
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO TÓPICO 2 

Considerando a situação emergencial que se encontram a maioria dos refugiados; 

Levando em consideração que 51% da população de refugiados é composta por crianças; 

Relembrando a importância de se dar educação e apoio físico e psicológico aos 

refugiados, particularmente aos menores órfãos, que representam significante parte dos 

refugiados; 

Atuando para salvaguardar os refugiados em situações ilegais; 

Visando aumentar a qualidade de vida dos refugiados em todo o mundo; 

Lembrando que o FRAER, caso criado, poderá atuar dando apoio a medidas aqui 

descritas; 

Prezando pelo respeito aos Direitos Humano acima de qualquer outra questão; 

O Alto Comissariado para Refugiados: 

1. Sugere a criação e a adoção, podendo ser feita quando necessário através do fundo 

FRAER, se este for aprovado no AGNU, das seguintes diretrizes; 

I – Adequação das leis laborais para o recebimento de refugiados, com  a inclusão 

dos mesmos, ainda que de caráter provisório, no grupo preferencial de emprego; 

II – Compromisso da nação com a não discriminação dos refugiados, através de 

ações que os incluam e que conscientizem a população acerca da importância de 

os receber; 

III – Oferecimento de curso de línguas e adaptação, de modo a facilitar a 

integração na sociedade; 

IV – Prazo máximo de estadia em alojamento provisórios; 

V – Emissão de relatórios nacionais anualmente sobre as condições de vida e 

adaptação dos refugiados sendo ali asilados; 

1.1 Sobre diretrizes específicas das crianças: 

I – Análise do perfil educacional, para maior base na educação do jovem e uma 

personalização em seu ensino. Esta análise, deve ter como base; 

a) Observação informal do comportamento do aluno da escola em suas interações 

sociais; 

b) Entrevista formal para obtenção de dados dos alunos, como informações 

pessoais; 

II – As medidas de acolhimento precisam assumir maior abrangência, implicando 

participação de toda comunidade educativa. 

a) Realização de tutorias ou mentorias; 

b) Produção de documentos dirigidos aos alunos e suas família visando facilitar o 

conhecimento acerca da estrutura organizativa da escola; 

III – Atividades ou cursos que promovam e visem o desenvolvimento da cultura 

e da língua dos refugiados, assim como dinâmicas que exponham a diversidade 



cultural. Vale a ressaltar a importância do ambiente onde haja uma valorização da 

cultura do país de origem das crianças, de modo a criar um local acolhedor a elas; 

IV – Acompanhamento psicológico para as crianças refugiadas trata-se de uma 

necessidade, em especial as centenas de milhares de crianças órfãs; 

2. Solicita que países desenvolvam uma agenda própria de atuação na integração, 

em modelo parecido ao que já ocorre em atuações internacionais ambientais, 

funcionando com sistemas de metas a serem alcançadas bem definidas, objetivas 

e dentro da realidade; 

3. Incentiva a Governos, assim como a mídia internacional (grande redes de TV, 

mídias sociais e também as mídias independentes) que atuem na conscientização 

imediata através de investimentos e divulgações através de documentários, 

informes e campanhas publicitárias; 

4. Ressalta a importância da inclusão cultural do refugiado, particularmente pela 

interação da cultura original do refugiado com a do país que os recebem, em busca 

de uma sociedade sem descriminação e mais igualitária; 

4.1. Essa inclusão pode ser feita através da realização de evento que exibam a 

cultura do país de origem dos refugiados e exponha também a luta pelo qual 

refugiados passam, através de feiras e até de museus dos refugiados; 

5. Urge que o Conselho de Direitos Humanos (CDH) expanda sua atuação sobre a 

violação dos Direitos Humanos no caso particular dos Refugiados, em busca de 

uma melhora na inteligência dos países a cerca das condições dos refugiados em 

todo o globo; 

5.1 Sugere que haja ainda um foco nas condições dos refugiados nos campos, 

cidades provisórias e acampamentos; 

5.2 Aconselha também à Anistia Internacional a expandir sua atuação, que embora 

hoje já tenha um importantíssimo papel na questão da luta pelos direitos civis no 

Oriente Médio, a fortalecer sua presença em outros locais com alta presença de 

refugiados; 

6. Instiga países a aprimorarem seus sistemas de informação, onde documentação 

poderá feita a partir de uma entrevista, onde o refugiado citaria seus 

conhecimentos adquiridos e os locais de especialização; 

7. Preconiza que essa medida tornará eficaz a entrada do refugiado no mercado de 

trabalho, aproveitando de seus totais conhecimentos em prol da empresa que seria 

contratado; 

8. Urge para que, juntamente com o recolhimento de órfãos, sejam iniciadas 

campanhas de incentivo à adoção, visando encontrar um lar saudável para essas 

crianças; 

8.1 Recomenda que casais de refugiados que perderam seus filhos em conflitos 

sejam estimulados a, possivelmente, recorrer à adoção de crianças refugiadas, 

salientando que estes deverão possuir condições financeiras e psicológicas de ter 

a guarda do jovem; 

9. Recomenda que países criem sistemas similares ao Adus e INATAA, programas 

brasileiros de reintegração de refugiados; 

10. Incentiva o combate ao xenofobismo através de medidas como criação de leis 

específicas contra a discriminação ao refugiado. 

10.1 Exemplifica como boa política governamental a criação de delegacias 

específicas para receber denúncias e tratar de crimes como os citados. 



Signatários: Alemanha, UNICEF, Bélgica, EUA, Itália, Israel, Suécia, Grécia, Irã, 

Turquia, Iraque, Croácia, Brasil, Nova Zelândia, Síria. 

 


