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1. APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA 
 

Lorran Silva – Diretor do Comitê 

 

Caros delegados, com enorme prazer damos as boas-vindas a todos o 

comitê Organização do Tratado do Atlântico Norte (2011-2013) na 19ª edição do 

Modelo Intercolegial das Nações Unidas (MINIONU)! Meu nome é Lorran Douglas 

Silva e eu serei diretor desse comitê, durante a nossa simulação estarei cursando o 

sexto período de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC MINAS), campus Coração Eucarístico. Tive o imenso prazer de 

participar do modelo original em sua 16ª edição, como delegado do comitê 

Organização Internacional da Polícia Criminal (INTERPOL); O MINIONU me 

conquistou de tal forma que, após minha primeira participação, comecei a pesquisar 

mais sobre o curso de Relações Internacionais. No ano posterior retornei como 

voluntário interno no comitê Liga das Nações (1931- 1933). E, no ano passado voltei 

como Diretor Assistente do comitê Organização Mundial da Saúde (2018). É incrível 

como o MINIONU, e a experiência das simulações, faz com que deixamos de olhar 

somente para nós mesmos e passamos a nos atentar ao outro. A cada etapa que eu 

concluo no projeto, enxergo o MINIONU com outros olhos, tive novas experiências, 

novos aprendizados que enriqueceram minha forma de ver o mundo. Não há 

palavras para dizer o quão incrível foram estas experiências, que me fizeram ver a 

imensa importância do modelo na vida pessoal, acadêmica e profissional de todos 

aqueles que conquistam o privilégio de participar da organização e realização das 

simulações.  

O tema que será tratado em nosso comitê abordará diferentes pilares que 

serão os principais norteadores dos debates, onde, partiremos de discussões acerca 

das principais estratégias de intervenção realizada pela OTAN, na Líbia, e, por 

conseguinte, formas de reconstrução de um Estado1 que perpassa por um cenário 

de Guerra Civil; a partir disso, analisaremos políticas de “Peacebuilding2” com o 

intuito de reinserir o Estado no cenário internacional. Senhoras e Senhores, no mais, 

                                                           
1
Um Estado é uma entidade que tem uma base territorial com fronteiras definidas, com uma 

população vivendo dentro dessas fronteiras, onde existe um governo ao qual a população deve 
obediência, e goza de reconhecimento diplomático dos demais Estados (MINGST, ARREGUÍN-TOFT, 
2014). 

2
 O termo Peacebuilding é explicado posteriormente no tópico 5.3 do guia de estudos. 
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desejo-lhes uma ótima preparação e espero que todos possam tirar bastante 

proveito em seus estudos. Nos colocamos à disposição para auxiliá-los através de 

nosso e-mail do comitê, blog e página do Facebook. 

 

Ana Carolina Campos - Diretora-Assistente 

 

 Olá, senhores delegados. Meu nome é Ana Carolina Campos e eu serei a 

Diretora-Assistente do comitê OTAN (2011-2013) nesta 19ª edição do Modelo 

Intercolegial das Nações Unidas (MINIONU)! Enquanto a simulação estiver 

ocorrendo, eu estarei no sexto período de Relações Internacionais da PUC MINAS. 

Esta é a quinta vez que faço parte do projeto. A primeira vez, participei ainda quando 

estava na primeira série do Ensino Médio, como delegada representante da Índia, no 

comitê Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes (UNODC), o qual tinha 

como tema principal o tráfico de pessoas. Foi a primeira vez que participei de uma 

simulação e me apaixonei não só pelo evento, mas também pelo curso de Relações 

Internacionais. Foi a partir dessa primeira participação no evento que comecei a 

repensar sobre minha escolha profissional (a qual seria, até então, jornalismo). No 

ano seguinte, eu retornei ao MINIONU, mas dessa vez como delegada do Primal 

Times na cobertura dos acontecimentos do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU), que, naquele ano, debatia sobre a questão do conflito Israel-

Palestina. Durante meu último ano no ensino médio, voltei à simulação como 

delegada representando a Estônia, no Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), que tratava a questão dos apátridas3. No último dia de 

simulações desse último MINIONU em que fui delegada, decidi que Relações 

Internacionais era mesmo o curso que mais me faria feliz. No ano seguinte, já 

cursando RI, participei como voluntária interna do comitê CDH (2017), que trazia a 

discussão sobre a religião e seus limites. Mais uma vez, me vi apaixonada pelo 

evento e por esse curso, o qual foi uma das melhores escolhas da minha vida! 

Chega a ser quase indescritível como o MINIONU me ajudou a crescer - 

pessoalmente, academicamente e profissionalmente. 

                                                           
3
“[...] um apátrida, heimatlo ou sem pátria é o indivíduo destituído de qualquer nacionalidade, ou seja, 

é uma pessoa não titular de nacionalidade e, por isso, não é considerada nacional de qualquer 
Estado.” (GOMES, 2011, s/p). Disponível em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1935617/o-que-se-
entende-por-apatrida-denise-cristina-mantovani-cera>. Acesso em: 02 de março de 2018. 

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1935617/o-que-se-entende-por-apatrida-denise-cristina-mantovani-cera
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1935617/o-que-se-entende-por-apatrida-denise-cristina-mantovani-cera
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Espero que vocês possam ter uma experiência tão maravilhosa quanto as 

minhas e que esse seja um comitê do qual os senhores lembrarão por muitos e 

muitos anos. O tema do comitê é muito pertinente, afinal conflitos como o da Líbia 

ainda são muito ocorrentes, principalmente no Oriente Médio. Que aprendamos 

muito juntos! Desejo-lhes bons estudos e uma ótima simulação.   

 

Henrique Novaes - Diretor Assistente 

 

Olá, delegados e delegadas! Meu nome é Henrique Novaes e serei diretor 

assistente do comitê OTAN (2011-2013) nesta 19ª edição do Modelo Intercolegial 

das Nações Unidas (MINIONU). Durante a simulação estarei cursando o quarto 

período de Relações Internacionais da PUC MINAS, campus Praça da Liberdade. 

Está será a minha quarta participação no projeto. Participei, pela primeira vez, como 

delegado representando a Costa do Marfim, no Comitê Especial para as Operações 

de Manutenção da Paz (C-34), simplesmente amei a simulação com a ideia de 

discutir temas que para minha realidade eram inimagináveis e também fui me 

aproximando pela ideia do curso de Relações Internacionais (RI). Assim, no ano 

seguinte, participei do comitê sobre o onze de setembro e suas repercussões na 

segurança internacional (CTC-CTED), novamente como delegado, representando o 

Egito. Como último ano de Ensino Médio, ainda precisava decidir o que eu gostaria 

de estudar e fazer RI era uma das minhas opções, após pensar muito, decidi que 

realmente era o curso que mais me interessava. Portanto, saí da minha cidade natal, 

Viçosa (MG), e fui à busca do sonho de estudar Relações Internacionais. No meu 

segundo período de curso tive a imensa oportunidade de participar, mais uma vez 

do MINIONU, como voluntário interno no comitê sobre o massacre de Munique (COI-

1973). Cada uma dessas oportunidades me fez crescer no aspecto pessoal, 

profissional e acadêmico. É uma honra ter participado e ainda estar participando de 

uma parte da história desse projeto incrível! 

Nossa simulação será sobre um tema recente, e importantíssimo, discutindo 

sobre as mudanças e a intervenção externa na Líbia. Espero que todos possam ter 

uma experiência incrível nesse comitê, seja você um (a) delegado (a) de primeira ou 

última viagem. Além disso, espero que aprenda uma nova visão de mundo sobre as 

atitudes dos países em determinada situação, que faça novas amizades e que todos 
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nós possamos aprender uns com os outros! Desejo-lhes um ótimo estudo e uma 

extraordinária simulação! 

 

Israel Coelho Quirino - Diretor assistente 

 

Caros delegados e delegadas, é com enorme prazer que dou as boas vindas 

ao comitê OTAN (2011-2013) da 19ª edição do MINIONU! Meu nome é Israel Coelho 

Quirino, sou diretor assistente e, durante a simulação, estarei cursando o quarto 

período de Relações Internacionais na PUC Minas. Participei do MINIONU em sua 

16ª edição quando ainda estava cursando o Ensino Médio, fui delegado da 

Federação Colombiana de Futebol do comitê da Federação Internacional de Futebol 

(FIFA) e dois anos depois participei como voluntário no comitê Organização Mundial 

de Saúde (2018) em sua 18ª edição. Graças ao Modelo de Simulação conheci 

pessoas que se tornaram grandes amigas e fonte de inspiração, além de ampliar 

minha visão de mundo e a forma como quero trabalhar para mudar a realidade em 

que vivo. O impacto causado pelo MINIONU é capaz de mudar vidas, e nosso 

trabalho é fazer com que essa experiência cumpra seu maior objetivo, o de inspirar 

jovens do Ensino Médio através do estudo e da discussão de temas que abalam as 

relações internacionais. 

O tema a ser tratado durante os dias de simulação exigirá das delegações 

muita criatividade e esforço coletivo para enfrentar os problemas de uma intervenção 

na Líbia e da reconstrução de um país que sofreu com um conflito de proporções 

enormes. Para isso, a leitura do guia e dos posts a serem feitos é de grande 

importância, lembrando que a mesa diretora está sempre disposta a tirar quaisquer 

dúvidas que podem surgir durante o estudo. Desejo a todos uma preparação 

inspiradora e uma participação engrandecedora. No mais, espero que possamos 

aproveitar ao máximo a 19ª edição do MINIONU! 
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1. SOBRE A GUERRA CIVIL NA LÍBIA 

 

Guerra, caos e violência - Esse é o cenário que toma conta do território da 

Líbia. O País que possui sua economia assentada no petróleo e, completamente 

dependente de energia, encontra-se em 1º lugar no ranking de países com as 

maiores reservas de petróleo no continente africano e em 9º lugar no ranking 

mundial, com reserva de 46,5 bilhões de barris de petróleo (CHOSSUDOVSKY, 

2011). Atualmente, o país passa por uma crise civil de grande escala. Há 42 anos o 

General Muammar al-Gaddafi assumiu o governo, através de um golpe militar. 

Desde 2011, a população insatisfeita com o governo autoritário iniciou 

manifestações. Entretanto, o governo de Gaddafi lançou mão de violenta repressão 

contra a população civil que manifestava transformando a Líbia em um cenário de 

guerra civil e desrespeito aos Direitos Humanos (PAIVA, 2012). 

Desse modo, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução de 

1970/114 que tinha por objetivo impor ao General o dever de proteger a sua 

população e encerrar com o abuso de poder (RESOLUÇÃO 1970, 2011, s/p). 

Contudo, em março deste ano, as tropas de al-Gaddafi intensificaram os 

bombardeios contra a oposição, concentrada no lado leste do país. Como 

consequência dos atos abusivos do General contra a população civil a Líbia foi 

expulsa de forma unânime do Conselho de Direitos Humanos (FELLET, 2011). Dado 

o descumprimento da resolução 1970/11 a OTAN - por meio de uma coalizão entre 

os Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá e Itália - comparece perante o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, com o intuito de dar início às 

operações na Líbia; onde se busca salvaguardar os direitos dos civis e proteger a 

vida dos cidadãos (PAIVA, 2012). 

 

 

 

                                                           
4
 No tópico 4.2 do guia de estudos será abordado e discorreremos acerca da resolução 1970 

de 2011. 
Os tópicos 2 e 2.1 do guia de estudos serão destinados à uma contextualização acerca do 

Mundo Árabe e os conflitos que percorrem a região, originando a conhecida “Primavera Árabe”, que é 
uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte 
da África. 
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2. O MUNDO ÁRABE E OS CONFLITOS NA REGIÃO 
 

O “Mundo Árabe” é uma região composta por países cuja língua oficial e 

dominante de seus países é o Árabe; os países que compõe a região, compartilham 

de culturas similares, como religião e tradições islâmicas. Essa região é constituída 

por 24 países, sendo eles: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Comores, Djibuti, Egito, 

Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, 

Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Qatar, Saara Ocidental, Síria, Somália, Sudão 

e Tunísia (SOUSA, 200?, s/p). 

 

Mapa 1 - Países do Mundo Árabe 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Como ilustrado no mapa acima, o Mundo Árabe compreende a área de 

determinados territórios, que diz respeito aos países localizados entre regiões no 

Norte da África, Península Arábica e o Oriente Próximo5. Esses países possuem 

fatores em comum como língua oficial, proximidade geográfica e tradições vindas da 

cultura islã. 

                                                           
5
 Região geográfica composta por diferentes países do Sudoeste asiático situados entre o 

Irã e o Mar Mediterrâneo. 
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Grande parte dos países que compõe o Mundo Árabe possui sua economia 

determinada fortemente pelo processo de produção e exportação de petróleo e, por 

uma herança herdada da época da colonização, feita principalmente por países 

europeus como a Inglaterra e a França. Tudo isto faz com que os países árabes 

sejam marcados pelas oposições e conflitos existentes em seus territórios. 

A seguir discorreremos sobre a Primavera Árabe e os conflitos que 

percorreram parte destes países; às recorrentes divergências entre a população civil 

que, por meio de manifestações, protestam contra seus governos e reivindicam 

maior representatividade e melhores condições de vida. 

 

2.1 Contextualização da História da Líbia 
 

A Líbia é um país na Região do Magrebe6, situada no Norte da África, 

banhada pelo Mar Mediterrâneo ao Norte. O país faz fronteira com o Egito a leste, 

com o Sudão a sudeste, com o Chade e o Níger ao sul e com a Argélia e a Tunísia 

ao oeste. Os líbios nativos são principalmente árabes ou uma mistura de árabes 

com etnias berberes7. A Líbia abriga um grande número de população que entram 

ao país de maneira ilegal, essa população alcança mais do que um milhão de 

pessoas, sendo de maioria egípcios e africanos, cuja origem é do sul do Saara. E a 

principal religião predominante na região é o Sunismo, compondo 97% da população 

muçulmana. 

A história da Líbia remonta aos tempos do Egito Antigo, quando parte da 

população da Líbia era contratada pelo país das pirâmides. Depois de séculos de 

guerras contra bizantinos, árabes e otomanos, a Líbia foi província da Turquia até 

1911 e colônia da Itália de 1911 até a Segunda Guerra Mundial (ARAUJO, 2011), 

culminada em 1951 com a independência da Líbia de Itália. 

Dada à independência do país em 1951, e “com a ascensão ao poder do rei 

Idriss al-Senoussi” a Líbia é dirigida pelo ex-capitão Muamar Kadhafi, que foi 

                                                           
6
O Magrebe ou Magreb é a região noroeste da África. Em sentido estrito, inclui Marrocos, 

Saara Ocidental, Argélia e Tunísia. O Grande Magrebe inclui também a Mauritânia e a Líbia. Na 
época do Império Romano, era conhecido como África menor. 

7
Os berberes são povos que vivem no norte da África, principalmente na região del 

Marrocos e Argélia (áreas que abrangem o deserto do Saara). E que possuem como língua de origem 
o berbere de origem afro-asiática. Esses povos são considerados os povos mais antigos do 
continente africano e a grande maioria dos berberes seguem a religião muçulmana. 
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promovido a coronel através do golpe de Estado que ocorreu em setembro de 1969 

(G1, 2011).  

Agora separada entre o leste, nas mãos da oposição, e o oeste, nas de 
Kadhafi, a Líbia é historicamente um cruzamento do Maghreb e do Machrek, 
marcada por tradições tribais. Passou à idade moderna no século XX, graças 
a suas imensas reservas de petróleo (G1, 2011). 
 

Sendo assim, Muamar Kadhafi está no poder do Estado da Líbia há 42 anos 

e possui grande influência no oeste do país, já a oposição detém o território do lado 

leste do país e reivindica a saída do ditador do poder.   

 A imagem a seguir ilustra a posição geográfica da Líbia que se situa no Norte 

da África e, os países os quais a Líbia faz fronteira e as principais características da 

região.  

Mapa 2 – Líbia 

 

Fonte: CIA Factbook apud G1, 2011
8 

 

Atualmente, a Líbia possui uma população de aproximadamente 6.462 

milhões, e um PIB per capita de 5.602,55 USD e seu Produto Interno Bruto de 89,03 

bilhões US$, estimativa de 2011, com base no banco de dados da CIA9. As reservas 

provadas de Petróleo, no país, estimam-se em 46,4 bilhões de barris de petróleo, 

sendo o país africano que possui o maior número de reservas provadas. 

                                                           
8
 Disponível em: <http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/02/conheca-historia-da-

libia.html>. Acesso em: 27 de dez. de 2017. 
9
O The World Factbook (O livro de fatos do mundo) é uma publicação anual da Central 

Intelligence Agency dos Estados Unidos (CIA) com informações de base sobre os países. 

http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/02/conheca-historia-da-libia.html
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/02/conheca-historia-da-libia.html
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2.2 A Primavera Árabe 
 

Dentre os principais conflitos e divergências que ocorrem nos países árabes, 

os principais protestos e manifestações são decorrentes da falta de 

representatividade no governo destes países em relação à população árabe.  

Os recentes protestos que ocorreram no Norte da África, iniciados em 

dezembro de 2010, em algumas regiões do Oriente Médio, foram conhecidas como 

“Primavera Árabe”. Os eventos foram marcados por protestos contra as formas de 

governos ditatoriais e autoritários; altos índices de corrupção, um aumento do 

desemprego, desigualdade social elevada, restrições à liberdade de expressão e 

pouca representatividade política da população (FERREIRA; SIMONI; ROSA, 2012). 

O evento começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do 

ditador Zine El Abidini Ben Ali. A onda de manifestações, no país, foi conhecida 

também como Revolução de Jasmin - devido à insatisfação da população com o 

regime ditatorial de Ben Ali; as manifestações encerraram-se em 14 de Janeiro de 

2011 com a queda do ditador, após 24 anos no poder (LUZ, 2017). O estopim que 

estabeleceu o início da revolução foi o episódio em que o jovem Mohamed Bouazizi, 

que mantinha a sua família por meio da venda de frutas, ateou fogo sobre o seu 

próprio corpo ao ter seus produtos confiscados pela polícia tunisiana porque se 

recusou a pagar propina; o episódio abalou todo o país e concretizou a insatisfação 

da população com o governo ditatorial (BBC, 2011). 

Desde então a “primavera árabe” atingiu diversos países árabes como o 

Egito, Iêmen, Omã, Argélia,  Marrocos,  Jordânia, Líbia, dentre outros.  Os protestos 

nos países árabes tomaram proporções gigantescas que afetou países ocidentais, 

como Estados Unidos e França, por exemplo, tanto por questões de equilíbrio de 

poder10, quanto pela dependência dessas potências em relação ao petróleo da 

região (PAIVA, 2012). 

 

2.3 A Primavera Árabe na Líbia 
 

Na Líbia os protestos da população e a insatisfação popular, com o governo 

do General Muamar Kadhafi intensificaram, em contrapartida, os atos violentos do 

                                                           
10

 Equilíbrio de poder é uma competição entre diversos países com capacidades iguais que 

buscam o poder. Porém, como todos buscam o mesmo objetivo, tal competição impede que uma 
potência ganhe supremacia sobre as demais. 
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General com a população foram aumentando de forma que o Governo reprimia a 

população e abusava de seu poder, a fim de silenciar e impedir a liberdade de 

expressão em seu país.  

Os conflitos entre a sociedade civil e o governo líbio passaram a ser 

caracterizados como guerra civil. Como resultado, os protestos tomaram proporções 

enormes e as medidas do ditador contra sua população tornaram-se cada vez mais 

extremas. Mediante isso, a ONU, através da resolução 1973/11, decidiu por intervir 

na Líbia, com a ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a fim 

de cessar o conflito e impedir que Kadhafi seguisse com as suas repressões e 

abusasse de seu poder contra a sociedade civil. 

Tendo em vista a temática do comitê acerca da intervenção militar na Líbia 

que ocorrerá em 2011 e sua relação a respeito com as frequentes manifestações 

que ocorreram no Oriente Médio e Norte da África, será descrito sobre as 

manifestações da população civil da Líbia e os frequentes protestos que a população 

faz em prol da retirada do atual governante, Muamar Kadafi, que, de forma abusiva, 

governa o país e pouco representa a sua população.  

 

3. A LÍBIA E A NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO 
 

Nessa parte do Guia será feita uma contextualização da História da Líbia 

dado governo do General Muamar Kadhafi e as principais causas que nortearam as 

decisões das potências, membros permanentes e rotativos do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU), a favor da intervenção no país. 

Posteriormente serão pautados os princípios que embasam a Resolução 1973/11 e, 

por conseguinte, será feita uma contextualização da Líbia no processo pós-

intervenção e a posição que o país se encontra no que ser refere o sistema 

internacional11. 

 

 

                                                           
11

O conceito de Sistema Internacional ou Comunidade Internacional é muito importante para 

a compreensão dos acontecimentos das Relações Internacionais. Assim, Sistema Internacional é um 
conjunto de atores ligados entre si, de forma direta ou não. Ou seja, é um ambiente anárquico (sem 
um poder supremo) constituídos pelos Estados e outros órgãos internacionais, em que há a interação 
desses nos âmbitos político, econômico, social e/ou militar.  
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3.1. A Líbia de Muamar Kadhafi 
 

Após o golpe de 1969, a Líbia, há quatro décadas, tem como o 

representante no poder de seu país o General Muammar al-Gaddafi (no português, 

Muamar Kadhafi), que mantém uma postura consideravelmente imprevisível, instável 

e, mesmo após o final de seu mandato, o ditador não renunciou o poder. A 

população da Líbia, insatisfeita com a falta de representatividade do governo do 

país, manifesta-se contra a postura do General e tenta derrubar Kadhafi do atual 

governo, contudo o governo resiste às pressões que a sociedade impõe ao ditador; 

onde, Kadhafi negou sua saída e utilizou de forças militares contra a população de 

seu país (PAIVA, 2012, s/p).  

Moussa Ibrahim, ministro da Informação e porta-voz de Muamar Kadhafi, 

numa coletiva, em uma resposta às declarações da oposição ao governo do 

General, declarou que, 

Kadhafi está aqui. E vai ficar. Ele dirige o país e não o vai deixar. E não se 
vai demitir [...] É o nosso país. Não o vamos entregar a bandos de criminosos 
que fizeram as nossas cidades reféns. Não o vamos entregar à organização 
criminosa que é a NATO

12
. Cada um de nós continuará a combater. Estamos 

preparados para combater rua a rua, casa a casa (CM, 2011, s/p). 
 

O povo líbio começou a manifestar contra a autoridade que se encontra no 

poder e Kadhafi, em resposta, usa de forças militares causando vasto número de 

mortes em seu país, como forma de oprimir os civis (PAIVA, 2012, s/p).  

A situação que a Líbia perpassa chamou a atenção de grandes potências, 

fazendo com que os Estados Unidos, Reino Unido e França – membros 

permanentes do Conselho de Segurança da ONU – decidissem por intervir naquele 

país tendo em vista o abuso exacerbado de poder que Kadhafi impõe à sua 

população, além das violações dos direitos humanos e, também, a fim de retirar o 

ditador do poder, haja vista o seu mandato já expirado (G1, 2011, s/p).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

NATO é a sigla em inglês para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. 
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Mapa 3 – Coalizão Ataca a Líbia 

 

 

Fonte: G1, 2011
13

 

 

Em resposta aos bombardeios que Kadhafi usou contra a sociedade civil da 

Líbia, o sistema internacional decidiu por intervir no país, por meio de uma coalizão 

entre a Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Itália e Canadá. Sendo assim, após 

a ONU aprovar a resolução 1973/1114, por meio do Conselho de Segurança, será 

criada uma zona de exclusão aérea na Líbia (G1 2011, s/p). 

As medidas tomadas pelo ditador Kadhafi feriram as regras que embasam a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), assim, os Estados Unidos 

clamaram pela exclusão do país no CDH (Conselho dos Direitos Humanos) dessa 

forma, unanimemente, os países pertencentes ao órgão decidiram expulsar a Líbia 

(PRESSE, 2011, s/p). 

O próximo tópico será destinado à descrição e um maior detalhamento da 

Resolução 1973/11 que autoriza a intervenção das autoridades internacionais no 

conflito presente na Líbia e criará uma zona de não voos no território. 

                                                           
13

 Disponível em: <http://g1.globo.com/obama-no-brasil/noticia/2011/03/obama-autoriza-

acao-militar-limitada-na-libia-mas-sem-tropas-em-terra.html>. Acesso em: 04 de janeiro de 2018. 
14

 Mais informações e explicações sobre a resolução 1973/11 durante o tópico 3.2 do guia 

de estudos. 

http://g1.globo.com/obama-no-brasil/noticia/2011/03/obama-autoriza-acao-militar-limitada-na-libia-mas-sem-tropas-em-terra.html
http://g1.globo.com/obama-no-brasil/noticia/2011/03/obama-autoriza-acao-militar-limitada-na-libia-mas-sem-tropas-em-terra.html
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4.2 Resolução 1973/11 
 

Como posto no tópico 3.1.1, as grandes potências começaram a preocupar-

se com o território líbio desde que as medidas de Muamar Kadhafi intensificaram, de 

modo que, mesmo mediante as manifestações de parte da população local, Kadhafi 

insistiu e permaneceu no poder do país e, como forma de parar as manifestações, o 

ditador usou de ofensivas militares, matando aproximadamente 25 mil civis (PAIVA, 

2012, s/p). 

Tendo em vista o descumprimento das regras que embasam a Resolução 

1970/1115, fez-se necessário a criação de uma nova resolução, na qual, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio do Conselho de Segurança da 

ONU, aprovou a Resolução 1973/11 que autoriza o uso da força na Líbia com base 

no Capítulo VII da Carta da ONU. A Resolução foi aprovada por 10 votos a favor, 

nenhum contra e 5 abstenções – da Alemanha, Brasil, China, Índia e Rússia 

(ITAMARATY, 2011, s/p).  

No Preâmbulo da declaração 1973/11, em linhas gerais, consta a insatisfação 

da sociedade internacional16 com o descumprimento do governo líbio e com as 

ações do General no território da Líbia. Desse modo, a nova resolução “exige o fim 

imediato da violência e pede a adoção de medidas que respondam às exigências 

legítimas da população” (RESOLUÇÃO 1970/11). Na declaração 1970/11, é 

ordenada às autoridades líbias, 

[...] agirem com a máxima moderação, respeitarem os direitos humanos e o 
direito internacional humanitário, e a autorizarem o acesso imediato de 
observadores internacionais de direitos humanos; [...] Garantirem a 
segurança de todos os cidadãos estrangeiros e seus bens e a facilitarem a 
partida daqueles que desejarem deixar o país; [...] Garantirem a entrada 
segura no país de ajuda humanitária e médica e de organizações e 
trabalhadores humanitários; e [...] Suspenderem imediatamente as restrições 
impostas a todos os meios de comunicação social [...] (RESOLUÇÃO 
1970/11). 
 

Na declaração 1973/11 consta que será feita a imposição de uma zona de 

exclusão aérea em território líbio, exceto voos de natureza humanitária. Seria incluso 

                                                           
15

Para mais informações acerca da resolução 1970 de 2011, acesse o site do documento 

como um todo: <http://bo.io.gov.mo/bo/ii/2011/21/aviso15.asp#1970>. 
16

 Entende-se como sociedade internacional todos aqueles atores que interagem entre si no 

Sistema Internacional. Temos como atores Estados, organizações internacionais e outros que 
interagem sistematicamente entre si, em um âmbito internacional.  

http://bo.io.gov.mo/bo/ii/2011/21/aviso15.asp#1970
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todas as medidas necessárias para a proteção da população civil, excluindo a 

ocupação militar de qualquer porção da Líbia (OPERA MUNDI, 2011, s/p). 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) estará responsável por 

liderar a intervenção no país africano. Os governantes das grandes potências que 

lideraram a intervenção, como Estados Unidos e Reino Unido, pronunciaram a favor, 

alegando que é de cunho internacional garantir e salvaguardar os direitos dos civis, 

de forma que o povo líbio não sofresse mais com os ataques do General Muamar 

Kadhafi e ele renunciasse o poder (G1, 2011, s/p).  

 

A secretária de Estado estadunidense, Hillary Clinton, chegou a declarar: “O 
presidente Obama e eu acreditamos que podemos fazer diferença 
trabalhando desde o interior da Líbia, em vez de ficar de fora atuando 
simplesmente como críticos ou observadores” (OPERA MUNDI, 2011, s/p). 
 

Com base no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas a Resolução 1973/11 

busca o cessar-fogo imediatamente, de modo que a violência cesse e não haja mais 

abuso de poder contra o povo líbio. Ademais, faz-se necessário intensificar medidas 

que se tornam a vontade do povo líbio em vigor, de forma que a população seja bem 

representada pelo seu governo. A resolução dita que é necessária um “Enviado 

Especial” para o território da Líbia, e “do Conselho de Paz e Segurança da União 

Africana de enviar o seu Comitê ad hoc17 de Alto Nível sobre a Líbia com o objectivo 

de facilitar um diálogo que conduza às reformas políticas necessárias para encontrar 

uma solução pacífica e sustentável” (RESOLUÇÃO 1973/11). 

Dessa forma, a sociedade internacional impõe que as autoridades líbias 

cumpram as obrigações que compõem a resolução e respeite o direito humanitário 

dos cidadãos, de modo que, os civis sejam protegidos e as necessidades básicas, 

individuais, sejam cumpridas.  

 

4.3 A Líbia e o Processo Pós-Intervenção 
 

As tropas chegaram à Líbia no dia 19 de março de 2011, a intervenção 

durou sete meses, na qual, no dia 31 de outubro de 2011 as tropas se retiraram do 

território líbio. O principal objetivo da intervenção foi alcançado com êxito, que era a 

captura do General Muamar Kadhafi, que foi morto após tentar escapar de sua 

                                                           
17

Ou seja, “Para esta finalidade”. 
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apreensão. A OTAN tinha como o seu objetivo posterior, a retirada de suas tropas 

até o fim do mês, contudo o governo líbio pediu para que as tropas da OTAN 

mantivessem em seu território até o fim da transição de um novo governo; contudo, 

após sete meses a OTAN decidiu retirar suas tropas, tendo como a justificativa de 

que a intervenção tinha como intuito tirar Kadafi do poder, dada a morte do General, 

a Organização teve como seu objetivo concluído (PAIVA, 2012, s/p). 

A OTAN retirou do território da Líbia suas tropas logo após a morte de 

Muamar Kadhafi, alegando que o propósito da intervenção havia se cumprindo; o 

que gerou série de instabilidade no país. A Organização não se atentou ao fato de 

que a ausência das tropas na conjuntura em que a Líbia estava passando poderia 

gerar retaliação vinda dos favoráveis ao governo do ditador (PAIVA, 2012, s/p). 

O Estado da Líbia desde então teve dificuldade de conter as manifestações 

que se instauraram em seu território, devido um governo fraco e com pouca 

estrutura para manter a ordem dentro de seu território.  

A intervenção militar na Líbia foi uma das principais ações por parte da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o tema possui tamanha 

complexidade e a estruturação do comitê se basearia em três polos que serão 

descritos e explicados no decorrer do guia. 

4. ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE 
 

Esta seção do guia de estudos debaterá acerca da formação do órgão que 

iremos simular e os membros os quais fazem parte da Organização. O nosso comitê 

adotará um caráter diferenciado e percorrerá por 3 anos - sendo cada ano destinado 

a um tópico da agenda, que será divulgada nos dias próximos ao evento. Os tópicos 

não precisam ser encerrados, necessariamente, em um dia de simulação, mas para 

que o tópico seguinte seja iniciado, o tópico anterior precisa ser resolvido; dessa 

forma não será aceito arquivamento de tópicos dentro do comitê. Tendo isso em 

vista, salienta-se que o comitê irá simular acerca de políticas de estratégias para a 

intervenção no território da Líbia, em 2011, e qual a melhor forma de proteger os 

civis. E, por conseguinte, nos anos de 2012 e 2013, o comitê abrangerá as políticas 

de Peacebuilding e como sistema internacional irá se portar perante a causa da 

Líbia e ajudará na reconstrução daquele Estado. Desse modo cabe aos delegados 

chegarem numa solução eficiente e, na medida do possível, rápida.  
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Durante os debates o comitê adotará a moderação grega. Neste tipo de 

moderação, não há lista de oradores, portanto, para os delegados pronunciarem, os 

mesmos devem manter as placas de sua delegação erguidas e a mesa irá escolher 

a delegação de forma aleatória. Este tipo de moderação trará uma maior dinâmica 

ao comitê e irá proporcionar maior agilidade para o pronunciamento dos discursos 

dentro do comitê; no guia de regras será descrito a respeito do tipo de moderação e 

demais especificidades do comitê. 

 

4.1 A Organização e sua formação 
 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é uma aliança 

ocidental, liderada pelos Estados Unidos da América, sendo assim, fundada em abril 

de 1949 (FRANCISCO, 200?, s/p).  

Por meio do Tratado de Washington a OTAN trata-se de uma 

 

[...] aliança militar de assistência mútua contra uma possível tendência 
expansionista da União Soviética – URSS. Esta, por sua vez, juntamente com 
seus satélites, institucionalizou o Pacto de Varsóvia. Em 1991, com o fim da 
bipolaridade, ocorria a fragmentação da União Soviética e, 
consequentemente, o esvaziamento da ameaça permanente que ela 
representava para os países ocidentais. O Pacto de Varsóvia deixa de existir, 
mas a OTAN permanece até os dias atuais como uma aliança de Estados. 
Em 1999, através de um bombardeio aéreo, a Aliança intervém no conflito da 
Iugoslávia e passa a administrar a crise, mantendo tropas no local (PEREIRA; 
MARGAZÃO, p.83, 2004). 

 

Sendo assim, os Estados Unidos tinham como princípio aumentar a sua 

influência no território europeu, com o intuito de impedir a ameaça da URSS, logo os 

países capitalistas formaram uma aliança militar, fazendo frente ao socialismo 

(FRANCISCO, 200?, s/p). 

Uma das características fundamentais da OTAN é a de que suas votações 

adotam um caráter consensual, ou seja, suas resoluções para serem aprovadas 

necessitam de unanimidade; esse caráter é fruto da sua origem, que é a defesa 

coletiva. Essa posição pode ser reafirmada no artigo 4 do Tratado que dita que “As 

partes irão se consultar sempre que, na opinião de qualquer um dos membros, a 

integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das 
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Partes estiverem ameaçadas18” (OTAN, 1949, tradução nossa), e posteriormente no 

artigo 5, cita que,  

As Partes concordam que um ataque armado contra um ou mais deles na 
Europa ou na América do Norte deve ser considerado um ataque contra todos 
eles e, consequentemente, eles concordam que, se ocorrer tal ataque 
armado, cada um deles, no exercício do direito do indivíduo ou autodefesa 
coletiva reconhecida pelo Artigo 51 da Carta das Nações Unidas, ajudará o 
Partido ou as Partes a serem atacadas de imediato, de forma individual e em 
conjunto com as outras Partes, as medidas que julgar necessárias, incluindo 
o uso de forças armadas, com o intuito de restaurar e manter a segurança da 
área do Atlântico Norte (OTAN, 1949, s/p, tradução nossa

19
). 

 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte, portanto, é uma instituição que 

se baseia em meios políticos e militares a fim de assegurar o bem-estar dos seus 

Estados Membros, de forma que, um ataque contra um, é um ataque contra todos; 

sendo sua composição de caráter regional e intergovernamental (OTAN, 1949, s/p). 

No tópico a seguir iremos discorrer acerca dos Estados membros da 

Organização e pautar os Estados observadores e a sua relação com a intervenção 

na Líbia e a importância da presença de cada um dos membros dentro do comitê. 

 

4.2 Estados Membros da Organização 
 

A OTAN consta com 28 membros que compõe a Organização, localizados 

pelos continentes a Europa e a América do Norte. Alguns dos países possuem seus 

territórios por mais de um continente, como a Rússia e a Turquia, mas a região que 

compõe a Organização localiza-se acima do Trópico de Câncer, no Oceano Atlântico 

(OTAN, 1949, s/p). Onde no Artigo 6º do Tratado do Atlântico Norte é posto que: 

  

[...] no território de qualquer das Partes da Europa ou da América do Norte, 
nos departamentos argelinos da França, no território ou nas ilhas sob a 
jurisdição de qualquer das Partes na área do Atlântico Norte, ao norte do 
Trópico do Câncer; [...] nas forças, navios ou aeronaves de qualquer das 
Partes, quando em ou sobre esses territórios ou qualquer outra área na 
Europa em que as forças de ocupação de qualquer uma das Partes estavam 
estacionadas na data em que o Tratado entrou em vigor ou o Mar 

                                                           
18

 “Article 4: The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the 

territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.”. 
19

“Article 5: The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or 

North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if 
such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-
defencerecognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so 
attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems 
necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic 
area.” (NATO, 1949). 
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Mediterrâneo ou a área do Atlântico Norte ao norte do Trópico do Câncer 
(OTAN, 1949, s/p, tradução nossa

20
). 

 

Dentre os 28 países membros que compõe a OTAN, apenas 12 são 

membros originais do ano de 1949, quando foi criada a organização. São eles: 

Bélgica, Países Baixos, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, 

Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido; no ano de 1952, integraram-se 

mais dois países no acordo, Grécia e Turquia; em 1955, a Alemanha Ocidental, que 

iniciava o seu rearmamento militar; em 1982, a Espanha e, em 1999, os primeiros 

países do Leste Europeu: Polônia, Hungria e República Tcheca. Os outros 8 

membros: Albânia, Bulgária, Croácia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Letônia, 

Lituânia e Romênia, foram incorporados no decorrer dos anos e nas transições que 

foram moldando a instituição (OTAN, 1949, s/p). 

 

4.3 Membros Observadores do Comitê 
 

 
O comitê contará, também, com a presença de 22 delegações cujos Estados 

não são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, contudo, tiveram 

tamanha relevância no que tange à intervenção na Líbia. Sendo assim, faz-se 

necessário a presença da Líbia, país que se encontra no centro das discussões e 

possibilitará um andamento primordial ao comitê. É de extrema importância, também 

a presença da Nigéria, Índia, África do Sul, Colômbia e Brasil - países esses que 

comporão as cadeiras do Conselho de Segurança da ONU como membros rotativos, 

entre 2011 e 2012 e aprovou a resolução de 1973, que garantia uma zona de não 

voos pelo território líbio e, também, a presença das grandes potências, membros 

permanentes do Conselho de Segurança, China e Rússia. No que tange os estudos 

de políticas de “Peacebuilding” com o intuito de proporcionar a Líbia à sua ascensão, 

o comitê terá a presença da Liga Árabe, Japão, Itália, Cabo Verde, México, Suécia, 

Coreia do Sul, Austrália, Banco Mundial e FMI. O comitê abrange, também, a países 
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Article 6 
1: 

For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is 

deemed to include an armed attack: […] on the territory of any of the Parties in Europe or North 
America, on the Algerian Departments of France [...] on the territory of or on the Islands under the 
jurisdiction of any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer; […] on the 
forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or any other area in 
Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed on the date when the Treaty 
entered into force or the Mediterranean Sea or the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer 
(NATO, 1949).  
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fronteiriços a Líbia e que possuem influência direta no território e recebem um 

número expressivo de refugiados proveniente da guerra civil, como o Chade, Egito, 

Argélia, Tunísia, Sudão e Níger; ademais, o Sudão do Sul, Israel, Arábia Saudita, 

Iraque e Marrocos países que possuem proximidades com a Líbia e tem grandes 

relações com a população civil do país; tendo em vista a importância da população 

civil, a garantia dos seus direitos e a necessidade de sua segurança, o comitê 

contará com a presença de organizações internacionais que focam na população, 

sendo assim, faz-se necessário a presença do Conselho de Direitos Humanos 

(CDH), Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Anistia Internacional.  

Desse modo, o comitê será formado por países membros oficiais e externos 

à OTAN e, para que as discussões fluam de forma natural e, para que os delegados 

possam agregar valores aos seus discursos e possuir embasamento teórico, no 

tópico posterior será pontuado conceitos que nortearão as discussões e trarão 

grandes relevâncias para os discursos durante os dias das simulações. 

 

5. CONCEITOS RELEVANTES 
 

Como dito anteriormente, nessa seção conterá a descrição de 4 conceitos, 

como a definição de Estado Moderno, Legitimidade, Soberania e Peacebuilding. 

Conceitos os quais são principais influenciadores no que tange o estudo das 

Relações Internacionais e que influenciarão veementemente as discussões entre os 

membros do comitê nos dias das simulações. 

 

6.1 Estado 
 

Nos estudos das Relações Internacionais o conceito de Estado adotou 

diversas formas, que trouxeram grande relevância para a área. De forma genérica, 

as Relações Internacionais estudam as interações interestatais, sendo o Estado o 

ator central (JACKSON, SORENSEN, p.41, 2003). 

 

O Estado surge com a evolução da família. A partir do momento em que as 
pessoas passam a existir em agrupamentos, formando clã ou tribo, tem início 
a formação de um Estado. Na antiguidade, o Estado tinha a característica de 
ser unitário e religioso e seu representante era considerado divino. Em alguns 
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casos o representante do Estado se nominava de um Deus (ELLERY, p. 13, 
2013). 
 
 

O conceito de Estado, portanto, ao longo dos anos adotou determinadas 

características, partindo de início de um poder sendo baseado e entendido como 

uma transformação do conceito de família e a presença de uma autoridade divina a 

fim de enfatizar e legitimar o poder central. No que diz respeito ao atual conceito, “o 

Estado é conceituado como a reunião de pessoas numa sociedade política e 

juridicamente organizada, dotada de soberania21, dentro de um território, sob um 

governo, com a finalidade de promover o bem comum do seu povo” (ELERRY, p.14, 

2013).  

 

6.1.1 Legitimidade 

 

De acordo com a definição genérica contatada no dicionário Aurélio, o termo 

“legítimo”, é tido como característica do que se é fundado e amparado no Direito, 

Razão ou na Justiça - tendo em vista que tem caráter ou força de Lei. Um país é 

dotado de autoridades que são amparadas pelas leis; tal legitimidade entregue ao 

poder político, é um requisito fundamental de afirmação do Estado. Sendo assim, a 

Legitimidade é tida como o requisito que embasa e constitui a existência do Estado, 

portanto, um país não é reconhecido pelos demais se este não possui poder legítimo 

(RODRIGUES, 2013, s/p).  

Contudo, caso um Estado descumpra com os direitos da sua população e 

ferem os direitos humanos, é de responsabilidade de o Sistema Internacional 

garantir que a população seja salvaguardada de governos opressores.  

A legitimidade de intervenção - ou, de acordo com a ONU - 

“Responsabilidade de Proteger”, torna superior à própria legitimidade do Estado, 

pois, os “Estados devem proteger suas populações de genocídio, crimes de guerra, 

limpeza étnica e todos os outros crimes contra a humanidade. Quando obrigação 

não é cumprida, a comunidade internacional tem de intervir.” (ONUBR, 2013). 

De forma mais clara, Responsabilidade de Proteger (RtoP ou R2P 

proveniente do termo em inglês) 

                                                           
21

 Entendemos como soberania o poder absoluto de um Estado-Nação. É um conceito 

relacionado à autoridade de algo ou alguém sobre um determinado grupo. Quando relacionado à um 
país, se diz respeito ao poder social exercido por meio de normas e regras elaboradas por esse país.  
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[...] é uma nova norma internacional de segurança e direitos humanos para 
lidar com o fracasso da comunidade internacional em prevenir e impedir 
genocídios, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. 
[...] A COALIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA A RESPONSABILIDADE DE 
PROTEGER (ICRtoP) reúne ONGs de todas as regiões do mundo para 
fortalecer o consenso normativo para RtoP, aprofundar a compreensão da 
norma, pressionar por capacidades reforçadas para prevenir e deter o 
genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade e 
mobilizar ONGs para pressionar por ações para salvar vidas em situações 
específicas do país RtoP (ICRtoP, 201?, tradução nossa

22
, s/p). 

 

Desse modo, a partir do momento em que um Estado utiliza do seu poder de 

forma abusiva, infringindo leis de caráter universal e desrespeitando acordos 

multilaterais, o Conselho de Segurança pode adotar sanções e medidas a fim de 

punir o Estado infrator.  

Como forma de complementar o conceito da R2P e garantir que o mesmo 

seja eficaz, foi criado o conceito de Responsabilidade ao Proteger (Responsibility 

While Protect ou RwP). O conceito foi uma ideia do Brasil, em um discurso 

pronunciado pela presidente, Dilma Rousseff, que demonstrou preocupação de que 

o conceito da R2P poderia ser usado para fins que não sejam a proteção de civis; 

extrapolando os objetivos que caberia à comunidade internacional (COSTA, 2013).  

A RwP se baseia em três pilares: o primeiro pilar é de que o Estado é 

responsável por proteger suas populações do genocídio, crimes de guerra, limpezas 

étnicas e crimes contra a humanidade; em segundo lugar, a comunidade 

internacional deve fornecer cooperação e assistência que proporcione aos Estados 

desenvolver as capacidades para cumprir suas responsabilidades; e, como último 

pilar, em casos específicos onde as medidas tomadas nos dois primeiros pilares 

falharem, o sistema internacional estaria autorizado a fazer recurso à ação coletiva, 

seguindo as normas e procedimentos estabelecidos pela Carta da ONU, para 

proteger as populações em situação de risco (COSTA, 2013). 
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 “[...] is a new international security and human rights norm to address the international 

community’s failure to prevent and stop genocides, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 
humanity.The INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT (ICRtoP) 
brings together NGOs from all regions of the world to strengthen normative consensus for RtoP, 
further the understanding of the norm, push for strengthened capacities to prevent and halt genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and mobilize NGOs to push for action to 
save lives in RtoP country-specific situations.” (ICRtoP, 201?) 
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6.2 Soberania 
 

Devido à extensão do conflito na Líbia e o caráter da intervenção, é 

necessária a definição do conceito de soberania. Sendo, assim, fundamental para 

entender-se o que é caracterizado como Estado, logo que os termos estão 

diretamente relacionados. 

O conceito surgiu na era absolutista a fim de enfatizar a influência da Igreja e 

a representação do poder supremo, que era único exclusivo do Monarca.  

 

Este poder era ratificado pela promiscuidade com que a igreja afirmava ser a 
soberania do monarca, uma representação do poder divino, chamado poder 
temporal. Aos poucos, entretanto, o monarca foi, gradativamente, se tornando 
independente do poder papal e se tornando realmente absoluto (ALVES, 
2010, s/p).  

Com a criação do Estado moderno, o monarca passa a pautar a soberania 

do Estado não mais na Igreja, mas no próprio Estado. A soberania adquirida pelo 

Estado fez com que o governo existente nele passasse a ser o único capaz de 

intervir em seu território, não possuindo autorização para intervir no território alheio. 

Tornando-se um princípio fundamental para as Relações Internacionais 

(ALBUQUERQUE, p. 212, 200?). 

 

[...] soberania é a qualidade que cerca o poder do Estado. [...] indica o poder 
de mando em última instância, numa sociedade política. [...] a soberania se 
constitui na supremacia do poder dentro da ordem interna e no fato de, 
perante a ordem externa, só encontrar Estados de igual poder. Esta situação 
é a consagração, na ordem interna, do princípio da subordinação, com o 
Estado no ápice da pirâmide, e, na ordem internacional, do princípio da 
coordenação. Ter, portanto, a soberania como fundamento do Estado 
brasileiro significa que dentro do nosso território não se admitirá força outra 
que não a dos poderes juridicamente constituídos, não podendo qualquer 
agente estranho à Nação intervir nos seus negócios (MARTINS, p. 165, 
1998). 
 

De forma mais clara, um Estado soberano, implica num País que a sua 

autonomia é reconhecida pelos outros Países. De modo que, é vetada a entrada de 

pessoas ou comércio, no país em tempos habituais de paz, quando não há a 

permissão do governo. Logo, é legítima a autonomia do Estado dentro de seu 

território, e ainda mais, é de cunho internacional respeitar a soberania do país. 

Contudo, faz-se importante ressaltar, que, cabe ao sistema internacional garantir 

que o Estado não faça abuso de poder para com a população; “Estados devem 

proteger suas populações de genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e todos os 
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outros crimes contra a humanidade. Quando essas obrigações não são cumpridas, a 

comunidade internacional tem de intervir” (ONUBR, 2013). 

 

6.3 Peacebuilding 
 

O termo “Peacebuilding” surge da junção das palavras “Peace” e “Building”, 

sendo traduzidos como “paz” e “construindo/construção”, respectivamente. 

 

O termo "construção da paz" surgiu pela primeira vez nos anos 70 através do 
trabalho de Johan Galtung, que pediu a criação de estruturas de construção 
da paz para promover a paz sustentável, abordando as "causas profundas" 
dos conflitos violentos [..] Desde então, o termo construção da paz abrangeu 
um exercício multidimensional e tarefas que vão desde o desarmamento de 
facções em guerra até a reconstrução de instituições políticas, econômicas, 
judiciais e da sociedade civil (UNITED NATIONS, 200?, tradução nossa

23
, 

s/p). 
 

Um dos principais trabalhos feitos pelas Nações Unidas é o projeto da 

Construção da Paz, tornando-se assim um conceito familiar em suas resoluções. Em 

1992, através do Secretário-Geral Boutros Boutros-Ghali, em um de seus relatórios, 

definiu o firmamento da paz como “ação para solidificar a paz e evitar a recaída no 

conflito” (UNITED NATIONS, 200?). Portanto, as propostas elaboradas são tomadas 

a fim de que haja, além da ausência da guerra, a garantia da paz, de modo que o 

conflito seja impedido. 

 

A construção da paz envolve uma série de medidas destinadas a reduzir o 
risco de o conflito retornar, conflito através do fortalecimento das capacidades 
nacionais em todos os níveis de conflito gestão e estabelecer as bases para 
uma paz e desenvolvimento sustentáveis. As estratégias de construção da 
paz devem ser coerentes e adaptadas às necessidades específicas do país 
em questão, com base na apropriação nacional e devem incluir um conjunto 
de atividades cuidadosamente priorizadas, sequenciadas e, portanto, 
relativamente estreitas para alcançar os objetivos acima mencionados 
(UNITED NATIONS, 200?, tradução nossa

24
, s/p). 

                                                           
23

The term "Peacebuilding" first emerged in 1970s through the work of Johan Galtung who 

called for the creation of ofpeacebuilding structures to promote sustainable peace by addressing the 
"root causes" of violent conflict and supporting indigenous capacities for peace management and 
conflict resolution. Since then, the term Peacebuilding has covered a multidimensional exercise and 
tasks ranging from the disarming of warring factions to the rebuilding of political, economic, judicial 
and civil society institutions (UN, 200?).  

24
Peacebuilding involves a range of measures targeted to reduce the risk of lapsing or 

relapsing into conflict by strengthening national capacities at all levels for conflict management, and to 
lay the foundations for sustainable peace and development. Peacebuilding strategies must be 
coherent and tailored to specific needs of the country concerned, based on national ownership, and 
should comprise a carefully prioritized, sequenced, and therefore relatively narrow set of activities 
aimed at achieving the above objectives." (UN, 200?). 
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O relatório observa que os processos bem-sucedidos de construção da paz 

devem ser transformadores, proporcionando um conjunto mais amplo de indivíduos - 

incluindo mulheres, jovens, grupos marginalizados, sociedade civil e setor privado - 

participarem da tomada de decisões dado o fim conflito.  (UNITED NATIONS, 200?). 

 

Os programas de construção da paz são estratégicos, priorizando 
intervenções conduzidas pela análise de paz e conflito que abordam as 
causas subjacentes ou as causas e os conflitos do conflito. Esses programas 
[...] podem incluir atividades que facilitem a participação inclusiva nos 
processos políticos, o diálogo e a reconciliação ou reforcem o acesso à 
justiça e à segurança humana. [...] Também criam incentivos para 
comportamentos não violentos, reduzem o medo entre a população em geral 
e iniciam o processo de incutir confiança nas instituições e no processo de 
paz mais amplo. A administração pública e os serviços sociais, prestados de 
maneira efetiva e eqüitativa, podem tratar de queixas subjacentes ou 
desencadear conflitos violentos e oferecer um meio para o Estado alcançar a 
sociedade e reconstruir sua legitimidade e sistemas de prestação de contas 
(UNITED NATIONS, 200?, tradução nossa

25
, s/p). 

 

Portanto, as ações e medidas tomadas são feitas depois que o conflito já se 

estabilizou, de modo que, a paz seja construída e as ferramentas sejam utilizadas 

para além da ausência da guerra, mas a asseguração da paz; incluindo o 

fortalecimento do Estado o apoio da ONU como ações críticas na prevenção da 

recaída na violência e produção de sociedades mais resilientes.  

 

6. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 
 

Neste tópico serão colocados diferentes posicionamentos no que tange à 

intervenção na Líbia, a fim de que todos os membros do comitê tenham em mente 

as possíveis alianças e, quais atores encaixam-se melhor com o posicionamento de 

seu país a fim de que alianças sejam formadas nos dias da simulação. Entretanto, 

todos os países participantes desse comitê têm sua devida importância e, é sempre 

possível que alianças com outros não aqui citados, também sejam feitas.  
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 Peacebuilding programmes are strategic, prioritized interventions driven by the analysis of 

peace and conflict that address underlying causes or drivers and consequences of conflict. These 
programmes […] they may include activities that facilitate inclusive participation in political processes, 
dialogue and reconciliation, or strengthen access to justice and human security. […] They also create 
incentives for non-violent behavior, reduce fear amongst the general population and begin the process 
of instilling trust in institutions and the larger peace process. Public administration and social services, 
delivered in an effective and equitable manner, can address grievances that underlie or trigger violent 
conflict and offer a means for the state to reach out to society and rebuild its legitimacy and systems of 
accountability (UNITED NATIONS, 200?). 
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7.1 Líbia 
 

O petróleo de Muamar Kadafi vira arma política, dentro e fora da Líbia, e sua 
cotação volta a explodir. [...] rebeldes anunciaram que tomaram poços e 
dutos no sul do país, enquanto o ditador líbio ameaça a comunidade 
internacional com o fechamento das torneiras das refinarias (CHADE, 2011, 
s/p). 

 

No que tange ao cenário anterior à intervenção militar de 2011, a Líbia 

encontrava-se numa posição na qual a população não se sentia satisfeita com o 

atual governo que já se encontrava no poder por três décadas. O General Muamar 

Kadhafi, ditador que assumia o poder em 2011, usava de excesso de autoridade e 

impedia que a vontade de sua população fosse atendida. Ao passo que a proposta 

de intervenção na Líbia foi tomando forma, Kadhafi lançou de ameaças à 

comunidade internacional sobre um aumento nos barris de seu petróleo e um 

possível fechamento de suas torneiras das refinarias. O governo da Líbia adotava de 

medidas extremas contra a sua população e o governo agia de modo abusivo por 

parte das forças internacionais que propunham o acolhimento à população da Líbia 

(CHADE, 2011, s/p). 

Com o fim da intervenção da OTAN, dada à morte do General e após a 

retirada das tropas, a Líbia sente-se extremamente fragilizada e clama pela ajuda da 

comunidade internacional, de forma que os Estados possam cooperar a fim de que 

haja um maior acompanhamento das tropas em seu país e que ajudem ao governo 

em sua fase de transição e uma ajuda na reconstrução de seu Estado (G1, 2011). 

 

7.2 Estados Unidos 
 

Os Estados Unidos da América adotaram uma posição favorável em relação 

à intervenção militar, sendo um dos principais países que acompanharam a trajetória 

da Líbia. Os Estados Unidos preocuparam-se com as medidas extremas que 

Kadhafi tomava em relação à população da Líbia (G1, 2011, s/p). Desse modo, o 

presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apoia a intervenção para acabar 

com o conflito. Em um de seus discursos Obama declara que, 

 

[...] eu autorizei as forças armadas dos Estados Unidos a começarem uma 
ação militar limitada na Líbia em apoio ao esforço internacional para proteger 
civis líbios. Esta ação agora começou. Neste esforço, os EUA estão agindo 
com uma ampla coalizão que está comprometida com a resolução do 
Conselho de Segurança da ONU [...]. Este não é um resultado que os 



28 
 

Estados Unidos ou nenhum dos seus parceiros procuraram. Até ontem, a 
comunidade internacional ofereceu a Muammar Kadhafi a chance de aceitar 
um cessar-fogo imediato. Apesar das palavras vazias do seu governo, ele 
ignorou essa oportunidade. Seu ataque a seu próprio povo continuou, suas 
tropas estão em movimento e o perigo para o povo da Líbia cresceu (GLOBO 
apud OBAMA, 2011, s/p) 

Todavia, os Estados Unidos posicionaram suas tropas, de antemão, nas 

fronteiras líbias com o Egito e Tunísia e se mostraram preparados para intervir e 

derrubar o governo de Kadhafi (CARTACAPITAL, 2011). Dado fim da intervenção e 

após a retirada das tropas na Líbia, Obama se posiciona insatisfeito com o resultado 

que a intervenção de 2011 causou e a posição dos demais países em não 

acompanhar os processos e a evolução do conflito no território. 

 

7.3 Reino Unido 
 

O Reino Unido se mostra bastante preocupado com o território da Líbia, 

onde as tropas britânicas se mostravam presentes no território de forma a ajudar a 

treinar o Exército Nacional da Líbia. O governo britânico mantinha uma aliança com 

o governo da Líbia anterior à intervenção. Contudo, o primeiro ministro não 

concordou com as posições tomadas por Kadhafi em relação à população civil de 

seu país e se uniu à França como uma forma de derrubar o atual governo e retirar 

do poder o ditador. O Reino Unido e seus principais aliados impulsionaram e 

pressionaram o Conselho de Segurança da ONU de forma que a intervenção 

pudesse acontecer, tendo como um de seus principais argumentos, a proteção do 

povo líbio. Posteriormente o Reino Unido expulsou o embaixador da Líbia logo após 

sua embaixada em Trípoli ser atacada, onde o Ministro Britânico William Hague 

afirma que “a Convenção de Viena26 exige que o regime de Kadhafi proteja as 

missões diplomáticas em Trípoli. Por não o fazer, o regime violou uma vez mais as 

suas responsabilidades e obrigações internacionais" (JN, 2011, s/p). Posteriormente 

o governo diplomático da Líbia foi transferido ao Conselho Nacional de Transição. 

 

 

 

                                                           
26

A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) versa, entre outras coisas, 

sobre as obrigações de um Estado para com os diplomatas que representam seus países nas 
respectivas embaixadas desse Estado. 
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7.4 China 
 

A China é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas que se absteve durante a votação sobre a zona de 

exclusão aérea, contudo a China não impediu que resolução fosse aprovada, de 

modo que o país se posiciona a favor de sanções contra a Líbia. O governo chinês 

não justifica as ações que Kadhafi tomou contra sua população, e demonstra que 

cabe aos demais Estados adotarem medidas que impeçam que haja abuso de poder 

entre o governo líbio e a sua população, no entanto, o envolvimento militar feito 

pelas tropas dos governos ocidentais, no Oriente Médio e África, está relacionado 

com reservas do Conselho de Segurança da ONU para impor uma zona de exclusão 

aérea petróleo e interesses estratégicos. “O Iraque foi invadido pelo petróleo. Agora 

é a Líbia” (ZHANG, tradução nossa27, 2011, s/p). 

 

7.5 Rússia 
 

A Rússia era um parceiro comercial-militar forte do governo da Líbia, e 

posiciona-se contra as operações militares na Líbia; o presidente e o primeiro-

ministro russos “solicitaram a paralisação das ações e deram declarações de formas 

distintas contra a maneira como tem sido conduzido o processo neste país” 

(SUANO, 2011, s/p). 

 

O Governo russo apresentou postura crítica, mas técnica, expressando que 
[...] sua preocupação sobre como a resolução está sendo implementada, (e) 
possíveis mortes entre a população civil em conexão com o uso 
indiscriminado da força pela aviação (SUANO, 2011, s/p). 
 

A Rússia ressalta que é de suma importância que a comunidade 

internacional lute a fim de acabar com a violência no território líbio. Contudo, nas 

ações e medidas na Líbia não asseguram com êxito o objetivo civil, a partir do 

momento em que cidadãos morreram durante as operações (SUSANO, 2011, s/p). 

O Primeiro Ministro da Rússia, Dimitri Medvedev, em uma de suas 

declarações justifica que a abstenção do país é diferente do veto, de modo que o 

presidente reconhece os crimes e abuso de poder do General Muamar Kadhafi 
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“Iraq was invaded for oil. Now it is Libya.”. Disponívelem: 

<http://en.people.cn/90001/90780/91343/7329108.html>. Acesso em: 27 de dez. De 2017.  

http://en.people.cn/90001/90780/91343/7329108.html
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contra o povo líbio, e que a “Resolução 1973/11” reflete a interpretação dos países, 

em suma a Rússia, contudo os métodos utilizados na intervenção são extremos 

(NÓN, 2011, s/p). 

 

7.6 Índia 
 

A Índia compreende que a resolução 1973/11 objetivava inicialmente 

desencorajar o massacre que Muamar Kadhafi ameaçava abertamente infligir ao 

próprio povo de seu país. Contudo, a Índia acredita que ataques aéreos por 

potências ocidentais, tais como os principais apoiadores da intervenção, como Reino 

Unido, França e Estados Unidos, ferem os direitos civis, e não são diferentes do 

exercício do poder de Kadhafi contra a sua população (THE TIMES OF INDIA, 2011, 

s/p).  

 

O Ocidente deve, a qualquer custo, evitar uma intervenção semelhante à 
intervenção que foi feita no Iraque, na Líbia. A mudança de regime não pode 
ser interrompida de fora, apenas os líbios têm o direito de provocar tal 
mudança de regime. A intervenção externa deve limitar-se a objetivos 
estritamente humanitários. E deve sempre levar as nações árabes vizinhas ao 
longo. A intervenção com uma mão pesada só provocará uma reação 
nacionalista no mundo árabe, colocando em jogo o ressurgimento 
democrático ocorrendo na região (THE TIMES OF INDIA, 2011, tradução 
nossa

28
, s/p). 

 

Portanto, o princípio da intervenção a fim de garantir e assegurar os direitos 

civis do povo líbio, é de suma importância, entretanto cabe aos líbios interromper e 

mudar o regime decorrente em seu país, de modo que a intervenção seja único 

exclusivamente a fim de garantir que os líbios não sofram tal massacre quando o 

governo estava nas mãos do General Muamar Kadhafi. 
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The West must, at all costs, avoid an Iraq-like intervention in Libya. Regime change cannot 

be paradropped from outside, only Libyans have the right to bring about such regime change. External 
intervention must limit itself to strictly humanitarian objectives. And it must at all times carry 
neighbouring Arab nations along. Intervention with a heavy hand will only provoke a nationalist 
backlash in the Arab world, putting at stake the democratic resurgence taking place in the region (THE 
TIMES OF INDIA, 2011). 



31 
 

7. QUESTÕES RELEVANTES 
 

 
● Qual a melhor abordagem a ser feita pelos Estados a fim de intervir na Líbia e 

retirar Kadhafi no poder? E como será o processo de intervenção? 

● Quais ações e medidas os Estados devem tomar a fim de acabar com a 

Guerra Civil que foi instaurada após a intervenção? 

● De quais formas os Estados podem cooperar a fim de que haja uma 

reconstrução de um Estado pós-Guerra? 

● Quais políticas de Peacebuilding devem ser aplicadas na Líbia de modo que o 

país pudesse reestruturar-se e voltar à sua posição dentro dos países do 

continente africano?  

● É necessária uma nova intervenção na Líbia? E qual seria a abordagem da 

mesma? Haveria um governo provisório/de transição para que a nova 

intervenção fosse eficaz? 
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TABELA DE DEMANDA DE REPRESENTAÇÕES 
 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, estas 

delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. Contudo, é de importância 

salientar que todas as delegações foram escolhidas por sua importância e 

pertinência nas discussões. No entanto, a tabela classifica as delegações que serão 

mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma demanda média, 2 uma 

demanda alta, e 3 uma demanda alta e constante. 
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