irã, defendeu o governo estadunidense, sob a condição de uma declaração por parte de Teerã (capital 

iraniana) afirmando total apoio à implementação do Comunicado de Genebra7

transitório, fato negado pelos iranianos, os quais responderam que sua não participação nas primeiras 

negociações implicaria na possível recusa em aceitar todos os resultados propostos. Atualmente, as 

duas negociações realizadas não levaram a nenhuma resolução concreta devido à inflexibilidade das 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3640627&page=1
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3642422
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-04-08/ira-avisa-que-nao

http://port.pravda.ru/news/russa/23-01-2014/36096-confusao_conferencia-0/ 
http://www.anovademocracia.com.br/no-88/3922-siria-e-a-chave-para-o-ira 

Da unificação entre Síria e Iraque às hostilidades entre ambos firmaram

iraquianas. O Estado sírio proveu ajuda (recebendo refugiados) ao Iraque durante a ocupação deste em 

2003, fato que fortaleceu as relações entre esses dois países após períodos de hostilidades. Adema

enquanto muitos países retiraram suas embaixadas da Síria, o Iraque manteve a sua como também 

abriu um campo de refugiados. 

O assessor do primeiro-ministro iraquiano afirmou que seu país pode ser a ponte para a 

solução síria, uma vez que o Iraque, além de ser uma parte neutra, é uma ponte entre os países 

Ocidentais e os EUA (países que apoiam a resistência na Síria) e entre o Irã. Ademais, o assessor 

coloca a importância dos países da região (Irã, Arábia Saudita e Turquia) na resolução da crise síria.

O argumento iraquiano na solução política do conflito reside no fato de que a vitória dos 

rebeldes na Síria não vai significar apenas a vitória de uma força hostil tentando desestabilizar o 

governo do Iraque, mas também o ressurgimento da Al-Qaeda. Outrossim, as rivalidades religiosas e 

ideológicas entre os grupos da região dão um aspecto ainda mais delicado às negociações envolvendo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq–Syria_relations 
monitor.com/pulse/originals/2013/10/iraq-bridge-syria-geneva-turkey.html#

http://ecfr.eu/content/entry/commentary_syria_the_view_from_iraq136 

                   

O Comunicado de Genebra foi o documento elaborado no encontro dos cinco membros permanentes do 
gurança da ONU e de alguns países vizinhos com a Síria, em 30 de junho de 2013, na 

Conferência de Genebra II. O documento propunha diretrizes para a resolução do conflito na Síria.
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envolveria vários sistemas integrados (o regime atual, a oposição, entre outros). Um segundo convite, 

para as conversações futuras sobre o conflito na Síria nas Conferências de Genebra II, seria feito ao 

Irã, defendeu o governo estadunidense, sob a condição de uma declaração por parte de Teerã (capital 
7 e ao projeto de governo 

quais responderam que sua não participação nas primeiras 

negociações implicaria na possível recusa em aceitar todos os resultados propostos. Atualmente, as 

duas negociações realizadas não levaram a nenhuma resolução concreta devido à inflexibilidade das 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3640627&page=1 
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3642422 

nao-vai-desistir-do-

Por Tiago Tasca 

s hostilidades entre ambos firmaram-se as relações sírio-

iraquianas. O Estado sírio proveu ajuda (recebendo refugiados) ao Iraque durante a ocupação deste em 

2003, fato que fortaleceu as relações entre esses dois países após períodos de hostilidades. Ademais, 

enquanto muitos países retiraram suas embaixadas da Síria, o Iraque manteve a sua como também 

ministro iraquiano afirmou que seu país pode ser a ponte para a 

m de ser uma parte neutra, é uma ponte entre os países 

Ocidentais e os EUA (países que apoiam a resistência na Síria) e entre o Irã. Ademais, o assessor 

coloca a importância dos países da região (Irã, Arábia Saudita e Turquia) na resolução da crise síria. 

O argumento iraquiano na solução política do conflito reside no fato de que a vitória dos 

rebeldes na Síria não vai significar apenas a vitória de uma força hostil tentando desestabilizar o 

sim, as rivalidades religiosas e 

ideológicas entre os grupos da região dão um aspecto ainda mais delicado às negociações envolvendo 

turkey.html# 

O Comunicado de Genebra foi o documento elaborado no encontro dos cinco membros permanentes do 
gurança da ONU e de alguns países vizinhos com a Síria, em 30 de junho de 2013, na 

Conferência de Genebra II. O documento propunha diretrizes para a resolução do conflito na Síria. 



 

 

25. IRLANDA 

A Irlanda, como membro da União Europeia, posiciona

rebeldes e do fim dos conflitos. A UE vinha embargando os rebeldes sírios até 2013, quando decidiu 

por retirar o embargo, o que provocou o anúncio russo do envio de 

utilizadas pelas forças do regime. Apesar de não tomar nenhum posicionamento polêmico, um 

episódio em novembro de 2013 fez com que soldados irlandeses da ONU se vissem no meio de um 

tiroteio entre rebeldes e forças sírias, o 

que medidas para maior segurança das tropas das Nações Unidas na Síria fossem tomadas. 

A Irlanda tem tido uma representatividade significativa em doações governamentais feitas por 

meio de agências de caridade irlandesas para os refugiados do conflito sírio. O ministro do Comércio e 

Desenvolvimento, Joe Costello, afirmou: “Esse financiamento vai permitir que Concern, Oxfam e 

Goal (agências de caridade) forneçam água potável, saneamento, comida e 

tenham ficado desabrigados po

FONTE: 
http://www.publico.pt/mundo/noticia/ue
mais-sozinho-1605039 
http://www.thejournal.ie/syria
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish
1.1585762 
 
 
26. ISRAEL 

Israel e Síria possuem historicamente uma disputa pela região fronteiriça de Golã, a qual gera 

conflitos entre ambos os países desde que Israel conquistou o controle sobre a maior parte da área. 

Inicialmente, como alegou a professora israelense da Universidade de TelAviv e também pesquisadora 

do Instituto para Estudos de Segurança Nacional (INSS), Benedetta Berti, “Israel adotou uma posição 

passiva ante o conflito, uma vez que uma posição pró

próprios revolucionários e porque não poderia adotar uma posição abertamente favorável em relação 

ao governo de Assad”. 

 Entretanto, a posição do país vem mudando com o tempo. A princípio, o primeiro

Israel mantinha uma posição neutra,

negativa. Todavia, com os incessantes ataques à população civil da Síria e inúmeros os massacres, 

Israel acabou por não considerar inteiramente que a troca de regime seria negativa à longo pra

Embora tenha tentado se manter longe do conflito, Israel por vezes bombardeou a Síria em 

2013, alegando ataque preventivo contra supostos carregamentos de munição do grupo extremista 

libanês Hezbollah. Assim, o país assumiu uma posição favorável em rel

do armamento químico da Síria e ao apoio a uma ação militar internacional. "Nosso dedo deve estar a 

 

A Irlanda, como membro da União Europeia, posiciona-se contra o regime Sírio e a favor dos 

rebeldes e do fim dos conflitos. A UE vinha embargando os rebeldes sírios até 2013, quando decidiu 

por retirar o embargo, o que provocou o anúncio russo do envio de baterias de mísseis para serem 

utilizadas pelas forças do regime. Apesar de não tomar nenhum posicionamento polêmico, um 

episódio em novembro de 2013 fez com que soldados irlandeses da ONU se vissem no meio de um 

tiroteio entre rebeldes e forças sírias, o que os obrigou a engajar em combate, alarmando o país a pedir 

que medidas para maior segurança das tropas das Nações Unidas na Síria fossem tomadas. 

A Irlanda tem tido uma representatividade significativa em doações governamentais feitas por 

ias de caridade irlandesas para os refugiados do conflito sírio. O ministro do Comércio e 

Desenvolvimento, Joe Costello, afirmou: “Esse financiamento vai permitir que Concern, Oxfam e 

Goal (agências de caridade) forneçam água potável, saneamento, comida e cobertores para aqueles que 

tenham ficado desabrigados por conta do conflito na Síria.”. 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/ue-defende-uma-solucao-politica-na-siria

http://www.thejournal.ie/syria-conflict-irish-aid-958866-Jun2013/ 
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/irish-troops-in-syria-caught

Israel e Síria possuem historicamente uma disputa pela região fronteiriça de Golã, a qual gera 

conflitos entre ambos os países desde que Israel conquistou o controle sobre a maior parte da área. 

professora israelense da Universidade de TelAviv e também pesquisadora 

do Instituto para Estudos de Segurança Nacional (INSS), Benedetta Berti, “Israel adotou uma posição 

passiva ante o conflito, uma vez que uma posição pró-rebeldes seria vista negativamen

próprios revolucionários e porque não poderia adotar uma posição abertamente favorável em relação 

Entretanto, a posição do país vem mudando com o tempo. A princípio, o primeiro

Israel mantinha uma posição neutra, pois afirmava que qualquer posição tomada seria vista de forma 

negativa. Todavia, com os incessantes ataques à população civil da Síria e inúmeros os massacres, 

Israel acabou por não considerar inteiramente que a troca de regime seria negativa à longo pra

Embora tenha tentado se manter longe do conflito, Israel por vezes bombardeou a Síria em 

2013, alegando ataque preventivo contra supostos carregamentos de munição do grupo extremista 

libanês Hezbollah. Assim, o país assumiu uma posição favorável em relação ao controle internacional 

do armamento químico da Síria e ao apoio a uma ação militar internacional. "Nosso dedo deve estar a 
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Por Vitor Esmanhoto 
 

se contra o regime Sírio e a favor dos 

rebeldes e do fim dos conflitos. A UE vinha embargando os rebeldes sírios até 2013, quando decidiu 

baterias de mísseis para serem 

utilizadas pelas forças do regime. Apesar de não tomar nenhum posicionamento polêmico, um 

episódio em novembro de 2013 fez com que soldados irlandeses da ONU se vissem no meio de um 

que os obrigou a engajar em combate, alarmando o país a pedir 

que medidas para maior segurança das tropas das Nações Unidas na Síria fossem tomadas.  

A Irlanda tem tido uma representatividade significativa em doações governamentais feitas por 

ias de caridade irlandesas para os refugiados do conflito sírio. O ministro do Comércio e 

Desenvolvimento, Joe Costello, afirmou: “Esse financiamento vai permitir que Concern, Oxfam e 

cobertores para aqueles que 

siria-deixando-obama-

caught-in-cross-fire-incident-

Por Isabella Neumann 
 

Israel e Síria possuem historicamente uma disputa pela região fronteiriça de Golã, a qual gera 

conflitos entre ambos os países desde que Israel conquistou o controle sobre a maior parte da área. 

professora israelense da Universidade de TelAviv e também pesquisadora 

do Instituto para Estudos de Segurança Nacional (INSS), Benedetta Berti, “Israel adotou uma posição 

rebeldes seria vista negativamente pelos 

próprios revolucionários e porque não poderia adotar uma posição abertamente favorável em relação 

Entretanto, a posição do país vem mudando com o tempo. A princípio, o primeiro-ministro de 

pois afirmava que qualquer posição tomada seria vista de forma 

negativa. Todavia, com os incessantes ataques à população civil da Síria e inúmeros os massacres, 

Israel acabou por não considerar inteiramente que a troca de regime seria negativa à longo prazo. 

Embora tenha tentado se manter longe do conflito, Israel por vezes bombardeou a Síria em 

2013, alegando ataque preventivo contra supostos carregamentos de munição do grupo extremista 

ação ao controle internacional 

do armamento químico da Síria e ao apoio a uma ação militar internacional. "Nosso dedo deve estar a 



 

 

postos. O nosso é um dedo responsável que, se necessário, estará no gatilho", afirmou o primeiro

ministro. 

FONTE: 
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI6047893
Para+analista+Israel+mantem+afastamento
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130507
discurso-agressivo 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130908_siria_ira_eua_previa_jp_gf.shtml
 
27. ITÁLIA 

A Itália, país membro da União Europeia, demonstrou sua preocupação com os abusos 

praticados pelo governo sírio e com a possível utilização de armas químicas por parte do mesmo. A 

Ministra das Relações Exteriores, Emma Bonino, deixou clara a posição do governo ital

falta de expressão política no país sírio e a dura repressão por parte do Estado. Além disso, como 

membro da União Europeia, a Itália foi um dos países a participar de diversas sanções econômicas 

aplicadas ao governo de Bashar Al

Por outro lado, a Itália não demonstrou colaboração à iniciativa estadunidense de invasão ao 

território sírio. De acordo com Bonino, a intervenção por parte dos seus aliados internacionais 

principalmente Estados Unidos e França 

atitude.  

Terminadas as negociações a respeito das armas químicas, o governo italiano se prontificou a 

ajudar no transporte de 560 toneladas de armas pelo porto de 

armas seguiriam, a partir daí, para território marítimo internacional e foram destruídas pela Rússia e 

pelos Estados Unidos. A escolha do porto na Itália causou protestos pela equipe do porto responsável, 

uma vez que seria uma ação extremamente perigosa e que colocaria em risco a v

Apesar de tais protestos, o governo italiano continuou com seu compromisso em nome da colaboração 

internacional a fim de resolver o conflito pacificamente.

FONTE:  
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle
turn-conflict-global.ashx#axzz2qzMTbAeM
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304149404579324670785232180
http://rt.com/news/syria-chemical
http://www.thelocal.it/20130829/italy
http://www.presstv.ir/detail/2013/08/26/320614/italy
 
28. JAPÃO 

As relações diplomáticas entre Japão e Síria deram início nos anos de 1950 e, desde então, 

ambos os países têm mantido uma relação favoráv

para as Nações Unidas em busca de colaborar nas Colinas de Golã desde 1996, assim como tem 

colaborado com empréstimos e investimentos em projetos de construção. Além disso, o Japão tem 

 

postos. O nosso é um dedo responsável que, se necessário, estará no gatilho", afirmou o primeiro

http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI6047893-EI17594,00-
Para+analista+Israel+mantem+afastamento+estrategico+de+conflito+sirio.html
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130507-teera-repudia-ataque-israelense-siria

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130908_siria_ira_eua_previa_jp_gf.shtml

país membro da União Europeia, demonstrou sua preocupação com os abusos 

praticados pelo governo sírio e com a possível utilização de armas químicas por parte do mesmo. A 

Ministra das Relações Exteriores, Emma Bonino, deixou clara a posição do governo ital

falta de expressão política no país sírio e a dura repressão por parte do Estado. Além disso, como 

membro da União Europeia, a Itália foi um dos países a participar de diversas sanções econômicas 

aplicadas ao governo de Bashar Al-Assad.  

outro lado, a Itália não demonstrou colaboração à iniciativa estadunidense de invasão ao 

território sírio. De acordo com Bonino, a intervenção por parte dos seus aliados internacionais 

principalmente Estados Unidos e França - deveria ser cautelosamente repensado antes de qualquer 

Terminadas as negociações a respeito das armas químicas, o governo italiano se prontificou a 

ajudar no transporte de 560 toneladas de armas pelo porto de Gioia Tauro, no sudeste de Calabia. As 

daí, para território marítimo internacional e foram destruídas pela Rússia e 

pelos Estados Unidos. A escolha do porto na Itália causou protestos pela equipe do porto responsável, 

uma vez que seria uma ação extremamente perigosa e que colocaria em risco a v

Apesar de tais protestos, o governo italiano continuou com seu compromisso em nome da colaboração 

internacional a fim de resolver o conflito pacificamente. 

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-30/229353-italy-warns
global.ashx#axzz2qzMTbAeM 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304149404579324670785232180
chemical-weapons-italy-725/ 

http://www.thelocal.it/20130829/italy-takes-back-seat-on-syria 
http://www.presstv.ir/detail/2013/08/26/320614/italy-warns-against-attack-on-

As relações diplomáticas entre Japão e Síria deram início nos anos de 1950 e, desde então, 

ambos os países têm mantido uma relação favorável e estável. O Estado japonês tem enviado militares 

para as Nações Unidas em busca de colaborar nas Colinas de Golã desde 1996, assim como tem 

colaborado com empréstimos e investimentos em projetos de construção. Além disso, o Japão tem 
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postos. O nosso é um dedo responsável que, se necessário, estará no gatilho", afirmou o primeiro-
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Ministra das Relações Exteriores, Emma Bonino, deixou clara a posição do governo italiano contra a 

falta de expressão política no país sírio e a dura repressão por parte do Estado. Além disso, como 

membro da União Europeia, a Itália foi um dos países a participar de diversas sanções econômicas 

outro lado, a Itália não demonstrou colaboração à iniciativa estadunidense de invasão ao 

território sírio. De acordo com Bonino, a intervenção por parte dos seus aliados internacionais - 

epensado antes de qualquer 

Terminadas as negociações a respeito das armas químicas, o governo italiano se prontificou a 

, no sudeste de Calabia. As 

daí, para território marítimo internacional e foram destruídas pela Rússia e 

pelos Estados Unidos. A escolha do porto na Itália causou protestos pela equipe do porto responsável, 

uma vez que seria uma ação extremamente perigosa e que colocaria em risco a vida dos cidadãos. 

Apesar de tais protestos, o governo italiano continuou com seu compromisso em nome da colaboração 
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As relações diplomáticas entre Japão e Síria deram início nos anos de 1950 e, desde então, 

el e estável. O Estado japonês tem enviado militares 

para as Nações Unidas em busca de colaborar nas Colinas de Golã desde 1996, assim como tem 

colaborado com empréstimos e investimentos em projetos de construção. Além disso, o Japão tem 



 

 

demonstrado estar disposto a ajudar a Síria no conflito entre Israel e Palestinos, uma vez que parte do 

território sírio se encontra ocupado pelos israelenses.

 No começo de 2011, o Ministro das Relações Exteriores japonesas, Seiji

encontrou com o conselheiro po

aumento de suas relações bilaterais, principalmente no campo econômico e energético. Os dois países 

estariam dispostos a aumentar suas relações econômicas através de investimentos japoneses na

apoio político. 

Diante da problemática a respeito do possível uso de armas químicas contra a população síria 

pelo governo de Bashar Al-Assad, Shinzo Abe, primeiro

forças militares japonesas na eliminaçã

no leste asiático, o país também declarou ser

população síria contra abusos.

FONTE: 
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/25/national/japan
resolution-on-syria/#.UtwaXvRTuIU
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/syria/data.html
http://www.panorientnews.com/en/news.php?k=686
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29. JORDÂNIA 

 O Reino Hachemita da Jordânia encontra

geopolítico e de segurança da re

regionais (Síria, Iraque, Egito e Cisjordânia, por exemplo), a Jordân

no sentido de que pode ser afetada pelas controvérsias que se desenrolam ao redor de

entre os países vizinhos e os da região como um todo. 

A instabilidade mais recente na região do Oriente Médio, os confrontos internos na Síria, afeta 

diretamente a Jordânia, principalmente em relação ao fluxo de refugiados sírios para o se

em relação à própria segurança de sua fronteira ao norte, tendo em vista que os conflitos na Síria 

estenderam-se para o sul do país.

A Jordânia afirmou não ter intenção de participar de uma intervenção armada na Síria, como 

pretendia os Estados Unidos. Contudo, o país é forte aliado tanto dos EUA como da França e Reino 

Unido, e seu posicionamento converge com as potências ocidentais. Além disso, por mais que as 

autoridades jordanianas tenham afirmado não querer interferir nos assuntos int

Armadas foram postas em estado de alerta. O Estado da Jordânia está recebendo também reforços de 

contingente estadunidense, já que teme represálias por parte da Síria, devido

ocidente. O comandante de tropas de fronteira jordaniano, Hussein alZyoud, afirmou que "A Jordânia 

tem o direito de proteger suas fronteiras e tem uma aliança com amigos como os EUA, a quem 

explicamos os motivos para preparar nossa

 

disposto a ajudar a Síria no conflito entre Israel e Palestinos, uma vez que parte do 

território sírio se encontra ocupado pelos israelenses. 

No começo de 2011, o Ministro das Relações Exteriores japonesas, Seiji

encontrou com o conselheiro político de Bashar Al-Assad, e ambos enfatizaram a importância do 

aumento de suas relações bilaterais, principalmente no campo econômico e energético. Os dois países 

estariam dispostos a aumentar suas relações econômicas através de investimentos japoneses na

Diante da problemática a respeito do possível uso de armas químicas contra a população síria 

Assad, Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, declarou a colaboração das 

forças militares japonesas na eliminação das mesmas. Como um dos maiores aliados estadunidenses 

no leste asiático, o país também declarou ser favorável a uma possível invasão em busca de ajudar a 

população síria contra abusos. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/25/national/japan-france-agree-on-
syria/#.UtwaXvRTuIU 
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O Reino Hachemita da Jordânia encontra-se em um território que apresenta tensões no âmbito 

geopolítico e de segurança da região. Rodeada por Estados que atravessam diversas tensões internas e 

regionais (Síria, Iraque, Egito e Cisjordânia, por exemplo), a Jordânia vê-se em uma posição delicada

no sentido de que pode ser afetada pelas controvérsias que se desenrolam ao redor de

entre os países vizinhos e os da região como um todo.  

A instabilidade mais recente na região do Oriente Médio, os confrontos internos na Síria, afeta 

diretamente a Jordânia, principalmente em relação ao fluxo de refugiados sírios para o se

em relação à própria segurança de sua fronteira ao norte, tendo em vista que os conflitos na Síria 

se para o sul do país. 

A Jordânia afirmou não ter intenção de participar de uma intervenção armada na Síria, como 

dos Unidos. Contudo, o país é forte aliado tanto dos EUA como da França e Reino 

Unido, e seu posicionamento converge com as potências ocidentais. Além disso, por mais que as 

autoridades jordanianas tenham afirmado não querer interferir nos assuntos int

s foram postas em estado de alerta. O Estado da Jordânia está recebendo também reforços de 

contingente estadunidense, já que teme represálias por parte da Síria, devido a

ocidente. O comandante de tropas de fronteira jordaniano, Hussein alZyoud, afirmou que "A Jordânia 

tem o direito de proteger suas fronteiras e tem uma aliança com amigos como os EUA, a quem 

explicamos os motivos para preparar nossa própria defesa. O equipamento americano não está aqui 
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se em um território que apresenta tensões no âmbito 

gião. Rodeada por Estados que atravessam diversas tensões internas e 

se em uma posição delicada, 

no sentido de que pode ser afetada pelas controvérsias que se desenrolam ao redor de seu território 

A instabilidade mais recente na região do Oriente Médio, os confrontos internos na Síria, afeta 

diretamente a Jordânia, principalmente em relação ao fluxo de refugiados sírios para o seu território e 

em relação à própria segurança de sua fronteira ao norte, tendo em vista que os conflitos na Síria 

A Jordânia afirmou não ter intenção de participar de uma intervenção armada na Síria, como 

dos Unidos. Contudo, o país é forte aliado tanto dos EUA como da França e Reino 

Unido, e seu posicionamento converge com as potências ocidentais. Além disso, por mais que as 

autoridades jordanianas tenham afirmado não querer interferir nos assuntos internos da Síria, as Forças 

s foram postas em estado de alerta. O Estado da Jordânia está recebendo também reforços de 

a sua forte ligação com o 

ocidente. O comandante de tropas de fronteira jordaniano, Hussein alZyoud, afirmou que "A Jordânia 

tem o direito de proteger suas fronteiras e tem uma aliança com amigos como os EUA, a quem 

própria defesa. O equipamento americano não está aqui 



 

 

para o ataque, senão para uma possível defesa”. 

Em suma, as tensões crescentes na Síria afetam e preocupam a Jordânia no que diz respeito à 

sua segurança e proteção de seus civis e refugiados. Isso in

no sentido de se proteger com auxílio de forças provindas de seus aliados e faz com que o país anseie 

por uma solução urgente dos conflitos internos da Síria.

FONTE: 
http://oglobo.globo.com/mundo/jordania
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30. LÍBIA 

Assim como a Síria, a Líbia sofreu em seu território com os diversos conflitos e levantes 

contra a opressão de um governo violento. Os dois países apresentam essa similaridade no contexto 

contemporâneo em relação à insatisfação e revolta de seus cidadãos com os regimes n

debates da comunidade internacional, temeu

ocorreu na Líbia; o que de fato se confirmou pelo decorrer de acontecimentos no país sírio 

ainda mais devastadores, inclusive. 

Definitivamente, a morte do ditador líbio em 2011, Muamar

incentivo, no âmbito regional, para oposicionistas se levantarem contra os governos opressores. Tendo 

isso em vista isso, a Líbia entrou como um participante ativo no debate so

sírio. Em 2012, as autoridades líbias expulsaram a missão diplomática síria de seu território. O 

ministro de Negócios Estrangeiros da Líbia afirmou que isso se deu pelo fato de que seu governo se 

identifica com o sofrimento do p

povo da Líbia “triunfou contra a tirania e a ditadura” de Khadafi. A partir disso, a Líbia juntou

diversos países que estavam a romper suas relações diplomáticas com a Síria, princip

aliados e membros da União Europeia.

No entanto, com o prolongamento das tensões e da crise na Síria em 2013, e ainda pela 

suspeita do uso de armas químicas por parte do regime de Al

apoiado por seus aliados ocidentais 

guerra ao Estado sírio, fato que fez com que a Líbia recuasse em seu posicionamento pró

juntamente com a Liga Árabe, contra tal ação por parte do ocidente. Apesar disso

condena o uso de armas químicas e acredita que uma intervenção legítima teria de passar, 

primeiramente, pelo Conselho de Segurança da ONU, já que o uso da força fora desses parâmetros vai 

contra os princípios do direito internacional.

 
FONTE: 
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para o ataque, senão para uma possível defesa”.  

Em suma, as tensões crescentes na Síria afetam e preocupam a Jordânia no que diz respeito à 

sua segurança e proteção de seus civis e refugiados. Isso influencia fortemente as tomadas de decisão 

no sentido de se proteger com auxílio de forças provindas de seus aliados e faz com que o país anseie 

por uma solução urgente dos conflitos internos da Síria. 
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ria, a Líbia sofreu em seu território com os diversos conflitos e levantes 

contra a opressão de um governo violento. Os dois países apresentam essa similaridade no contexto 

contemporâneo em relação à insatisfação e revolta de seus cidadãos com os regimes n

debates da comunidade internacional, temeu-se que a Síria viesse a se tornar a repetição do que 

ocorreu na Líbia; o que de fato se confirmou pelo decorrer de acontecimentos no país sírio 

ainda mais devastadores, inclusive.  

ivamente, a morte do ditador líbio em 2011, Muamar Khadafi, pode ter servido de 

incentivo, no âmbito regional, para oposicionistas se levantarem contra os governos opressores. Tendo 

isso em vista isso, a Líbia entrou como um participante ativo no debate sobre a intervenção no Estado 

sírio. Em 2012, as autoridades líbias expulsaram a missão diplomática síria de seu território. O 

ministro de Negócios Estrangeiros da Líbia afirmou que isso se deu pelo fato de que seu governo se 

identifica com o sofrimento do povo sírio em relação à opressão do governo vigente, já que o próprio 

povo da Líbia “triunfou contra a tirania e a ditadura” de Khadafi. A partir disso, a Líbia juntou

diversos países que estavam a romper suas relações diplomáticas com a Síria, princip

aliados e membros da União Europeia. 

No entanto, com o prolongamento das tensões e da crise na Síria em 2013, e ainda pela 

suspeita do uso de armas químicas por parte do regime de Al-Assad contra civis, os Estados Unidos, 

ados ocidentais - principalmente França e Reino Unido 

guerra ao Estado sírio, fato que fez com que a Líbia recuasse em seu posicionamento pró

juntamente com a Liga Árabe, contra tal ação por parte do ocidente. Apesar disso

condena o uso de armas químicas e acredita que uma intervenção legítima teria de passar, 

primeiramente, pelo Conselho de Segurança da ONU, já que o uso da força fora desses parâmetros vai 

contra os princípios do direito internacional. 
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31. LITUÂNIA 

 A Lituânia condena fortemente as violações de direitos humanos que tomam espaço cada vez 

mais amplo nos conflitos internos no território sírio. Em discurso no debate do Conselho de Segurança 

da ONU em relação à situação na Síria, o embaixador Raimonda

conflitos e demonstrou extrema preocupação com os milhares de civis que sofrem com os violentos 

atos de repressão, e pediu para que as autoridades sírias garantissem a proteçã

dos ataques de armas químicas.

 O governo da Lituânia entende que atrasos desnecessários devem ser evitados em relação à 

remoção das armas químicas do terri

um progresso no sentido de ações humanitárias que mi

cometidas contra a população. A Lituânia expressa seu apoio às negociações de paz e acredita que 

uma transição política na Síria é um caminho para que a solução das divergên

FONTE: 
http://www.urm.lt/en/news/lithuanian
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle
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discutir-crise-na-siria 
 
32. LUXEMBURGO  

Luxemburgo, como um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, mostra

bastante ativo dentro das Nações Unidas quanto à questão da Síria. O Ministro de Relações Exteriores 

do país, em seu discurso na Assembleia Geral, pediu aos outros Estados membros assistência imediata 

a região, visto que esta, dentro das leis internacionais humanitárias, te

que devido às violações extremas dos direitos humanos, crimes de guerra e contra a humanidade a 

situação da Síria deve ser levada ao Tribunal Penal Internacional.

No último ano o país ofereceu uma ajuda financeira a Síria d

humanitários, também se prontificou a receber 60 refugiados e, juntamente com Austrália e Jordânia 

liderou as discussões no Conselho de Segurança sobre a resolução que dá acesso rápido e seguro às 

agências humanitárias da ONU e suas parceiras aos locais onde a população civil se encontra cercada, 

visando acabar com a violência e bombardeios nessas áreas. 

Sobre as armas químicas, o país foi cauteloso quanto

confirmação da investigação feita 

Conselho de Segurança e então realizar alguma ação. Porém, permanece com a opinião que somente 

por vias políticas é possível alcançar uma paz sustentável na Síria.

 
FONTE : 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/07/internacional/1378540689.html 
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conflitos e demonstrou extrema preocupação com os milhares de civis que sofrem com os violentos 

atos de repressão, e pediu para que as autoridades sírias garantissem a proteçã

dos ataques de armas químicas. 
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Luxemburgo, como um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, mostra

tro das Nações Unidas quanto à questão da Síria. O Ministro de Relações Exteriores 

do país, em seu discurso na Assembleia Geral, pediu aos outros Estados membros assistência imediata 

a região, visto que esta, dentro das leis internacionais humanitárias, tem direito a tal. Ressalta também 

que devido às violações extremas dos direitos humanos, crimes de guerra e contra a humanidade a 

situação da Síria deve ser levada ao Tribunal Penal Internacional. 

No último ano o país ofereceu uma ajuda financeira a Síria de 7,6 milhões de euros para fins 

humanitários, também se prontificou a receber 60 refugiados e, juntamente com Austrália e Jordânia 

liderou as discussões no Conselho de Segurança sobre a resolução que dá acesso rápido e seguro às 

NU e suas parceiras aos locais onde a população civil se encontra cercada, 

visando acabar com a violência e bombardeios nessas áreas.  

Sobre as armas químicas, o país foi cauteloso quanto a sua posição, preferindo obter a 

confirmação da investigação feita pela ONU e após esta, levar o assunto para debate dentro do 

Conselho de Segurança e então realizar alguma ação. Porém, permanece com a opinião que somente 

por vias políticas é possível alcançar uma paz sustentável na Síria. 

lmundo/2013/09/07/internacional/1378540689.html  
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Por Larissa Kerber 
 

A Lituânia condena fortemente as violações de direitos humanos que tomam espaço cada vez 

mais amplo nos conflitos internos no território sírio. Em discurso no debate do Conselho de Segurança 

Murmokaitė clamou pelo cessar dos 

conflitos e demonstrou extrema preocupação com os milhares de civis que sofrem com os violentos 

atos de repressão, e pediu para que as autoridades sírias garantissem a proteção desses civis, vítimas 

O governo da Lituânia entende que atrasos desnecessários devem ser evitados em relação à 

ão necessários para que se permita 

tiguem as consequências das atrocidades 

cometidas contra a população. A Lituânia expressa seu apoio às negociações de paz e acredita que 

cias seja efetiva. 

syrian-crisis 
lithuania-barred-syrian-planes-

encontram-na-lituania-para-

Por Karoline Nunes 
 

Luxemburgo, como um dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, mostra-se 

tro das Nações Unidas quanto à questão da Síria. O Ministro de Relações Exteriores 

do país, em seu discurso na Assembleia Geral, pediu aos outros Estados membros assistência imediata 

m direito a tal. Ressalta também 

que devido às violações extremas dos direitos humanos, crimes de guerra e contra a humanidade a 

e 7,6 milhões de euros para fins 

humanitários, também se prontificou a receber 60 refugiados e, juntamente com Austrália e Jordânia 

liderou as discussões no Conselho de Segurança sobre a resolução que dá acesso rápido e seguro às 

NU e suas parceiras aos locais onde a população civil se encontra cercada, 

sua posição, preferindo obter a 

pela ONU e após esta, levar o assunto para debate dentro do 

Conselho de Segurança e então realizar alguma ação. Porém, permanece com a opinião que somente 

 



 

 

http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/68/LU_en.pdf
http://www.radiolatina.lu/index.php/noticias/noticias
60-sirios 
http://newyork-un.mae.lu/en/Ne
adopts-resolution-2139 
 
33. MALI  

 Inicialmente, após sua independência da França em 1960, o Mali seguiu uma política 

socialista e era ideologicamente alinhado com o bloc

a orientação da política externa malinesa tornou

um governo democrático, em 2002, as relações malinesas com o ocidente em geral e especificamente 

com os Estados Unidos melhoraram significativamente. As relações Mali 

Departamento de Estados dos Estados Unidos como “Excele

 O Mali é ativo e participa de inúmeras organizações regionais, como

exemplo. Trabalhar no sentido de controlar e resolver conflitos regionais como os da Cost

Marfim, Libéria e Serra Leoa, é um dos objetivos da política externa do Mali.  

 A República do Mali sente

Estados vizinhos, tornando sua relação com estes muitas vezes desconfortável. Nas fronteiras do Norte 

há maior insegurança, devido ao banditismo e ao terrorismo, questões preocupantes nas relações 

regionais malinesas. 

 Mesmo sendo membro de inúmeras organizações internacionais, devido à sua crise interna, 

deflagrada em 2012 após o golpe de Estado dos tuaregues, o Mali

internacionais desde então. Contando com ajuda francesa para conter os rebeldes que chegaram a 

proclamar a independência de um novo país, na região norte do Mali, os malineses estiveram mais 

preocupados com suas questões inter

violações de direitos humanos na Síria.

 O que se espera de um país que vivenciou um golpe de Estado por p

população é que ele não apoie qualquer tipo de levante popula

Países que sofrem atentados separatistas tendem a adotar políticas externas que defendem como fim 

maior a legitimação do poder Estatal.

FONTE: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Mali
 
 
 
34. MAURITÂNIA 

A Mauritânia, frente a Assembleia Geral das Nações Unidas, pede por uma solução prática e 

rápida para a situação síria, feita de acordo com as decisões da ONU, visando preservar a integridade 

do território do Estado e a segurança de sua p

 

http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/68/LU_en.pdf 
http://www.radiolatina.lu/index.php/noticias/noticias-luxemburgo/item/6659-luxemburgo

un.mae.lu/en/News/Syria-humanitarian-situation-The-Security-

Inicialmente, após sua independência da França em 1960, o Mali seguiu uma política 

socialista e era ideologicamente alinhado com o bloco comunista. No entanto, com o passar do tempo, 

a orientação da política externa malinesa tornou-se pragmática e pró-ocidental. Desde a insti

um governo democrático, em 2002, as relações malinesas com o ocidente em geral e especificamente 

com os Estados Unidos melhoraram significativamente. As relações Mali - EUA são definidas pelo 

Departamento de Estados dos Estados Unidos como “Excelentes e crescentes”.  

O Mali é ativo e participa de inúmeras organizações regionais, como

exemplo. Trabalhar no sentido de controlar e resolver conflitos regionais como os da Cost

, é um dos objetivos da política externa do Mali.  

A República do Mali sente-se ameaçada pelo potencial de transbordamento de conflitos dos 

Estados vizinhos, tornando sua relação com estes muitas vezes desconfortável. Nas fronteiras do Norte 

egurança, devido ao banditismo e ao terrorismo, questões preocupantes nas relações 

Mesmo sendo membro de inúmeras organizações internacionais, devido à sua crise interna, 

deflagrada em 2012 após o golpe de Estado dos tuaregues, o Mali não tomou parte em conflitos 

internacionais desde então. Contando com ajuda francesa para conter os rebeldes que chegaram a 

proclamar a independência de um novo país, na região norte do Mali, os malineses estiveram mais 

preocupados com suas questões internas do que com assuntos internacionais, como

violações de direitos humanos na Síria. 

O que se espera de um país que vivenciou um golpe de Estado por parte de uma parcela

população é que ele não apoie qualquer tipo de levante populacional, seja ele pelo motivo que for. 

Países que sofrem atentados separatistas tendem a adotar políticas externas que defendem como fim 

maior a legitimação do poder Estatal. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Mali 

A Mauritânia, frente a Assembleia Geral das Nações Unidas, pede por uma solução prática e 

rápida para a situação síria, feita de acordo com as decisões da ONU, visando preservar a integridade 

do território do Estado e a segurança de sua população. O presidente do país fez uma visita à Síria e se 

64 

luxemburgo-vai-acolher-

-Council-unanimously-

Por Fernando Viotti 
 

Inicialmente, após sua independência da França em 1960, o Mali seguiu uma política 

o comunista. No entanto, com o passar do tempo, 

ocidental. Desde a instituição de 

um governo democrático, em 2002, as relações malinesas com o ocidente em geral e especificamente 

EUA são definidas pelo 

ntes e crescentes”.   

O Mali é ativo e participa de inúmeras organizações regionais, como a União Africana, por 

exemplo. Trabalhar no sentido de controlar e resolver conflitos regionais como os da Costa do 

, é um dos objetivos da política externa do Mali.   

se ameaçada pelo potencial de transbordamento de conflitos dos 

Estados vizinhos, tornando sua relação com estes muitas vezes desconfortável. Nas fronteiras do Norte 

egurança, devido ao banditismo e ao terrorismo, questões preocupantes nas relações 

Mesmo sendo membro de inúmeras organizações internacionais, devido à sua crise interna, 

não tomou parte em conflitos 

internacionais desde então. Contando com ajuda francesa para conter os rebeldes que chegaram a 

proclamar a independência de um novo país, na região norte do Mali, os malineses estiveram mais 

nas do que com assuntos internacionais, como, por exemplo, as 

arte de uma parcela de sua 

cional, seja ele pelo motivo que for. 

Países que sofrem atentados separatistas tendem a adotar políticas externas que defendem como fim 

Por Karoline Nunes 
 

A Mauritânia, frente a Assembleia Geral das Nações Unidas, pede por uma solução prática e 

rápida para a situação síria, feita de acordo com as decisões da ONU, visando preservar a integridade 

opulação. O presidente do país fez uma visita à Síria e se 



 

 

mostrou solidário ao governo de Bashar Al

Apesar da distância entre os países, a Mauritânia recebe também refugiados do conflito na 

Síria, mesmo que em um número relativamente pequeno quando comparado a países como Líbano, 

Turquia, Iraque e Jordânia, foi necessária a construção de um acampamento, visto a dificuldade de 

encontrar alojamento no país.

FONTE: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia
refugiados-sirios-llegados-pais
http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/68/MR_fr.pdf
 
35. MÉXICO 

 
O Estado mexicano, nas suas relações internacionais, afirma a 

internacional humanitário, da prevalência dos princípios da Carta das Nações Unidas na solução dos 

conflitos internacionais. Aliado a isso, o México tem tradição na promoção do desarmamento e na 

proibição de armas de destruição em ma

protocolos de proibição do uso dessas armas, além de já ter tido cinco juízes mexicanos na Corte 

Internacional de Justiça o que reforça a condição mexicana de repúdio à violência contra a população 

civil na Síria. 

 A solução para o conflito, segundo a ótica mexicana, é política e deve se dar de forma 

pacífica. O governo do México procura e articula consulta com outros países para ações conjuntas em 

fóruns multilaterais apropriados para aumentar a pre

disso, o México reitera apoio às mediações, negociações e bons ofícios realizados pela ONU e pela 

Liga Árabe. 

 Os ataques realizados na Síria são condenados pelo governo mexicano. Em adição, o Estado 

mexicano não apoia uma intervenção militar unilateral na Síria e o chanceler mexicano, José Antonio 

Meade, solicitou que o Conselho de Segurança da ONU defina os rumos e s

FONTES: 
http://mexidata.info/id3710.html
http://www.sre.gob.mx/en/index.php/archived
recent-events-in-syria 
http://www.sre.gob.mx/en/index.php/archived
community-in-condemning-the
http://www.eluniversal.com.mx/nacion
948616.html 
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=36983
 
36. NÍGER 

A República do Níger busca uma política externa moderada e mantém 

o Ocidente e com o mundo islâmico.  Membro das Nações Unidas e de suas agências especializadas, o 

Níger já foi membro eletivo até mesmo do Conselho de Segurança, tendo seu mandato de 1980 a 

 

mostrou solidário ao governo de Bashar Al-Assad e suas decisões quanto ao conflito.

Apesar da distância entre os países, a Mauritânia recebe também refugiados do conflito na 

número relativamente pequeno quando comparado a países como Líbano, 

Turquia, Iraque e Jordânia, foi necessária a construção de um acampamento, visto a dificuldade de 

 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mauritania-abre-primer-campamento
pais-20131217031904.htm 

http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/68/MR_fr.pdf 

O Estado mexicano, nas suas relações internacionais, afirma a 

internacional humanitário, da prevalência dos princípios da Carta das Nações Unidas na solução dos 

conflitos internacionais. Aliado a isso, o México tem tradição na promoção do desarmamento e na 

proibição de armas de destruição em massa, fato que fez deste país um importante negociador nos 

protocolos de proibição do uso dessas armas, além de já ter tido cinco juízes mexicanos na Corte 

Internacional de Justiça o que reforça a condição mexicana de repúdio à violência contra a população 

A solução para o conflito, segundo a ótica mexicana, é política e deve se dar de forma 

pacífica. O governo do México procura e articula consulta com outros países para ações conjuntas em 

fóruns multilaterais apropriados para aumentar a pressão às partes envolvidas no conflito sírio. Além 

disso, o México reitera apoio às mediações, negociações e bons ofícios realizados pela ONU e pela 

Os ataques realizados na Síria são condenados pelo governo mexicano. Em adição, o Estado 

uma intervenção militar unilateral na Síria e o chanceler mexicano, José Antonio 

Meade, solicitou que o Conselho de Segurança da ONU defina os rumos e soluções para conflito

http://mexidata.info/id3710.html 
http://www.sre.gob.mx/en/index.php/archived-press-releases/2100-mexicos-position

http://www.sre.gob.mx/en/index.php/archived-press-releases/1547-mexico-joins
the-violence-in-syria 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/ataque-siria-meade-secretario

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=36983 

A República do Níger busca uma política externa moderada e mantém 

o Ocidente e com o mundo islâmico.  Membro das Nações Unidas e de suas agências especializadas, o 

Níger já foi membro eletivo até mesmo do Conselho de Segurança, tendo seu mandato de 1980 a 
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Assad e suas decisões quanto ao conflito. 

Apesar da distância entre os países, a Mauritânia recebe também refugiados do conflito na 

número relativamente pequeno quando comparado a países como Líbano, 

Turquia, Iraque e Jordânia, foi necessária a construção de um acampamento, visto a dificuldade de 

campamento-acoger-

Por Tiago Tasca 

O Estado mexicano, nas suas relações internacionais, afirma a prevalência do direito 

internacional humanitário, da prevalência dos princípios da Carta das Nações Unidas na solução dos 

conflitos internacionais. Aliado a isso, o México tem tradição na promoção do desarmamento e na 

ssa, fato que fez deste país um importante negociador nos 

protocolos de proibição do uso dessas armas, além de já ter tido cinco juízes mexicanos na Corte 

Internacional de Justiça o que reforça a condição mexicana de repúdio à violência contra a população 

A solução para o conflito, segundo a ótica mexicana, é política e deve se dar de forma 

pacífica. O governo do México procura e articula consulta com outros países para ações conjuntas em 

ssão às partes envolvidas no conflito sírio. Além 

disso, o México reitera apoio às mediações, negociações e bons ofícios realizados pela ONU e pela 

Os ataques realizados na Síria são condenados pelo governo mexicano. Em adição, o Estado 

uma intervenção militar unilateral na Síria e o chanceler mexicano, José Antonio 

oluções para conflito. 

position-regarding-the-

joins-the-international-

secretario-cancilleria-onu-

Por Fernando Viotti 
 

A República do Níger busca uma política externa moderada e mantém relações amistosas com 

o Ocidente e com o mundo islâmico.  Membro das Nações Unidas e de suas agências especializadas, o 

Níger já foi membro eletivo até mesmo do Conselho de Segurança, tendo seu mandato de 1980 a 



 

 

1981. Níger mantém uma relação especial com

com seus vizinhos da África Ocidental.

 Níger é também membro

Ocidental, além de pertencer à Comunidade Econômica da África Ocidental, ao Movime

Alinhado e à Organização da Cooperação Islâmica.

 As regiões mais ocidentais do Níger são unidas com regiões contíguas do Mali e Burkina Faso 

sob a Autoridade Liptako-Gourma. A disputa de fronteira com Benin, herdada da época colonial e 

relativa à região da Ilha Lete, no rio Níger, foi finalmente resolvida pelo Corte Internacional de 

Justiça, em 2005, com vitória do Níger.

 Com relação aos conflitos instaurados na Primavera Árabe, o Níger não fez pronunciamentos 

específicos quanto à situação na síri

gerou a deposição de Muammar

presidente líbio, Saadi Gaddafi, que foi comandante das forças especiais líbias. Recentemente, em 06 

de março de 2014, Saadi foi entregue às autoridades da Líbia, as quais agradeceram a cooperação do 

presidente nigerino, Mahama

acusado de acordo com os princípios da justiça e das medidas

dos detidos”.  

FONTE: 
http://noticias.uol.com.br/ultimas
muammar-kadafi-a-libia.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Niger
 
37. PAÍSES BAIXOS 

Os países Baixos possuem uma relação oficial de mais de 400 anos com a Síria. Acrescido a 

isso, existem vários investimentos de empresas Holandesas no país, como a Multinacional Shell, que 

fechou contrato de exploração do petróleo e gás do país do 

O Ministro das Relações exteriores dos Países Baixos, no início do conflito Sírio em 2011, 

deu declarações afirmando que Bassar

Ministro, de igual maneira, também afirmou ser dever d

Além disso, um enviado Sírio chegou a ser declarado 

expulsão não tenha sido efetivada por motivos diversos, seguindo a onda de cortes de relações 

diplomáticas que ocorreram pelo mundo em Maio de 2012. 

Também em 2012, a Holanda expôs sua opinião de que uma intervenção seria “interessante”, 

porém não uma militar e que o momento ainda não seria oportuno; sendo que a comunidade 

internacional teria opções mais viáveis. 

Os Países Baixos vêm usando de meios diplomáticos para que o conflito seja mitigado; por 

                                                          
8 Na diplomacia, é assim denominado
permitida pelo governo do país. 

 

1981. Níger mantém uma relação especial com as ex-colônias francesas e goza de relações próximas 

com seus vizinhos da África Ocidental. 

Níger é também membro-fundador da União Africana e da União Monetária da África 

Ocidental, além de pertencer à Comunidade Econômica da África Ocidental, ao Movime

Alinhado e à Organização da Cooperação Islâmica. 

As regiões mais ocidentais do Níger são unidas com regiões contíguas do Mali e Burkina Faso 

Gourma. A disputa de fronteira com Benin, herdada da época colonial e 

região da Ilha Lete, no rio Níger, foi finalmente resolvida pelo Corte Internacional de 

Justiça, em 2005, com vitória do Níger. 

Com relação aos conflitos instaurados na Primavera Árabe, o Níger não fez pronunciamentos 

específicos quanto à situação na síria. No entanto, com relação ao conflito deflagrado na Líbia que 

gerou a deposição de Muammar Gaddafi, o Níger foi local de refúgio do terceiro filho do ex

Gaddafi, que foi comandante das forças especiais líbias. Recentemente, em 06 

e março de 2014, Saadi foi entregue às autoridades da Líbia, as quais agradeceram a cooperação do 

presidente nigerino, Mahama duIsufu, e de outras autoridades desse país e prometeram:

acusado de acordo com os princípios da justiça e das medidas internacionais que regem o tratamento 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2014/03/06/niger-entrega-saadi-
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Niger 

Os países Baixos possuem uma relação oficial de mais de 400 anos com a Síria. Acrescido a 

isso, existem vários investimentos de empresas Holandesas no país, como a Multinacional Shell, que 

fechou contrato de exploração do petróleo e gás do país do Oriente Médio. 

O Ministro das Relações exteriores dos Países Baixos, no início do conflito Sírio em 2011, 

deu declarações afirmando que Bassar Al-Assad tinha perdido sua legitimidade como governante. O 

Ministro, de igual maneira, também afirmou ser dever da comunidade internacional tomar uma atitud

Além disso, um enviado Sírio chegou a ser declarado persona non grata
8 pelo Estado, mesmo que sua 

expulsão não tenha sido efetivada por motivos diversos, seguindo a onda de cortes de relações 

correram pelo mundo em Maio de 2012.  

Também em 2012, a Holanda expôs sua opinião de que uma intervenção seria “interessante”, 

porém não uma militar e que o momento ainda não seria oportuno; sendo que a comunidade 

internacional teria opções mais viáveis.  

Os Países Baixos vêm usando de meios diplomáticos para que o conflito seja mitigado; por 

                   

denominado o estrangeiro cuja entrada ou permanência em determinado território não 
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colônias francesas e goza de relações próximas 

fundador da União Africana e da União Monetária da África 

Ocidental, além de pertencer à Comunidade Econômica da África Ocidental, ao Movimento Não-

As regiões mais ocidentais do Níger são unidas com regiões contíguas do Mali e Burkina Faso 

Gourma. A disputa de fronteira com Benin, herdada da época colonial e 

região da Ilha Lete, no rio Níger, foi finalmente resolvida pelo Corte Internacional de 

Com relação aos conflitos instaurados na Primavera Árabe, o Níger não fez pronunciamentos 

a. No entanto, com relação ao conflito deflagrado na Líbia que 

Gaddafi, o Níger foi local de refúgio do terceiro filho do ex-

Gaddafi, que foi comandante das forças especiais líbias. Recentemente, em 06 

e março de 2014, Saadi foi entregue às autoridades da Líbia, as quais agradeceram a cooperação do 

ridades desse país e prometeram: “trataremos 

internacionais que regem o tratamento 

-kadafi-filho-do-ditador-

Por Julia França 
 

Os países Baixos possuem uma relação oficial de mais de 400 anos com a Síria. Acrescido a 

isso, existem vários investimentos de empresas Holandesas no país, como a Multinacional Shell, que 

O Ministro das Relações exteriores dos Países Baixos, no início do conflito Sírio em 2011, 

Assad tinha perdido sua legitimidade como governante. O 

a comunidade internacional tomar uma atitude. 

pelo Estado, mesmo que sua 

expulsão não tenha sido efetivada por motivos diversos, seguindo a onda de cortes de relações 

Também em 2012, a Holanda expôs sua opinião de que uma intervenção seria “interessante”, 

porém não uma militar e que o momento ainda não seria oportuno; sendo que a comunidade 

Os Países Baixos vêm usando de meios diplomáticos para que o conflito seja mitigado; por 

cia em determinado território não é 



 

 

exemplo: fez lobby para uma resolução passasse pel

resignação de Assad-; manteve canais diplomáticos abertos por um extenso pe

abra espaço para um diálogo, para que se ache uma solução mais pacífica; inclui

em suas ações um encontro com o líder da oposição Síria;  provisões financeiros para os rebeldes; e foi 

anfitrião de encontro dos “Friends

contra o regime Sírio de Assad.

FONTE:  
http://www.theguardian.com/world/2012/may/29/syria
http://www.rnw.nl/english/article/dutch
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/03/dutch_foreign_minister_opposes.php
http://www.government.nl/news/2012/07/20/netherlands
 
38. POLÔNIA 

A Polônia é membro da União Europeia e, como tal, costuma adotar posições similares ao 

bloco. A União Europeia vem aplicando sanções contra a Síria para pressionar o país a por fim no 

conflito. E oferece apoio ao novo enviado da ONU e da Liga Árabe para me

O ministro das relações exteriores polonês, Radoslaw

da posição da Polônia quanto à resolu

totalmente a posição da Rússia e dos Estados

"Nós não podemos mais resolver esses conflitos entrando em guerras no Oriente Médio que 

não nos podemos permitir financeiramente. Portanto, precisamos de soluções mais imaginativas, e 

precisamos, por exemplo, na Síria, reunir juntos à mesa de negociações todos aqueles que têm 

influência sobre os acontecimentos."

O plano de colocar as armas químicas síria

Polônia, que o sugeriu à Rússia e aos Estados Unidos.

única viável para o fim do conflito.

FONTE:  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10301640/Syria
minister-takes-credit-for-chemical
http://portuguese.ruvr.ru/2013_11_19/ministro
8226/ 
 
39. PORTUGAL 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português corrobora a proposta de supervisão 

internacional das armas químicas da Síria como sen

Além disso, o MNE alerta para a inação do Conselho de Segurança a qual, nos últimos dois anos 

”levou a exacerbar um conflito que causou uma tragédia humanitária de maiores proporções”. 

Outrossim, o Ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Portas, questionou “quantas 

 

exemplo: fez lobby para uma resolução passasse pelo Conselho de Segurança 

; manteve canais diplomáticos abertos por um extenso pe

abra espaço para um diálogo, para que se ache uma solução mais pacífica; inclui

em suas ações um encontro com o líder da oposição Síria;  provisões financeiros para os rebeldes; e foi 

riends of Syria”, países com linhas de pensamento semelhantes que são 

contra o regime Sírio de Assad. 

http://www.theguardian.com/world/2012/may/29/syria-diplomat-expel-us-houla
http://www.rnw.nl/english/article/dutch-intervention-syria-pros-and-cons 
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/03/dutch_foreign_minister_opposes.php
http://www.government.nl/news/2012/07/20/netherlands-to-host-international-

A Polônia é membro da União Europeia e, como tal, costuma adotar posições similares ao 

bloco. A União Europeia vem aplicando sanções contra a Síria para pressionar o país a por fim no 

conflito. E oferece apoio ao novo enviado da ONU e da Liga Árabe para mediação do conflito. 

O ministro das relações exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, falou à Voz da Rússia 

da posição da Polônia quanto à resolução de problemas internacionais. O ministro afirmou que apoia 

totalmente a posição da Rússia e dos Estados Unidos na resolução desse conflito por meios pacíficos:

"Nós não podemos mais resolver esses conflitos entrando em guerras no Oriente Médio que 

não nos podemos permitir financeiramente. Portanto, precisamos de soluções mais imaginativas, e 

exemplo, na Síria, reunir juntos à mesa de negociações todos aqueles que têm 

influência sobre os acontecimentos." 

O plano de colocar as armas químicas sírias sob controle internacional

Polônia, que o sugeriu à Rússia e aos Estados Unidos. O país acredita que uma resolução pacífica é a 

única viável para o fim do conflito. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10301640/Syria
chemical-weapons-plan.html 

r.ru/2013_11_19/ministro-sikorski-polonia-tem-por-que-pedir

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português corrobora a proposta de supervisão 

internacional das armas químicas da Síria como sendo um dos eixos da solução da crise neste país. 

Além disso, o MNE alerta para a inação do Conselho de Segurança a qual, nos últimos dois anos 

”levou a exacerbar um conflito que causou uma tragédia humanitária de maiores proporções”. 

as Relações Exteriores de Portugal, Paulo Portas, questionou “quantas 
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o Conselho de Segurança – nela pedia-se a 

; manteve canais diplomáticos abertos por um extenso período e pediu que a Síria 

abra espaço para um diálogo, para que se ache uma solução mais pacífica; inclui-se da mesma forma 

em suas ações um encontro com o líder da oposição Síria;  provisões financeiros para os rebeldes; e foi 

Syria”, países com linhas de pensamento semelhantes que são 

houla-massacre 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/03/dutch_foreign_minister_opposes.php 
-talks-on-syria.html 

Por Vitor Esmanhoto 
 

A Polônia é membro da União Europeia e, como tal, costuma adotar posições similares ao 

bloco. A União Europeia vem aplicando sanções contra a Síria para pressionar o país a por fim no 

diação do conflito.  

Sikorski, falou à Voz da Rússia acerda 

. O ministro afirmou que apoia 

Unidos na resolução desse conflito por meios pacíficos: 

"Nós não podemos mais resolver esses conflitos entrando em guerras no Oriente Médio que 

não nos podemos permitir financeiramente. Portanto, precisamos de soluções mais imaginativas, e 

exemplo, na Síria, reunir juntos à mesa de negociações todos aqueles que têm 

sob controle internacional, foi creditado à 

O país acredita que uma resolução pacífica é a 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10301640/Syria-Polish-foreign-

pedir-desculpas-a-russia-

Por Tiago Tasca 
 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português corrobora a proposta de supervisão 

do um dos eixos da solução da crise neste país. 

Além disso, o MNE alerta para a inação do Conselho de Segurança a qual, nos últimos dois anos 

”levou a exacerbar um conflito que causou uma tragédia humanitária de maiores proporções”. 

as Relações Exteriores de Portugal, Paulo Portas, questionou “quantas 



 

 

milhares de mortes mais vão acontecer para que o Conselho de Segurança reconheça suas 

responsabilidades?”. 

 O mesmo órgão português sublinha que visa à continuação de condições geradoras

consenso o qual permita uma solução num quadro multilateral dentro da ONU a fim de alcançar uma 

forma duradoura de paz na Síria. O esforço português frente à crise mostrou

expulsão do embaixador sírio de Lisboa, logo após o massacre em Ho

comprometimento da Síria frente aos planos de paz da ONU no Estado sírio.

 Ademais, Portugal votou favoravelmente ao projeto de resolução para colocar fim à violência 

na Síria, uma vez que o governo português considera 

difícil e, por isso, “considera crucial que o Conselho de Segurança assuma sua responsabilidade de 

manter a paz e segurança internacionais tomando uma ação decisiva na resolução da crise“. Portugal, 

no que tange à crise síria, preza pelo fim da violência, pleno acesso da ajuda humanitária aos sírios e 

pelo estabelecimento de um processo político inclusivo na Síria.

FONTE: 
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=26&did=121573
http://www.tsf.pt/PaginaInicial
http://portuguese-american-journal.com/opinion
http://news.xinhuanet.com/english/world/2012
 
40. REINO UNIDO 

 
Pautada a sua atuação no conflito sírio na Carta das Nações Unidas, o Reino Unido procura a 

solução junto ao Conselho de Segurança da ONU para que se forneça ajuda humanitária e que se finde 

o sofrimento de civis, sendo que a única atuação militar julgada legal seria a 

sob o escopo da ONU. Ao contrário do Estado francês, o Reino Unido vetou no seu parlamento uma 

intervenção militar na Síria. Ademais, o Reino Unido defende o uso de mecanismos para salvar os 

civis das armas químicas ao prevenir o us

Internacional. 

 William Hague, Secretário das Relações Exteriores britânico, reforça o apoio à Coalizão 

Nacional síria deixando claro que a única forma para acabar com o conflito é através de um 

político em que se possa assegurar que Bashar al

Outrossim, há uma colaboração de navios britânicos na retirada do estoque químico da Síria além do 

compromisso de ajuda de 100 milhões de libras p

recentemente houve a retirada da ajuda de munição britânica ao Exército Sírio Livre após a tomada de 

uma região pelo Exército controlada por uma Frente Islâmica

FONTE: 
https://www.gov.uk/government/publica
legal-position/chemical-weapon
https://www.gov.uk/government/news/britain
other-countries-to-step-up 
http://www.voltairenet.org/article181549.html

 

milhares de mortes mais vão acontecer para que o Conselho de Segurança reconheça suas 

O mesmo órgão português sublinha que visa à continuação de condições geradoras

consenso o qual permita uma solução num quadro multilateral dentro da ONU a fim de alcançar uma 

forma duradoura de paz na Síria. O esforço português frente à crise mostrou

expulsão do embaixador sírio de Lisboa, logo após o massacre em Houla, sob a justificativa da falta de 

comprometimento da Síria frente aos planos de paz da ONU no Estado sírio. 

Ademais, Portugal votou favoravelmente ao projeto de resolução para colocar fim à violência 

na Síria, uma vez que o governo português considera que a cada ano a estabilidade síria fica mais 

difícil e, por isso, “considera crucial que o Conselho de Segurança assuma sua responsabilidade de 

manter a paz e segurança internacionais tomando uma ação decisiva na resolução da crise“. Portugal, 

e à crise síria, preza pelo fim da violência, pleno acesso da ajuda humanitária aos sírios e 

pelo estabelecimento de um processo político inclusivo na Síria. 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=26&did=121573 
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3413167

journal.com/opinion-portugals-un-hopes-on-syria-fade
http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-03/13/c_122825604.htm 

atuação no conflito sírio na Carta das Nações Unidas, o Reino Unido procura a 

solução junto ao Conselho de Segurança da ONU para que se forneça ajuda humanitária e que se finde 

o sofrimento de civis, sendo que a única atuação militar julgada legal seria a 

sob o escopo da ONU. Ao contrário do Estado francês, o Reino Unido vetou no seu parlamento uma 

intervenção militar na Síria. Ademais, o Reino Unido defende o uso de mecanismos para salvar os 

civis das armas químicas ao prevenir o uso futuro destas e encaminhar a situação à Corte Penal 

William Hague, Secretário das Relações Exteriores britânico, reforça o apoio à Coalizão 

Nacional síria deixando claro que a única forma para acabar com o conflito é através de um 

político em que se possa assegurar que Bashar al-Assad não tenha mais influência no futuro da Síria. 

Outrossim, há uma colaboração de navios britânicos na retirada do estoque químico da Síria além do 

compromisso de ajuda de 100 milhões de libras para ajudar na crise humanitária síria. Em adição, 

recentemente houve a retirada da ajuda de munição britânica ao Exército Sírio Livre após a tomada de 

uma região pelo Exército controlada por uma Frente Islâmica. 

https://www.gov.uk/government/publications/chemical-weapon-use-by-syrian-
weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-position

https://www.gov.uk/government/news/britain-leads-the-way-at-crucial-syria-conference

http://www.voltairenet.org/article181549.html 
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milhares de mortes mais vão acontecer para que o Conselho de Segurança reconheça suas 

O mesmo órgão português sublinha que visa à continuação de condições geradoras de um 

consenso o qual permita uma solução num quadro multilateral dentro da ONU a fim de alcançar uma 

forma duradoura de paz na Síria. O esforço português frente à crise mostrou-se, por exemplo, na 

ula, sob a justificativa da falta de 

Ademais, Portugal votou favoravelmente ao projeto de resolução para colocar fim à violência 

que a cada ano a estabilidade síria fica mais 

difícil e, por isso, “considera crucial que o Conselho de Segurança assuma sua responsabilidade de 

manter a paz e segurança internacionais tomando uma ação decisiva na resolução da crise“. Portugal, 

e à crise síria, preza pelo fim da violência, pleno acesso da ajuda humanitária aos sírios e 

/Internacional/Interior.aspx?content_id=3413167 
fade-by-len-port/ 

Por Tiago Tasca 

atuação no conflito sírio na Carta das Nações Unidas, o Reino Unido procura a 

solução junto ao Conselho de Segurança da ONU para que se forneça ajuda humanitária e que se finde 

o sofrimento de civis, sendo que a única atuação militar julgada legal seria a intervenção humanitária 

sob o escopo da ONU. Ao contrário do Estado francês, o Reino Unido vetou no seu parlamento uma 

intervenção militar na Síria. Ademais, o Reino Unido defende o uso de mecanismos para salvar os 

o futuro destas e encaminhar a situação à Corte Penal 

William Hague, Secretário das Relações Exteriores britânico, reforça o apoio à Coalizão 

Nacional síria deixando claro que a única forma para acabar com o conflito é através de um processo 

Assad não tenha mais influência no futuro da Síria. 

Outrossim, há uma colaboração de navios britânicos na retirada do estoque químico da Síria além do 

ara ajudar na crise humanitária síria. Em adição, 

recentemente houve a retirada da ajuda de munição britânica ao Exército Sírio Livre após a tomada de 

-regime-uk-government-
position-html-version 
conference-and-urges-



 

 

41. RÚSSIA 

A Rússia é um dos principais atores, se não o principal, que se coloca ao lado de Assad, 

deixando-a como principal opositora dos Estados Unidos. O país também vem a

Bashar Al-Assad através do envio de

da Síria, tudo em nome da proteção do Direito internacional.

Um dos argumentos utilizados por Putin é de que a força militar contra um p

Direito Internacional - só pode ser usada em legítima defesa, e a Síria não está atacando os Estados 

Unidos, tornando ilegal uma intervenção armada que seria caracterizada como agressão. No lugar 

desse meio, ladeado por outros ex

preferência por uma solução política.

Da mesma forma, também é presente na retórica de Putin que uma intervenção por parte dos 

EUA, traria más consequências, o aumento da violência e uma nova onda de terro

também outros problemas, como o nuc

sistema e a ordem internacional do equilíbrio. Seguindo na mesma linha, o presidente deu declarações 

afirmando que os rebeldes utilizaram as

pressionar seus patronos estrangeiros e acertou que o conflito na Síria não se tratava de guerra pela 

democracia, mas sim uma luta de insurgentes, de oposição contra governo.

Foi através da mediação Russa, que um ataque real foi evitado: com a ajuda da Federação, a 

Síria pôs sob controle internacional seu arsenal químico

comprometer a assinar a Convenção contra Armas Q

liberar o acesso de inspetores da ONU, russos, entre outros

“Geneva II” - conferência que pretende

fértil. 

Apesar de sua posição contrária, que t

fará nem deve fazer algo pra impedir a intervenção militar, caso ela ocorra com coordenação do 

Conselho de Segurança, por enquanto apenas usará de meios diplomáticos e do diálogo.

FONTE: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10291879/Syria
Assad-over-any-US-strikes-warns
http://www.presstv.ir/detail/2013/09/23/325599/russia
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/12/putin
http://www.csmonitor.com/World/Global
consequences-of-Syria-intervention
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130905
siria-e-isola-eua-e-franca 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=2554772
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2013/08/projetos
onu-diz-russia.html 
 
 
 

 

A Rússia é um dos principais atores, se não o principal, que se coloca ao lado de Assad, 

a como principal opositora dos Estados Unidos. O país também vem a

Assad através do envio de armamentos, chegando a enviar navios de g

Síria, tudo em nome da proteção do Direito internacional. 

Um dos argumentos utilizados por Putin é de que a força militar contra um p

só pode ser usada em legítima defesa, e a Síria não está atacando os Estados 

Unidos, tornando ilegal uma intervenção armada que seria caracterizada como agressão. No lugar 

desse meio, ladeado por outros ex- Estados soviéticos, o presidente também prestou nota da sua 

preferência por uma solução política. 

Da mesma forma, também é presente na retórica de Putin que uma intervenção por parte dos 

EUA, traria más consequências, o aumento da violência e uma nova onda de terro

como o nuclear no Irã e o conflito Israel-Palestina

sistema e a ordem internacional do equilíbrio. Seguindo na mesma linha, o presidente deu declarações 

afirmando que os rebeldes utilizaram as armas químicas - um uso que considera inaceitável

pressionar seus patronos estrangeiros e acertou que o conflito na Síria não se tratava de guerra pela 

democracia, mas sim uma luta de insurgentes, de oposição contra governo. 

ação Russa, que um ataque real foi evitado: com a ajuda da Federação, a 

ternacional seu arsenal químico para que fosse destruído, além de se 

r a assinar a Convenção contra Armas Químicas de 1993, listar todos os seus arma

liberar o acesso de inspetores da ONU, russos, entre outros, e levar a delegação Síria à próxima 

conferência que pretendeu, entre outras questões, discutir a situação do país do crescente 

Apesar de sua posição contrária, que tem apoio de China e BRICS, a Rússia alega que não 

fará nem deve fazer algo pra impedir a intervenção militar, caso ela ocorra com coordenação do 

Conselho de Segurança, por enquanto apenas usará de meios diplomáticos e do diálogo.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10291879/Syria
warns-Putin.html 

http://www.presstv.ir/detail/2013/09/23/325599/russia-warns-against-meddling
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/12/putin-warns-us-not-to-attack-syria
http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2013/0827/Russia-warns-US-of

intervention 
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20130905-no-g20-russia-faz-campanha-contra

aInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=2554772 
arabe/noticia/2013/08/projetos-de-intervencao-na-siria
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Por Julia França 
 

A Rússia é um dos principais atores, se não o principal, que se coloca ao lado de Assad, 

a como principal opositora dos Estados Unidos. O país também vem apoiando o Governo de 

armamentos, chegando a enviar navios de guerra próximo à costa 

Um dos argumentos utilizados por Putin é de que a força militar contra um país - segundo o 

só pode ser usada em legítima defesa, e a Síria não está atacando os Estados 

Unidos, tornando ilegal uma intervenção armada que seria caracterizada como agressão. No lugar 

oviéticos, o presidente também prestou nota da sua 

Da mesma forma, também é presente na retórica de Putin que uma intervenção por parte dos 

EUA, traria más consequências, o aumento da violência e uma nova onda de terrorismo, afetando 

Palestina. Ainda pior, tiraria o 

sistema e a ordem internacional do equilíbrio. Seguindo na mesma linha, o presidente deu declarações 

um uso que considera inaceitável-, a fim de 

pressionar seus patronos estrangeiros e acertou que o conflito na Síria não se tratava de guerra pela 

ação Russa, que um ataque real foi evitado: com a ajuda da Federação, a 

para que fosse destruído, além de se 

uímicas de 1993, listar todos os seus armamentos, 

legação Síria à próxima 

, entre outras questões, discutir a situação do país do crescente 

em apoio de China e BRICS, a Rússia alega que não 

fará nem deve fazer algo pra impedir a intervenção militar, caso ela ocorra com coordenação do 

Conselho de Segurança, por enquanto apenas usará de meios diplomáticos e do diálogo. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10291879/Syria-Russia-will-stand-by-

meddling-in-syria/ 
syria 
of-catastrophic-

contra-intervencao-na-

siria-desafiam-carta-da-



 

 

42. 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 ma

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

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

para fragmentar o país.  

O líder agradeceu a China, a Rússia e o Irã por manterem

países ocidentais e árabes que, para o líder, participam do "complô internacional" con

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 situ

contra um inimigo exterior", afirmou antes de ressaltar que "defender o país é uma opção legítima e 

legal".   

Os insurgentes foram acusados 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. 

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

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

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 disparad

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.  

 

Por Fernando Viotti e Maíra Rodrigues

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 

ara 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 

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 

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" con

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 

Os insurgentes foram acusados de não serem opositores, mas "terroristas" que atendem a 

s 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.  

Além dos problemas internos, a Síria enfrenta celeumas com outros países. Israel é acusado pelo 

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 

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 disparad

sírio contra o seu território. Em consequência das sucessivas agressões, que haviam começado na 

ministro da Turquia, Recep Tayip Erdogan, convocou o povo turco para 
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Por Fernando Viotti e Maíra Rodrigues 

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 

rço 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 

ara posteriormente instalar uma nova liderança mais democrática no país, o 

governo sírio diz estar apenas combatendo "terroristas armados que visam desestabilizar o país".  

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 

Qaeda e disse que existe um plano exterior 

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 

ação 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 

Os insurgentes foram acusados de não serem opositores, mas "terroristas" que atendem a 

s 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 

Além dos problemas internos, a Síria enfrenta celeumas com outros países. Israel é acusado pelo 

Assad, por bombardear um complexo militar sírio no Líbano. O embaixador 

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, 

rovocada contra um país soberano “fere gritantemente a Carta das 

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 

ministro da Turquia, Recep Tayip Erdogan, convocou o povo turco para 



 

 

Alguns canais da imprens

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 poder

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

possa assumir total controle sobre a região de fronteira entre os dois países.

Em 2013, após ameaça por parte dos Estados Unidos de invadirem o território Sírio com o 

propósito de dar fim à situação que já se prolonga por dois anos e meio, a Síria foi intimada a entregar 

lista com seu arsenal químico. Dentro do prazo, os sírios entre

armamentos do tipo e precisam entregá

FONTE:  
http://revistaepoca.globo.com/Mundo/noticia/2013/01/no
diz-que- quer-defender-siria-de
 http://www.huffingtonpost.com/2011/04/18/bashar
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/turquia
diplomatica  
http://revistaepoca.globo.com/Mundo/noticia/2013/01/
 
43. TURQUIA 

As relações turcas e sírias iniciaram logo no começo da independência turca com disputas 

territoriais, em vista suas fronteiras. A tensão se intensificou com a proximidade turca tant

como economicamente da União européia e Estados Unidos, enquanto a Síria, a maior nação árabe 

aliada da Rússia. Já na década de 2000, a Turquia tomou uma nova política externa da “boa

vizinhança” sucedendo boas relações com a Síria e seus vizinh

teve um fim em 2011 quando a capital turca Ancara, protegendo sua imagem de país democrático e 

mantendo suas alianças com os ocidentais, decidiu tomar partido e refugiar líderes da Armada Livre da 

Síria. 

A república da Turquia, já foi eleita várias vezes ao assento não permanente do Conselho de 

Segurança, é geograficamente importante nas suas relações fronteiriças com o continente europeu e 

oriente médio, e também pela sua potência econômica e populacional em ambas regiõ

Em 2013, o sul da Turquia que é zona de abastecimento militar para os dois lados dos 

combatentes, foi palco da guerra civil síria. e em janeiro de 2014, em Istambul, poucos dias antes da 

conferência de paz em Genebra, divulgou que o presidente da Colig

confirmou a representação da oposição na conferência com o objetivo de retirar o presidente Bashar 

al-Assad do poder. 

Atualmente, devido a tal proximidade desses países, a Turquia é um grande destino dos 

 

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 poder

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.  

uia de estar apoiando o Exército Livre da Síria, o principal grupo opositor 

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. 

Em 2013, após ameaça por parte dos Estados Unidos de invadirem o território Sírio com o 

propósito de dar fim à situação que já se prolonga por dois anos e meio, a Síria foi intimada a entregar 

lista com seu arsenal químico. Dentro do prazo, os sírios entregaram o rol contendo todos os seus 

armamentos do tipo e precisam entregá-los para que sejam destruídos.  

http://revistaepoca.globo.com/Mundo/noticia/2013/01/no-primeiro-discurso-em
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

http://revistaepoca.globo.com/Mundo/noticia/2013/01/israel-volta-ao-ataque-na

As relações turcas e sírias iniciaram logo no começo da independência turca com disputas 

territoriais, em vista suas fronteiras. A tensão se intensificou com a proximidade turca tant

como economicamente da União européia e Estados Unidos, enquanto a Síria, a maior nação árabe 

aliada da Rússia. Já na década de 2000, a Turquia tomou uma nova política externa da “boa

vizinhança” sucedendo boas relações com a Síria e seus vizinhos. Essa época de paz entre vizinhos 

teve um fim em 2011 quando a capital turca Ancara, protegendo sua imagem de país democrático e 

mantendo suas alianças com os ocidentais, decidiu tomar partido e refugiar líderes da Armada Livre da 

Turquia, já foi eleita várias vezes ao assento não permanente do Conselho de 

Segurança, é geograficamente importante nas suas relações fronteiriças com o continente europeu e 

oriente médio, e também pela sua potência econômica e populacional em ambas regiõ

Em 2013, o sul da Turquia que é zona de abastecimento militar para os dois lados dos 

combatentes, foi palco da guerra civil síria. e em janeiro de 2014, em Istambul, poucos dias antes da 

conferência de paz em Genebra, divulgou que o presidente da Coligação Nacional Síria, Ahmad Jarba, 

confirmou a representação da oposição na conferência com o objetivo de retirar o presidente Bashar 

Atualmente, devido a tal proximidade desses países, a Turquia é um grande destino dos 
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a 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 

uia de estar apoiando o Exército Livre da Síria, o principal grupo opositor 

lo simplesmente longe do poder, mas para que 

Em 2013, após ameaça por parte dos Estados Unidos de invadirem o território Sírio com o 

propósito de dar fim à situação que já se prolonga por dois anos e meio, a Síria foi intimada a entregar 

garam o rol contendo todos os seus 

em-cinco-meses-assad-

protest_n_850657.html 
capitulos-da-crise-

na-hora-certa.html  

Por GianaWiggers 
 

As relações turcas e sírias iniciaram logo no começo da independência turca com disputas 

territoriais, em vista suas fronteiras. A tensão se intensificou com a proximidade turca tanto política 

como economicamente da União européia e Estados Unidos, enquanto a Síria, a maior nação árabe 

aliada da Rússia. Já na década de 2000, a Turquia tomou uma nova política externa da “boa-

os. Essa época de paz entre vizinhos 

teve um fim em 2011 quando a capital turca Ancara, protegendo sua imagem de país democrático e 

mantendo suas alianças com os ocidentais, decidiu tomar partido e refugiar líderes da Armada Livre da 

Turquia, já foi eleita várias vezes ao assento não permanente do Conselho de 

Segurança, é geograficamente importante nas suas relações fronteiriças com o continente europeu e 

oriente médio, e também pela sua potência econômica e populacional em ambas regiões. 

Em 2013, o sul da Turquia que é zona de abastecimento militar para os dois lados dos 

combatentes, foi palco da guerra civil síria. e em janeiro de 2014, em Istambul, poucos dias antes da 

ação Nacional Síria, Ahmad Jarba, 

confirmou a representação da oposição na conferência com o objetivo de retirar o presidente Bashar 

Atualmente, devido a tal proximidade desses países, a Turquia é um grande destino dos 



 

 

refugiados sírios, em torno de um terço, e zonas de ataques entre o governo e os rebeldes, incluindo 

mortes e feridos turcos. O governo turco ainda se divide em armar os rebeldes ou enviar tropas 

militares, pesando o fato de presenciar uma guerra em seu quintal.

FONTE: 
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas
siria-que-ha-dois-anos-vive-guerra
http://pt.euronews.com/2013/05/11/guerra
http://middleeast.about.com/od/syria/a/
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3639564
 
44. UCRÂNIA 

A Ucrânia destacou a questão Síria no seu discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas 

de 2013 como um dos piores problemas de segurança que a comunidade internacional tem que 

enfrentar atualmente e afirmou que deve ser feito muito mais para ajudar o povo Sírio. 

Já no início da crise em 2011 o país suspendeu todas as formas de cooperação militar com a Síria, 

além de proibir o envio de qualquer tipo 

passagem de provisões da Rússia pelo seu território. Sua p

colocado um fim imediato nas mortes de civis e que qualquer medida para tal cumpra com os 

princípios da Carta das Nações Unidas.

Quanto à questão das armas químicas

vítimas e contra as violações 

Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de Armas Químicas e Sua Destruição. O plano feito 

por EUA e Rússia a fim de controlar 

ucraniano, o qual ressaltou o não uso da violência, o que abre mais possiblidades de uma solução para 

as tensões na Síria por meio de vias diplomáticas e políticas.

FONTE: 

http://mfa.gov.ua/en/press-center/comments/398

http://gadebate.un.org/68/ukraine

 

45. VENEZUELA 

Uma vez que os princípios de não ingerência e solução pacífica de controvérsias são comuns 

na política externa da Venezuela, a 

resolução pacífica do conflito, buscando a paz na região sem intervenção eterna. 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, 

 

em torno de um terço, e zonas de ataques entre o governo e os rebeldes, incluindo 

mortes e feridos turcos. O governo turco ainda se divide em armar os rebeldes ou enviar tropas 

militares, pesando o fato de presenciar uma guerra em seu quintal. 

://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/08/28/entenda-a-
guerra-civil.htm 

http://pt.euronews.com/2013/05/11/guerra-siria-entra-em-territorio-turco/ 
http://middleeast.about.com/od/syria/a/Turkish-Syrian-Relations-Overview.htm 
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3639564

A Ucrânia destacou a questão Síria no seu discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas 

dos piores problemas de segurança que a comunidade internacional tem que 

enfrentar atualmente e afirmou que deve ser feito muito mais para ajudar o povo Sírio. 

Já no início da crise em 2011 o país suspendeu todas as formas de cooperação militar com a Síria, 

além de proibir o envio de qualquer tipo de recursos militares para a região, inclusive impedindo a 

passagem de provisões da Rússia pelo seu território. Sua posição oficial sobre o conflito é que seja 

colocado um fim imediato nas mortes de civis e que qualquer medida para tal cumpra com os 

princípios da Carta das Nações Unidas. 

questão das armas químicas, a Ucrânia se mostra preocupada com o número de 

as violações do direito internacional, em particular a Convenção sobre a Proibição do 

Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de Armas Químicas e Sua Destruição. O plano feito 

a fim de controlar esse tipo de armamento foi amplamente aceito pelo Estado 

craniano, o qual ressaltou o não uso da violência, o que abre mais possiblidades de uma solução para 

a Síria por meio de vias diplomáticas e políticas. 

center/comments/398-zajava-mzs-shhodo-situaciji-v

http://gadebate.un.org/68/ukraine 

Uma vez que os princípios de não ingerência e solução pacífica de controvérsias são comuns 

na política externa da Venezuela, a mesma defende o respeito à soberania da Síria e uma busca pela 

resolução pacífica do conflito, buscando a paz na região sem intervenção eterna. Conforme declarado 

ministro do Exterior, Temir Porras, "compartilhamos com a Rússia o respeito à soberania e 

vos, 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, 
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em torno de um terço, e zonas de ataques entre o governo e os rebeldes, incluindo 

mortes e feridos turcos. O governo turco ainda se divide em armar os rebeldes ou enviar tropas 

-discussao-sobre-atacar-

Overview.htm  
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=3639564 

Por Karoline Nunes 
 

A Ucrânia destacou a questão Síria no seu discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas 

dos piores problemas de segurança que a comunidade internacional tem que 

enfrentar atualmente e afirmou que deve ser feito muito mais para ajudar o povo Sírio.  

Já no início da crise em 2011 o país suspendeu todas as formas de cooperação militar com a Síria, 

recursos militares para a região, inclusive impedindo a 

osição oficial sobre o conflito é que seja 

colocado um fim imediato nas mortes de civis e que qualquer medida para tal cumpra com os 

a Ucrânia se mostra preocupada com o número de 

o direito internacional, em particular a Convenção sobre a Proibição do 

Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de Armas Químicas e Sua Destruição. O plano feito 

amplamente aceito pelo Estado 

craniano, o qual ressaltou o não uso da violência, o que abre mais possiblidades de uma solução para 

v-siriji 

Isabella Neumann 

 

Uma vez que os princípios de não ingerência e solução pacífica de controvérsias são comuns 

erania da Síria e uma busca pela 

resolução pacífica do conflito, buscando a paz na região sem intervenção eterna. Conforme declarado 

ministro do Exterior, Temir Porras, "compartilhamos com a Rússia o respeito à soberania e 

vos, 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 inter

nos assuntos internos de um Estado soberano e independente".

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, juntamente com a ajuda 

do Irã, em prol de evitar a ação militar armada liderada pelos Estados Unidos. Tal movimento, criado 

em 2004, reúne 115 países e, em 2015, terá a Venezuela na sua pre

americano alega que continuará a se pronunciar na defesa dos 

uma solução pacífica que provenha preferivelmente do povo sírio e, portanto, apresenta rejeição total à 

intervenção militar na Síria e a qualquer outro tipo de intervenção. Além disso, segundo seu atual 

presidente, Nicolás Maduro Moros, o conflito armado teria o objetivo de estimular a indústria bélica 

dos Estados Unidos para combater uma crise econômica, tornando

hegemônico no mundo. 

FONTE: 

http://www.vermelho.org.br/confecom/noticia.php?i

http://cebrapaz.org.br/site/todas

siria.html  

http://www.dnoticias.pt/actualidade/mundo/338197

relacao-a-siria 

http://www.gobiernoenlinea.ve/home/temas_detalle.dot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o embaixador da Venezuela, Jorge Valero, declarou "não é objetiva e constitui em uma inter

nos assuntos internos de um Estado soberano e independente". 

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, juntamente com a ajuda 

rã, em prol de evitar a ação militar armada liderada pelos Estados Unidos. Tal movimento, criado 

em 2004, reúne 115 países e, em 2015, terá a Venezuela na sua presidência. O governo do país sul

americano alega que continuará a se pronunciar na defesa dos princípios do direito internacional e de 

uma solução pacífica que provenha preferivelmente do povo sírio e, portanto, apresenta rejeição total à 

intervenção militar na Síria e a qualquer outro tipo de intervenção. Além disso, segundo seu atual 

Nicolás Maduro Moros, o conflito armado teria o objetivo de estimular a indústria bélica 

dos Estados Unidos para combater uma crise econômica, tornando-o, dessa forma, ainda mais 

http://www.vermelho.org.br/confecom/noticia.php?id_secao=7&id_noticia=192491

http://cebrapaz.org.br/site/todas-as-noticias/674-russia-e-venezuela-defendem-

http://www.dnoticias.pt/actualidade/mundo/338197-venezuela-apoia-posicao-da

http://www.gobiernoenlinea.ve/home/temas_detalle.dot 
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o embaixador da Venezuela, Jorge Valero, declarou "não é objetiva e constitui em uma intervenção 

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, juntamente com a ajuda 

rã, em prol de evitar a ação militar armada liderada pelos Estados Unidos. Tal movimento, criado 

sidência. O governo do país sul-

princípios do direito internacional e de 

uma solução pacífica que provenha preferivelmente do povo sírio e, portanto, apresenta rejeição total à 

intervenção militar na Síria e a qualquer outro tipo de intervenção. Além disso, segundo seu atual 

Nicolás Maduro Moros, o conflito armado teria o objetivo de estimular a indústria bélica 

o, dessa forma, ainda mais 

d_secao=7&id_noticia=192491 

-respeito-a-soberania-

da-russia-e-da-china-em-



 

 

5.2.3 O USO DO VÉU ISLÂMICO

Conselho da União Europeia

Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Lituânia, Luxemburgo, 

Irlanda, Itália, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido e 

 

Verificar Funcionamento do Conselho da União Europeia 

 

HISTÓRICO DO CASO 

 

O uso dos diferentes tipos de v

assunto recorrente nos diferentes países membros da União Europeia.

e considerada o berço das civilizações, a

ou não, da proibição integral 

2006 chegou a referir-se ao véu como uma "marca de separação".

 As posturas se dividem: os que defendem o uso da vestimenta argumentam que seu uso é parte 

da identidade das mulheres muçulmanas e d

proibição defendem que o véu impede a identificação pessoal e aumenta a discriminação contra as 

mulheres. 

 Enquanto a Áustria considera anticonstitucional qualquer restrição ao uso do véu, países como 

França, Bélgica e Espanha já adotaram medidas que proibiram ou, ao menos restringiram, o uso do 

véu. A diferença entre esses países é que somente no caso francês a decisão foi tomada pelo Senado 

Federal. Na Espanha as restrições foram feitas em níveis regio

seu Conselho de Estado. Além desses, Itália, Holanda e Suíça também discutem o assunto. 

 

 

Fonte: themuslimtimes.org 

 

O USO DO VÉU ISLÂMICO DEBATIDO NO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

a União Europeia 

Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Lituânia, Luxemburgo, 

Irlanda, Itália, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido e Turquia (OBSERVADOR).

Verificar Funcionamento do Conselho da União Europeia no item 5.1.4, página 9.

O uso dos diferentes tipos de véus muçulmanos - hijab, niqab, burca

assunto recorrente nos diferentes países membros da União Europeia. Dita como o “Velho Continente” 

erada o berço das civilizações, a Europa tem sido palco de discussões acerca da possibilidade, 

do uso do véu islâmico. O ex-líder do Governo britânico, Tony Blair, em 

se ao véu como uma "marca de separação". 

As posturas se dividem: os que defendem o uso da vestimenta argumentam que seu uso é parte 

da identidade das mulheres muçulmanas e de sua religião. Por outro lado, os que são a favor da 

proibição defendem que o véu impede a identificação pessoal e aumenta a discriminação contra as 

Enquanto a Áustria considera anticonstitucional qualquer restrição ao uso do véu, países como 

rança, Bélgica e Espanha já adotaram medidas que proibiram ou, ao menos restringiram, o uso do 

véu. A diferença entre esses países é que somente no caso francês a decisão foi tomada pelo Senado 

Federal. Na Espanha as restrições foram feitas em níveis regionais e a Bélgica não levou o assunto ao 

seu Conselho de Estado. Além desses, Itália, Holanda e Suíça também discutem o assunto. 
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Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Lituânia, Luxemburgo, 

Turquia (OBSERVADOR). 

no item 5.1.4, página 9. 

Por Fernando Viotti 

burca e xador - tem sido 

Dita como o “Velho Continente” 

Europa tem sido palco de discussões acerca da possibilidade, 

líder do Governo britânico, Tony Blair, em 

As posturas se dividem: os que defendem o uso da vestimenta argumentam que seu uso é parte 

e sua religião. Por outro lado, os que são a favor da 

proibição defendem que o véu impede a identificação pessoal e aumenta a discriminação contra as 

Enquanto a Áustria considera anticonstitucional qualquer restrição ao uso do véu, países como 

rança, Bélgica e Espanha já adotaram medidas que proibiram ou, ao menos restringiram, o uso do 

véu. A diferença entre esses países é que somente no caso francês a decisão foi tomada pelo Senado 

nais e a Bélgica não levou o assunto ao 

seu Conselho de Estado. Além desses, Itália, Holanda e Suíça também discutem o assunto.  



 

 

intimidação. Esses são os quatro argumentos essenciais dos países que já adotaram ou estão por adotar 

alguma medida de proibição ou restrição. Na visão dos defensores das medidas restritivas, o véu 

integral (burqa, hijab e niqab) representa u

numa sociedade abrangente. Além disso, o vestuário é visto como uma prova de opressão das 

muçulmanas e a exibição de símbolos religiosos é

fim, o véu, em certos casos, como o das professoras ou advogadas, pode ter como efeito a intimidação 

de alunos ou de juízes. 

 

 Do ponto de vista da União Europeia, como instituição, e do Direito Europ

proibição do véu é incerta e difícil de ser justificada. Isso porque a Organização e seus preceitos 

garantem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Além disso, a Entidade de Direitos 

Humanos da União Europeia faz críticas às l

dizendo que elas alimentam sentimentos antimuçulmanos por todo o continente. Thomas 

Hammarberg, Comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa, disse

                        

 

 

 O tema tem sido tão 

recorrente e de tamanha importância 

por trazer à tona questões como 

liberdades individuais e a expansão do 

islamismo na Europa, além da 

laicização e da tradição secular das 

sociedades.  

Barreira à integração, 

opressão, afronta

intimidação. Esses são os quatro argumentos essenciais dos países que já adotaram ou estão por adotar 

alguma medida de proibição ou restrição. Na visão dos defensores das medidas restritivas, o véu 

integral (burqa, hijab e niqab) representa uma recusa por parte dos muçulmanos em integrarem

numa sociedade abrangente. Além disso, o vestuário é visto como uma prova de opressão das 

muçulmanas e a exibição de símbolos religiosos é tida como uma afronta às sociedades seculares. Por 

certos casos, como o das professoras ou advogadas, pode ter como efeito a intimidação 

Fonte (texto): mundodigital.unesp.br
Elaboraç

Do ponto de vista da União Europeia, como instituição, e do Direito Europ

proibição do véu é incerta e difícil de ser justificada. Isso porque a Organização e seus preceitos 

garantem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Além disso, a Entidade de Direitos 

Humanos da União Europeia faz críticas às leis que proíbem especificamente o véu muçulmano, 

dizendo que elas alimentam sentimentos antimuçulmanos por todo o continente. Thomas 

Hammarberg, Comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa, disse

                        Fonte: theguardian.com 
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O tema tem sido tão 

recorrente e de tamanha importância 

por trazer à tona questões como 

liberdades individuais e a expansão do 

islamismo na Europa, além da 

laicização e da tradição secular das 

Barreira à integração, prova de 

opressão, afronta à laicidade, 

intimidação. Esses são os quatro argumentos essenciais dos países que já adotaram ou estão por adotar 

alguma medida de proibição ou restrição. Na visão dos defensores das medidas restritivas, o véu 

ma recusa por parte dos muçulmanos em integrarem-se 

numa sociedade abrangente. Além disso, o vestuário é visto como uma prova de opressão das 

tida como uma afronta às sociedades seculares. Por 

certos casos, como o das professoras ou advogadas, pode ter como efeito a intimidação 

Fonte (texto): mundodigital.unesp.br 
Elaboração (quadro): Equipe SiEM 

Do ponto de vista da União Europeia, como instituição, e do Direito Europeu como um todo, a 

proibição do véu é incerta e difícil de ser justificada. Isso porque a Organização e seus preceitos 

garantem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Além disso, a Entidade de Direitos 

eis que proíbem especificamente o véu muçulmano, 

dizendo que elas alimentam sentimentos antimuçulmanos por todo o continente. Thomas 

Hammarberg, Comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa, disse, em 20 de julho de 



 

 

2011, que “As leis estigmatizari

comissário disse ainda que o banimento dos vé

muçulmanas dos locais públicos. 

Sendo assim, com base nos documentos da União, uma lei que o proibiss

inadmissível. No entanto, caso a proibição seja aplicada a toda a população que cobre o rosto (ao invés 

de uma proibição que vise somente o véu religioso), abrindo exceções pontuais que permitam o uso do 

véu em contextos religiosos e

maior.  

FONTE: 
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988747
http://noticias.r7.com/internacional/noticias/polemica
europeia-20100915.html 
http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2011/04/11/o
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/04
http://www.onislam.net/english/news/europe/453159
http://www.taurillon.org/La-place
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions
integral-les-etats-europeens-repondent
 

 

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

1. ALEMANHA 

 
O Tribunal Constitucional alemão procurou garantir o direito à livre expressão religiosa e 

decidiu, em 2003, que escolas não poderiam 

entanto, as leis estaduais próprias podem vetá

encabeçados pelo Estado de Baden

A cidade-Estado de Berlim, por sua vez, procurou evitar a distinção entre as religiões 

muçulmana, católica e judaica, por exemplo, criando uma Lei que proíbe qualquer tipo de símbolo 

religioso, desde o véu aos crucifixos ou às kipás judaicas. A decisão não deixou de s

igrejas, mostrando-se estas contra a equiparação dos símbolos de diferentes religiões e afirmando que 

tal ato limita a liberdade religiosa.

Baviera, Baixa Saxônia, Sarre e Hesse 

servidores públicos - também pretendem regulamentar a questão do véu muçulmano em leis, enquanto 

os demais estados não veem necessidade de uma base legal. 

FONTE:  
http://www.dw.de 
http://www.west-info.eu/germany
 

 

 

que “As leis estigmatizariam essas mulheres e levariam à sua alienação da sociedade”. O 

comissário disse ainda que o banimento dos véus somente resultaria na exclusão das mulheres 

locais públicos.  

Sendo assim, com base nos documentos da União, uma lei que o proibiss

inadmissível. No entanto, caso a proibição seja aplicada a toda a população que cobre o rosto (ao invés 

de uma proibição que vise somente o véu religioso), abrindo exceções pontuais que permitam o uso do 

véu em contextos religiosos e em situações específicas, a chance de aprovação e aceitação é muito 

http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988747 
http://noticias.r7.com/internacional/noticias/polemica-do-veu-islamico-pode-virar

http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2011/04/11/o-veu-islamico-na-europa.jhtm
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/04/hrlr.ngs035.short 
http://www.onislam.net/english/news/europe/453159-eu-rights-body-blasts-veil

place-du-voile-dans-l-Union-Europeenne 
schuman.eu/fr/questions-d-europe/0183-interdire-le-port-du

repondent-en-ordre 

POSICIONAMENTO DOS PAÍSES 

 

O Tribunal Constitucional alemão procurou garantir o direito à livre expressão religiosa e 

decidiu, em 2003, que escolas não poderiam vetar o uso do véu por professoras muçulmanas. No 

entanto, as leis estaduais próprias podem vetá-lo, e tal fato tem ocorrido em oito Estados diferentes, 

encabeçados pelo Estado de Baden-Württemberg, onde não permitem o adereço em sala de aula.

ado de Berlim, por sua vez, procurou evitar a distinção entre as religiões 

muçulmana, católica e judaica, por exemplo, criando uma Lei que proíbe qualquer tipo de símbolo 

religioso, desde o véu aos crucifixos ou às kipás judaicas. A decisão não deixou de s

se estas contra a equiparação dos símbolos de diferentes religiões e afirmando que 

tal ato limita a liberdade religiosa. 

Baviera, Baixa Saxônia, Sarre e Hesse – este último em que a proibição se aplica a todos os 

também pretendem regulamentar a questão do véu muçulmano em leis, enquanto 

os demais estados não veem necessidade de uma base legal.  

info.eu/germany-in-a-tangle-over-islamic-veil/ 
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am essas mulheres e levariam à sua alienação da sociedade”. O 

s somente resultaria na exclusão das mulheres 

Sendo assim, com base nos documentos da União, uma lei que o proibisse o véu islâmico seria 

inadmissível. No entanto, caso a proibição seja aplicada a toda a população que cobre o rosto (ao invés 

de uma proibição que vise somente o véu religioso), abrindo exceções pontuais que permitam o uso do 

em situações específicas, a chance de aprovação e aceitação é muito 

virar-assunto-da-uniao-

europa.jhtm 

veil-ban.html 

du-voile-islamique-

Por Bárbara Ghisleni 

O Tribunal Constitucional alemão procurou garantir o direito à livre expressão religiosa e 

vetar o uso do véu por professoras muçulmanas. No 

lo, e tal fato tem ocorrido em oito Estados diferentes, 

Württemberg, onde não permitem o adereço em sala de aula. 

ado de Berlim, por sua vez, procurou evitar a distinção entre as religiões 

muçulmana, católica e judaica, por exemplo, criando uma Lei que proíbe qualquer tipo de símbolo 

religioso, desde o véu aos crucifixos ou às kipás judaicas. A decisão não deixou de ser criticada pelas 

se estas contra a equiparação dos símbolos de diferentes religiões e afirmando que 

este último em que a proibição se aplica a todos os 

também pretendem regulamentar a questão do véu muçulmano em leis, enquanto 



 

 

2. BÉLGICA 

A população muçulmana na Bélgica gira em torno de 400 mil e 600 mil pessoas, das quais 

apenas entre 200 e 300 mulheres usariam o véu integral. Apesar desse pequeno número de adeptas, em 

2011, a Bélgica tornou-se o segundo país da União E

públicos. A lei proibitiva prevê multas de até 137,50 euros e uma pena de prisão de um a sete dias, a 

qualquer um que vista um traje que implique a ocultação total ou parcial do rosto.

O comissário de Dire

afirmando que tal restrição não 

Ele também falou que essa proibição i

direito à privacidade e à identidade pessoal. Ele conclui que

pequeno número de mulheres se veste cause tantas discussões e polêmicas no país, é uma triste 

evidência do preconceito dos xenófobos.

Apesar de haver críticas a essa lei, o número de pessoas a favor é maior, tendo ela sido 

aprovada por unanimidade –

Decker, do partido separatista flamengo NVA, argumenta que a proibição do véu islâmico é um

forma de ajudar a preservar os valores fundamentais do Ocidente, onde homens e mulheres são iguais 

em todos os aspectos.  

A lei proibitiva continua em vigor até hoje, fazendo com que a Bélgica, juntamente com a 

França, ajude a espalhar essa tendência de 

europeus.  

FONTE: 
http://www.aljazeera.com/77ews/
http://www.bbc.co.uk/77ews/world
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/948764
entra-em-vigor.shtml 
http://www.dw.de/entra-em-vigor
v%C3%A9u-que-cobre-o-rosto/a
 
3. CROÁCIA 

A Croácia é o mais novo membro da União Europeia, tendo entrado na organização em 2013, 

após mais de uma década da abertura das negociações. A Croácia é um país em que a maior parte de 

sua população é católica, sendo os muçulmanos uma parte bem pequena de seus h

primeiras comunidades muçulmanas da Croácia foram estabelecidas por meio da presença do Império 

Otomano na região. 

As comunidades muçulmanas são reconhecidas oficialmente pelo Estado croata. O presidente 

Ivo Josipovic declarou, na inauguração

que se mande uma mensagem para a Europa para que se reflita sobre como é possível e benéfico a 

diversidade religiosa e cultural na sociedade europeia. Isso reflete a posição croata de promoção da

 

A população muçulmana na Bélgica gira em torno de 400 mil e 600 mil pessoas, das quais 

apenas entre 200 e 300 mulheres usariam o véu integral. Apesar desse pequeno número de adeptas, em 

se o segundo país da União Europeia a proibir o uso do véu integral em lugares 

públicos. A lei proibitiva prevê multas de até 137,50 euros e uma pena de prisão de um a sete dias, a 

qualquer um que vista um traje que implique a ocultação total ou parcial do rosto.

O comissário de Direitos Humanos da Europa, Thomas Hammaberg, criticou essa le

não iria libertar as mulheres islâmicas, mas sim, 

Ele também falou que essa proibição iria contra as normas de direitos humanos da Europa, vio

direito à privacidade e à identidade pessoal. Ele conclui que, o fato de que a maneira com que um 

pequeno número de mulheres se veste cause tantas discussões e polêmicas no país, é uma triste 

evidência do preconceito dos xenófobos. 

críticas a essa lei, o número de pessoas a favor é maior, tendo ela sido 

– com exceção de duas abstenções – pelo Parlamento belga. Peter De 

Decker, do partido separatista flamengo NVA, argumenta que a proibição do véu islâmico é um

forma de ajudar a preservar os valores fundamentais do Ocidente, onde homens e mulheres são iguais 

A lei proibitiva continua em vigor até hoje, fazendo com que a Bélgica, juntamente com a 

França, ajude a espalhar essa tendência de restringir o uso da vestimenta islâmica a outros países 

ews/77ews77eu/2011/07/201172323568511290.html
ews/world-europe-14261921 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/948764-lei-que-proibe-uso-publico-do-veu

vigor-na-b%C3%A9lgica-proibi%C3%A7%C3%A3o
rosto/a-15261658 

cia é o mais novo membro da União Europeia, tendo entrado na organização em 2013, 

após mais de uma década da abertura das negociações. A Croácia é um país em que a maior parte de 

sua população é católica, sendo os muçulmanos uma parte bem pequena de seus h

primeiras comunidades muçulmanas da Croácia foram estabelecidas por meio da presença do Império 

As comunidades muçulmanas são reconhecidas oficialmente pelo Estado croata. O presidente 

Ivo Josipovic declarou, na inauguração de um centro islâmico na cidade de Rijeka, a importância de 

que se mande uma mensagem para a Europa para que se reflita sobre como é possível e benéfico a 

diversidade religiosa e cultural na sociedade europeia. Isso reflete a posição croata de promoção da
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Por Cristiana Melillo 
 

A população muçulmana na Bélgica gira em torno de 400 mil e 600 mil pessoas, das quais 

apenas entre 200 e 300 mulheres usariam o véu integral. Apesar desse pequeno número de adeptas, em 

uropeia a proibir o uso do véu integral em lugares 

públicos. A lei proibitiva prevê multas de até 137,50 euros e uma pena de prisão de um a sete dias, a 

qualquer um que vista um traje que implique a ocultação total ou parcial do rosto. 

itos Humanos da Europa, Thomas Hammaberg, criticou essa lei, 

 excluí-las da sociedade. 

a contra as normas de direitos humanos da Europa, violando o 

o fato de que a maneira com que um 

pequeno número de mulheres se veste cause tantas discussões e polêmicas no país, é uma triste 

críticas a essa lei, o número de pessoas a favor é maior, tendo ela sido 

pelo Parlamento belga. Peter De 

Decker, do partido separatista flamengo NVA, argumenta que a proibição do véu islâmico é uma 

forma de ajudar a preservar os valores fundamentais do Ocidente, onde homens e mulheres são iguais 

A lei proibitiva continua em vigor até hoje, fazendo com que a Bélgica, juntamente com a 

restringir o uso da vestimenta islâmica a outros países 

eu/2011/07/201172323568511290.html 

veu-na-belgica- 

proibi%C3%A7%C3%A3o-a- 

Por Larissa Kerber 
 

cia é o mais novo membro da União Europeia, tendo entrado na organização em 2013, 

após mais de uma década da abertura das negociações. A Croácia é um país em que a maior parte de 

sua população é católica, sendo os muçulmanos uma parte bem pequena de seus habitantes. As 

primeiras comunidades muçulmanas da Croácia foram estabelecidas por meio da presença do Império 

As comunidades muçulmanas são reconhecidas oficialmente pelo Estado croata. O presidente 

de um centro islâmico na cidade de Rijeka, a importância de 

que se mande uma mensagem para a Europa para que se reflita sobre como é possível e benéfico a 

diversidade religiosa e cultural na sociedade europeia. Isso reflete a posição croata de promoção da 



 

 

tolerância à liberdade religiosa e a uma sociedade multicultural.

FONTE: 
http://pt.euronews.com/2013/07/01/croacia
http://www.islambr.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=954:centro
inaugurado-na-croacia&catid=47:internacionais&Itemid=68
 
4. DINAMARCA 

A Dinamarca é um país cuja religião luterana é a predominante e os islâmicos representam 

uma minoria. Entretanto, mesmo com uma pequena representatividade muçulmana, a questão acerca 

do uso do véu causa diversas polêmicas.

Desde 2005, quando um jornal dinamarquês publicou uma charge associando o Profeta 

Maomé ao terrorismo, vêm acontecendo uma série de protestos da comunidade muçulmana contra a 

Dinamarca. Além disso, no mês de maio de 20

Kjaersgaard, lançou uma campanha a fim de proibir os funcionários públicos de usarem o véu 

muçulmano. A campanha lançou uma imagem de uma mulher vestida com a burca, segurando o 

martelo de um juiz. A mensagem

ter seus tribunais invadidos pelos muçulmanos e por sua lei. Pia Kjaersgaard ainda afirmou que o véu 

muçulmano é um símbolo da política islâmica e uma discriminação contra as mulheres. O g

dinamarquês – o qual depende do apoio do apoio do Partido do Povo Dinamarquês para permanecer 

no poder - decidiu, então, que uma nova lei proibindo o uso de qualquer tipo de símbolo religioso por 

funcionários públicos era necessária.

Dessa forma, já existem neste país regras vigentes que restringem o uso do véu por estudantes, 

professores e trabalhadores muçulmanos, exigindo

FONTE: 
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,apos
islamico,503023,0.htm 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7409072.stm
http://www.economist.com/node/11461714
 
5. ESPANHA 

A Espanha colocou em vigor, no ano de 2010, medida que proibia o uso do véu islâmico. A 

prefeitura de Barcelona, de out

o uso da burca, do niqab e todo tipo de véu integral nos edifícios municipais. A medida fez parte de 

um relatório jurídico que também inclui o veto a capuzes, capacetes e todo tipo de vesti

objetos que cubram o rosto das pessoas.

 O prefeito de Barcelona, Jordi

atentado à liberdade de credo, e declarou que o véu integral islâmico seria desfavorável à 

"interculturalidade" promovida pela assembleia de Barcelona. A decisão, no entanto, não se estende às 

 

tolerância à liberdade religiosa e a uma sociedade multicultural. 

http://pt.euronews.com/2013/07/01/croacia-entra-na-uniao-europeia/ 
http://www.islambr.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=954:centro

catid=47:internacionais&Itemid=68 

A Dinamarca é um país cuja religião luterana é a predominante e os islâmicos representam 

uma minoria. Entretanto, mesmo com uma pequena representatividade muçulmana, a questão acerca 

uso do véu causa diversas polêmicas. 

Desde 2005, quando um jornal dinamarquês publicou uma charge associando o Profeta 

Maomé ao terrorismo, vêm acontecendo uma série de protestos da comunidade muçulmana contra a 

Dinamarca. Além disso, no mês de maio de 2008, a líder do Partido do Povo Dinamarquês, Pia 

Kjaersgaard, lançou uma campanha a fim de proibir os funcionários públicos de usarem o véu 

muçulmano. A campanha lançou uma imagem de uma mulher vestida com a burca, segurando o 

martelo de um juiz. A mensagem implícita da imagem é a de que os dinamarqueses corriam o risco de 

ter seus tribunais invadidos pelos muçulmanos e por sua lei. Pia Kjaersgaard ainda afirmou que o véu 

muçulmano é um símbolo da política islâmica e uma discriminação contra as mulheres. O g

o qual depende do apoio do apoio do Partido do Povo Dinamarquês para permanecer 

decidiu, então, que uma nova lei proibindo o uso de qualquer tipo de símbolo religioso por 

funcionários públicos era necessária. 

existem neste país regras vigentes que restringem o uso do véu por estudantes, 

professores e trabalhadores muçulmanos, exigindo-lhes que mostrem seus rostos.

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,apos-franca-dinamarca-preve-restricoes

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7409072.stm 
http://www.economist.com/node/11461714 

A Espanha colocou em vigor, no ano de 2010, medida que proibia o uso do véu islâmico. A 

prefeitura de Barcelona, de outras pequenas cidades da Catalunha e até mesmo da Andaluzia vetaram 

o uso da burca, do niqab e todo tipo de véu integral nos edifícios municipais. A medida fez parte de 

um relatório jurídico que também inclui o veto a capuzes, capacetes e todo tipo de vesti

objetos que cubram o rosto das pessoas. 

O prefeito de Barcelona, Jordi Hereu, negou, à época, que a proibição se tratasse de um 

atentado à liberdade de credo, e declarou que o véu integral islâmico seria desfavorável à 

da pela assembleia de Barcelona. A decisão, no entanto, não se estende às 
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http://www.islambr.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=954:centro-islamico-e-

Por Cristiana Melillo 
 

A Dinamarca é um país cuja religião luterana é a predominante e os islâmicos representam 

uma minoria. Entretanto, mesmo com uma pequena representatividade muçulmana, a questão acerca 

Desde 2005, quando um jornal dinamarquês publicou uma charge associando o Profeta 

Maomé ao terrorismo, vêm acontecendo uma série de protestos da comunidade muçulmana contra a 

08, a líder do Partido do Povo Dinamarquês, Pia 

Kjaersgaard, lançou uma campanha a fim de proibir os funcionários públicos de usarem o véu 

muçulmano. A campanha lançou uma imagem de uma mulher vestida com a burca, segurando o 

implícita da imagem é a de que os dinamarqueses corriam o risco de 

ter seus tribunais invadidos pelos muçulmanos e por sua lei. Pia Kjaersgaard ainda afirmou que o véu 

muçulmano é um símbolo da política islâmica e uma discriminação contra as mulheres. O governo 

o qual depende do apoio do apoio do Partido do Povo Dinamarquês para permanecer 

decidiu, então, que uma nova lei proibindo o uso de qualquer tipo de símbolo religioso por 

existem neste país regras vigentes que restringem o uso do véu por estudantes, 

lhes que mostrem seus rostos. 

restricoes-a-uso-de-veu-

Por Bárbara Ghisleni 
 

A Espanha colocou em vigor, no ano de 2010, medida que proibia o uso do véu islâmico. A 

ras pequenas cidades da Catalunha e até mesmo da Andaluzia vetaram 

o uso da burca, do niqab e todo tipo de véu integral nos edifícios municipais. A medida fez parte de 

um relatório jurídico que também inclui o veto a capuzes, capacetes e todo tipo de vestimenta e 

Hereu, negou, à época, que a proibição se tratasse de um 

atentado à liberdade de credo, e declarou que o véu integral islâmico seria desfavorável à 

da pela assembleia de Barcelona. A decisão, no entanto, não se estende às 



 

 

vias públicas, afetando apenas bibliotecas, clubes poliesportivos e mercados municipais.

A medida não teve o apoio da ICV

Alternativa), parceira no governo municipal do Partido Socialistas da Catalunha, de Hereu. Já o 

Partido Popular (oposição) defendia o alargamento da proibição do uso do véu integral às ruas.

O líder da oposição municipal, Alberto Fernández Díaz (Partido Popular, 

medida também fosse adotada nas vias públicas, porque "o uso da burca e do niqab atenta contra a 

dignidade e a liberdade das mulheres, escondendo seu rosto, discriminando

igualdade" e "é um símbolo da escravidão", ale

Em Fevereiro de 2013, a Suprema Corte espanhola acabou por revogar a decisão de 2010. Pela 

sentença, a Corte diz que o uso das peças que tapem o rosto não perturba a segurança dos cidadãos 

nem garante mais proteção à igualdade de gênero. A iniciativa foi d

Sánchez Camacho e aprovada com 131 votos a favor e 129 contrários. 

FONTE:  
http://www.intereconomia.com
http://www.lavanguardia.com
http://www.sociedad.elpais.com
http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/02/
 
6. FRANÇA 

A França é o país que mais recebe imigrantes muçulmanos na Europa e, por lá, o uso do véu 

integral - burca e niqab - em locais públicos é proibido desde 11 de Abril de 2011, ocasião na qual o 

governo recebeu duras críticas após sua

Unidos e do Irã uniram-se, à época, na insatisfação com relação ao posicionamento francês. Alega

que a decisão da França afeta a liberdade religiosa e o direito das mulheres. Entra em jogo o di

das mulheres muçulmanas de exercerem sua religião e respectivos mandamentos face à tentativa 

francesa de libertar estas da submissão a seus maridos.

Argumentos de que a França é um país independente, democrático e que tem o direito de criar 

regras em seu território que expressem o comportamento da sociedade local, por outro lado, são 

utilizados para justificar a nova lei. Além disso, o governo francês afirma que a interdição do véu 

integral representa um ato em prol da segurança nacional, contra o ter

O uso dos outros tipos de véus é permitido em locais públicos, com exceção dos locais de 

ensino. Seu porte pelas alunas é proibido nas escolas públicas francesas desde o ano de 2004, enquanto 

a proibição de sua utilização pelas professoras data da

francês e a Igreja, mais precisamente no ano de 1905.

FONTE: 
http://www.lemonde.fr 
http://www.leplus.nouvelobs.com
http://www.france24.com/fr/20131127
laicite/?ns_campaign=highlights&ns_fee=0&ns_linkname=20131127_voile_islamique_proces_liberte
_versus_egalite&ns_mchannel=autopromo&ns_source=google_news

 

vias públicas, afetando apenas bibliotecas, clubes poliesportivos e mercados municipais.

A medida não teve o apoio da ICV-EUiA (Iniciativa Catalunha Verdes e Esquerda Unida e 

tiva), parceira no governo municipal do Partido Socialistas da Catalunha, de Hereu. Já o 

Partido Popular (oposição) defendia o alargamento da proibição do uso do véu integral às ruas.

O líder da oposição municipal, Alberto Fernández Díaz (Partido Popular, 

medida também fosse adotada nas vias públicas, porque "o uso da burca e do niqab atenta contra a 

dignidade e a liberdade das mulheres, escondendo seu rosto, discriminando

igualdade" e "é um símbolo da escravidão", alegou.  

Em Fevereiro de 2013, a Suprema Corte espanhola acabou por revogar a decisão de 2010. Pela 

sentença, a Corte diz que o uso das peças que tapem o rosto não perturba a segurança dos cidadãos 

nem garante mais proteção à igualdade de gênero. A iniciativa foi defendida pela senadora Alicia 

Sánchez Camacho e aprovada com 131 votos a favor e 129 contrários.  

http://www.intereconomia.com 
http://www.lavanguardia.com 
http://www.sociedad.elpais.com 
http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/02/ 

A França é o país que mais recebe imigrantes muçulmanos na Europa e, por lá, o uso do véu 

em locais públicos é proibido desde 11 de Abril de 2011, ocasião na qual o 

governo recebeu duras críticas após sua decisão. Governos historicamente rivais como o dos Estados 

se, à época, na insatisfação com relação ao posicionamento francês. Alega

que a decisão da França afeta a liberdade religiosa e o direito das mulheres. Entra em jogo o di

das mulheres muçulmanas de exercerem sua religião e respectivos mandamentos face à tentativa 

francesa de libertar estas da submissão a seus maridos. 

Argumentos de que a França é um país independente, democrático e que tem o direito de criar 

seu território que expressem o comportamento da sociedade local, por outro lado, são 

utilizados para justificar a nova lei. Além disso, o governo francês afirma que a interdição do véu 

integral representa um ato em prol da segurança nacional, contra o terrorismo. 

O uso dos outros tipos de véus é permitido em locais públicos, com exceção dos locais de 

ensino. Seu porte pelas alunas é proibido nas escolas públicas francesas desde o ano de 2004, enquanto 

a proibição de sua utilização pelas professoras data da época da Lei da separação entre o Estado 

francês e a Igreja, mais precisamente no ano de 1905. 

http://www.leplus.nouvelobs.com 
http://www.france24.com/fr/20131127-voile-islamique-proces-liberte-versus-egalite

s_campaign=highlights&ns_fee=0&ns_linkname=20131127_voile_islamique_proces_liberte
_versus_egalite&ns_mchannel=autopromo&ns_source=google_news 
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vias públicas, afetando apenas bibliotecas, clubes poliesportivos e mercados municipais. 

EUiA (Iniciativa Catalunha Verdes e Esquerda Unida e 

tiva), parceira no governo municipal do Partido Socialistas da Catalunha, de Hereu. Já o 

Partido Popular (oposição) defendia o alargamento da proibição do uso do véu integral às ruas. 

O líder da oposição municipal, Alberto Fernández Díaz (Partido Popular, direita), pediu que a 

medida também fosse adotada nas vias públicas, porque "o uso da burca e do niqab atenta contra a 

dignidade e a liberdade das mulheres, escondendo seu rosto, discriminando-as e negando sua 

Em Fevereiro de 2013, a Suprema Corte espanhola acabou por revogar a decisão de 2010. Pela 

sentença, a Corte diz que o uso das peças que tapem o rosto não perturba a segurança dos cidadãos 

efendida pela senadora Alicia 

Por Bárbara Ghisleni 
 

A França é o país que mais recebe imigrantes muçulmanos na Europa e, por lá, o uso do véu 

em locais públicos é proibido desde 11 de Abril de 2011, ocasião na qual o 

decisão. Governos historicamente rivais como o dos Estados 

se, à época, na insatisfação com relação ao posicionamento francês. Alega-se 

que a decisão da França afeta a liberdade religiosa e o direito das mulheres. Entra em jogo o direito 

das mulheres muçulmanas de exercerem sua religião e respectivos mandamentos face à tentativa 

Argumentos de que a França é um país independente, democrático e que tem o direito de criar 

seu território que expressem o comportamento da sociedade local, por outro lado, são 

utilizados para justificar a nova lei. Além disso, o governo francês afirma que a interdição do véu 

 

O uso dos outros tipos de véus é permitido em locais públicos, com exceção dos locais de 

ensino. Seu porte pelas alunas é proibido nas escolas públicas francesas desde o ano de 2004, enquanto 

época da Lei da separação entre o Estado 

egalite-france-
s_campaign=highlights&ns_fee=0&ns_linkname=20131127_voile_islamique_proces_liberte



 

 

7. GRÉCIA 

 
 A comunidade muçulmana na Grécia é 

de forma mais expressiva. Com a presença muito forte da igreja ortodoxa no Estado grego

partidos políticos com opiniões extremadas e anti

Vários manifestantes da extrema

uma mesquita - a primeira em 

 Apesar disso, o governo grego condena fortemente atitudes e opiniões que instiguem o ódio e 

a repressão de minorias étnicas e religiosas. Todavia, o posicionamento da Grécia contra

do uso do véu não é claro. Por mais

professam a fé islâmica, a falta de um suporte mais concreto a essa comunidade, p

torna vulnerável, também, a posição da mulher no sentido de poder usar o véu sem ser reprimida por 

tal costume. 

FONTE: 

http://direto.amaivos.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=16892&cod_canal=38

http://www.strategicdialogue.org/Publico%20article%20on%20EMWI.pdf

http://perigoislamico.blogspot.com.br/2013/06/extrema

 
8. IRLANDA 

 
A população irlandesa é predominantemente cristã. Um censo realizado em 2011 constatou 

que mais de 84% dos irlandeses são cristãos, sendo a grande maioria destes adeptos da Igreja católica 

Apostólica Romana. Apesar disso, a comunidade muçulmana na Irlanda 

pessoas e representa aproximadamente 1% da população do país. 

A cada ano, cerca de 500 irlandeses convertem

ter encontrado uma paz ao seguir as práticas islâmicas. Não há um registr

espécie de batismo, para converter

muçulmanas. Em verdade, o termo utilizado pelos islâmicos é “reversão”, uma vez que eles creem que 

todos são nascidos muçulmanos. 

Denise Charlton, CEO do Conselho Irlandês de Imigração, afirmou em discurso ainda em 

2012 que a comunidade muçulmana que vive na Irlanda tem um papel positivo na sociedade e 

participam ativamente em todas as áreas da vida irlandesa. 

Quanto ao polêmico véu,

símbolo religioso, como muitos pensam. No entanto, somente algumas usam o véu em respeito a 

Deus, uma grande parte das mulheres muçulmanas que vivem na Irlanda vestem

proteger sua modéstia, seu pudor. 

Apesar da forte presença católica na sociedade, a Irlanda não proibiu o uso dos véus integrais 

 

A comunidade muçulmana na Grécia é pequena e encontra dificuldades para ser 

de forma mais expressiva. Com a presença muito forte da igreja ortodoxa no Estado grego

partidos políticos com opiniões extremadas e anti-islâmicas, as tensões sempre estiveram presentes. 

Vários manifestantes da extrema-direita foram às ruas, em 2013, para protestar contra a construção de 

a primeira em Atenas - para os muçulmanos que se encontram 

Apesar disso, o governo grego condena fortemente atitudes e opiniões que instiguem o ódio e 

icas e religiosas. Todavia, o posicionamento da Grécia contra

. Por mais que o governo reprove qualquer tipo de violação contra os que 

professam a fé islâmica, a falta de um suporte mais concreto a essa comunidade, p

torna vulnerável, também, a posição da mulher no sentido de poder usar o véu sem ser reprimida por 

http://direto.amaivos.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=16892&cod_canal=38

http://www.strategicdialogue.org/Publico%20article%20on%20EMWI.pdf 

http://perigoislamico.blogspot.com.br/2013/06/extrema-direita-grega-contra-construcao.html 

A população irlandesa é predominantemente cristã. Um censo realizado em 2011 constatou 

que mais de 84% dos irlandeses são cristãos, sendo a grande maioria destes adeptos da Igreja católica 

Apostólica Romana. Apesar disso, a comunidade muçulmana na Irlanda corresponde a cerca de 50 mil 

pessoas e representa aproximadamente 1% da população do país.  

A cada ano, cerca de 500 irlandeses convertem-se ao islamismo. A maior parte desses alega 

ter encontrado uma paz ao seguir as práticas islâmicas. Não há um registr

espécie de batismo, para converter-se basta fazer um juramento de credo em frente a duas testemunhas 

muçulmanas. Em verdade, o termo utilizado pelos islâmicos é “reversão”, uma vez que eles creem que 

todos são nascidos muçulmanos.  

enise Charlton, CEO do Conselho Irlandês de Imigração, afirmou em discurso ainda em 

2012 que a comunidade muçulmana que vive na Irlanda tem um papel positivo na sociedade e 

participam ativamente em todas as áreas da vida irlandesa.  

Quanto ao polêmico véu, o islã vê o hijab como uma vestimenta obrigatória, e não como um 

símbolo religioso, como muitos pensam. No entanto, somente algumas usam o véu em respeito a 

Deus, uma grande parte das mulheres muçulmanas que vivem na Irlanda vestem

proteger sua modéstia, seu pudor.  

Apesar da forte presença católica na sociedade, a Irlanda não proibiu o uso dos véus integrais 
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Por Larissa Kerber 

pequena e encontra dificuldades para ser reconhecida 

de forma mais expressiva. Com a presença muito forte da igreja ortodoxa no Estado grego e a de 

islâmicas, as tensões sempre estiveram presentes. 

ruas, em 2013, para protestar contra a construção de 

 no país. 

Apesar disso, o governo grego condena fortemente atitudes e opiniões que instiguem o ódio e 

icas e religiosas. Todavia, o posicionamento da Grécia contra - ou a favor - 

qualquer tipo de violação contra os que 

professam a fé islâmica, a falta de um suporte mais concreto a essa comunidade, por conseqüência, 

torna vulnerável, também, a posição da mulher no sentido de poder usar o véu sem ser reprimida por 

http://direto.amaivos.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=16892&cod_canal=38 

construcao.html  

Por Fernando Viotti 

A população irlandesa é predominantemente cristã. Um censo realizado em 2011 constatou 

que mais de 84% dos irlandeses são cristãos, sendo a grande maioria destes adeptos da Igreja católica 

corresponde a cerca de 50 mil 

se ao islamismo. A maior parte desses alega 

ter encontrado uma paz ao seguir as práticas islâmicas. Não há um registro oficial e nem alguma 

se basta fazer um juramento de credo em frente a duas testemunhas 

muçulmanas. Em verdade, o termo utilizado pelos islâmicos é “reversão”, uma vez que eles creem que 

enise Charlton, CEO do Conselho Irlandês de Imigração, afirmou em discurso ainda em 

2012 que a comunidade muçulmana que vive na Irlanda tem um papel positivo na sociedade e 

o islã vê o hijab como uma vestimenta obrigatória, e não como um 

símbolo religioso, como muitos pensam. No entanto, somente algumas usam o véu em respeito a 

Deus, uma grande parte das mulheres muçulmanas que vivem na Irlanda vestem-se de tal maneira para 

Apesar da forte presença católica na sociedade, a Irlanda não proibiu o uso dos véus integrais 



 

 

como a França ou a Bélgica. Charlton afirmou também em seu discurso que “Diferente da situação na 

França, não há políticas contra o uso do hijab (véu) por garotas muçulmanas.”. 

FONTE:  
http://www.independent.ie/lifestyle/lifting
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/8023079/Irelands
ban-full-Muslim-veil.html 
http://www.independent.ie/irish
29874239.html 
http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/corks
http://www.onislam.net/english/news/europe/460186
women.html 
 
9. ITÁLIA 

A Itália, país cujo catolicismo predomina e o islamismo representa apenas uma pequena 

parcela da população, é o terceiro país do continente europeu a aplicar medidas de restrições ao uso

véu em lugares públicos. Foi aprovado, em agosto de 2011, pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais do Parlamento italiano, um projeto de lei que proíbe o uso do véu integral (seja a 

burca ou o niqab). 

O projeto de lei foi proposto pela jornalista marr

do partido conservador Povo da Liberdade. Ela alega que pretende, com essa medida, ajudar as 

mulheres islâmicas a se integrarem melhor na sociedade italiana, e, com isso, ajudá

dessa segregação e submissão que estão sofrendo. A aprovação da lei representaria, desse jeito, um 

impulso decisivo a uma medida de liberdade e civilidade. A ministra de Igualdade de Oportunidade da 

Itália, Mara Carfagna, também comentou sobre a

medida, afirmando que o véu

física”. 

A aprovação dessa medida, entretanto, não é unanimidade na Itália. Roberto Hamza

representante da União das Comunidades Islâmicas na Itália, afirma que a proibição do u

lugares públicos iria, consequentemente, isolar as mulheres islâmicas, as quais não poderiam mais sair 

de suas casas. Desse modo, ele alega que a proibição do uso do véu islâmico é uma medida injusta e 

que fere a liberdade individual.

FONTE: 
http://www.european-freedom
burqa-ban-muslim-veil-law-passes
http://www.cartacapital.com.br/politica/italia
publicos 
 

10. LITUÂNIA 

A Lituânia está ligada ao islamismo por raízes históricas. Antes de ser anexada à União 

Soviética, a Lituânia era um território de significante liberdade religiosa, e, após a restauração de sua 

 

como a França ou a Bélgica. Charlton afirmou também em seu discurso que “Diferente da situação na 

tra o uso do hijab (véu) por garotas muçulmanas.”. 

http://www.independent.ie/lifestyle/lifting-the-veil-on-irish-islam-29941427.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/8023079/Irelands-

http://www.independent.ie/irish-news/islam-to-become-irelands-second-religion

http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/corks-reaction-to-the-muslim-
http://www.onislam.net/english/news/europe/460186-dublin-drama-celebrates-

A Itália, país cujo catolicismo predomina e o islamismo representa apenas uma pequena 

parcela da população, é o terceiro país do continente europeu a aplicar medidas de restrições ao uso

véu em lugares públicos. Foi aprovado, em agosto de 2011, pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais do Parlamento italiano, um projeto de lei que proíbe o uso do véu integral (seja a 

O projeto de lei foi proposto pela jornalista marroquina naturalizada, Souad

do partido conservador Povo da Liberdade. Ela alega que pretende, com essa medida, ajudar as 

mulheres islâmicas a se integrarem melhor na sociedade italiana, e, com isso, ajudá

e submissão que estão sofrendo. A aprovação da lei representaria, desse jeito, um 

impulso decisivo a uma medida de liberdade e civilidade. A ministra de Igualdade de Oportunidade da 

Itália, Mara Carfagna, também comentou sobre a 

medida, afirmando que o véu integral é uma imposição à mulher e um “sinal de opressão cultural e 

A aprovação dessa medida, entretanto, não é unanimidade na Itália. Roberto Hamza

representante da União das Comunidades Islâmicas na Itália, afirma que a proibição do u

lugares públicos iria, consequentemente, isolar as mulheres islâmicas, as quais não poderiam mais sair 

de suas casas. Desse modo, ele alega que a proibição do uso do véu islâmico é uma medida injusta e 

que fere a liberdade individual. 

freedom-initiative.org/index.php/european-news/eu-news
passes-parliamentary-commision- 

http://www.cartacapital.com.br/politica/italia-aprova-projeto-que-proibe-uso-do

A Lituânia está ligada ao islamismo por raízes históricas. Antes de ser anexada à União 

Soviética, a Lituânia era um território de significante liberdade religiosa, e, após a restauração de sua 
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como a França ou a Bélgica. Charlton afirmou também em seu discurso que “Diferente da situação na 

tra o uso do hijab (véu) por garotas muçulmanas.”.  

29941427.html 
-Catholic-schools- 

religion-by-2043- 

-veil-249122.html 
-veiled- 

Por Cristiana Melillo 
 

A Itália, país cujo catolicismo predomina e o islamismo representa apenas uma pequena 

parcela da população, é o terceiro país do continente europeu a aplicar medidas de restrições ao uso do 

véu em lugares públicos. Foi aprovado, em agosto de 2011, pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais do Parlamento italiano, um projeto de lei que proíbe o uso do véu integral (seja a 

oquina naturalizada, Souad Sbai, integrante 

do partido conservador Povo da Liberdade. Ela alega que pretende, com essa medida, ajudar as 

mulheres islâmicas a se integrarem melhor na sociedade italiana, e, com isso, ajudá-las a se livrarem 

e submissão que estão sofrendo. A aprovação da lei representaria, desse jeito, um 

impulso decisivo a uma medida de liberdade e civilidade. A ministra de Igualdade de Oportunidade da 

integral é uma imposição à mulher e um “sinal de opressão cultural e 

A aprovação dessa medida, entretanto, não é unanimidade na Itália. Roberto Hamza Piccard, 

representante da União das Comunidades Islâmicas na Itália, afirma que a proibição do uso do véu em 

lugares públicos iria, consequentemente, isolar as mulheres islâmicas, as quais não poderiam mais sair 

de suas casas. Desse modo, ele alega que a proibição do uso do véu islâmico é uma medida injusta e 

news-italy/368-italy- 

do-veu-em-locais- 

Por Larissa Kerber 
 

A Lituânia está ligada ao islamismo por raízes históricas. Antes de ser anexada à União 

Soviética, a Lituânia era um território de significante liberdade religiosa, e, após a restauração de sua 



 

 

independência ao fim da Guerra

população muçulmana ainda representa um número pequeno se comparado com a população total do 

país que admite outras crenças.

  Quanto ao uso do véu, a Lituânia não tomou nenhuma posição enérg

o uso das variações do véu (hijab

União Europeia, os quais proibiram categoricamente o uso da vestimenta em espaços públicos e 

instituições de ensino. 

FONTE: 
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988747
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988747
 
11. LUXEMBURGO 

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Luxemburgo é um Estado laico cuja religião 

predominante é a Católica (87%). A comunidade muçulmana soma não mais do que 6 mil pessoas e, 

em sua maioria, são oriundos da ex

Mesmo sendo um Estado Laico, Luxe

Estado certo poder para administrar as diferentes religiões que reconhece. Muçulmanos são uma 

minoria, juntamente com protestantes, cristãos ortodoxos e judeus. Desde 2008 o Islamismo é 

legalmente reconhecido como religião oficial. 

Até a década de 1970 a população islâmica era de aproximadamente 300 pessoas, passando a 

somar mais de 3 mil na década de 1990. Desde então, a população muçulmana dobrou. Isso ocorreu 

devido ao asilo oferecido aos cidadãos da 

Dos 6 mil muçulmanos registrados atualmente em Luxemburgo, 65% são oriundos da ex

Iugoslávia: 1.900 vindos da região da Bósnia

Luxemburgo quer manter a boa imagem de um país pacífico e tole

bem integrados à comunidade e não são vistos como diferentes. Além disso, não existem elementos 

islâmicos visíveis: não há nenhuma mesquita típica e o uso em público do véu, que tem gerado 

polêmicas em países como França, Bélgica 

a comunidade muçulmana usa o Centro Cultural Islâmico de Luxemburgo como o local para rezar. 

FONTE: 
http://www.muslimpopulation.com/Europe/LUXEMBOURG/Islam%20in%20LUXEMBOURG.php
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=815&lingua=eng
http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz
 
12. PAÍSES BAIXOS 

 
Os Países Baixos anunciaram, em 2011, seguindo o exemplo da França, que baniriam o uso do 

hijab. A alegação é de que o véu contraria o estilo de vida e a cultura do país, tendo o governo 

afirmado que usar roupas que cubram completa ou parcialmente o rosto está em desacordo com a vida 

 

independência ao fim da Guerra-Fria, parcelas de muçulmanos migraram para o país, no entanto, a 

população muçulmana ainda representa um número pequeno se comparado com a população total do 

país que admite outras crenças. 

Quanto ao uso do véu, a Lituânia não tomou nenhuma posição enérgica no sentido de proibir 

hijab, niqab e burqa), algo que a difere de alguns Estados no âmbito da 

União Europeia, os quais proibiram categoricamente o uso da vestimenta em espaços públicos e 

/www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988747 
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=988747 

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Luxemburgo é um Estado laico cuja religião 

predominante é a Católica (87%). A comunidade muçulmana soma não mais do que 6 mil pessoas e, 

em sua maioria, são oriundos da ex-Iugoslávia.  

Mesmo sendo um Estado Laico, Luxemburgo possui algumas religiões oficiais, isso dá ao 

Estado certo poder para administrar as diferentes religiões que reconhece. Muçulmanos são uma 

minoria, juntamente com protestantes, cristãos ortodoxos e judeus. Desde 2008 o Islamismo é 

ecido como religião oficial.  

Até a década de 1970 a população islâmica era de aproximadamente 300 pessoas, passando a 

somar mais de 3 mil na década de 1990. Desde então, a população muçulmana dobrou. Isso ocorreu 

devido ao asilo oferecido aos cidadãos da extinta Iugoslávia.  

Dos 6 mil muçulmanos registrados atualmente em Luxemburgo, 65% são oriundos da ex

Iugoslávia: 1.900 vindos da região da Bósnia-Herzegovina e 1.800 da região de Montenegro. 

Luxemburgo quer manter a boa imagem de um país pacífico e tolerante. Lá, muçulmanos são 

bem integrados à comunidade e não são vistos como diferentes. Além disso, não existem elementos 

islâmicos visíveis: não há nenhuma mesquita típica e o uso em público do véu, que tem gerado 

polêmicas em países como França, Bélgica e Espanha, é muito raro. Por não haver nenhuma mesquita, 

a comunidade muçulmana usa o Centro Cultural Islâmico de Luxemburgo como o local para rezar. 

http://www.muslimpopulation.com/Europe/LUXEMBOURG/Islam%20in%20LUXEMBOURG.php
org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=815&lingua=eng

mannheim.de/daten/edz-b/ebr/05/Luxemburg.pdf 

Os Países Baixos anunciaram, em 2011, seguindo o exemplo da França, que baniriam o uso do 

jab. A alegação é de que o véu contraria o estilo de vida e a cultura do país, tendo o governo 

afirmado que usar roupas que cubram completa ou parcialmente o rosto está em desacordo com a vida 
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Fria, parcelas de muçulmanos migraram para o país, no entanto, a 

população muçulmana ainda representa um número pequeno se comparado com a população total do 

ica no sentido de proibir 

), algo que a difere de alguns Estados no âmbito da 

União Europeia, os quais proibiram categoricamente o uso da vestimenta em espaços públicos e 

Por Fernando Viotti 
 

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Luxemburgo é um Estado laico cuja religião 

predominante é a Católica (87%). A comunidade muçulmana soma não mais do que 6 mil pessoas e, 

mburgo possui algumas religiões oficiais, isso dá ao 

Estado certo poder para administrar as diferentes religiões que reconhece. Muçulmanos são uma 

minoria, juntamente com protestantes, cristãos ortodoxos e judeus. Desde 2008 o Islamismo é 

Até a década de 1970 a população islâmica era de aproximadamente 300 pessoas, passando a 

somar mais de 3 mil na década de 1990. Desde então, a população muçulmana dobrou. Isso ocorreu 

Dos 6 mil muçulmanos registrados atualmente em Luxemburgo, 65% são oriundos da ex-

Herzegovina e 1.800 da região de Montenegro.  

rante. Lá, muçulmanos são 

bem integrados à comunidade e não são vistos como diferentes. Além disso, não existem elementos 

islâmicos visíveis: não há nenhuma mesquita típica e o uso em público do véu, que tem gerado 

e Espanha, é muito raro. Por não haver nenhuma mesquita, 

a comunidade muçulmana usa o Centro Cultural Islâmico de Luxemburgo como o local para rezar.  

http://www.muslimpopulation.com/Europe/LUXEMBOURG/Islam%20in%20LUXEMBOURG.php 
org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=815&lingua=eng 

Por Bárbara Ghisleni 

Os Países Baixos anunciaram, em 2011, seguindo o exemplo da França, que baniriam o uso do 

jab. A alegação é de que o véu contraria o estilo de vida e a cultura do país, tendo o governo 

afirmado que usar roupas que cubram completa ou parcialmente o rosto está em desacordo com a vida 



 

 

pública neerlandesa. 

A relação branda que os Países Baixos orig

portanto, a se modificar, com determinações como a tal referente ao véu islâmico, dentre outras 

iniciativas que procuram reforçar as leis de imigração na região. A população muçulmana nos Países 

Baixos representa 6% do total de habitantes.

A lei de 2011 prevê multa em caso de descumprimento e proíbe o uso da burca ou hijab em 

prédios, transportes e demais lugares públicos, além de centros de ensino e hospitais. A medida não é 

válida para aviões que tenham que faz

uso de vestimentas que cubram o rosto por motivos de saúde, segurança ou profissionais. Será 

permitido o uso dessas peças, ainda, em ocasiões como as festividades de São Nicolau, Carnaval e 

dentro de templos religiosos. 

Em 2008, a Holanda já havia proibido funcionários do governo de usarem a burca em prédios 

públicos e escolas. A rainha Beatrix da Holanda enfrentou duras críticas, em 2012, após ter usado véu 

durante visita a Grande Mesquita do Sul

argumentos “verdadeiros despropósitos” e declarou acreditar que o uso do véu e da abaya nos templos 

religiosos muçulmanos é uma demonstração de respeito à religião e às pessoas desses países.

FONTE: 
http://www.afp.com/ 
http://www.news.nationalpost.com
 
13. POLÔNIA 

A Polônia é um país majoritariamente cristão, sendo os adeptos da religião islâmica uma 

minoria no país. Tendo em vista o pequeno número de muçulmanos, a questão acerca

ainda não gerou significantes debates ou casos de restrições legais.

A atitude dos poloneses com a comunidade islâmica do país é, em geral, afetada pelos eventos 

relevantes do mundo Árabe que acontecem ao redor do mundo. A Primavera Árabe fo

particularmente, um evento importante à Polônia, a qual mostrou que os muçulmanos são iguais ao 

resto dos poloneses, querendo os mesmos direitos e liberdades.

Assim, sendo pequena a comunidade islâmica na Polônia, os muçulmanos não sofrem 

qualquer tipo de proibição ou restrição ao uso do véu. 

FONTE:  
http://www.krakowpost.com/article/2587
http://middleeast.about.com/od/religionsectarianism/a/me080129a_2.htm
 
 
 
14. PORTUGAL 

A comunidade muçulmana lusitana é formada por aproximadamen

 

A relação branda que os Países Baixos originalmente levaram com os estrangeiros passa, 

portanto, a se modificar, com determinações como a tal referente ao véu islâmico, dentre outras 

iniciativas que procuram reforçar as leis de imigração na região. A população muçulmana nos Países 

a 6% do total de habitantes. 

A lei de 2011 prevê multa em caso de descumprimento e proíbe o uso da burca ou hijab em 

prédios, transportes e demais lugares públicos, além de centros de ensino e hospitais. A medida não é 

válida para aviões que tenham que fazer escala em aeroportos holandeses. Também não será vetado o 

uso de vestimentas que cubram o rosto por motivos de saúde, segurança ou profissionais. Será 

permitido o uso dessas peças, ainda, em ocasiões como as festividades de São Nicolau, Carnaval e 

 

Em 2008, a Holanda já havia proibido funcionários do governo de usarem a burca em prédios 

públicos e escolas. A rainha Beatrix da Holanda enfrentou duras críticas, em 2012, após ter usado véu 

durante visita a Grande Mesquita do Sultão Qaboos em Muscat, capital de Omã. Ela considerou os 

argumentos “verdadeiros despropósitos” e declarou acreditar que o uso do véu e da abaya nos templos 

religiosos muçulmanos é uma demonstração de respeito à religião e às pessoas desses países.

http://www.news.nationalpost.com 

A Polônia é um país majoritariamente cristão, sendo os adeptos da religião islâmica uma 

minoria no país. Tendo em vista o pequeno número de muçulmanos, a questão acerca

ainda não gerou significantes debates ou casos de restrições legais. 

A atitude dos poloneses com a comunidade islâmica do país é, em geral, afetada pelos eventos 

relevantes do mundo Árabe que acontecem ao redor do mundo. A Primavera Árabe fo

particularmente, um evento importante à Polônia, a qual mostrou que os muçulmanos são iguais ao 

resto dos poloneses, querendo os mesmos direitos e liberdades. 

Assim, sendo pequena a comunidade islâmica na Polônia, os muçulmanos não sofrem 

de proibição ou restrição ao uso do véu.  

http://www.krakowpost.com/article/2587  
http://middleeast.about.com/od/religionsectarianism/a/me080129a_2.htm 

A comunidade muçulmana lusitana é formada por aproximadamen
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inalmente levaram com os estrangeiros passa, 

portanto, a se modificar, com determinações como a tal referente ao véu islâmico, dentre outras 

iniciativas que procuram reforçar as leis de imigração na região. A população muçulmana nos Países 

A lei de 2011 prevê multa em caso de descumprimento e proíbe o uso da burca ou hijab em 

prédios, transportes e demais lugares públicos, além de centros de ensino e hospitais. A medida não é 

er escala em aeroportos holandeses. Também não será vetado o 

uso de vestimentas que cubram o rosto por motivos de saúde, segurança ou profissionais. Será 

permitido o uso dessas peças, ainda, em ocasiões como as festividades de São Nicolau, Carnaval e 

Em 2008, a Holanda já havia proibido funcionários do governo de usarem a burca em prédios 

públicos e escolas. A rainha Beatrix da Holanda enfrentou duras críticas, em 2012, após ter usado véu 

tão Qaboos em Muscat, capital de Omã. Ela considerou os 

argumentos “verdadeiros despropósitos” e declarou acreditar que o uso do véu e da abaya nos templos 

religiosos muçulmanos é uma demonstração de respeito à religião e às pessoas desses países. 

Por Cristiana Melillo 
 

A Polônia é um país majoritariamente cristão, sendo os adeptos da religião islâmica uma 

minoria no país. Tendo em vista o pequeno número de muçulmanos, a questão acerca do uso do véu 

A atitude dos poloneses com a comunidade islâmica do país é, em geral, afetada pelos eventos 

relevantes do mundo Árabe que acontecem ao redor do mundo. A Primavera Árabe foi, 

particularmente, um evento importante à Polônia, a qual mostrou que os muçulmanos são iguais ao 

Assim, sendo pequena a comunidade islâmica na Polônia, os muçulmanos não sofrem 

Por Fernando Viotti 
 

A comunidade muçulmana lusitana é formada por aproximadamente 50 mil pessoas e é 



 

 

composta principalmente por antigos colonos de Moçambique, Guiné Bissau e Angola (todos 

lusófonos). Algumas minorias oriundas de países mais orientais como Índia, Bangladesh e Paquistão 

ou ainda alguns vindos da região do Magreb, como

As lideranças muçulmanas destacam como um equívoco frequente o fato de alguns desinformados 

considerá-los imigrantes, quando na verdade a maior parte é de portugueses oriundos das ex

A realidade portuguesa é quase ideal: os muçulmanos dizem

comunidade portuguesa. A maioria das mulheres estuda, trabalha e nem todas usam o Hijab, véu 

tradicional que tem gerado polêmicas em países como França, Bélgica e Espanha. Alguns dizem q

integração com os portugueses é algo natural porque a maioria dos muçulmanos vêm das ex

portuguesas. No passado colonial, os portugueses conviveram em uma sociedade mista e conjunta, ao 

contrário da França, que nunca chegou a integrar

Mesmo com essa situação aparentemente estável, os líderes muçulmanos afirmam que a 

situação é outra após os atentado

grandes mudanças, uma negativa e outra positiva. A primeira,

terroristas os muçulmanos passaram a estar entre os frequentemente discriminados, juntamente com 

ciganos e africanos. Os véus e as barbas passaram a ser olhados de forma diferente e, certas vezes, 

conotados como terrorismo. Por outro lado, como consequência positiva, desde os ataques aos Estados 

Unidos os líderes religiosos perceberam um maior interesse por parte da população portuguesa em 

conhecer o islã e, por isso, há cada vez mais convertidos. 

Poucos são os casos que viraram notícia. Num dos casos recentes, dois agentes levaram uma 

muçulmana que recusou identificar

islâmico foi detido em Porto. Além disso, alguns casos de comentár

relatados pelos muçulmanos como exceções da convivência pacífica entre eles e os demais habitantes 

portugueses.  

Os atentados de 11 de março de 2004, em Madrid, e de 07 de julho de 2005, em Londres, mais 

próximos a Portugal do que o 11 de setembro, levou as mesquitas portuguesas a buscar melhorar a sua 

imagem. Os muçulmanos têm tentado manter

disse em entrevista que “As autoridades conhecem

bem.”. Além da boa imagem perante as autoridades portuguesas, a mesquita de Lisboa também foi 

elogiada pelo líder budista Dalai Lama, quem se referiu a ela como exemplar. 

FONTE:  

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/interior.aspx?content_id=1985817&p

 
15. REINO UNIDO 

O Reino Unido possui o islamismo como sua segunda maior religião. Esse grande número de 

adeptos à religião islâmica gera uma grande aceitação aos seus costumes e tradições. Essa grande 

 

composta principalmente por antigos colonos de Moçambique, Guiné Bissau e Angola (todos 

lusófonos). Algumas minorias oriundas de países mais orientais como Índia, Bangladesh e Paquistão 

ou ainda alguns vindos da região do Magreb, como Senegal e Marrocos, também compõem o grupo. 

As lideranças muçulmanas destacam como um equívoco frequente o fato de alguns desinformados 

los imigrantes, quando na verdade a maior parte é de portugueses oriundos das ex

uesa é quase ideal: os muçulmanos dizem-se perfeitamente integrados à 

comunidade portuguesa. A maioria das mulheres estuda, trabalha e nem todas usam o Hijab, véu 

tradicional que tem gerado polêmicas em países como França, Bélgica e Espanha. Alguns dizem q

integração com os portugueses é algo natural porque a maioria dos muçulmanos vêm das ex

portuguesas. No passado colonial, os portugueses conviveram em uma sociedade mista e conjunta, ao 

contrário da França, que nunca chegou a integrar-se com suas colônias.  

Mesmo com essa situação aparentemente estável, os líderes muçulmanos afirmam que a 

atentados de 11 de setembro. O ataque às torres gêmeas representou duas 

grandes mudanças, uma negativa e outra positiva. A primeira, negativa, é que após os atentados 

terroristas os muçulmanos passaram a estar entre os frequentemente discriminados, juntamente com 

ciganos e africanos. Os véus e as barbas passaram a ser olhados de forma diferente e, certas vezes, 

o. Por outro lado, como consequência positiva, desde os ataques aos Estados 

Unidos os líderes religiosos perceberam um maior interesse por parte da população portuguesa em 

conhecer o islã e, por isso, há cada vez mais convertidos.  

Poucos são os casos que viraram notícia. Num dos casos recentes, dois agentes levaram uma 

muçulmana que recusou identificar-se, mas o caso ficou por ali. Num outro caso, de 2007, um radical 

islâmico foi detido em Porto. Além disso, alguns casos de comentários via internet também são 

relatados pelos muçulmanos como exceções da convivência pacífica entre eles e os demais habitantes 

Os atentados de 11 de março de 2004, em Madrid, e de 07 de julho de 2005, em Londres, mais 

ue o 11 de setembro, levou as mesquitas portuguesas a buscar melhorar a sua 

imagem. Os muçulmanos têm tentado manter-se próximos às autoridades. Um teólogo muçulmano 

disse em entrevista que “As autoridades conhecem-nos, visitam-nos e sabem que somos pessoa

bem.”. Além da boa imagem perante as autoridades portuguesas, a mesquita de Lisboa também foi 

elogiada pelo líder budista Dalai Lama, quem se referiu a ela como exemplar.  

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/interior.aspx?content_id=1985817&page=

O Reino Unido possui o islamismo como sua segunda maior religião. Esse grande número de 

adeptos à religião islâmica gera uma grande aceitação aos seus costumes e tradições. Essa grande 
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Por Cristiana Melillo 
 

O Reino Unido possui o islamismo como sua segunda maior religião. Esse grande número de 

adeptos à religião islâmica gera uma grande aceitação aos seus costumes e tradições. Essa grande 



 

 

aceitação, entretanto, começou a enfrentar, no ano de 2013, uma série de debates e decisões polêmicas 

acerca do uso do véu integral (niqab ou burca).

Em setembro de 2013, o juiz Peter Murphy decidiu que uma mulher islâmica não poderia se 

apresentar em uma audiência jurídica vesti

era uma discriminação contra a religião, mas sim uma questão de elevar o poder da lei em uma 

sociedade democrática. Ainda acrescentando ao debate polêmico sobre o véu, foi revelado que, usando 

regras internas, 17 tradicionais hospitais britânicos proibiram o uso do véu pelos profissionais da 

saúde. O governo britânico, então, começa a estudar a possibilidade de fazer com que todos os 

hospitais do Reino Unido adotem a mesma regra, alegando que o pano na 

comunicação entre médicos e pacientes. Jeremy Hunt, o secretário da saúde do Reino Unido, 

argumentou a favor dessa proibição, afirmando que os pacientes possuíam o direito de ver o rosto dos 

médicos que os estavam atendendo. 

Essas recentes decisões irritaram a grande comunidade islâmica do Reino Unido, e notou

que não só os adeptos ao islamismo se mostraram contra as restrições ao uso do véu integral. O Vice 

Primeiro Ministro britânico, Nick Clegg, afirmou que o Reino Unido não pode faz

países já fizeram: elaborar leis ditando o que as pessoas podem ou não vestir. Assim, apesar de haver 

certas restrições ao uso do véu integral em lugares fechados no Reino Unido, as mulheres ainda são 

livres para usá-lo livremente em lugares

FONTE: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/few
veil-8826042.html 
http://www.thestar.com/news/world/2013/09/18/uk_court_case_sparks_debate_about_the_muslim_vei
l.html 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/11/1368375
islamicas-de-usar-veste-ao-atender
 
16. TURQUIA (OBSERVADOR)

O uso do Véu na Turquia tem sido um assunto debatido desde as primeira

XX. Em sua campanha pela laicidade da sociedade turca, no ano de 1925, época da fundação da 

República Turca, o governo optou pela proibição do uso do adereço. Para a elite secular, impedir o uso 

do véu significaria a garantia da indepen

diretamente a ampla maioria muçulmana do país.

Em 2008, a Constituição turca foi alterada, baseando

permitiu o uso de alguns tipos de véus em universidad

Tayyip Erdogan decidiu liberar o adereço islâmico em repartições públicas, principalmente por 

necessidades práticas. As novas regras não valem, no entanto, para o Poder Judiciário e para as Forças 

Armadas. 

Por mais que tenha sido dotada de caráter eleitoreiro, a decisão não perde seu valor simbólico 

e representa uma vitória ao assegurar o direito à expressão de mais de 99% da população, de origem 

 

omeçou a enfrentar, no ano de 2013, uma série de debates e decisões polêmicas 

acerca do uso do véu integral (niqab ou burca). 

Em setembro de 2013, o juiz Peter Murphy decidiu que uma mulher islâmica não poderia se 

apresentar em uma audiência jurídica vestindo um véu integral, argumentando que essa decisão não 

era uma discriminação contra a religião, mas sim uma questão de elevar o poder da lei em uma 

sociedade democrática. Ainda acrescentando ao debate polêmico sobre o véu, foi revelado que, usando 

nternas, 17 tradicionais hospitais britânicos proibiram o uso do véu pelos profissionais da 

saúde. O governo britânico, então, começa a estudar a possibilidade de fazer com que todos os 

hospitais do Reino Unido adotem a mesma regra, alegando que o pano na 

comunicação entre médicos e pacientes. Jeremy Hunt, o secretário da saúde do Reino Unido, 

argumentou a favor dessa proibição, afirmando que os pacientes possuíam o direito de ver o rosto dos 

médicos que os estavam atendendo.  

s decisões irritaram a grande comunidade islâmica do Reino Unido, e notou

que não só os adeptos ao islamismo se mostraram contra as restrições ao uso do véu integral. O Vice 

Primeiro Ministro britânico, Nick Clegg, afirmou que o Reino Unido não pode faz

países já fizeram: elaborar leis ditando o que as pessoas podem ou não vestir. Assim, apesar de haver 

certas restrições ao uso do véu integral em lugares fechados no Reino Unido, as mulheres ainda são 

lo livremente em lugares públicos. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/few-if-any-muslim-hospital-workers

http://www.thestar.com/news/world/2013/09/18/uk_court_case_sparks_debate_about_the_muslim_vei

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/11/1368375-reino-unido-estuda-proibir
atender-pacientes.shtml 
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O uso do Véu na Turquia tem sido um assunto debatido desde as primeira

XX. Em sua campanha pela laicidade da sociedade turca, no ano de 1925, época da fundação da 

República Turca, o governo optou pela proibição do uso do adereço. Para a elite secular, impedir o uso 

do véu significaria a garantia da independência entre o poder do Estado e da Igreja, mas tal fato afetou 

diretamente a ampla maioria muçulmana do país. 
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permitiu o uso de alguns tipos de véus em universidades. Já em 2013, o primeiro

Tayyip Erdogan decidiu liberar o adereço islâmico em repartições públicas, principalmente por 

necessidades práticas. As novas regras não valem, no entanto, para o Poder Judiciário e para as Forças 

Por mais que tenha sido dotada de caráter eleitoreiro, a decisão não perde seu valor simbólico 

e representa uma vitória ao assegurar o direito à expressão de mais de 99% da população, de origem 
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omeçou a enfrentar, no ano de 2013, uma série de debates e decisões polêmicas 

Em setembro de 2013, o juiz Peter Murphy decidiu que uma mulher islâmica não poderia se 

ndo um véu integral, argumentando que essa decisão não 

era uma discriminação contra a religião, mas sim uma questão de elevar o poder da lei em uma 

sociedade democrática. Ainda acrescentando ao debate polêmico sobre o véu, foi revelado que, usando 

nternas, 17 tradicionais hospitais britânicos proibiram o uso do véu pelos profissionais da 

saúde. O governo britânico, então, começa a estudar a possibilidade de fazer com que todos os 

hospitais do Reino Unido adotem a mesma regra, alegando que o pano na face prejudica a 

comunicação entre médicos e pacientes. Jeremy Hunt, o secretário da saúde do Reino Unido, 

argumentou a favor dessa proibição, afirmando que os pacientes possuíam o direito de ver o rosto dos 

s decisões irritaram a grande comunidade islâmica do Reino Unido, e notou-se 

que não só os adeptos ao islamismo se mostraram contra as restrições ao uso do véu integral. O Vice 

Primeiro Ministro britânico, Nick Clegg, afirmou que o Reino Unido não pode fazer como outros 

países já fizeram: elaborar leis ditando o que as pessoas podem ou não vestir. Assim, apesar de haver 

certas restrições ao uso do véu integral em lugares fechados no Reino Unido, as mulheres ainda são 
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O uso do Véu na Turquia tem sido um assunto debatido desde as primeiras décadas do século 

XX. Em sua campanha pela laicidade da sociedade turca, no ano de 1925, época da fundação da 

República Turca, o governo optou pela proibição do uso do adereço. Para a elite secular, impedir o uso 

dência entre o poder do Estado e da Igreja, mas tal fato afetou 

se no respeito aos direitos humanos, e 

es. Já em 2013, o primeiro-ministro turco Recep 

Tayyip Erdogan decidiu liberar o adereço islâmico em repartições públicas, principalmente por 

necessidades práticas. As novas regras não valem, no entanto, para o Poder Judiciário e para as Forças 

Por mais que tenha sido dotada de caráter eleitoreiro, a decisão não perde seu valor simbólico 

e representa uma vitória ao assegurar o direito à expressão de mais de 99% da população, de origem 



 

 

muçulmana. Os secularistas, por outro lado, afirmam estar o go

para o país. 

FONTE: 
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131011
ataturk/ 
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/10/1354949
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muçulmana. Os secularistas, por outro lado, afirmam estar o governo trazendo uma agenda islâmica 

ttp://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131011-hijab-ban-turkey-islamic

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/10/1354949-editorial-nuances-do-
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verno trazendo uma agenda islâmica 

islamic-headscarf-

-veu-turco.shtml 



 

 

 

 

No preâmbulo da Carta das Nações Unidas

Mundial, dentre as quais destacamos uma como

SiEM: 

 “PRATICAR a tolerância e viver em paz uns com 

Este princípio ordenador das Nações Unidas é

se necessário conhecermos outras culturas e civilizações. O SiEM 2014 será gui

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.

 

 

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 desde a

“PRATICAR a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos”

Este princípio ordenador das Nações Unidas é, acima de tudo, aceitar as diferenças

se necessário conhecermos outras culturas e civilizações. O SiEM 2014 será gui

integração humana, buscando nas simulações uma maior representatividade de todas as civilizações

olocando o aluno do Ensino Médio em sintonia com os ideais da delegação por ele representada.
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estão colocadas as principais diretrizes do pós 2ª Guerra 

o princípio norteador desde a 1ª edição do projeto 

os outros, como bons vizinhos” 

aceitar as diferenças, e para isso faz-

se necessário conhecermos outras culturas e civilizações. O SiEM 2014 será guiado sob a luz da 

integração humana, buscando nas simulações uma maior representatividade de todas as civilizações - 

olocando o aluno do Ensino Médio em sintonia com os ideais da delegação por ele representada. 

Bons Estudos, 

Equipe SiEM 


