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Regras Especiais de Procedimento para o Comitê de Políticas Especiais 

e Descolonização (SpecPol) 

 

1. Fluxo do debate 

1.1. No debate formal, o tempo limite para discurso será de 2 (dois) minutos.  

1.2. Nos debates formais-informais, o tempo de discurso será de um (1) minuto.  

1.3. Nas coordenações de grupo, os delegados serão divididos nos seguintes grupos: 

1.3.1. Canadá, Austrália e Nova Zelândia (CANZ): 

• Austrália 

• Canadá 

• Nova Zelândia  

1.3.2. MERCOSUL e associados: 

• Brasil 

• Colômbia 

• Peru 

• Uruguai  

• Venezuela 

1.3.3. Movimento dos Não-Alinhados e outros: 

• Afeganistão 

• Angola 

• Arábia Saudita 

• Camboja 

• Chade 

• China 

• Costa do Marfim 

• Egito 

• Emirados Árabes Unidos 

• Etiópia 

• Guatemala 

• Honduras 

• Iêmen 

• Índia 

• Iraque 

• Jordânia 

• Laos 

• Líbano 

• Líbia 

• Malásia 

• Mali 

• Mauritânia 

• México 

• Mianmar 

• Moçambique 

• Palestina (Observador) 
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• Paquistão 

• República Centro-Africana 

• República Democrática do 

Congo 

• República Popular 

Democrática da Coreia 

• Senegal 

• Síria 

• Somália 

• Sudão 

• Sudão do Sul 

• Tailândia 

• Tajiquistão 

• Tanzânia 

1.3.4. União Europeia e outros: 

• Azerbaijão  

• Bélgica 

• Bósnia e Herzegovina 

• Croácia 

• Espanha 

• Estados Unidos 

• França 

• Grécia 

• Hungria 

• Israel 

• Japão 

• Noruega 

• Reino Unido 

• República da Coreia  

• Romênia 

• Turquia 

• União Europeia 

(Observador) 

1.3.5. Países com rotação livre: 

• Rússia • Ucrânia 

1.3.6. Observadores: 

• Diretor do Centro Executivo de Ação Anti-Minas do Iêmen (YEMAC) 

• Diretora da Campanha Internacional para a Eliminação de Minas (ICBL) 

• Diretora do Serviço de Ação Anti-Minas das Nações Unidas (UNMAS) 

• Subsecretário Geral para as Operações de Manutenção da Paz  

 

2. Participação externa nas deliberações do SpecPol 

Se algum membro do SpecPol deseja convidar um indivíduo ou representante de uma 

organização ou governo para participar das deliberações do comitê (sem direito de voto), 

ele deverá submeter um pedido escrito à Mesa, que perguntará se algum membro do 

SpecPol se opõe ao convite. Se não houver objeções, o convite será emitido. 
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3. Documento final 

Para cada tópico da agenda (A e B), os delegados deverão produzir uma resolução, que 

deverá conter as recomendações do SpecPol referentes a cada um dos temas. As 

resoluções deverão seguir o modelo apresentado em anexo. 

 

4. Votação do documento final 

4.1. Caso os rascunhos de resolução não possam ser aprovados por consenso, deverá 

haver uma votação dos mesmos, com aprovação por maioria simples. 

4.2.  Os observadores não têm direito de voto em assuntos relacionados ao 

documento final. 
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Anexo – Modelo de Resolução 

 
        Nações Unidas     A/C.4/70/L.16 

 
    Assembleia Geral               Distr.: Geral  

                     11 Novembro de 2015 
Original: Inglês 

 
  

 

Septuagésima sessão 

Comitê de Políticas Especiais e Descolonização 

(Quarta Comissão) 

Agenda item 54 

Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente 

Próximo 

 

Afeganistão, África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Bolívia (Estado 

Plurinacional da), Brunei Darussalam, Comores, Cuba, Djibuti, Egito, Emirados 

Árabes Unidos, Equador, Estado da Palestina, Iêmen, Indonésia, Iraque, Jordânia, 

Kuwait, Líbano, Marrocos, Mauritânia, Namíbia, Nicarágua, Omã, Qatar, Senegal, 

Sudão e Tunísia: rascunho de resolução. 

 

Pessoas desalojadas como resultado das hostilidades de junho de 1967 e outras 

subsequentes  

 

A Assembleia Geral, 

Relembrando suas resoluções 2252 (ESV) de 4 de julho de 1967, 2341 B (XXII) de Dezembro de 

1967 e todas as subsequentes resoluções relacionadas, 

Relembrando também as resoluções do Conselho de Segurança 237 (1967) de 14 de junho de 

1967 e 259 (1968) de 27 de setembro de 1968, 
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Tomando nota do relatório do Secretário Geral submetido em prosseguimento de sua 

resolução 69/87 de 5 de dezembro de 2014, 

Tomando nota também do relatório do Comissário Geral da Agência das Nações Unidas de 

Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, que cobre o período de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2014, 

Preocupada com o contínuo sofrimento humano resultante das hostilidades de junho de 1967 

e outras subsequentes, 

Tomando nota das provisões relevantes da Declaração de Princípios sobre Arranjos para um 

Autogoverno Interino de 13 de setembro de 1993, com relação às modalidades para a 

admissão de pessoas desalojadas em 1967, e receosa que o processo acordado ainda não 

tenha sido efetivado, 

Tomando nota também da sua resolução 67/19 de 29 de novembro de 2012, 

1. Reafirma o direito de todas as pessoas desalojadas como resultado das 

hostilidades de junho de 1967 e outras hostilidades subsequentes, de retornar às 

suas casas ou locais de residência prévia nos territórios ocupados por Israel 

desde 1967; 

2. Enfatiza a necessidade do rápido retorno das pessoas desalojadas, e clama pela 

observância dos mecanismos acordados pelas partes no artigo XII da Declaração 

de Princípios sobre Arranjos para um Autogoverno Interino de 13 de setembro de 

1993 sobre o retorno de pessoas desalojadas; 

3. Endossa, nesse meio tempo, os esforços do Comissário Geral da Agência das 

Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo 

para continuar a prover assistência humanitária, na medida do possível, em 

situação emergencial, e como uma medida temporária, para as pessoas na área 

que estão atualmente deslocadas e em sérias necessidades de contínua 

assistência como resultado das hostilidades de junho de 1967 e das hostilidades 

subsequentes; 

4. Apela fortemente a todos os governos e a organizações e indivíduos que 

generosamente contribuam com a Agência e com outras agências 
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intergovernamentais e não-governamentais preocupadas com os propósitos 

mencionados acima;  

5. Solicita ao Secretário Geral, após consulta com o Comissário Geral, que reporte à 

Assembleia Geral antes de sua septuagésima primeira sessão sobre o progresso 

feito em relação à implementação da presente resolução. 

  

Referência: 

GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS (UNGA). Persons displaced as a result of the 
June 1967 and subsequent hostilities.  Resolution adopted by the General Assembly on 
the report of the Special Political and Decolonization Committee (Fourth 
Committee) (A/51/591), 11 de novembro de 2015, A/C.4/70/L.16 (tradução nossa). 
Disponível em:<https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/361/97/PDF/N15 
36197.pdf>. Acesso em: 15.abr.2016. 


