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RELATÓRIO 

No início da 1ª sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Senhor 

Hugh Griffts explicou a importância das sanções na esfera das relações internacionais, 

também foi discutido a questão da eficácia das sanções no âmbito mundial e no caso da 

Coreia do Norte. Logo após o fim da apresentação do Sr. Grifrits, os delegados fizeram 

perguntas acerca do tema.  No debate formal, todas as delegações, com exceção da 

Espanha discutiram a respeito da efetividade das sanções, principalmente no caso da 

Coreia do Norte e do Irã. Durante o debate formal-informal, os delegados discutiram 

sobre o impacto das sanções para os países sancionados e seus principais parceiros 

comerciais, além da preocupação em sancionar somente em casos realmente 

importantes, pois assim é possível garantir um bom nível de aplicabilidade da sanção. 

Os delegados também se reunirem uma coordenação de grupo, em que discutiram a 

respeito da elaboração de um relatório especificando como anda o funcionamento da 

sanção em um determinado país; também foi discutido sobre a ausência de punição para 

os países que infringem as sanções e sobre a falta de comunicação entre os países 

sancionados e as organizações responsáveis pela aplicação das sanções; Além de 

salientarem a importância de chamar representantes de países sancionados para discutir 

a eficácia das sanções.  

Na 2ª Sessão do Conselho de segurança das Nações Unidas, os delegados se 

reuniram em uma consulta para discutir pontos relevantes para serem inseridos no 

documento. Na sequência, mantiveram a discussão sobre a efetividade das sanções. 

Uma notícia sobre sanções na Líbia fez com que os delegados focassem a discussão na 

crise humanitária que as sanções podem causar. 

A 3ª Sessão manteve a discussão das seções anteriores sobre a eficácia das 

sanções, incluindo atenção especial a questão humanitária. Um comunicado oficial das 



Nações Unidas levou os delegados a discutirem sobre as consequências das sanções 

sobre a população civil e permitiu a elaboração de uma resolução de emergência, a qual 

foi aprovada por unanimidade. 

 Na 4ª Sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os delegados se 

mantiveram reunidos na maior parte do tempo em uma consulta para a elaboração da 

Resolução sobre o Tópico A. Os delgados fizeram as devidas alterações e enviaram dois 

parágrafos de adição.  

 Logo no início da 5ª Sessão do CSNU, os delegados aprovaram a Resolução por 

Unanimidade e iniciaram a discussão sobre o Tópico B – Questão da não proliferação 

de armas nucleares na Coreia do Norte, o histórico das sanções e suas consequências 

para o país teve significativa relevância durante o debate formal-informal, além da 

discussão sobre os impactos socioeconômicos desde que as sanções começaram a ser 

aplicadas na República Popular Democrática da Coreia. 

Na 6ª Sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os delegados 

retomaram a discussão sobre armas nucleares na República Popular Democrática da 

Coreia. No inicio da discussão, a RPDC se mostrou a favor da negociação, muitos 

países discursaram alegando que exercícios militares são algo rotineiro nos países, mas 

destacaram a periculosidade da proliferação de armas nucleares. A Coreia do Sul 

mostrou preocupação com os testes nucleares no país vizinho, enquanto outros países 

viram os testes apenas como um meio de garantir a defesa da soberania Norte Coreana. 

A notícia de lançamento de dois mísseis submarinos realizados no dia 5 de setembro 

manteve a discussão sobre o perigo dos testes nucleares para a comunidade 

internacional, países como Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul alegaram preocupação 

com o avanço rápido dos testes nucleares na Coreia do Norte. Em uma coordenação de 

grupo, os delegados mostraram preocupação em fazer acordos com a Coreia do Norte, 

pois temem que o país volte atrás nas suas decisões. Questões como a inspeção de 

produtos na Coreia do Norte foi abordado como uma alternativa para garantir que a 

Coreia do Norte recue em seu programa nuclear.  

Na 7ª Sessão a delegação da Coreia do Norte enfatizou o drama humanitário 

vivido pelo seu país e juntamente com a delegação do Irã a qual criticou a parcialidade 

com que a mídia ocidental trata o assunto. Por outro lado, a delegação da República 



Popular da China propôs ajudar a RPDC com o desenvolvimento de tecnologia para a 

sua própria sobrevivência energética, contudo encontrou barreiras. Contudo, a 

delegação da França expôs a necessidade de retomar as Six Party- talks tendo em vista 

que a situação na Coreia do Norte é grave. Ademais, nos encontros privados verificou-

se a dificuldade de se chegar a um denominador comum com relação à retirada das 

tropas ocidentais na Coreia do Sul e, portanto, muitos Estados foram criticados por não 

flexibilizar suas propostas em relação à resolução do conflito. Todavia, a intensidade 

das negociações foi gradativamente elevada mediante a disposição da Coreia do Norte 

de buscar um consenso em relação aos seus testes militares, porém essas conversas não 

evoluíram como o esperado por outras delegações. 

No início da 8ª Sessão, países como Estados Unidos, Reino Unido e Nova 

Zelândia questionaram sobre a confiança em negociar com a Coreia do Norte, pois o 

mesmo pode não seguir o que foi decidido na sessão e continuar o avanço de seu 

programa nuclear. Países como Egito, Irã e França defenderam as negociações com a 

Coreia do Norte apontando questões históricas para evidenciar o compromisso da 

Coreia do Norte com o Conselho. Durante o decorrer da sessão, os delegados se 

reuniram em consultas informais permitindo o desenvolvimento das negociações e a 

elaboração da resolução. 


