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Carta aos delegados 

Caros delegados, sejam muito bem vindos ao UFRJMUN 2019! Neste Conselho de            

Segurança, os senhores terão a oportunidade de representar Chefes de Estado e simular sobre              

dois tópicos extremamente atuais e importantes na atual conjuntura internacional: as Tensões            

no Estreito de Hormuz e a Crise em Camarões. 

Ao final do guia, como ponto de partida, nós disponibilizamos a política externa base              

dos países presentes no comitê, para auxiliá-los a representar de forma mais verossimilhante             

possível a política externa dos seus países. Agradecemos imensamente a sua inscrição no             

comitê e esperamos que seja uma experiência extremamente divertida e gratificante. Nos            

vemos dia 25 de outubro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tópico A: Tensões no Estreito de Hormuz 

Contexto Histórico 

Mais de 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água. Os mares e oceanos                

são fontes de recursos e riqueza, configurando uma afirmação e projeção de poderio de              

Estado. Sua importância está atrelada a ser a principal via de transporte internacional, a qual               

começa a ser traçada através de rotas marítimas que se estabelecem, principalmente, a partir              

do século XV e XVI, impulsionados pelas grandes navegações mercantilistas. 

A expansão do comércio mundial e os avanços tecnológicos emergem no período do             

pós Guerra-Fria, segunda metade do século XX, com a dissolução da União das Repúblicas              

Socialistas Soviéticas e a ascensão do capitalismo em nível global através do neoliberalismo,             

década de 90, seguindo as tendências da globalização financeira, econômica e produtiva,            

consolidando, definitivamente, a importância dos oceanos e mares. 

O Estreito de Hormuz é o canal que liga o Golfo Pérsico, região oeste, ao Golfo de                 

Omã e ao mar da Arábia, região sudeste, sendo, assim, uma das maiores vias marítimas do                

sistema internacional, não só pela sua grande relevância estratégica, mas também política e             

econômica, transportando, essencialmente, petróleo para a Ásia, Europa e América do Norte.            

É localizado entre o território do Irã, região norte, e de Omã, região sul. 

A livre navegação pelos estreitos, controle de rotas marítimas e exploração de            

recursos são fontes de preocupação dos interesses comerciais, políticos e militares desde o             

tempo antigo. A representação da evolução do significado de mares e oceanos no Sistema              

Internacional é expressa na criação da Corte Internacional de Justiça (CIJ), ao qual surge, em               

1946, com o objetivo de contribuir para a resolução pacífica de disputas, particularmente             

quanto a definição de fronteiras terrestres e marítimas é contestada (Herz e Hoffman, 2004,              

p.93). 

Além da CIJ, outro marco importante que rege, e determina, as normas sobre o regime               

de navegação nos estreitos é a III Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,                

conhecida também como a Convenção de Montego Bay de 1982, a qual vai, de fato, legislar                

sobre os estreitos, estabelecendo as 12 milhas (22km) de mar territorial e as 188 milhas (348                

km) de zona econômica exclusiva (ZEE). 



Os estreitos caracterizam-se por serem acidentes geográficos, provocados, por         

exemplo, pelas rupturas de placas tectônicas, sendo compreendidas como a passagem entre            

duas porções de terra ou ilhas, ou grupo de ilhas, que conectam duas grandes porções               

marítimas, de acordo com o International Hydrographic Organization (IHO). 

Os estreitos também podem ser classificado como estreitos internacionais por          

possuírem caráter indispensável ao comércio internacional, a navegação ou sobre a segurança            

de seus Estados. 

Apesar de haver divergência sobre a definição e quantidade de estreitos           

internacionais, existem três elementos que podem ser destacados para caracterizá-los, sendo           

eles: a geografia, o componente legal e a funcionalidade. Seguindo a ordem citada, a              

geografia então estabelece o que pode ser, ou não, classificado como um estreito ou estreito               

internacional, o componente legal refere-se a largura determinante do estreito, utilizando-se           

da base do direito internacional e a quantidade de navios e nações que utilizam essa rota                

(RUCKS, 2015, p.3). 

Nos termos referidos pela CNUDM de 1982, o artigo 37 aponta que os estreitos              

utilizados pela navegação internacional são aqueles ao qual integram o mar territorial de um              

ou mais Estados a uma parte do alto mar ou uma ZEE, e que beneficiam a navegação                 

internacional. 

Ainda que a Convenção tenha sido extremamente importante para regulação          

internacional dos mares e oceanos, cabe reforçar que alguns Estados costeiros,           

particularmente aqueles ligados aos estreitos classificados no artigo 37 citado acima, ao qual             

vigora a passagem em trânsito, seção 2, não o assinaram ou não ratificaram a convenção. O                

Irã, por exemplo, é um dos países que apesar de ter assinado em favor da CNUDM, não a                  

ratificou ao alegar a divergência de interpretações frente ao regime de passagem pelo estreito              

de Hormuz. 

Alguns desses estreitos internacionais são denominados de Pontos de         

Estrangulamento, ou Chokepoints, sendo, o Estreito de Hormuz, o principal ponto de            

estrangulamento do mundo. O conceito de ponto de estrangulamento diz respeito ao termo             

teórico utilizado nos Estudos de Segurança Internacional (ESI), e que refere-se a gargalos             

marítimos que tem caráter estratégico de caráter militar, político e comercial, ao qual, noa              

maioria dos casos, esses aspectos se comunicam. 



Os condicionantes que conferem esses gargalos ao título de pontos de           

estrangulamento são o comércio internacional, o mercado de hidrocarbonetos e a segurança            

estratégica. O primeiro está diretamente ligado a aceleração do comércio mundial, devido à             

industrialização, globalização e a interdependência de mercados. O segundo condicionante          

diz respeito ao mercado dos hidrocarbonetos, um fator extremamente sensível dentro dos            

pontos de estrangulamento, de forma que qualquer bloqueio, mesmo que temporário, poderia            

provocar graves danos à economia mundial, refletindo no preço dos mercados de energia,             

podendo desencadear em uma série de conflitos e impasses regionais e internacionais. O             

terceiro e último ponto trata da segurança estratégica voltada para os temas de pirataria,              

terrorismo e instabilidade dos Estados, podendo alterar a insegurança em nível regional e             

internacional. 

Figure 1: Pontos de estrangulamento com maior tráfego em volume de petróleo 

 

Fonte: EIA (2014)   

Relações históricas  

Ao longo do Estreito de Hormuz existem oito ilhas, das quais sete são do Estado               

iraniano. Essas ilhas têm valor estratégico por estarem na rota de entrada e saída do Golfo. 

Em função do controle do estreito, a República Islâmica do Irã possui vantagem             

estratégica na região em comparação aos demais países da região, uma vez que sua costa               

estende-se ao longo de toda a largura, alcançando desde o Golfo Pérsico até o Golfo de Omã. 



Além das características citadas anteriormente, que conferem Hormuz a identidade de           

estreito internacional, é, também, caracterizado como um ponto de estrangulamento devido a            

sua forte ligação estratégica entre os campos de petróleo do Golfo Pérsico, via marítima sem               

saída, e o Oceano Índico. A descoberta de lençóis petrolíferos no Irã em 1908, e também em                 

outros países da região, como os Emirados Árabes Unidos, começa a conferir o Estreito de               

Hormuz como principal rota de abastecimento da Ásia, Europa e Estados Unidos. 

Por sua imensa importância, o estreito é um grande ponto de tensões não só em               

dinâmicas regionais no Golfo mas, também, entre os Estados Unidos da América e o Irã. As                

tensões não se referem em pirataria em si, mas sim em virtude de rivalidades históricas entre                

os Estados com interesse na região.  

Na primeira metade do século XX o Irã ganha relevância no sistema internacional em               

termos políticos e geoestratégicos. Nesse período, principalmente entre 1908 e 1950, as            

grandes potências, sobretudo as grandes empresas petrolíferas, agiam com grande autonomia           

dentro do território iraniano, pagando taxas mínimas de exploração de petróleo. Com a             

Guerra Fria, a posição geográfica do Irã torna-se estratégica para a política norte-americana             

de contenção à expansão da URSS e de fonte de petróleo.  

Com o golpe de Estado em 1953, iniciando o regime ditatorial do Xá Reza Pahlevi, o                

governo iraniano começa a promover um programa de modernização acelerada, baseado na            

industrialização e urbanização acentuando os desequilíbrios econômicos e sociais. É também           

a partir de 1953 que as relações EUA-Irã se fortalecem, transbordando dos aspectos             

comerciais, haja vista que as manobras estadunidenses apoiaram o golpe, passando, assim, a             

influenciar nas decisões internas do país. Entre 1960 e 1970, as decisões políticas iranianas              

estiverem sob influência dos Estados Unidos, o que foi importante para a estratégia             

estadunidense de assegurar reservas de petróleo na região do Golfo, além de ter diminuído              

exponencialmente o impacto do Segundo Choque do Petróleo em 197. 

As relações Irã-EUA se alteram em 1979, atrelado na perda do controle estadunidense             

no território iraniano, em formatos políticos, a partir da Revolução Iraniana e da Guerra Irã e                

Iraque (1980-1988) alterando a dinâmica de “submissão” estabelecida até o momento, ao qual             

o Irã se distancia definitivamente dos Estados Unidos. 

 



Problemática 

O estreito de Hormuz é mundialmente reconhecido, por sua posição estratégica, como            

a passagem mais importante para o comércio internacional, onde passam dezenas de            

petroleiros diariamente, cada um carregando cerca de 84 milhões de galões de petróleo, em              

um fluxo que representa mais de 20% do fornecimento global do commodity.  

Devido a sua significância geopolítica, atualmente, o estreito é palco de uma série de              

acontecimentos envolvendo as grandes economias globais e os grandes fornecedores de           

petróleo orientais, que trouxeram a atenção da comunidade internacional para região. As            

tensões no estreito têm origem na disputa entre os Estados Unidos e o Irã, que tem escalado                 

nos dias atuais, culminando no bloqueio de navios na proximidade da passagem de Hormuz,              

como exemplificado pela última captura do petroleiro britânico “Stena Impero” pela Guarda            

Revolucionária Iraniana, em 19 de julho de 2019. 

A possibilidade de um monopólio iraniano ao estreito e a grave escalada militar,             

porém, se tornaram preocupação mundial, visto que, o ataque a um petroleiro,            

independentemente do seu destino, pode afetar o preço do petróleo em qualquer parte do              

globo. A inaptidão ao trânsito na região, ainda que temporária, certamente resultaria em uma              

queda no fornecimento de petróleo dos países do Golfo, resultando em diversos atrasos, como              

o aumento nos custos de transporte e energia ao redor do mundo.  

A maioria desses navios carrega produtos do Oriente Médio para o resto do mundo,              

com rotas traçadas para mercados muito importantes, principalmente da Ásia. Cinco           

importantes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) exportam           

sua produção pela área: Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait, sem              

contar com o Qatar, membro e maior exportador de gás natural liquefeito global. Segundo a               

US Energy Information Administration, grande parte desse mercado de energia é destinado a             

China, Japão, Coréia do Sul e Índia. (O GLOBO, 2019)  

   Relação do Fluxo de Exportação de Petróleo. Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA) 

 

 



 

Esses navios encontram-se no    

meio dessa disputa, e temem     

uma potencial intensificação do    

confronto, podendo acabar   

sufocando a economia global no     

processo. 

 

 Direito Marítimo e o Respaldo Iraniano 

Em sua porção mais estreita, Hormuz possui 3,21 km (21 milhas) de largura, onde              

navios passam por um par de rotas marítimas, cada uma com largura de 3,21 km (2 milhas).                 

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), aos               

Estados nacionais, são permitidos exercer o controle marítimo de até 12 milhas náuticas de              

sua costa, o que significa dizer que, em seu ponto mais estreito, Hormuz e as rotas marítimas                 

se encontram completamente dentro das águas territoriais dos Estados do Irã e do Omã. 

A convenção é utilizada como amparo legal e base iraniana ao clamar sua soberania              

sobre o monopólio do estreito, ao afirmar que o Estreito de Hormuz está localizado no mar                

territorial iraniano e que, por isso, é de seu direito exercer jurisdição, aplicar suas leis e                

regulamentar o uso e a exploração de recursos.  

No entanto, a convenção concede aos navios estrangeiros, incluindo embarcações          

militares, o direito de passagem inocente através das águas territoriais Estatais, desde que não              

violem as leis do Estado costeiro ou constituam uma ameaça a sua segurança. Em suma, o Irã                 

está autorizado a atuar em seu próprio mar territorial, mas não a custa do direito de passagem                 

de navios estrangeiros. Já nas décadas de 80 e 90, ambos os países fizeram diversas               

declarações e reivindicações combinadas sobre o estreito que, em teoria, acarretavam no            

fechamento do mesmo para uso próprio e consentido de ambos, e que eram inconsistentes              

com o direito marítimo, apesar de ambos terem assinado a convenção. 

Os Estados Unidos, com sua política maximum pressure, tomaram a dianteira na            

militarização da região, criando a US-Led Coalition in the Strait of Hormuz, com o objetivo               



de realizar patrulhas e convocar aliados a somar esforços e mitigar o “comportamento             

desestabilizador” iraniano. A proposta foi estendida a cerca de 30 países, mas apenas o Reino               

Unido e Israel asseguraram sua participação. Dentre os dois, apenas o Reino Unido mantém              

uma presença militar na área, visto que a influência israelense na região não é bem vista por                 

alguns atores regionais, como explicitado na fala do Ministro de Relações Exteriores do             

Iraque, Mohammed Ali al-Hakim, que afirmou que a presença israelense no Golfo Pérsico é              

inaceitável, reforçando, portanto, uma negativa a formação de uma coalizão no mar de             

Hormuz. 

Independente do curso e da forma de proteção que a missão terá, não será novidade a                

grande tensão gerada pela militarização do estreito, devido ao risco de confrontação bélica.  

 

Escalada da Instabilidade 

Com a ascensão do presidente Donald Trump e a saída dos Estados Unidos do Acordo               

Nuclear (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) em 2018 , a relação já complexa               

entre Teerã e Washington sofreu um grave declínio, em um ciclo vicioso de retaliações, que               

resultaram em uma guerra econômica contra Teerã, com o retorno da aplicação de sanções              

ainda mais radicais, que visam especialmente a indústria petroquímica do regime, mesmo            

sem qualquer denúncia de violação por parte da Agência Internacional de Energia Atômica             

(AIEA). 

As exportações iranianas caíram dramaticamente, e com elas sua renda nacional. A            

economia do país começou a retroceder pela primeira vez em décadas, desde a guerra com o                

Iraque. Assim, para combater o embargo, o país se utilizou da única alavanca que tinha, o                

Estreito de Hormuz, ameaçando fechar a passagem do estreito e impedir o fluxo de petróleo. 

A agenda internacional americana relativa a seus interesses e aliados na região            

declaradamente envolve a paz e estabilidade local, liberdade de navegação e a luta contra o               

terrorismo, fatores que justificam a importância dada a presença militar no Golfo Pérsico             

destinada a proteção aos fornecedores de energia e seu apoio aos chamados países árabes              

moderados. 

O Irã compartilha alguns desses interesses, com seu engajamento no combate ao            

terrorismo, apoio a liberdade de navegação e a livre exportação de recursos energéticos,             

desde que a liberdade se aplique a todos. Sua agenda de Segurança tem como base a proteção                 



da principal fonte econômica do país, o petróleo, “jugular da economia iraniana”. O             

vice-presidente iraniano Eshaq Jahangiri afirmou que o Estreito de Hormuz é uma linha             

vermelha para o Irã e, de acordo com ele, as ações estadunidenses são provocativas, e a                

segurança da região somente pode ser estabilizada pelos países da região. 

Porém, o Irã apresenta uma ameaça a outros interesses ocidentais, devido a sua             

ideologia revolucionária, que compele o regime a apoiar povos considerados oprimidos. Essa            

ideologia se traduz, por exemplo, ao apoio do governo aos palestinos sob ocupação de Israel               

na Cisjordânia e em Gaza, assim como as minorias xiitas em algumas monarquias do Golfo e                

no Iêmen, que na visão norte-americana é vista como apoio e condução de atos terroristas. Já                

na percepção do Irã, a Guerra do Iraque em 1980 e a aplicação das próprias sanções as quais                  

está submetido por décadas, são consideradas como tentativas ocidentais de acabar com a             

legítima revolução islâmica e implantar um governo fantoche.  

Desde então, com a escalada de tensões entre as relações estado-unidenses e iranianas,             

aliadas ao próprio sistema geopolítico do Oriente Médio, o Estreito vem sofrendo de grande              

instabilidade política. Em maio de 2019 o presidente Trump autorizou o destacamento de             

1500 tropas adicionais para o Oriente Médio, a fim de combater a “influência maligna do Irã”                

na região, enquanto o presidente Hassan Rouhani, em resposta a campanha americana,            

afirmou que iria aumentar seu estoque de urânio enriquecido. (BBC, 2019) 

No dia 14 de setembro, duas grandes instalações da Arábia Saudita, responsáveis pela             

extração e mais de um milhão de barris de petróleo por dia, e pelo processamento de outros 4                  

milhões e meio, foram atacadas por drones e mísseis de cruzeiro, com os rebeldes Houthis do                

Iêmen, apoiados e financiados pelo Irã, reivindicando a autoria desses ataques. No entanto,             

uma análise mais detalhada do ataque, indicou que os drones e mísseis não vieram do sul,                

onde se localiza o Iêmen, mas sim do Norte, de algum lugar a partir do Iraque ou do Irã, com                    

análises posteriores de alguns destroços revelando aquilo que já se desconfiava, que muito             

provavelmente o autor do ataque foi o próprio Irã. 

Os EUA, grandes aliados dos sauditas, trataram de condenar o ataque, com o             

secretário de Estado Mike Pompeo acusando diretamente os iranianos e prometendo uma            

dura e incisiva resposta. Nos dias seguintes ao ataque, pairando no ar o medo do engajamento                

em uma guerra, alguns analistas previam um ataque de retaliação norte-americano contra o             

https://www.middleeastmonitor.com/20190812-security-of-strait-of-hormuz-red-line-for-iran/
https://www.middleeastmonitor.com/20190812-security-of-strait-of-hormuz-red-line-for-iran/
https://www.middleeastmonitor.com/20190812-security-of-strait-of-hormuz-red-line-for-iran/


Irã, ataque esse que poderia levar a um ponto de não retorno caso os iranianos revidassem, o                 

que levaria a um estado de guerra total na região. 

Recentemente, o presidente Trump afastou esse cenário de guerra, anunciando que           

tinha autorizado novas sanções contra o Irã, as mais duras já aplicadas contra um país,               

alegando que preferia a via das sanções a via das guerras. A opinião pública, componente               

muito importante nos Estados Unidos e o caráter anti-produtivo da guerra, segundo o novo              

chefe do Estado Maior Conjunto, General Mike Milley, que apenas serviria para desviar             

recursos que seriam melhor aplicados na contenção dos reais adversários, China e Rússia, são              

alguns dos motivos que pesam na decisão do presidente Trump em não atacar o Irã. 

 

Tópico B: Crise nos Camarões 

 

Contexto Histórico 

No século XIX, se deu início ao processo efetivo de colonização do continente             

africano. Motivados pela revolução industrial e um novo mercado consumidor (continente           

americano recentemente descolonizado), os países europeus viram na África uma grande           

fonte de matéria prima e novas oportunidades comerciais.  

Com a iniciativa alemã através da Conferência de Berlim, os países europeus            

dividiram o continente africano sem levar em consideração tribos rivais, questões geográficas            

relevantes e muito menos as consequências que isso traria ao fim de um processo de               

colonização.  

Com o fim da primeira guerra mundial, os países derrotados perderam suas colônias             

na África, o que levou a um processo de divisão de determinadas regiões previamentes              

controladas por esses países.  

Depois de seu processo de independência, o continente africano passou por diversas            

guerras internas, já que muitas de suas regiões eram divididas por tribos, com questões              

culturais e linguísticas diversas e que não necessariamente deveriam permanecer juntas em            

um só território.  

 

A Colonização Camaronesa 

A região onde atualmente se encontra Camarões foi inicialmente colonizada pela           

Alemanha. No início de tal processo a população da região se mostrou unida e contrária a                



presença europeia no local. Sabe-se também que a principal tribo que se encontrava lá tinha               

um alfabeto e certo nível de organização política, avanços esses que seriam freados e              

esquecidos devido a ideia europeia de transformar a África. Depois de enfrentar tal             

resistência, a Alemanha passou a construir rodovias e aumentar a infraestrutura da capital. 

Com o fim da primeira guerra e a derrota do império alemão, os camarões passaram a                

ser protetorado da Liga das Nações e posteriormente ser dividido entre França e Inglaterra.              

Tal divisão fez com que as tribos da região fossem divididas e colonizadas de maneiras               

distintas 

Pode-se dizer que, pelo tamanho e por questões políticas, a região que pertencia a              

França passou a ter revoltas referentes a sua independência ao fim da segunda guerra              

mundial, levando a perseguição e criminalização do partido que defendia tais ideias. Por se              

tratar de um território menor e menos politizado, a parte Inglesa de Camarões passou por um                

processo mais intenso e longo de colonização. 

Nos anos 60, deu-se início ao processo de independência de Camarões, começando            

com a parte francesa, que como visto acima, já pleiteava tal ação. Em 1961, as Naçõe Unidas                 

(ONU) foram mediadoras de um plebiscito onde a parte norte e sul deveriam escolher entre se                

tornarem independentes ou se anexarem a Nigéria. A maioria esmagadora da população            

decidiu a favor da administração nigeriana, levando assim a parte sul se unir a já               

independente parte francesa e a parte norte acatando o plebiscito. 

 

                                             Mapa das fronteiras camaronesas ao longo do anos 



Sabe-se que cerca de 80% da população camaronesa tem o francês como língua             

nativa. Isso se deve pelo fato de a maioria de seu território ter sido colonizado pela França e                  

apenas uma parte ao leste ser de colonização britânica e língua nativa inglês.  

Por se tratar de uma democracia, nos anos 80 viu-se no país uma tentativa de inclusão                

daqueles que falam inglês, tanto nas escolas como na sociedade em geral, porém tal ação foi                

vista com maus olhos pela população de origem francesa, fazendo com que tais medidas              

fossem recuadas e um tratamento diferenciado fosse iniciado no território camaronês. 

No final dos anos 90 se foi criado a República da Ambazônia, que não teve o                

reconhecimento da ONU e permaneceu parte do território de Camarões. Tal criação veio com              

a justificativa de que os cidadãos francófonos tentam desde a reunificação de Camarões             

suprimir a cultura anglófona em seu território seja com a língua ou até mesmo nas escolas.  

Em 2017 as forças armadas da Ambazônia fizeram uma declaração formal de guerra             

contra Camarões, levando assim ao início da problemática anglófona no território camaronês. 

 

Problemática 

O lado francófono de Camarões veio, por muitos anos, marginalizando aqueles que            

falam inglês, muitas vezes de maneira extremamente agressiva, com casos de escolas que             

ensinavam o inglês sendo queimadas e pessoas agredidas por falar a segunda língua do país.               

Isso tudo gerou um grande ressentimento dos anglófonos e fez com que a tensão aumentasse               

a ponto de se chegar no pedido de separação e declaração de guerra.  

Com a criação das Forças de Defesa da Ambazônia (ADF em inglês) se instaurou no               

país uma guerra civil com o intuito de separar as duas regiões, levando assim a confrontos                

armados e repercussão humanitária da situação em âmbito internacional.  

Sabe-se que atualmente a ADF luta contras as forças militares camaronesas em forma             

de guerrilha, tendo em vista a disparidade militar e econômica de ambos os lados. O lado                

camarones do conflito luta para empurrar as tropas da ADF para longe de grandes cidades, a                

fim de evitar assim, um aumento na escala da violência e das tensões. 

Devido a brutalidade dos conflitos, muitos órgãos internacionais chamam a atenção           

para violações de direitos humanos, especialmente para o lado camaronês, já que o mesmo              

queima escolas e vilarejos de maneira despretensiosa, alegando tentar desmantelar o grupo            

insurgente. De acordo com os moradores da região existe um certo tipo de revanchismo que é                



canalizado no abuso aos civis, e que por muitas vezes nem são partidários da causa               

ambazonense.  

Como Camarões faz fronteira com a Nigéria, muitos civis da região se encontram na              

situação de refugiados no país vizinho, uma vez que a guerra afeta principalmente o leste do                

país. Por mais que os nigerianos tenham uma relação boa com tais refugiados sabe-se que               

todo tipo de questão que envolve essa problemática é perigosa, ainda mais quando se trata de                

países que, por muitas vezes, se encontram em guerras internas, tornando assim os cuidados a               

refugiados questão de menos importância. 

Algumas pessoas são contrárias ao conflito da região, porém ainda defendem a causa             

da Ambazônia, tornando-os perigosos para o governo local. Existem relatos de que o governo              

francófono tem alguns prisioneiros políticos em sua capital, gerando assim um grande debate             

no que tange ainda as violações a direitos humanos. O governo afirma que existem inúmeras               

baixas de soldados e usa tal justificativa para continuar avançando com os ataques a região               

leste e a manutenção desses presos políticos. 

A tendência atual é o aumento na escala de tensão e conflito, podendo gerar assim um                

conflito armado de maior ocorrência acarretando em mais mortes, refugiados e países            

envolvidos, é preciso mais do que nunca uma mobilização da ONU, com a motivação de se                

obter respostas e futuramente a paz em Camarões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Representações: 

 

Estados Unidos da América  

Em 2018, sob o governo Trump, o país se retira do Acordo Nuclear realizado com as                

grandes potências e o governo iraniano, retornando a aplicar o embargo comercial a Teerã e a                

reforçar o alinhamento dos demais países com sua postura política. Os Estados Unidos             

sustentam uma posição mais agressiva relativa a securitização do fluxo petrolífero e esperam             

reunir aliados para criar uma coalizão militar a fim de salvaguardar as águas estratégicas dos               

litorais do Irã e Iêmen, e garantir a liberdade de navegação no Golfo Pérsico. Até agora o U.S.                  

Led Coalition in the Strait of Hormuz conta com o apoio do Reino Unido e de Israel.  

Os Estado Unidos da América faz duras críticas ao governo de Camarões no que              

tange a crise vivida no país, os mesmos acusam o governo de cometer crimes contra a                

liberdade individual daqueles que têm o inglês como língua nativa, além de crimes referentes              

a violações de direitos civis e humanos por parte do exército camaronês. Tal             

descontentamento levou ao encerramento do auxílio econômico americano ao exército de           

Camarões, tornando assim o diálogo entre os dois países ainda mais difícil. Foram os Estados               

Unidos que pleitearam a reunião no Conselho de Segurança para resolver a crise de forma               

rápida e diplomática. 

 

Federação Russa  

A Federação Russa mantém uma postura diplomática no Estreito de Hormuz, não            

participando da coalizão militar norte-americana, agindo de forma independente na região. As            

atividades russas no Irã e no Golfo Pérsico tem transbordado da diplomacia, adotando             

medidas mais concretas de inserção e de contraposição da iniciativa dos Estados Unidos de              

deslocamento de um contingente maior de soldados para o Golfo. O vice-chanceler Sergei             

Ryabkov declarou que as ações tomadas por Donald Trump podem ser entendidos como um              

caminho consciente de provocar uma guerra.  

Apesar de ter votado contra a discussão da problemática, a Federação Russa se mostra              

contrária às atitudes do governo camaronês e acredita na resolução pacífica da problemática. 

 

 

 



Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte  

O Reino Unido, apesar de integrante da coalizão militar liderada pelos Estados            

Unidos, propôs a criação de uma missão internacional para preservar a paz no Golfo Pérsico,               

de modo a atuar como uma ponte de ligação entre a grande presença militar americana na                

região e países que se encontram relutantes em fazer parte da mesma, como a Alemanha. A                

proposta de uma coalizão europeia para evitar a apreensão de navios petroleiros na região              

continua em debate, apesar do governo britânico até agora ter expressado acreditar que o              

sucesso da missão também depende da participação americana, sendo portanto mais adeptos a             

proposta de uma missão internacional.  

No que tange a problemática sobre Camarões, é notória a preocupação do parlamento             

britânico no que tange a questão de refugiados e manutenção de direitos humanos na região,               

além da tentativa de se resolver a questão através do diálogo entre as duas partes. 

 

República Francesa  

A República Francesa adota uma postura diplomática frente às tensões com o regime             

iraniano, diversas vezes utilizando-se da negociação para a liberação de navios mercantes            

apreendidos pelo mesmo na região dos Golfos, a fim de evitar o aprofundamento das tensões.               

Sua aliança foi solicitada oficialmente pelos Estados Unidos para integrar sua coalizão            

militar, mas decidiu integrar a missão de proteção britânica, por se diferenciar da política de               

proteção máxima da campanha de Washington.  

Relativo ao tópico B, a França critica as forças separatistas por atacar o exército              

camaronês e apoia a resolução pacífica da questão visando manter a unidade de Camarões.              

Apoio estratégico ao exército camaronês.  

 

República Popular da China  

A República Popular da China, assim como a Federação Russa, não integra a coalizão              

norte-americana, adotando a diplomacia como principal frente de resolução a problemática no            

Estreito, declarando ser um Estado sempre “ao lado da paz e opositor a guerra” de acordo                

com Xi Jiping. A China mantém um grande volume significativo de comércio com o Irã,               

assim, evitar o conflito na região seria extremamente benéfico para estabilidade e manutenção             

das relações entre ambos países. Ainda que as relações econômicas entre Pequim e Teerã              

sejam fortes, a dependência chinesa é muito menor do que a de outros países, isso se explica                 



pela construção da reserva estratégica de petróleo chinesa e pelos constantes investimentos            

em tecnologia limpa.  

Tem um posicionamento neutro relativo a crise anglófona em Camarões e ofereceu            

ajuda humanitária a parte sul do país.  

 

Estado do Kuwait  

O governo Kuwaitiano, como grande exportador de petróleo regional, vê com grande            

preocupação as ameaças de Teerã no Estreito de Hormuz, urgindo pela aceleração dos             

esforços diplomáticos na resolução das desavenças Estados Unidos-Irã, de modo a restaurar a             

paz e a livre navegação no Golfo Pérsico.  

Fez duras críticas ao governo de Camarões pela falta e vontade política para resolver a               

questão  

 

Reino da Bélgica  

O Estado-Maior Belga ainda está cogitando entrar na coalizão americana e atualmente            

foi convidado a participar da missão britânica de patrulha aérea do Golfo Pérsico. O              

Vice-Primeiro Ministro Belga afirmou em uma reunião em Bruxelas que a União Europeia,             

como um todo, considera o diálogo diplomático com o Irã uma prioridade a fim de securizar                

a livre navegação no Estreito de Hormuz e evitar uma escalada na região, além de               

implementar o Acordo Nuclear com o governo iraniano. 

É juntamente com a França o único país europeu a apoiar o estado de Camarões e                 

incentiva o mesmo a aprender com a Bélgica sobre como lidar com várias línguas em seu país  
 

República da Alemanha  

A Alemanha negou veementemente a entrada na coalizão naval americana e é            

altamente improvável que acompanhe uma missão marítima liderada pelo Reino Unido. A            

ministra de Relações Exteriores da Alemanha já se posicionou afirmando que o conflito             

necessitava de uma coalizão europeia, e o país permanece em estreita consulta com o Reino               

Unido e a França a respeito da criação de uma possível missão regional de patrulha do                

Estreito. Berlim avalia suas opções entre diplomacia e ações concretas na punição do Irã por               

capturar o petroleiro britânico Stena Impero.  



Crítica ao governo camaronês e apoio a uma resolução diplomática da questão. Forte             

importância na questão por ter colonizado previamente a região. 

 

República da África do Sul  

A África do Sul possui uma sólida relação com os Estados Unidos, principalmente na              

área de segurança e de investimentos, porém, desde a suspensão do boicote comercial na              

época do apartheid, seu relacionamento político e econômico com o Irã continua a se              

expandir, o que leva o país a se posicionar de forma diplomática no cenário atual.  

Faz críticas severas no que tange a inércia do governo camaronês para resolver os              

problema de forma pacífica e acredita que a crise anglófona deve ser debatida na União               

Africana e não nas Nações Unidas. 

 

República da Costa do Marfim 

A República da Costa do Marfim ressalta o diálogo como uma solução para melhorar 

a compreensão mútua e criar a confiança necessária para uma solução abrangente frente a 

esta crise, reforçando a resolução da problemática por meio de ações via Nações Unidas e 

Organizações Internacionais.  

Apoio ao governo camaronês na busca da paz na região e apoio a África do Sul na 

ideia do assunto ser debatido e resolvido pelos próprios países africanos. 

 

República Dominicana  

A República Dominicana tem grandes laços diplomáticos e econômicos com os 

Estados Unidos da América. Se mantém através da abordagem diplomática nas tensões em 

Hormuz, sem participar da coalizão americana.  

Juntamente com os Estados Unidos e Reino Unido, A República Dominicana apoia o 

debate da crise e condena as ações do governo camaronês no que tange a solução pacífica da 

problemática. 

 

República da Guiné Equatorial  

A República da Guiné Equatorial mantém sua postura diplomática com o Irã, não se 

envolvendo diretamente com a coalizão no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e a Guiné 

Equatorial mantém relações fortes, principalmente em campo econômico, sendo também um 



grande apoiador dos objetivos internacionais estadunidense. O embaixador Anatolio Ndong 

expressou preocupação com declarações e decisões recentes acerca do Golfo, que podem 

mergulhar a conjuntura do Oriente Médio em incertezas.  

Em 20108 o presidente do país clamou para a resolução diplomática da crise, visando 

solucionar o problema da melhor maneira possível.  Apoio às forças camaronesas. 

 

República da Indonésia  

O relacionamento político e econômico entre a República da Indonésia e o Irã vem se               

expandindo cada vez mais, principalmente na área de segurança. Ainda que exista uma larga              

dependência do Golfo Pérsico e, em medida, do Estreito de Hormuz, a Indonésia mantém-se              

na frente diplomática de resoluções, sem integrar os esforços dos Estados Unidos na região.  

Pede a colaboração entre as duas partes e urge para uma resolução inclusiva. 

 

República do Peru  

A República do Peru tem relações econômicas e diplomáticas fortes com os Estados             

Unidos, em especial na área de Segurança Internacional. O Peru não integra nenhum tipo de               

esforço na região do estreito de Hormuz. 

Crítica as atitudes do governo no que tange violações de direitos humanos e inércia              

para se resolver a crise de forma pacífica. 

 

República da Polônia  

A República da Polônia está cogitando integrar a coalizão estadunidense, mas até o             

momento não tomou nenhuma frente formal acerca de Hormuz. De acordo com o             

posicionamento do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, “ações para desestabilizar           

a região seriam justificadas”. 

Segue a crítica dos outros países europeus no que tange a inércia do governo              

camaronês para resolver a crise de forma diplomática e pacífica. 
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