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No dia 03 de setembro de 2016, o comitê iniciou o diálogo interativo com a ilustre 
presença da Secretária-Geral da UNESCO, Irina Bokova, que apresentou aos delegados 
assuntos que deveriam discutir e tentar tratar no rascunho de resolução. Após esse 
diálogo, fora iniciado os debates formais-formais do comitê, com discursos 
impressionantes, como o do Reino Unido, da Bélgica, da Ucrânia e Índia, que foram 
vangloriados pelas outras representações. 

Nos debates formais-informais, os delegados iniciaram os discursos declarando a 
importância da proteção, preservação e popularização dos patrimônios culturais. Os 
delegados da Arábia Saudita e da África do Sul introduziram à mesa suas agendas 
informais, afim de facilitar e encaminhar a discussão para promover a criação do rascunho 
de resolução. Depois, discutiram um pouco acerca de possíveis museus que podem 
receber patrimônios que estão na Lista de Patrimônios em Risco, da UNESCO.  

Na terceira sessão, os delegados fizeram discursos que destacavam os problemas 
do sistema educacional dos países presentes. Muitos disseram que a educação é um 
problema a ser tratado por todo o mundo, visto que muitas sociedades desconhecem a 
existência de patrimônios mundiais de outras nações, que são de grande importância para 
a cultura universal. Além disso, houve uma breve discussão acerca do desenvolvimento 
tecnológico na área educacional cultural, que seria de extrema importância para a 
proteção e a popularização dos patrimônios.  

Na quarta sessão, antes que os delegados pudessem se pronunciar sobre o 
rascunho de resolução, uma notícia extraordinária foi apresentada ao comitê. A mesma 
se referia à questão da cópia de patrimônios, requisitando a posição da UNESCO diante 
do acontecido. O comitê se dirigiu para uma coordenação de grupos, afim de discutir e 
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formar um plano de ação desta crise e enviar uma nota à imprensa explicando a sua 
decisão. A Conferência Geral da UNESCO escolheu o plano de ação criado pelo grupo 
político Europa Oriental, e o comitê retomou o debate formal-informal. 

Na quinta e sexta sessões, o comitê iniciou o processo de revisão e compilação do 
rascunho de resolução introduzido pelos Países Asiáticos. Os delegados conseguiram 
alcançar consenso em alguns pontos do documento e, após o término da fase de revisão e 
compilação, o comitê iniciou uma consulta, onde os representantes discursaram sobre a 
questão da locomoção de patrimônios em áreas de conflito, a proteção dos patrimônios 
imateriais e a transferência de informação tecnológica entre os países, cuja tecnologia é 
baseada na salvaguarda de patrimônios. 

Na oitava e nona sessões, o comitê passou por alguns processos de revisão e 
compilação, afim de formular o rascunho de resolução da melhor forma possível. Após 
várias propostas introduzidas no rascunho, o comitê conseguiu, por fim, atingir o 
consenso e tornar o rascunho em um+ documento final, que será enviado à ECOSOC. 
Nos discursos finais, os delegados mostraram-se confiantes com o documento criado, e 
acreditam que o mesmo terá um impacto importante ao problema inserido. O comitê da 
UNESCO se mostrou, por fim, competente para resolver os problemas que lhe foram 
apresentados. 

 


