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CARTA DOS DIRETORES
Beneméritos delegados,
Sejam bem-vindos ao Guia de Estudos do Conselho de Direitos Humanos na DiploMUN
Online 2022!
Apesar do que aparenta, fazer um guia não é uma tarefa fácil. São noites mal dormidas,
ansiedade com o aglomerado de informações, o desespero para garantir que não tenha
nenhum erro gramatical e principalmente, a dúvida se o material vai ser incrível. E se tem
uma coisa que posso dizer sobre esse guia é que ele está maravilhoso, mas lembrem-se que
esse documento é o primeiro contato com o tema e a primeira parte do estudo dos senhores,
não se limitem a ele e explorem tudo que a internet tem a oferecer.
Sabemos que muitos de vocês estão ingressando pela primeira vez nessa jornada que é o
mundo das simulações e entendemos que as vezes pode parecer o início de um grande
pesadelo, mas calma, não é. Ao longo dos dias, nós, Mesas Diretoras, estaremos à disposição
para atender quaisquer demandas dos senhores.
Por fim, a pergunta que não quer calar: Por que o CDH? O CDH é um comitê que abrange e
direciona seu funcionamento a garantir uma boa qualidade de vida das pessoas e
salvaguardar os seus direitos como indivíduos dentro de uma sociedade. No entanto,
infelizmente, sabemos que a realidade não é essa e que as minorias religiosas, étnicas,
lingüísticas, etc ainda não puderam encontrar o seu lugar no mundo. Podemos não sentir o
impacto disso todos os dias, mas temos o dever, como cidadãos, de contar a realidade desses
povos e assim, mudar o rumo de uma nova história.
Lembrem-se, a porta dos fundos também é uma entrada, vocês são capazes de tudo. Estamos
ansiosos para dividir essa aventura com vocês.
Atenciosamente,
Suas Mesas ou melhor, os fãs número 1 dos senhores!

INTRODUÇÃO
Apesar do estereótipo popular, a região do Oriente Médio tem populações muito diversas,
com uma ampla variedade religiosa, étnica e cultural entre os povos da região. A presença de
tal diversidade, quando ocorre em diferentes escalas, leva a eventual dano os grupos
minoritários que forem expostos a ambiente de disputa sociocultural, de modo a enfrentarem
desigualdade (e falta) de direitos e privilégios, desde liberdade religiosa até mobilidade social.
Das minorias cristãs coptas às populações étnicas curdas, há muito a ser discutido sobre a
discriminação que as minorias enfrentam nessa região do globo terrestre.
Atualmente, alguns países têm sido eficazes no atendimento às minorias dentro de suas
fronteiras, enquanto outros as negligenciam completamente. Nesse sentido, este comitê irá
proporcionar uma discussão dinâmica em torno da urgente situação dessas minorias, e os
delegados haverão de considerar cada uma das particularidades que as circundam. É
imprescindível discutir os maus-tratos aos refugiados palestinos no Líbano e na Jordânia,
violência religiosa contra cristãos na Síria, racismo contra populações não-árabes nos estados
do Golfo, bem como muitas outras questões importantes e urgentes da população
minoritária, visto que todas essas situações têm sido configuradas como falhas humanitárias
de urgência da comunidade internacional, que, de certo modo, necessitam de diferentes
abordagens. Por meio do debate, o Conselho dos Direitos Humanos procurará maneiras de
garantir a segurança e a integridade dessas populações de maneiras inovadoras e eficientes,
diferentemente da maior parte das políticas que, hodiernamente, abordam essa crise
humanitária.
Em análise, o Oriente Médio é o termo comum para a região composta por países do sudoeste
asiático e, geralmente, pelo menos parte do norte da África. Embora o termo seja agora
difundido dentro e fora da região, na verdade, é relativamente novo. Foi criado apenas no
final do século XIX pelo serviço estrangeiro britânico e usado em um artigo de 1902 por um
oficial da marinha dos Estados Unidos.
Foi originalmente usada para distinguir a área a leste do Oriente Próximo – os Bálcãs e o
Império Otomano – e oeste da Índia. Incluía o Afeganistão e a Pérsia. Naturalmente, o
Extremo Oriente denotou os países do leste asiático, incluindo a China, Japão e Coréia. Além
disso, claro, o termo é inteiramente eurocêntrico – a região é oriental da perspectiva da
Europa ocidental, mas não da China, ou da Rússia, ou da África. Hoje, Oriente Próximo e

Oriente Médio são sinônimos, mas Oriente Médio é o termo mais utilizado (exceto em
arqueologia, onde o Oriente Próximo ainda é mais comum).
A origem do nome fala muito sobre as realidades políticas do século XIX, quando a
perspectiva dos britânicos em particular tinha um peso enorme. Curiosamente, hoje em dia
o termo Oriente Médio é comumente usados dentro da própria região. Entretanto, diferentes
mapas ainda variam na abordagem do que é realmente parte do Oriente Médio ou não. Por
exemplo, alguns afirmam que, horizontalmente, vai do Egito até o Irã e, horizontalmente, do
Iêmen até a Turquia, mas há quem inclua países como Afeganistão, Paquistão, Eritreia e
Azerbaijão, entre outros próximos, como o Chipre. Idealmente e politicamente, a abordagem
regional “Oriente Médio”, na prática, acaba sendo feita para direcionar-se aos países
islâmicos da região, Líbano e Israel. Dessa forma, sua configuração política circunda a lista
dos seguintes países:


Turquia;



Síria;



Líbano;



Israel e territórios palestinos;



Jordânia;



Iraque;



Egito;



Arábia Saudita;



Iêmen;



Omã;



Bahrein;



Catar;



Emirados Árabes Unidos;



Kuwait;



Irã.

O COMITÊ
O Conselho de Direitos Humanos (CDH) é o principal órgão intergovernamental da ONU
responsável pelos direitos humanos. Composto atualmente por 47 países membros, mas
frequentemente recebendo diplomatas de outras nações, a principal função do CDH é
fornecer aconselhamento estratégico e logístico para os países constituintes de medidas com
o objetivo de universalizar os direitos humanos e combater suas violações. Ratifica-se a
principal característica do CDH, trata-se de um comitê recomendatório, composto por
diplomatas que buscam fornecer um debate aprofundado e internacional para construir
logísticas cabíveis a todas as nações.
Os debates no CDH costumam ser direcionados por uma agenda, que enumera tópicos
importantes para a discussão em uma ordem lógica para que o debate flua com naturalidade
e se consiga pensar em soluções abrangentes. Durante o comitê, são apresentados
documentos de trabalho, que têm como objetivo resolver ou mitigar uma problemática
específica de um tópico ou subtópico da agenda, esses documentos são apresentados por
alianças de nações que variam de acordo com o que se propõe e a quem se propõe. Para que
qualquer medida seja aprovada e possa ser efetivada pela ONU ou pelas nações constituintes
é necessário um projeto de resolução, que costumeiramente é composto por uma síntese de
todos os documentos de trabalho considerados cabíveis ao longo do comitê. Todavia, caso
haja urgência e as medidas propostas tenham que ser imediatas, mediante a uma crise, o
documento de resolução prescinde da apresentação de documentos de trabalho.
Os debates no CDH devem ser guiados por três axiomas que definem o papel da ONU e do
comitê em si: a soberania estatal das nações deve ser respeitada, os direitos humanos devem
ser objetivados e o caráter recomendatório do comitê deve ser mantido. A partir desses três
princípios, os delegados debatem convergências e divergências para conseguir compor
medidas efetivas.
O Conselho dos Direitos Humanos pode requerer o acionamento de outros órgãos da ONU e
internacionais, sendo os mais comuns a Cruz Vermelha (fundação internacional pela saúde)
e as tropas Peacekeepers da ONU (tropas não ofensivas mandadas para missões de resgate e
preservação da paz).
Enquanto a antiga Comissão se reunia apenas uma vez por ano, durante uma única sessão
com duração de seis semanas, o Conselho de Direitos Humanos realiza pelo menos três
sessões anuais, incluindo a sessão principal. O conselho também pode ser convocado para
tratar de situações urgentes e realizar sessões extraordinárias, quando necessário. Ademais,

qualquer membro pode pedir uma sessão, sendo exigido apenas o apoio de um terço dos seus
membros para que a solicitação entre em ordem na sede.
Os países são representados no Conselho por suas respectivas missões diplomáticas em
Genebra. Os membros são divididos por blocos, sendo eles:


África e Ásia – 13 membros cada;



Leste Europeu – 7 membros;



América Latina e Caribe – 8 membros;



Europa Ocidental e Outros – 7 membros.

A PROBLEMÁTICA
A vida das minorias no Oriente Médio sempre foi marcada pelo constante medo de abuso
ideológico diante de muitas sociedades opressoras e esses traços e comportamentos
permeiam até os dias hodiernos. Quando nos referimos ao Oriente Médio, estamos nos
referindo ao Oriente Médio mais amplo - Região Leste e Norte da África (MENA) -. Apesar
de ser um consenso geral de que os países devem assegurar os direitos humanos, é notório
que essas circunstâncias não chegam a todos, sendo em sua maioria de grupos étnicos,
políticos e refugiados. Ademais, com o aumento das tensões políticas ao redor do mundo, se
torna difícil acreditar que essa problemática se encerrará em breve. O que é fácil dizer é que
as minorias continuam sendo penalizadas e perseguidas injustamente dentro ou fora dos seus
territórios.
Esses problemas surgem da natureza bastante homogênea dos grupos majoritários nesses
países. Muitas vezes, eles são muçulmanos e falam a língua árabe, deixando grupos que não
se identificam com essas identidades com menos respeito e, em alguns casos, menos direitos.
Em 1948, a guerra árabe-israelense foi um catalisador para algumas dessas unificações. Os
países árabes se uniram e lutaram juntos contra o inimigo comum que era Israel. Isso
fortaleceu a nacionalização e a identidade árabe, ao mesmo tempo, criou muitos refugiados
palestinos que se espalharam pela região. Apesar de ser árabe, estes refugiados também são
discriminados, o que é um estudo de caso sobre o qual falaremos mais adiante neste guia.
Além disso, durante a Guerra Fria, grandes quantidades de reservas petrolíferas foram
descobertas, o que acabou colocando o Oriente Médio no centro das atenções. Como
resultado desse interesse externo, houve um aumento da intervenção ocidental que polarizou
ainda mais o mundo árabe dependendo assim de qual países o apoiarem. Ademais, após o
período de colonização na região as populações de todos os países árabes cresceram
tremendamente. O crescimento e a urbanização levaram ao desenvolvimento de diferenças
entre as pessoas. Por isso, muitos dos problemas no Oriente Médio são frequentemente
conflitos internos entre grupos diferentes, o que se liga às más relações entre os cidadãos
depois de um passado conturbado.
As relações minoria-maioria em geral criam uma dinâmica muito complicada e há um claro
desequilíbrio de poder entre aqueles que são maioria, com grande número de pessoas, e a
minoria, que são menores obviamente. Este é um problema que não é exclusivo da região
MENA, mas sim uma situação que pode ser observada no mundo todo.

Neste momento, na região MENA 91% da população é muçulmana. A região abriga
577.845.576 milhões de pessoas, o que significa que os 9% que não são muçulmanos somam
cerca de 52 milhões de pessoas. No passado, essas diferenças resultaram em derramamento
de sangue e violência porque não houve reconhecimento adequado e políticas definidas para
apoiar minorias.

Minorias étnicos-religiosas
O Oriente Médio é o lar de muçulmanos, cristãos, judeus, hindus, Baha’i e budistas, bem
como muitas outras religiões menores. O maior grupo de longe são muçulmanos sunitas e os
próximos dois maiores são cristãos e muçulmanos xiitas. Durante séculos os países árabes
vêm tentando criar uma sociedade onde suas diversas populações são capazes de
prosperarem, mas muitas vezes falharam. Por volta de um século atrás, os cristãos no Oriente
Médio, que representavam cerca de 20% da população da região, hoje são próximos de
4%. Esse declínio drástico pode ser atribuído a muitas questões que vão desde a falta de
oportunidades socioeconômicas até as perseguições religiosas. Essa situação também se

destacou especialmente devido a série de protestos na região conhecida como “Primavera
Árabe”. As revoltas e a incerteza levaram a ainda mais discriminação contra minorias
religiosas. O caso deixou de ser sobre intolerância religiosa e se tornou um assunto sobre
política e os seus próprios líderes com interesses pessoais. A situação exata se difere em cada
país, porém a tendência geral é que os conflitos aumentem entre essas populações
minoritárias.

Drusos
Os drusos são uma comunidade autônoma que segue uma religião próxima ao Islã e fala a
língua árabe. Há grupos vivendo no Líbano, na Síria, na Turquia, na Jordânia e em Israel. São
conhecidos pela lealdade às nações onde residem, algo que faz parte de sua própria crença.
Em Israel, são mais de 130 mil pessoas (1,6% da população) e ficaram conhecidos por votar,
em grande número, no Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Diferentemente dos árabes muçulmanos, os drusos se alistam no Exército, sendo que 491
deles já morreram em combate. Também costumam integrar o corpo diplomático do país
(entre 2014 e 2015, por exemplo, o Embaixador de Israel no Brasil era o druso Reda
Mansour). A exceção são os drusos do Golã, região síria anexada por Israel em 1967. Estes
mantêm lealdade a Assad, possuem vínculos familiares e sociais com os drusos do lado sírio
e, em geral, não se envolvem em temas de Israel-Palestina. Devido a seu patriotismo e
engajamento nacional, muitos drusos sentiram-se excluídos da Lei Básica: Israel como o
Estado-Nação do Povo Judeu e lideraram o protesto que reuniu dezenas de milhares de
pessoas no dia 4 de agosto de 2017, em Tel Aviv.
O sheik Mowafaq Tarif, líder espiritual da comunidade drusa, dirigiu-se aos manifestantes no
início da manifestação. "Sempre nos orgulhamos do país, nunca contestamos sua identidade
judaica. Acreditávamos que parte de seu ethos judaico traria um tratamento de total
igualdade para seus cidadãos não-judeus" – afirmou. "Ninguém pode nos ensinar sobre o
sacrifício e nos falar sobre lealdade. Os cemitérios militares podem atestar isso", continuou
Tarif. "Apesar de nossa lealdade sem reservas, Israel não nos vê como iguais. Assim como
lutamos pela existência e segurança do Estado, estamos determinados a lutar junto com vocês
pelo caráter de Israel e pelo direito de viver nele com igualdade e respeito", acrescentou. Os
drusos têm orgulho de ser israelenses, e, talvez por isso, as autoridades de Israel e muitos

membros da comunidade judaica têm buscado uma aproximação com os drusos para evitar
um estremecimento nas relações.
Historicamente, os drusos evitam atritos com os governos e as religiões majoritárias dos
países em que vivem. Na Síria, eles sempre mantiveram apoio ou neutralidade em relação ao
regime de Bashar al-Assad. Na guerra, esta postura se intensificou devido ao jihadismo da
oposição. Alguns drusos se armaram, mas no fim foram convencidos pelo regime a lutarem
por meio das Forças Armadas, que garantiriam a proteção deles.
Essa estratégia funcionou relativamente bem ao longo dos sete anos do conflito. Sweida, que
é o nome da capital da província do mesmo nome, vinha sendo uma das áreas menos afetadas
pelo conflito. Os atentados, no entanto, geraram insatisfação de muitos drusos com o regime
de Assad por não ter garantido a segurança deles conforme acordado. Não foi o suficiente
para um rompimento, mas as relações ficaram estremecidas. Os drusos já não se sentem tão
seguros na Síria. Alguns se arrependem da aliança.
Por fim, no Líbano, buscam manter a neutralidade e ser o fiel da balança em meio a facções
dominadas por cristãos, sunitas e xiitas, mas tem crescido a insatisfação de lideranças drusas,
como Walid Jumblatt, principal líder druso do país e talvez de toda a região.
Sendo um povo sem a intenção mor de autodeterminação internacional ou separatismo, essa
coletividade étnico religiosa tem tentado historicamente se engajar com o encaixe às políticas
dos países que habitam e habitaram, como forma de garantir sua liberdade internamente,
que eles já entenderam ser mais seguros e suficientes em relação à “utópica” tentativa de
obter reconhecimento internacional como modo de unificação de sua pluralidade, que está
dissipada ao redor do Oriente Médio. Dessa forma, é vital o entendimento dos modos de atrito
que foram criados historicamente por, por mais que o povo druso haja respeitado a soberania
das nações que os apostam, ainda haver políticas nacionais que os limitam em questão de
suas práticas.
Obviamente, o encargo da Comunidade Internacional é, idealmente, garantir que povos como
os drusos possam se autodeterminar internacionalmente e praticar seus costumes e rituais
onde quiserem, e o exemplo da Independência do Estado de Israel mostra que mecanismos
de coalizão dos Estados-membros são capazes de mudar esse cenário aos drusos. Cabe,
portanto, que o mínimo seja feito, e esse povo seja capaz de, ao menos, ter liberdade e
mobilidade política de modo respeitoso às suas particularidades históricas, afinal a própria
comunidade drusa tem mudado sua postura nos últimos anos.

Curdos
Os curdos são uma etnia originária do Oriente Médio e atualmente habitam uma região que
abrange quatro países: Turquia, Irã, Iraque e Síria. Isso ocorreu, pois os curdos faziam parte
do Império Turco-Otomano e consequentemente não receberam um território para constituir
um país independente após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, no início do século XX,
muitos curdos começaram a considerar a criação de um Estado, conhecido como Curdistão.
Assim, os países ocidentais vitoriosos fizeram um decreto para a criação de um Estado curdo
em 1920 no Tratado de Sèvres. Infelizmente, alguns anos depois, com as fronteiras da
Turquia moderna estabelecidas, o Tratado de Lausanne não reconheceu o Estado Curdo e os
deixou com status minoritário em seus respectivos países. Dessa forma, desde então qualquer
ação dos curdos para estabelecer um Estado independente é brutalmente anulada.
Ao todo, a região é território de Árabes, Persas e Turcos e cada um desses povos tem uma
concepção diferente a respeito de sua identidade. Apesar de não apresentarem um dialeto
padrão, eles tem diversas religiões e credos e a maioria é muçulmana sunita.
Os Árabes tratam os curdos como “Árabes da montanha” devido a região montanhosa do sul
da Turquia, já os Turcos os consideram como os “turcos da montanha” e os Persas
acreditavam que os curdos são apenas uma etnia persa. Portanto, os árabes, persas e turcos
não enxergam o povo curdo como uma etnia com seus próprios princípios e tradições. Ou
seja, trata-se de um povo que por onde quer que olhe, enxerga a negação de suas culturas e
valores.
Ademais, hodiernamente esse povo luta por um território autônomo e estão na linha de frente
da guerra contra o Estado Islâmico devido aos ataques que esse povo tem sofrido por anos e
que perdura até os dias atuais. calcula-se que existem cerca de 30 milhões de curdos
espalhados pelo mundo.

Em meados de 2013, o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) iniciou uma série de ataques que persistiu até o ano seguinte em confronto direto contra a ala armada do Partido da União
Democrática Curda da Síria (PYD) - contra três enclaves curdos que faziam fronteira com o
território sob seu controle no norte da Síria.
Ainda no mesmo ano, várias minorias religiosas tiveram que abandonar suas regiões às
pressas devido ao avanço do EI no Iraque. Milhares de yazidis foram mortos nas cidades
tomadas por esse grupo. Com o intuito de responder ao ataque, os Estados Unidos da América
lideraram uma coalizão multinacional e autorizou ataques aéreos no norte do Iraque, além
de enviar assessores militares para ajudar os Peshmerga (termo utilizado pelos curdos para
se referir aos combatentes de seu exército e significa "aqueles que enfrentam a morte”).
Decerto os conflitos não pararam. Nos anos seguintes, o Estado Islâmico atacou diversas
regiões curdas na Síria o que acarretou a morte de milhares de pessoas. Um ponto
interessante nesse embate para a comunidade internacional foi o posicionamento da Turquia
na época, que se recusou a atacar posições do Estado Islâmico ou permitir que curdos turcos
cruzassem a fronteira para lutar.
A reviravolta momentânea dessa história ocorreu em 2015 quando as forças curdas
conseguiram recuperar o controle de Kobane após uma batalha no território. Com isso, os
curdos conseguiram expulsar o Estado Islamico no nordeste da Síria e estabeleceram o
controle sobre uma grande extensão da fronteira com a Turquia. Todo esse processo adveio
da ajuda das milícias árabes locais sob a bandeira da aliança das Forças Democráticas Sírias
(SDF) e do auxílio nos ataques aéreos pelos EUA.
Já em outubro de 2017, os combatentes do SDF capturaram a capital do Estado Islâmico,
Raqqa, e depois avançaram para o sudeste na província vizinha de Deir al-Zour, o último
ponto de apoio dos jihadistas na Síria. O último reduto do território mantido pelo Estado
Islâmico na Síria — ao redor da vila de Baghouz — foi tomado pelas Forças Democráticas
Sírias em março de 2019. O grupo falou em "eliminação total" do "califado" do Estado
Islâmico, mas alertou que as células adormecidas jihadistas continuam como a "grande
ameaça" para o mundo.
Outrossim, a fim de garantir uma maior segurança para esses povos, o SDF passou também
a lidar com os milhares de suspeitos de serem militantes do Estado Islâmico que foram
capturados ao longo dos últimos dois anos da batalha, assim como as dezenas de milhares de
mulheres e crianças associadas a esses suspeitos.

Mas é aquele ditado né: felicidade de pobre dura pouco!
Agora, os curdos enfrentam uma ofensiva militar da Turquia, que pretende implementar uma
"zona segura" que avança 32 km pelo território do nordeste da Síria para "proteger sua
fronteira" e reassentar até 2 milhões de refugiados sírios que vivem no país. Em resposta, as
Forças Democráticas Sírias dizem que defenderão o território "a todo custo" e que os avanços
conquistados na batalha contra o Estado Islâmico estão sendo colocados em risco. Vale
ressaltar que é preciso considerar também o governo sírio de Bashar al-Assad, que tem o
apoio da Rússia e pretende retomar o controle de todo o território da Síria.

Coptas
Os coptas são egípcios e formam um dos principais grupos etno-religiosos do país. Essa
palavra era utilizada antigamente no árabe clássico para se referir aos egípcios de uma forma
geral, no entanto com o passar dos séculos sofreu uma mudança e atualmente é utilizada para
se referir especificamente aos cristaos egípcios depois que a maior parte da população se
converteu ao Islã a partir do século VII.

Sua história tem início quando o Cristianismo foi trazido para o Egito por São Marcos por
volta de 42 d.C. São Marcos deixou uma grande população de Cristãos em Alexandria, Egito,
mas logo se espalhou em todo o país. Durante o início do século 3 dC os cristãos eram a
maioria da população do Egito, antes mesmo dos muçulmanos egípcios. Nos séculos IV e VIII,
esse grupo sofreu algumas restrições por estarem sob o domínio do Império Bizantino, que
seguia o Concílio de Calcedônia. Isso restringia a liberdade de celebrações dos coptas e sua
participação na vida pública. Para se ter um cargo público na época, não se podia seguir
alguma doutrina que fosse considerada herética, e por não aceitarem o concílio, os coptas
eram considerados heréticos.
A Igreja de Alexandria é a mais antiga Igreja cristã na África e a islamização do Egito ocorreu
em 641 d.C. quando os árabes venceram o exército bizantino.
O número de coptas dentro do Egito vem reduzindo devido às altas taxas de emigração entre
a comunidade e também porque, milhares de coptas tem se convertido ao Islamismo a fim de
escaparem do estatuto social inferior ou para ter um matrimonio, tendo em vista que o
Alcorão proibe o casamento de mulçumanas com judeus e cristãos. A Human Rights Watch organização internacional não governamental que defende e realiza pesquisas sobre os
direitos humanos - diz ter notado a crescente intolerância religiosa e violência sectária contra
os cristãos coptas nos últimos anos, e a falha do governo egípcio em investigar de forma
adequada e processar os responsáveis.
Os coptas foram alvos de diversos atentados nos últimos anos, centenas de coptas egípcias
foram mortos em confrontos sectários de 2011 a 2017, e muitos lares e empresas foram
destruídos. O caso mais marcante foi a decapitação de 21 fiéis homens em 2015 na costa da
Líbia. O vídeo do ato foi divulgado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, que reivindica todos
os atentados contra essa minoria, e os mártires foram canonizados pela Igreja Ortodoxa
Copta apenas nove dias depois. Mais recentemente, em dezembro de 2017, um homem
armado entrou em uma igreja copta, ao sul do Cairo, matando nove pessoas.
Outrossim, em abril de 2010, um grupo bipartidário de 18 membros do Congresso dos EUA
expressou preocupação ao Departamento de Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado
sobre mulheres coptas que enfrentaram violência física e sexual, cativeiro, exploração em
servidão doméstica forçada ou exploração sexual comercial e benefício financeiro para os
indivíduos que garantem a conversão forçada da vítima.
Hodiernamente, há cerca de 16 milhões de coptas espalhados pelo mundo. Além disso, a
população copta cristã do Egito é a maior comunidade cristã do Oriente Médio e cerca de 90%

dos coptas pertencem à Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, nativa do país. Os cerca de 800
mil restantes estão divididos entre as Igrejas Católica Copta e a Protestante Copta.

Cristo e São Menas, ícone do século VI representativo da arte copta. Commons

Berberes
Primeiramente, sabe-se que os Berberes são uma parcela expressiva da população da Argélia,
compondo cerca de um terço. Visto isso, é possível compreender como a opressão sofrida por
esse grupo étnico é de caráter identitário, representada inicialmente pela língua. O que
acontece no território argelino é que os árabes do país, após a libertação do imperialismo
francês, dominaram as políticas públicas, em especial, a língua oficial da nação, que passara
a ser o árabe. O idioma oficial de um país é aquele que é ensinado nas escolas e utilizado nas

esferas públicas, assim, os bérberes, que têm uma língua própria, começaram a sofrer um
processo de colonização cultural por parte do Estado. A opressão sofrida por eles, porém, vai
além do caráter linguístico, e está em tirar a importância e o destaque de qualquer artefato
cultural de origem berbere.
Destaca-se como movimentos de resistência a criação da universidade de Tizi-Ouzou, em
1977, na Cabília, fonte de exposição e debate sobre a história berbere. É na região em que se
localiza essa faculdade, a Cabília, em que há maior represália e censura por parte do Estado.
Um movimento organizado se desenvolveu em 1980 e ficou conhecido como "Primavera
Berbere", efetivado nas regiões Cabília e Argel, com ações públicas de manifestação e greve.
O resultado dessa investida foi o reconhecimento do berbere como língua nacional da Argélia,
porém, ainda não língua oficial.
Após um tempo de confronto, o berbere tornou-se língua oficial argelina, todavia, a opressão
contra esse povo continua violenta. Entre 2002 e 2003, durante a primavera negra, batalhas
entre as tropas do Estado e manifestantes berberes resultaram em 132 mortos e 5 mil feridos.
O povo tamazight (outro nome para berbere) não é respeitado e não tem poderes políticos
para fazer a diferença na Argélia, a luta dele continua.

Muçulmanos Xiitas em Países de Maioria Sunita
Na atualidade, os Xiitas se configuram como uma minoria problematizada quando
encontrados, geralmente, em países islâmicos sunitas. Em síntese, tem sido possível observar
que, na medida em que A Arábia Saudita é um país onde a minoria xiita enfrenta a maior
ameaça. Xiitas representam cerca de 15% da população saudita, que é aproximadamente 4,3
milhões dentre 32 milhões de pessoas.
Desde que a Arábia Saudita foi unida em setembro de 1932, os xiitas têm enfrentado
problemas enquanto cidadãos nacionais. Artigos do patrimônio xiita foram sistematicamente
destruídos por "Wahhabis" alegando que os xiitas são ilegítimos. Em 1979, a Revolução
Iraniana continuou a aumentar as tensões entre os grupos sunni e shia na mesma proporção
em que se agravou a polarização hegemônica entre o Irã, país de maioria xiita, e a Arábia
Saudita, país de maioria sunita. A Revolução Iraniana foi liderada por xiitas, e o resultado foi
a criação de uma República Islâmica. O aiatolá Ruhollah Khomeini foi patrono dessa
revolução e queria exportar os ideais xiitas para os países vizinhos.
O novo regime iraniano antiocidental foi especialmente crítico ao relacionamento da Arábia
Saudita com os EUA e outros países tendo como resultado disso a criação de planos de
propaganda e transmissões para tentar mobilizar os xiitas sauditas contra seus governantes,
não somente como uma tentativa de enfraquecer a hegemonia saudita no Oriente Médio, mas
também com o fito de assegurar a soberania da ideologia xiita. Como resultado, isso criou
ainda mais conflito entre os dois grupos e suas crenças. Os sauditas responderam com
restrições às liberdades xiitas, o que foi fácil de fazer, porquanto eles eram a minoria. No
entanto, depois que a Arábia Saudita ganhou mais influência no mundo global e construíram
mais alianças com nações externas, eles decidiram tentar resolver o problema de duelos
diretos por divergência ideológica. Desse modo, em 1993, o Reino da Arábia Saudita anunciou
uma anistia em que eles operaram a libertação de líderes xiitas da prisão, assim como a
ascensão de oferta de empregos a jovens xiitas tanto no setor privado quanto no setor público.
Essa paz durou cerca de dez anos, até que os xiitas tentaram lutar por alguns direitos
humanos mais básicos que ainda não se faziam integralmente garantidos à sua população.
Um exemplo de violência foi o bombardeamento de duas mesquitas xiitas, Qatif e Dammam,
o que deixou 21 pessoas mortas. Uma organização terrorista assumiu a responsabilidade por
este ataque, mas o governo não tomou medidas para impedir que outros ataques
acontecessem. Hoje em dia, a discriminação contra os muçulmanos xiitas está inserida nas

políticas da Arábia Saudita. Arábia Saudita. Têm muita dificuldade em obter licenças para
construir mesquitas e nunca receber algum do financiamento público que o país rico em
petróleo generosamente concede aos seus estabelecimentos religiosos sunitas. Enormes
feriados religiosos xiitas como Ashura são proibidos de ser celebrados em público. A Arábia
Saudita não tem ministros do gabinete xiitas, prefeitos, ou chefes de polícia, e raramente são
encontrados em qualquer outro cargo público, apesar de representarem uma quantidade
considerável da população. Ali al-Ahmed, o director do Instituto para os Assuntos do Golfo
descreveu a situação no terreno dizendo: "A Arábia Saudita é um exemplo gritante de
“apartheid religioso. As instituições religiosas de clérigos do governo a juízes, ao currículo
religioso, e todas as instruções religiosas nos meios de comunicação social são restritas ao A
compreensão wahhabi do Islão, aderida por menos de 40% da população". Os xiitas são
forçados a sentarem-se em salas de aula onde a sua religião é criticada e envergonhada.
Também não podem tornar-se princípios das escolas, mesmo as que se encontram em aldeias
xiitas. Além disso, os xiitas são frequentemente impedidos de executar o Hajj, que é um dos
5 pilares do Islão. Esta forma de opressão é para depreciar esta população e baseia-se em
séculos de desníveis dinâmica de poder e ódio incorporado que tem crescido com cada
geração. Querem liberdade religiosa e sejam protegidos contra crimes de ódio nos seus
próprios países (Responsabilidade de Proteger).
Apesar da natureza de longa data da divisão Sunni-Shia, o fato de as duas seitas haverem
coexistido em paz relativa durante muitos séculos e em momentos passageiros da história
recente, que não podem ser descartados, sugere que as suas disputas podem ter menos a ver
com religião e mais com riqueza e poder.

A questão dos refugiados
De acordo com a Agência da ONU para refugiados (ACNUR), por definição, refugiados são
pessoas que estão fora de seus país de origem devido a fundados temores de perseguição
relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado
grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação de
direitos humanos e conflitos armados.
Hodiernamente, vivemos a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, os
números chegam a ultrapassar a marca de 80 milhões de pessoas deslocadas no mundo todo.
O campeão nesse ranque é a Síria, cerca de 824.400 pessoas foram forçadas a fugir dos
conflitos que assolam o país nos últimos anos. As crises na África subsaariana, Sudão do Sul,
Burundi, Iraque, Nigéria e Eritréia também levaram a novos deslocamentos e,
consequentemente, ao aumento desse número.

Para onde vão esses refugiados?
Dados oficiais do site da ACNUR


A Turquia recebeu o maior número de refugiados – um total de 2,9 milhões, vindos
principalmente da Síria. O país também abriga cerca de 30.400 refugiados do Iraque.
As crises na África subsaariana tendem a forçar as pessoas a fugir para os países
vizinhos e, como resultado, esta região continua a acolher um número cada vez maior
de refugiados do Sudão do Sul, Somália, Sudão, República Democrática do Congo,
República Centro-Africana, Eritréia e Burundi.



O Paquistão acolheu a segunda maior população de refugiados no final de 2016: 1,4
milhão de pessoas vindas principalmente do Afeganistão. Esse número diminuiu
ligeiramente devido aos refugiados que regressaram para casa. Cerca de um milhão de
refugiados buscaram segurança no Líbano e 979.400 no Irã.



Uganda vivenciou um aumento dramático da população de refugiados que saltou de
477.200 no final de 2015 para 940.800 no final de 2016. Esta população era
constituída por pessoas vindas principalmente do Sudão do Sul (68%), mas também
contava com números significativos de pessoas vindas da República Democrática do
Congo, Burundi, Somália e Ruanda. Na verdade, Uganda registrou o maior número de
novos refugiados em 2016.



O número de refugiados também aumentou na Etiópia, Jordânia e República
Democrática do Congo. Na Alemanha, a população de refugiados mais do que duplicou
em 2016 e chegou a 669.500 pessoas. O principal motivo para esse aumento foi o
reconhecimento de solicitações de refúgio apresentadas em 2015 principalmente por
sírios.

Sírios na Jordânia
É fato que a guerra civil síria, causada pelo governo de Bashar Al-Assad, rompeu com todos
um número inimaginável de direitos humanos e crimes de guerra. O povo sírio,
extremamente precarizado, se refugiou aos milhões em países da região e de todo o mundo
para fugir das injúrias de seu Estado, todavia, é perceptível que a situação dessa população
na Jordânia está ainda muito descuidada.
A Jordânia abriga 656.000 refugiados sírios. Esse número é cerca de um terço do total de
refugiados que foram para regiões vizinhas, o que deixa clara a posição de destaque e
importância que a Jordânia assumiu de dar humanidade a essas pessoas.
A princípio, a Jordânia recebeu apoio do programa Médicos sem Fronteiras para ajudar a
suprir a necessidade médica dos refugiados que chegavam em seu território e outras
necessidades básicas em parceria com a ONU e a ACNUR (Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados). Todavia, após anos de conflito e consequentemente anos de refúgio,
é perceptível a necessidade de a Jordânia fornecer melhores condições a essa população e
integrá-la, mesmo que temporariamente, ao país. Grandes avanços foram feitos durante os
últimos anos, antes, os refugiados podiam trabalhar apenas nos setores de agricultura,
construção e manufatura. Em 2021 isso mudou, as permissões de setores foram ampliadas,
em especial para o setor da saúde, que passou a receber ajuda de profissionais sírios no
combate à pandemia de covid 19.
A Jordânia não recebe mais refugiados da Síria desde 2018, alegando falta de recursos para
lidar com a demanda. Ainda assim, os desafios que a população síria na Jordânia enfrenta na
atualidade são dignos de atenção por parte do Conselho de Direitos Humanos. Estes incluem
problemas comuns quando um país recebe um contingente muito grande de refugiados, como
o desemprego, a separação de famílias, a falta de nacionalidade (que é um direito humano
nas Nações Unidas) e a vulnerabilidade física.

Palestinos na Jordânia e no Líbano
O povo palestino é a população proveninente da região da Cisjordânia até a Faixa de Gaza.
De origem muçulmana, passou e passa até os dias atuais por conflitos etnico-políticos que
tangenciam, principalmente, o domínio do território da Palestina. Essa realidade histórica
tem como principal consequência observável atualmente a presença de grandes contingentes
populacionais de origem palestina nos arredores, potencializando agressões e opressões que
esses grupos refugiados sofrem devido ao caráter que as relações históricas carregam. Nesse
excerto focaremos em duas comunidades que se destacam, localizadas na Jordânia e no
Líbano.
No Líbano, estima-se que existam entre 250 e 300 mil palestinos, que chegaram ao país
principalmente durante a criação do estado de Israel, em 1948, baseados majoritariamente
em Beirute. De caráter islâmico sunita, ocorreu a imediata periferização desses refugiados em
campos de refugiados oficiais, que foram posteriormente destruidos, e áreas de baixa-renda.
Apenas uma minoria palestina de classe média cristã obteve o direito à cidadania libanesa,
com a maioria sendo considerada estrangeira e sofrendo limitações na participação política e
no processo de integração econômica, com a necessidade de vistos trabalhistas e
impossibilidade de representatividade em cargos estatais. Durante as décadas de 60 e 70
existiu um forte projeto nacionalista entre essas comunidades, que foi respondido com uma
forte vigilância das comunidades pelo governo. Com a influência da Organização de
Libertação Palestina, a opressão foi rebatida com a expulsão dos órgãos responsáveis pela
vigilância, assim como a ocupação palestina de grande parte da porção sul do país. Esse
evento desencadeou uma ação israelita no conflito, com operações militares e invasões em
conjunto com o governo Libanês que ocasionaram a morte de milhares de palestinos.
Durante a contemporânea crise política que o país vive, o conflito com a população palestina
foi renovado em 2007. O governo Lebanes acusou radicais palestinos de explodir dois ônibus
em uma cidade cristã, assim como responsabilizou-os por uma série de roubos a banco no
ano. Após a prisão de membros da facção responsável, militantes do Fatah al-Islam se
organizaram no campo de refugiados Nahr al-Bared e atiraram em soldados Libaneses com
equipamento explosivo. O governo respondeu com opressão indiscriminada, e a batalha
durou 15 semanas, ocasionando a fuga de cerca de 40 mil refugiados do campo. Ao final do
conflito os moradores foram autorizados a voltar, encontrando suas casas destruídas, assim
como acusações de roubo de pertences pessoais por parte dos soldados.

A relação com a Jordânia é ainda mais complexa, principalmente devido à região da
Cisjordânia, parte integrante do território palestino anexada pelo país.

ESTUDOS DE CASO
Genocídio de Darfur
O Genocídio de Darfur foi iniciado em 2003 na região de Darfur que está na parte sul do que
ainda fazia parte do território sudanês, mas hoje compõe a República do Sudão do Sul. A
composição do Sudão foi que a maioria dos árabes vivia no norte do Sudão, enquanto mais
pessoas de ascendência tradicional africana viviam no sul. Em Darfur, grupos rebeldes
acusaram o governo de marginalizar sua população e não lhe dar os mesmos recursos que
outros lugares do país. O governo respondeu envolvendo as forças armadas sudanesas e
outras milícias árabes nômades, a fim de reprimir os rebeldes. Seguiram-se muitos combates
e em 2004 os Estados Unidos nomearam oficialmente o conflito como um genocídio.
Apesar de muitos esforços de negociação de paz nos próximos dois anos, nada melhorou. O
Acordo de Paz de Darfur foi assinado em 2006, o que trouxe trabalhadores humanitários para
o terreno, mas os combates não pararam.
Foi somente em 2011 que a população do Sul do Sudão votou para se separar do Sudão e
formar um novo país. Ele foi apoiado por 98,8% da população. Esta decisão da população do
Sul do Sudão não foi apenas por causa de Darfur, mas ao invés disso, por causa de décadas
de violência e opressão por parte de sua contraparte do Norte. Até 2020, mais de 480.000
pessoas foram mortas e 3 milhões foram desalojadas em Darfur. Após a secessão do Sul do
Sudão, os vilarejos africanos que restaram em sua maioria na parte sul do Sudão ficaram
ainda mais assustados. Agora eles se tornaram ainda mais uma minoria em um país agora
maior povoado por árabes.
Embora o colorismo seja de fato um componente significativo no racismo sudanês, ele não é
o fator determinante. Superficialmente, pode parecer que, como a maioria da população do
Sudão é negra, o racismo pode não ser um problema. Entretanto, é a classificação como
africano ou árabe que realmente divide as pessoas no país. Ser puro aos olhos do governo no
Sudão significava praticar a Sharia, ou seja, a lei islâmica e falar árabe.
Através de um povo árabe sudanês de posição privilegiada, o povo árabe conseguiu uma
melhor educação, melhores empregos e mais posições de poder. Isto resultou na opressão da
minoria racial, neste caso, do povo africano sudanês. Este não é um tópico que tenha recebido
atenção global, porém, agora que Omar Al-Bashir está fora do poder, as pessoas têm
esperança de algum tipo de reforma.

Reformas na política LGBTQIA+ no Oriente Médio
A norma nas sociedades mais radicais do Oriente Médio é denunciar qualquer
homossexualidade real ou percebida. Isto é verdade, tanto dentro da maioria muçulmana,
como dentro de minorias como os cristãos coptas no Egito, e os maronitas cristãos no Líbano.
Dentro das comunidades e grupos familiares, a homossexualidade é considerada para
envergonhar a pessoa e toda sua família, com conseqüências para cada amigo e membro da
família. Conseqüências comuns são que parentes femininos não podem se casar devido à falta
de pretendentes dispostos, parentes masculinos podem ser demitidos de seus empregos e a
posição social de toda a família pode ser comprometida. Como resultado, assassinatos em
honra de membros da família homossexual numa tentativa de restaurar a honra à família
podem ocorrer em muitas áreas do Oriente Médio.
Vários países do Oriente Médio são estados islâmicos e a homossexualidade em tais estados
é condenada. Os estudiosos islâmicos contemporâneos vêem a homossexualidade como
pecaminosa e como um desvio pervertido da norma heterossexual, embora diferentes
seguimentos do Islã prescrevam respostas diferentes ao "pecado" da homossexualidade. Por
exemplo, a Escola Hanafita, vista principalmente no sul e sudeste da Ásia, ensina que nenhum
castigo físico é justificado para os homossexuais, enquanto os Hanbalitas e o Sah'fi, vistos em
grande parte no Oriente Médio, prescrevem castigos físicos severos para os homossexuais
condenados. Embora a situação dos indivíduos LGBT no Oriente Médio seja sombria, há
algumas áreas que mostram uma tolerância crescente para com a comunidade LGBT. Israel
é o país mais progressista do Oriente Médio em termos de salvaguarda dos direitos LGBT. Os
direitos do povo LGBT em Israel são formalmente reconhecidos e os membros da
comunidade LGBT podem obter uma união civil com direitos que são quase iguais àqueles de
casais heterossexuais. Outros países ou áreas dignas de menção incluem o Iraque, Jordânia e
Palestina onde ter relações sexuais com um parceiro do mesmo sexo não é considerado ilegal.
Embora a homossexualidade não seja formalmente ilegal nesses países, houve, no entanto,
inúmeros relatos de assassinatos extrajudiciais e torturas de pessoas LGBT. No Líbano,
apesar do fato de que a homossexualidade permanece ilegal; a crescente comunidade LGBT
do país está se tornando mais visível. Particularmente em Beirute, as pessoas LGBT
estabeleceram uma comunidade saudável, embora com visibilidade limitada, em decorrência
de tabus históricos
Feita a pergunta se essa comunidade, portanto, possui qualquer proteção legal, a resposta
seria, em maioria, a mesma: não. A homossexualidade é ilegal na maioria dos países do

Oriente Médio sob pena de multas, penas de prisão ou mesmo morte em algumas áreas. As
poucas proteções que existem são pouco mais do que brechas legais. Por exemplo, no Irã, a
homossexualidade é punível com a morte, embora existam disposições menos severas para
pessoas de "mente insensata" ou para menores que cometem atos homossexuais. Para o
menor pecado de Tafhiz, ou a fricção dos genitais/glúteos, a punição geral é de 100
chicotadas, embora a sentença possa ser abandonada se a pessoa se arrepender a Deus
perante as testemunhas em tribunal. Israel é o único país do Oriente Médio que tem proteções
legais avançadas para pessoas LGBT. Os judeus LGBT israelenses gozam de leis antidiscriminação semelhantes às do Canadá, reconhecimento legal de casamentos entre pessoas
do mesmo sexo e a possibilidade de casais do mesmo sexo adotarem filhos. A falta de
proteções legais para a comunidade LGBT na maioria dos países do Oriente Médio vai contra
inúmeros instrumentos do direito internacional, incluindo a Carta Internacional dos Direitos
Humanos da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, e outros. Como é
explicado nos artigos 1 e 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, "todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos", e todos "são iguais perante a
lei e têm direito, sem qualquer discriminação, a igual proteção da lei". Embora as declarações
mais amplamente aceitas sobre direitos humanos não mencionem explicitamente a
orientação sexual como grupo minoritário, todas elas têm disposições que estendem os
direitos humanos básicos a toda pessoa e proíbem a discriminação contra qualquer grupo de
pessoas por qualquer motivo. Assim, a violência extrajudicial ou discriminação - seja na lei
ou na prática - que é permitida contra membros do LGBT comunidade no Oriente Médio está
em estrita violação do direito internacional.
Embora as atitudes em relação à comunidade LGBT em todo o mundo tenham se tornado
recentemente mais tolerantes, o Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais
resistentes à mudança. Em muitas partes do Oriente Médio, mesmo A homossexualidade
como tema de discussão é evitada, o que torna muito difícil para os grupos de defesa LGBT
formar e efetuar mudanças. Sem contar Israel, o Líbano é considerado o país mais tolerante
aos estilos de vida sexual alternativos. O Líbano é o lar do grupo líder mundial árabe de
direitos lésbicos, gays, bissexuais e transgêneros HELEM (o acrônimo árabe de "Proteção
Libanesa para Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros"). A HELEM tem aceitação
suficiente no Líbano para sediar regularmente eventos sobre questões LGBT, e até tem ido às
ruas para protestar contra a violência contra a comunidade LGBT no Líbano. No entanto,
embora Beirute seja mais liberal do que os países e cidades vizinhas, ainda é muito menos
tolerante do que as sociedades ocidentais.

Apesar das probabilidades contra elas, mesmo nos países mais duros do Oriente Médio,
existem concentrações subterrâneas de LGBT. No entanto, muitas vezes, essas reuniões são
apoiadas de alguma forma por pessoas de fora. Assim, embora a opinião popular local, as
normas culturais locais e as instituições religiosas locais continuem a desencorajar as
comunidades LGBT do Oriente Médio de reivindicarem seus direitos, há uma pressão
crescente para expansão dos direitos LGBT no Oriente Médio a partir de fontes externas: por
exemplo, direitos humanos internacionais grupos, governos estrangeiros, expatriados e a
comunidade LGBT internacional.

MEDIDAS PASSADAS
O propósito desse comitê é debater que ações podem ser feitas para melhorar a situação das
minorias no Oriente Médio. Houve várias discussões na comunidade internacional de como
auxiliar essa população. No que tange às minorias religiosas, houve retaliações públicas de
organizações pelos direitos humanos contra a violência que algumas populações minoritárias
sofrem na região. Ao longo dos anos, tentativas foram feitas, e ajudaram a aumentar o
conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, em 1997 o senado dos Estados Unidos criou um
Escritório de Monitoramento da Perseguição Religiosa, através da legislação intitulada H.R.
2431. Esse escritório teria a função de impor sanções contra países que praticassem a
intolerância religiosa. Todavia, o que era para ser o início de uma onda mundial, acabou não
dando nenhum resultado, pois o órgão falhou em impor corretamente essas sanções.
Em 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução 47/135, que reafirma o
direito Étnico, Religioso e Linguístico de minorias. Esse documento não se referiu a nenhuma
minoria específica ou ao Oriente Médio, entretanto, é importante para ratificar o papel da
ONU na defesa ds mesmos. O artigo segundo do documento infere "Pessoas pertencentes a
uma minoria étnica, religiosa, nacional e linguística têm o direito de gozar de sua própria
cultura, professar e praticar sua própria religião e utilizar sua própria língua, em espaços
públicos ou provados, livremente, sem qualquer interferência de discriminação" (tradução
livre do inglês). Na prática, a ONU não interferiu diretamente nem fez esse documento ser
respeitado ao redor do mundo, devido à necessidade de se respeitar a soberania nacional dos
países constituintes.
O departamento de Estado dos Estados Unidos libera anualmente relatórios de direitos
humanos em diversos países, em 2018, por exemplo, foi posto em foco o ataque a cristãos,
Baha’is, testemunhos de Jeová e Muçulmanos Shia e sua livre expressão religiosa em espaços
públicos. Esses relatórios são uma boa fonte caso se queira pensar em que ações devem ser
tomadas para dar suporte a essas minorias.
Com as minorias étnicas, acontece uma situação parecida. Há muitos relatórios sobre a
situação delas no Oriente Médio, mas pouquíssimas açoes foram diretamente tomadas. No
caso dos Curdos, os Estados Unidos se envolveram em um conflito com o Iraque e forneceram
assistência médica, recursos e um bloqueio para que eles decretassem sua independência. No

entanto, quando os curdos fizeram um referendo posteriormente os Estados Unidos não
assinaram alegando que "criaria instabilidade e afetaria a luta contra o Estado Islâmico, em
sua fase final e crucial"; ainda desencorajando os demais países a assinarem o documento.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) passou a resolução de número 688, que
demandava ao Iraque respeito aos direitos humanos de sua população, isso foi em 1991, e
mostrou ao Iraque que a comunidade internacional estava observando e condenando os
conflitos de lá. Paradoxalmente, a ONU se juntou aos EUA ao rejeitar o referendo curdo,
ratificando que causaria instabilidade.
Sobre a questão do Amazighs em Marrocos, as Nações Unidas não tomaram medidas
concretas. Em 2015, a delegação de Marrocos apresentou um relatório sobre os
desenvolvimentos positivos que foram feitos em associação com os direitos do Amazighs no
país no Comité dos Direitos Humanos. Estes desenvolvimentos positivos foram o
reconhecimento do Tamazight como língua oficial, bem como algumas outras mudanças na
lei. O relatório fala sobre a criação do canal Amazigh "Tamazight", lançado em janeiro de
2012, a missão do canal é promover e conservar a cultura Amazigh em Marrocos e na região
do Norte de África". O relatório mostra que têm vindo a fazer mudanças activamente no
sentido de tentar limitar a discriminação na sociedade marroquina, mas isso nem sempre se
traduz em modificações da vida real. No entanto, este é ainda um recurso muito bom para ver
como um país tem respondido às suas alegações de violação dos direitos humanos contra as
suas minorias étnicas.
Em resposta a isso, a organização Congres Mondial Amazigh apresentou um relatório ao
mesmo comité da ONU sobre como as condições no país são ainda pobres e não se acomodam
à sua população. Salientam que, "no papel, Marrocos pode afirmar ter feito progressos no
respeito dos direitos humanos". Regista também a criação de instituições responsáveis por
assegurar o respeito dos direitos humanos e a sua promoção, progressos em matéria de
liberdades..., mas e na prática? " O relatório reconhece, de facto, os progressos alcançados,
mas ao mesmo tempo insiste que estes não são suficientes. Outras respostas internacionais
têm sido relatórios da Amnistia Internacional, Human Rights Watch, The Middle East Report
Journal, bem como do Departamento de Estado. Todos estes relatórios fizeram
recomendações para que o governo dessa prioridade e melhorasse as condições para esta
minoria étnica. Relatórios semelhantes podem ser encontrados sobre as populações de
minorias étnicas nos vários outros países da região do Oriente Médio.

Em termos de populações minoritárias de refugiados, as Nações Unidas têm feito muito
trabalho para as apoiar. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados é uma
agência que foi especificamente concebida para proteger os direitos dos refugiados e ajudálos com dinheiro, alimentos e outros recursos. Os campos de refugiados são geralmente
geridos por esta agência. Fornecem comida, abrigo e outros recursos a estas populações
deslocadas. Até à data, estima-se que tenham ajudado cerca de 59 milhões de refugiados. Em
termos da crise síria, o Conselho de Segurança da ONU aprovou várias resoluções para tentar
ajudar a população síria. As várias resoluções centraram-se no uso de armas químicas,
sensibilização para o tráfico, ISIS, direitos da criança, ajuda humanitária, e escalada da
violência. Estas resoluções provaram ser úteis em algum sentido, mas ainda ineficazes, tendo
em conta que o conflito ainda está em curso. O Conselho de Segurança tem sido fortemente
criticado por não fazer o suficiente para exigir o fim do conflito.
Em termos de refugiados sírios em outros países, a ONU acompanha de perto os refugiados
registados e divulga relatórios sobre o seu paradeiro e estatuto. Muita dessa informação é
então utilizada na análise das suas condições atuais. Por exemplo, a informação sobre o
rendimento familiar mediano e o estatuto de desemprego é muito importante na análise de
qualquer discriminação que estes refugiados possam enfrentar. Estes relatórios são
especialmente integrais porque a informação sobre refugiados raramente está disponível.
Estas populações são frequentemente ignoradas e descontadas nos procedimentos
governamentais, apesar de ser um grande número da população. O trabalho do ACNUR ajuda
a defender os direitos dos refugiados e chama a atenção para muitas das questões que
mencionámos nas secções das minorias refugiadas. Como resultado disso, por vezes o
ACNUR e os governos destes países de acolhimento entram em conflito. Os líderes não
gostam que lhes seja dito o que fazer por agências externas. No entanto, ao mesmo tempo
estão gratos pela ajuda, porque de outra forma o fardo económico de transportar estes
refugiados seria enorme. As operações do ACNUR estão em curso, mas têm estado a
funcionar sem reunir todos os fundos orçamentados nos últimos dois anos. Por essa razão, a
ajuda diminuiu, e os países de acolhimento estão a sentir mais pressão sobre os seus recursos.
A ajuda tem vindo sobretudo de países desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha.
Reino Unido, Suécia e Japão.
Uma coisa importante a assinalar é que os refugiados palestinianos não são abrangidos pelo
mandato do CDHNU. Em vez disso, estão sob a UNRWA. A UNRWA opera da mesma forma
que cria campos de refugiados e fornece alimentos e recursos aos palestinianos. Eles

divulgaram declarações sobre a condição e o acesso aos recursos que os refugiados têm no
Líbano e lançaram luz sobre os seus problemas. Os seus relatórios informam a comunidade
internacional sobre o que se está a passar no país. Falam de melhorias, mas também de
deficiências do governo libanês. No passado, comentaram sobre oportunidades de emprego
dizendo, "alterações à lei libanesa em 2005 e 2010 deram aos refugiados palestinianos no
Líbano acesso legal a algum emprego formal no sector privado que anteriormente se limitava
aos cidadãos libaneses, No entanto, alegadamente persistem proibições legais sobre o acesso
dos refugiados palestinianos a 36 profissões liberais ou sindicalizadas". A UNRWA coordena
com os governos destes países de acolhimento, mas também tem experimentado uma
diminuição do financiamento nos últimos anos.
A resposta internacional em termos de discriminação racial no Médio Oriente tem sido mais
deficiente do que nas questões discutidas anteriormente. Historicamente, a ONU tem tentado
aprovar resoluções que encarnam a igualdade e tentam reduzir a discriminação racial em
todo o mundo. Em 1969, a Assembleia Geral aprovou a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, resolução 2106. Nessa altura, o
tráfico de escravos árabes ainda nem sequer tinha sido totalmente abolido. A resolução falava
geralmente do direito à igualdade de proteção perante a lei e de fazer um esforço ativo para
assegurar que todos tenham direitos humanos e liberdades fundamentais iguais. O Comité
para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD) é responsável pela implementação dessa
resolução da AG.134 no que tange à região do Oriente Médio, tem havido algum esforço por
parte dos funcionários para abordar as questões modernas do racismo. Em 2016, o Conselho
dos Direitos Humanos reuniu-se para discutir questões de racismo em todo o mundo. Muitos
Estados membros do Oriente Médio estiveram presentes e contribuíram para que também
eles quisessem ver mudanças. No debate, a Argélia afirmou que "a xenofobia e a propagação
de incidentes violentos motivados por racismo e discriminação racial estavam a colocar um
pesado fardo sobre a coesão em algumas sociedades e sublinha a importância de abordar
adequadamente as declarações negativas dos políticos". Para além do debate e do consenso
de que há necessidade de mudança, nada mais foi feito. Muitos esforços têm sido
concentrados na questão sensível do tempo da violência na Cisjordânia, pelo que não tem
havido espaço para trabalhar para outros problemas. Fora da ONU, houve múltiplas
conferências mundiais que envolveram representantes da região para tentar abrir um
diálogo. Relatórios dessas conferências também a Human Rights Watch tem fornecido

descrições do mundo real muito necessárias sobre o que está a acontecer em termos de
racismo no terreno na região.
Recentemente os eventos nos Estados Unidos levaram a uma maior conscientização sobre
discriminação racial e preconceitos em todos os aspectos da sociedade. Essa conscientização
também tem sangrado nos países da região do Oriente Médio. Houve protestos mundiais e
campanhas de mídia social chamando a atenção para muitas das questões que destaquei na
subseção acima. Isto inclui a reação contra blackface e as aparições discriminatórias dos
negros na mídia. Uma resposta comum da região tem sido a surpresa pelo fato de que eles
parecem ser racistas. Eles descartam a questão do racismo como algo que é exclusivo dos
EUA. Muitas de suas práticas têm sido tão arraigadas que não perceberam o quanto são
intrinsecamente discriminatórias. No entanto, com o aumento da atenção, mais pessoas estão
ganhando consciência do problema e reconhecendo seus próprios preconceitos internos.
Como este é um desenvolvimento tão novo, não tem havido nenhuma ação oficial como
resposta. Entretanto, esta maior conscientização é a oportunidade perfeita para decretar
alguma mudança real através de ações políticas.

PERGUNTAS QUE UMA RESOLUÇÃO DEVE
RESPONDER
Uma resolução completa no Conselho de Direitos Humanos deve abordar os tópicos
apresentados neste guia juntamente com questões adicionais que serão discutidas pelos
senhores. Dessa forma, espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às
seguintes perguntas:
1.

Como promover uma identidade nacional no Oriente Médio que inclua minorias?

2. Como retardar o aumento desproporcional da situação socioeconômica precária

dessas populações?
3. Como o Conselho de Direitos Humanos pode usar seus recursos para promover a

preservação dessas culturas nas regiões que não são árabes?
4. Que políticas governamentais têm impedido a integração de populações minoritárias

na sociedade e como elas podem ser reformadas?
5. Como trabalhamos para apagar a desconfiança e estigma dentro das várias populações

da região?
6. Como o Conselho pode aumentar a conscientização sobre as minorias em larga escala

e ter sucesso?
7.

De que modo países constitucionalmente religiosos podem assegurar liberdade de
práticas religiosas sem que a identidade sacro-nacional seja aviltada?

8. Como promover medidas de curto prazo que possam assegurar a segurança dessas

minorias nesta região de modo a pavimentar boas condições para que políticas mais
incisivas a longo prazo surjam e conquistem aceitação e capilaridade em regiões de
constante intolerância?
Essas perguntas são diretrizes básicas, mas existem muitas outras questões no âmbito deste
tópico que uma resolução é bem-vinda para abordar. Os senhores delegados são encorajados
a olhar além desta lista e incluir as medidas que julgam necessárias para um bom documento
de Resolução Final.

CONCLUSÃO
Se você chegou até aqui vivo, parabéns! Você concluiu a primeira etapa dos seus estudos,
agora é hora de ir pro google ou para bibliotecas e explorar cada entrelinha que esse tema tão
extenso ainda tem para oferecer. Sabemos que são muitas informações, então não se sinta
intimidado caso não tenha conseguido absorver tudo, faz parte do processo. Esperamos que
através da leitura desse guia você tenha ficado mais animado e apaixonado pela
responsabilidade de assumir este comitê e debater um tema de demasiada importância
internacional.
O tema das minorias no Oriente Médio é um tema sensível, pois gira em torno de uma
problematização da fé das pessoas e do que elas representam como indivíduos no mundo. Por
isso, é necessário sempre debatermos de maneira diplomática e atenta aos tópicos que ela
pode abordar.
Por fim, podemos dizer que é virtualmente impossível o Oriente Médio gozar de paz enquanto
as potências mundiais e regionais continuarem usando as minorias como instrumento de
manipulação e dominação para oprimir a maioria árabe sunita e, consequentemente,
desestabilizar toda a região. A comunidade internacional precisa interromper esse “apoio” e
começar a ver certas atitudes com mais clareza para que a opressão, os massacres, atrocidades
e exploração contra essas minorias possam finalmente cessar.
O corpo de Mesas Diretoras do Conselho de Direitos Humanos gostaria de ressaltar mais uma
vez que está à disposição dos senhores para eventuais dúvidas sobre o tema, regras de
procedimentos, documentos ou quaisquer outras questões tangentes à simulação.
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