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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Guia de Estudos do comitê da Comunidade dos 

Estados Independentes, que neste ano simulará uma reunião do Conselho dos Chefes de Estado 

acerca do conflito no Alto Carabaque. Nesta seção, apresentaremos a equipe do comitê, 

responsável por sua construção, que irá moderar os debates e estará à disposição de vocês nos 

dias do MINIONU. 

 

1.1 Maria Luiza Tessaro Mariano - Diretora 

 

Olá, senhoras delegadas e senhores delegados! Me chamo Maria Luiza e sou a diretora 

de vocês na CEI (1993). Tenho 20 anos e estou cursando 6° período no curso de Relações 

Internacionais na PUC Minas. 

Minha primeira participação no MINIONU se iniciou em 2019, no meu primeiro ano na 

universidade, como voluntária do INTERPOL (2017) sobre combate ao terrorismo 

internacional em megaeventos esportivos. Essa experiência foi de grande importância para meu 

caminho dentro do projeto até chegar ao cargo de diretora neste 22° MINIONU. Participar como 

voluntária no meu primeiro ano fez com que me aproximasse mais do projeto, tanto por parte 

da equipe que trabalha e o organiza, como por parte dos delegados que já possuíam certa carreira 

dentro da simulação ou participaram pela primeira vez. Poder ver esses dois lados do MINIONU 

foi de extrema importância para que eu percebesse o quanto eu amo e busco sempre melhorar 

e participar mais a fundo dentro do projeto.  

Por não ter contato com as simulações no meu Ensino Médio, poder participar, hoje, 

como diretora, criar um comitê e poder compartilhá-lo com vocês delegados e com outros 

estudantes que estão tendo o primeiro contato com o MINIONU, é de grande alegria e 

satisfação. Espero, mesmo os dias de simulação sendo virtuais, que vocês possam aproveitar ao 

máximo os debates e as discussões, e que saiam no dia 12 de outubro com um maior 

conhecimento sobre o tema do comitê, além de desenvolverem outras habilidades importantes 

para o futuro de vocês.  

Espero conhecê-los em breve e torço para que vocês possam aproveitar ao máximo o 

comitê e os dias de debate. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição! 
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1.2 Laura Gonçalves Silveira - Diretora Assistente 

 

Olá, prezades delegades! Primeiramente, sejam muito bem-vindes ao 22° MINIONU, o 

maior modelo de simulação da ONU em toda a América Latina. É um prazer receber vocês na 

Comunidade de Estados Independentes (CEI - 1993). O meu nome é Laura, tenho 20 anos, sou 

natural de Governador Valadares no interior de Minas Gerais; meus pronomes são ela/dela, sou 

uma das diretoras assistentes do comitê e estou matriculada no 6° período de Relações 

Internacionais. O meu primeiro contato com um modelo de simulação foi no ano de 2019, na 

20° edição do MINIONU, quando tive a oportunidade de participar como voluntária do comitê 

OSCE (2018), ainda na modalidade presencial. Este ano, obtive a oportunidade de retornar ao 

projeto como Diretora Assistente deste comitê maravilhoso, que traz uma temática incomum e 

que acredito não ser tratada no ensino médio. Por isso, espero que todes façam um ótimo 

proveito da ocasião e estudem bastante a respeito para haver um bom e dinâmico debate. No 

mais, desejo que vocês aproveitem muito a simulação e o nosso comitê e, caso tenham alguma 

dúvida, saibam que podem contar com a Mesa e, sempre que possível, nós auxiliaremos. Abraço 

a todes, até mais! 

 

1.3 Liz Fireman Sampaio de Oliveira - Diretor Assistente 

 

  Olá, delegades, sejam bem-vindes ao 22º MINIONU. Meu nome é Liz Fireman, tenho 

17 anos e estou cursando o 3º período do curso de Relações Internacionais. Minha trajetória no 

projeto começou este ano quando me inscrevi para o cargo de Diretora Assistente do comitê da 

CEI (1993) e, felizmente, fui selecionada para integrar essa equipe especial que tem como 

objetivo uma discussão tão importante: a resolução do conflito pelo controle da região do Alto 

Carabaque, entre Armênia e Azerbaijão, que já perdura por anos. Desejo que nossa edição seja 

muito enriquecedora, porque nosso comitê da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

traz um assunto de extrema relevância, pois visa a resolução da guerra entre essas duas nações 

que estão em conflito há anos e precisam lidar, dentre outros problemas, com a realocação dos 

inúmeros refugiados. Espero que vocês possam se aprofundar no assunto e, cada vez mais, 

fascinarem-se por ele, da mesma forma que venho fazendo.  

Já estou contando os dias para a simulação e me sinto honrada por fazer parte do 

MINIONU. Os aguardo ansiosamente em outubro para que possamos juntos realizar este evento 

tão rico de conhecimento. Desejo que seja uma experiência excepcional para todos nós! 
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

  

A região do Alto Carabaque é um local que abarca diversos conflitos ao longo dos anos 

e, por ser localizada entre a República da Armênia e a República do Azerbaijão, essa região 

sempre esteve imersa em embates entre os dois Estados. Desde tempos mais antigos, esses 

conflitos foram sempre suprimidos pelo antigo Império Russo e, logo após, a partir de 1920, 

pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), levando os Estados a cooperarem e 

manterem a estabilidade na região. Contudo, após a dissolução da URSS, em 1991, e com a 

dificuldade de manter estabilidade na região, as desavenças entre as Repúblicas no que diz 

respeito ao Alto Carabaque acabaram por desencadear um conflito armado nos anos 1990 

(CORNELL, 1999). 

Tendo em vista a escalada dos conflitos na região, a partir de 1990, e o enfrentamento 

entre os Estados, esta seção visa apresentar brevemente a origem do conflito, seu 

desenvolvimento ao longo dos anos, até chegar ao estopim em 1988. Inicialmente, serão 

apresentadas as relações entre os principais Estados envolvidos no conflito e seus principais 

apoiadores. Dessa forma, o objetivo desta seção é apresentar aos delegados uma visão mais 

ampla do conflito e fazer com que entendam como se chegou a esse resultado, através de uma 

base teórica e conceitual que os ajude a se preparar para os dias de simulação. Para além disso, 

o bom entendimento acerca do tema não será importante apenas para os dias de simulação, mas 

também para uma percepção maior das relações entre os países do Cáucaso.  

 

2.1 A história do conflito (1920-1988) 

 

A região do Alto Carabaque é historicamente disputada entre as Repúblicas da Armênia 

e do Azerbaijão. Os armênios defendem que o Carabaque é um antigo local de residência de 

seus povos, sendo esse, antigamente, parte do grande reino da Armênia, e que o controle azeri 

na região é ilegítimo, pois foi conquistado após a invasão do reino Persa ao território armênio. 

Por outro lado, os azeris dizem que, desde os tempos antigos, o território esteve sob autoridade 

de seu governo. No fim, essas desavenças acarretaram diversos embates entre as Repúblicas, 

transformando a região em um local de grande instabilidade (CORNELL, 1999). 

 

Imagem 1: A região do Alto Carabaque 
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Fonte: BBC (2012) 

 

Nos anos de 1920-21, a região do Cáucaso foi anexada à Rússia, nesse momento, as 

fronteiras da Armênia e do Azerbaijão não foram inicialmente determinadas, sendo a situação 

da região de Nagorno-Karabakh (Alto Carabaque) o principal empecilho para o atraso do 

projeto. Como dito anteriormente, essa região sempre esteve envolta em conflitos entre os dois 

países, os interesses que estes possuíam no Alto Carabaque sempre divergiam, o que tornou o 

local instável ao longo do tempo (CORNELL, 1997). 

Em 1920, Josef Stalin estabeleceu o Alto Carabaque como submisso ao controle 

armênio, porém, o governo do Azerbaijão não aceitou a decisão e negou a transferência da 

região para o governo vizinho, mantendo seu controle sobre esta. Contudo, em 1921, a Rússia 

assinou um acordo com a República da Turquia, o qual transformava o Alto Carabaque em uma 

região autônoma (oblast) dentro do território do Azerbaijão, tirando o controle armênio do local 

e o deixando sob administração azeri. Na época, o acordo foi uma forma de firmar uma amizade 

da URSS com a nova República da Turquia, e ele foi aceito pelo lado turco pois, para eles, uma 

Armênia forte e unificada poderia trazer uma potencial ameaça à integridade de seu território 

(CORNELL, 1997). 

Com a criação da região autônoma, não só os armênios seriam divididos entre os 

moradores da República e os moradores do Alto Carabaque, mas também o mesmo aconteceria 

com os azeris, pois Stalin acreditava que essa separação e divisão do território dificultaria a 

união entre os dois em busca da independência. Nos anos seguintes à decisão, diversos 

encontros e votações foram realizados para passar a autoridade sobre a região para a Armênia, 

e todas as vezes o Azerbaijão negava-se a ceder o controle do território ao outro Estado. Com 

o passar do tempo, a Armênia se sentia mais e mais prejudicada com os acordos que surgiam 

sobre o Alto Carabaque, sendo um dos principais motivos o não cumprimento da promessa da 

URSS, anos antes, de que a região ficaria sob controle e administração da Armênia, por esta ter 

sido, desde o início, mais adepta a se juntar à União Soviética e aceitar o regime imposto pelos 

soviéticos na época. A partir disso, os armênios perceberam como as decisões da URSS sempre 
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pendiam para o lado que agradasse a Turquia - por achar ser vantajoso tê-la como aliada - em 

união com o Azerbaijão (CORNELL, 1999). 

Com o passar dos anos, a estabilidade criada pela União Soviética na região foi se 

desfazendo aos poucos. Nos anos 1980, com uma maior abertura política através da Glasnost 

de Mikhail Gorbachev, o governo armênio tentou, mais uma vez, reaver a autoridade sobre o 

território do Alto Carabaque. Através de uma petição criada em 1987 pela Academia Armênia 

de Ciências, que juntou milhares de assinaturas pedindo a anexação da região ao país, essa 

petição foi enviada ao gabinete do governo soviético, mas, posteriormente, não foi levada 

adiante. Junto com isso, a nomeação de um azeri como diretor das fazendas coletivas na 

Armênia fez com que as tensões entre os países aumentassem, além de piorar o sentimento 

armênio sobre a URSS, levando a maiores desconfianças e perda de credibilidade do Estado 

para com a União Soviética, até os eventos que se iniciaram em 1988 (CORNELL, 1999). 

 

2.2 O conflito (1988-1994) 

 

Em janeiro de 1988, os azeris habitantes da Armênia começaram a sofrer perseguições, 

abusos e expulsões do território armênio após o aumento das tensões entre as Repúblicas e a 

falta de resposta da URSS sobre a transferência do Alto Carabaque à Armênia. Com isso, a 

primeira onda de refugiados azeris chegou a Baku, capital do Azerbaijão, e foram realocados 

no subúrbio industrial de Sumgait. Antes do fim de fevereiro, mais duas ondas de refugiados 

azeris chegaram a Baku, aumentando as tensões entre os Estados. Ao mesmo tempo em que os 

refugiados chegavam ao Azerbaijão, os protestos na Armênia e no Alto Carabaque pedindo a 

unificação da região com o país aumentaram; contudo, as demandas feitas não foram aceitas 

pelo governo azeri, que continuou a manter o controle sobre a região (CORNELL, 1999).  

Ao final de fevereiro de 1988, um representante da Armênia, um do Azerbaijão e um da 

União Soviética se encontraram em Baku para discutir a escalada de conflitos entre os dois 

Estados; entretanto, as informações passadas ao público eram contraditórias e distorcidas, 

deixando a situação mais complicada e cheia de desconfianças por parte da população. Após o 

encontro, vários rumores surgiram, o principal deles se centrava na ideia de que a URSS não 

estava preocupada em resolver o conflito e as tensões sobre o Alto Carabaque, baseando-se no 

fato de que, na época, a União Soviética já estava perdendo certa influência sobre os Estados 

do Báltico e, em sua percepção, para que o mesmo não ocorresse com a região do Cáucaso, era 

melhor deixar os países  se ocupando com um conflito iminente do que tê-los buscando 
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emancipação da URSS. No fim, os rumores acabaram por se confirmar quando o conflito 

explodiu em 1990 (CORNELL, 1999).  

O estopim do conflito se deu em 1988, quando um grupo de protestantes azeris 

marcharam até Stepanakert, capital do Alto Carabaque, para reivindicar uma resolução adotada 

pela região de ser transferida à administração da Armênia. Ao chegarem às fronteiras da cidade, 

os manifestantes azeris se depararam com a polícia local e alguns armênios, o que culminou na 

morte de dois azeris. A notícia das fatalidades foi anunciada nas rádios azeris, causando grande 

revolta na população e fazendo com que esta partisse para a perseguição e violência contra os 

armênios no país. O subúrbio de Sumgait possuiu um grande papel nesse processo, pois foi 

onde dois mil refugiados azeris iniciaram um embate com os armênios no distrito, o que levou 

à morte de 26 armênios e 6 azeris (MELANDER, 2001). 

Após esse incidente, alguns militantes armênios começaram a se preparar para um 

conflito armado contra os azeris, sendo que alguns desses, localizados na região do Alto 

Carabaque, ameaçaram iniciar uma guerrilha contra os azeris da região se a unificação com a 

Armênia não fosse aceita. Durante os meses seguintes, diversas negociações tomaram parte 

entre os Estados envolvidos e a União Soviética, nas quais o governo armênio continuava 

tentando conseguir a transferência da região para si, ao passo que o governo azeri não 

concordava com essa mudança e não aceitava os termos e nem as demandas do outro Estado 

(MELANDER, 2001). 

Com essas discordâncias, as tensões entre os dois países foram aumentando ainda mais 

ao longo dos meses, com embates entre azeris e armênios em ambos os territórios e os protestos 

acontecendo com mais recorrência; nesse contexto, o governo soviético não viu outra solução 

além de incorporar a região do Alto Carabaque à Armênia, em 1989. Após a aprovação da 

resolução e a transferência da região, novos protestos surgiram, porém, dessa vez, os atores 

principais eram os armênios residentes na região, os quais iniciaram movimentos pedindo a 

total separação do Azerbaijão e a expulsão dos azeris na região, demanda que, evidentemente, 

não foi aceita tanto pelo governo azeri quanto pela sua população. Após o pedido, mais protestos 

começaram a acontecer, dessa vez em Baku, contestando a transferência da região e a demanda 

por uma total separação, o que levou as tropas soviéticas a adentrarem a cidade, em janeiro de 

1990, na tentativa de amenizar as revoltas entre os armênios e azeris, ao mesmo tempo que, 

dentro do Alto Carabaque foi decretado estado de emergência pelos conflitos que emergiram 

dentro da região (CORNELL, 1997). 

A partir desse momento, os embates entre azeris e armênios em todos os territórios só 

foram se intensificando, aumentando o nível do conflito e fazendo com que fosse mais difícil 
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para o governo soviético suprimir e resolver o problema. Não muito tempo após o início do 

conflito, em meados de 1991, a então União Soviética foi desfeita, dando agora um maior grau 

de autonomia aos Estados que antes a integravam; o resultado disso foi um aumento expressivo 

no nível das revoltas, e o início do conflito armado em si. (CORNELL, 1999).  

O conflito resultou em uma grande crise de refugiados, principalmente azeris, com 

números que ultrapassaram um milhão de pessoas deslocadas, além da ocupação de 20% do 

território azeri e das inúmeras violações de direitos humanos e limpezas étnicas causadas pelo 

exército armênio. Em 1993, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados 

providenciou ajuda para cerca de 53 mil pessoas vítimas no conflito; porém, a organização 

proveu assistência apenas para os deslocados que atravessavam fronteiras, fazendo com que os 

deslocados internos continuassem sem nenhum auxílio durante o conflito (CORNELL, 1997). 

O maior agravador dessa crise foi a distinção entre os conceitos de refugiados e os deslocados 

internos, visto que, no primeiro caso, a comunidade internacional atua diretamente provendo 

ajuda humanitária, e, no segundo, o assunto é tratado como problema interno dos Estados, e a 

comunidade está isenta do seu “dever” de promover ajuda.  

Assim, no conflito no Alto Carabaque, há três atores principais: a Armênia, o Azerbaijão 

e o Alto Carabaque. Nesse caso, as pessoas deslocadas de qualquer um desses locais sendo 

enviados a outro seriam considerados refugiados ou deslocados internos deixados sob custódia 

dos Estados-parte? Além disso, os 630 mil deslocados azeris, saídos de Nagorno-Karabakh, 

estão inclusos em qual categoria? (CORNELL, 1997). Todas essas indagações são feitas para 

tentar entender por qual motivo a comunidade internacional demorou tanto tempo para atuar 

diretamente no conflito e prover amparo aos milhares de deslocados e refugiados que foram 

afetados por este. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

A presente seção buscará apresentar a organização intergovernamental em que o comitê 

está inserido, além do Conselho de Chefes de Estado da Comunidade dos Estados 

Independentes, que seria o órgão no qual o comitê é baseado. Sobre a Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI), será apresentada sua fundação, quais órgãos fazem parte dela, e quais são 

seus princípios e áreas de atuação. Sobre o Conselho de Chefes de Estado, será explicado o seu 

funcionamento, quem são seus membros e quais são suas competências.  

O principal objetivo desta seção é deixar mais claro aos delegados como é o 

funcionamento real do comitê que será simulado, levando-os a entender mais sobre as regras, 
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os membros e a organização em si. O bom entendimento do comitê os ajudará a ter uma 

discussão mais proveitosa nos dias do MINIONU, além de prover noções melhores de como 

apresentar soluções para os problemas propostos. 

 

3.1 A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

 

A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) foi formada ao fim da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, através da Declaração Alma-Ata, em 1991. Inicialmente, a 

organização foi fundada a partir da cooperação entre a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, e, 

algumas semanas depois, nove novos Estados1 formados após o fim da URSS, acabaram se 

juntando à organização. De acordo com o Artigo 2º da Carta de Alma-Ata, tem-se como 

objetivos da CEI:  

cooperação em campos políticos, econômicos, ambientais, humanitários, culturais e 

outros; 

cooperação em campos políticos, econômicos, ambientais, humanitários, culturais e 

outros; 

o desenvolvimento econômico e social integral e equilibrado dos Estados membros 

no marco do espaço econômico comum, da cooperação interestatal e da integração; 

garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais de acordo com os princípios 

e normas geralmente reconhecidos do direito internacional e os documentos da CSCE 

[Comissão de Segurança e Cooperação na Europa]; 

cooperação entre os Estados-membros para garantir a paz e a segurança 

internacionais, implementação de medidas eficazes para reduzir os gastos militares e 

de armas, eliminar armas nucleares e outros tipos de armas de destruição em massa, 

alcançar o desarmamento geral e completo; 

assistência aos cidadãos dos Estados-membros na livre comunicação, contato e 

movimento na Comunidade; 

assistência jurídica mútua e cooperação em outras áreas das relações jurídicas; 

solução pacífica de controvérsias e conflitos entre os estados da Commonwealth. 

(COMMONWEALTH, 1991, tradução nossa).2 

 

 

Imagem 2: Mapa dos membros da organização 

                                                
1 Azerbaijão, Armênia, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Ucrânia 

(COMMONWEALTH, 1991). 
2
 cooperation in political, economic, environmental, humanitarian, cultural and other fields; 

comprehensive and balanced economic and social development of the member states within the framework of the common economic space, 
interstate cooperation and integration; 

ensuring human rights and fundamental freedoms in accordance with generally recognized principles and norms of international law and CSCE 

documents; 
cooperation between member states in ensuring international peace and security, implementation of effective measures to reduce arms and 

military expenditures, eliminate nuclear and other types of weapons of mass destruction, achieve general and complete disarmament; 

assistance to citizens of the member states in free communication, contacts and movement in the Commonwealth; 
mutual legal assistance and cooperation in other areas of legal relations; 

peaceful settlement of disputes and conflicts between the states of the Commonwealth. (COMMONWEALTH, 1991). 
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Fonte: Commonwealth of Independent States, 2021. 

 

Ademais, a organização possui 84 órgãos criados desde sua formação, dentre os quais 

66 são responsáveis por setores de cooperação dentro da organização. Os principais órgãos da 

organização são o Conselho dos Chefes de Estado, o Conselho de Ministros Exteriores, o 

Conselho Econômico, a Assembleia Interparlamentar dos Estados-membros, a Corte 

Econômica, o Conselho Plenipotenciário Permanente para Estados e outros órgãos, a Comissão 

de Problemas Econômicos e o Comitê Executivo (COMMONWEALTH, 2021). 

 

3.2 O Conselho dos Chefes de Estado da CEI 

 

O Conselho dos Chefes de Estados da CEI (CCECEI) é o órgão principal da 

organização, em que são discutidos todos os problemas que afetam o interesse comum dos 

Estados-membros, e são resolvidos problemas que sejam de interesses dos Estados, mas que 

não prejudiquem outros membros. Ademais, no Artigo 17º da Carta Alma-Ata é dito que:  

Os Estados-membros da Commonwealth abster-se-ão de ações que possam prejudicar 

outros Estados-membros e levar ao agravamento de possíveis disputas. 

Os Estados-membros esforçar-se-ão, de boa fé e com espírito de cooperação, por uma 

resolução justa e pacífica das suas controvérsias através da negociação ou para chegar 

a um acordo sobre um procedimento alternativo para uma resolução adequada. 

Se os Estados-membros não resolverem a controvérsia usando os meios especificados 

na segunda parte deste artigo, poderão encaminhá-la ao Conselho de Chefes de 

Estado. (COMMONWEALTH, 1991, tradução nossa)3. 

                                                
3
 The member states of the Commonwealth will refrain from actions that could harm other member states and lead to the aggravation of 

possible disputes. 

Member States will endeavor, in good faith and in a spirit of cooperation, to achieve a fair and peaceful settlement of their disputes through 

negotiation or to reach agreement on an appropriate alternative dispute settlement procedure. 

If the member states do not resolve the dispute using the means specified in part two of this article, they may refer it to the 

Council of Heads of State. (COMMONWEALTH, 1991). 
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Com isso, é possível perceber que quaisquer conflitos envolvendo Estados-membros 

podem ser levados ao Conselho e serão discutidas, dentro dele, medidas para uma resolução 

pacífica entre os contendores. Além dos Estados-membros, admitem-se no Conselho membros 

observadores, que podem ser Estados não membros - como a Mongólia em 1993 -, 

Organizações Internacionais (OIs) e Organizações não Governamentais (ONGs). As decisões 

dentro do Conselho devem ser tomadas sempre através de consenso entre os Estados-membros, 

e qualquer membro pode decidir se abster de certos assuntos a serem discutidos, o que não irá 

afetar as decisões e nem impedir as discussões (COMMONWEALTH, 2021).  

 

3.3 Os debates dentro do comitê 

 

Nos dias de discussão, o comitê se atentará a debater as questões relevantes à resolução 

do conflito, a língua oficial será o português e, ao todo, serão 30 delegações presentes, todas 

elas de extrema importância ao debate. O comitê se passará em uma reunião do Conselho dos 

Chefes de Estados da CEI, em novembro de 1993, onde todos os Estados e Organizações 

presentes irão discutir formas de solucionar o conflito e a crise de refugiados proveniente deste. 

A moderação usada no debate será a grega, sendo usado o levantamento de placas para 

expressar o desejo de se pronunciar no comitê. Os delegados devem focar em resolver a situação 

de forma consensual e atendendo as demandas de todos os presentes nas negociações, fazendo 

com que a resolução seja aceita e colocada em prática por todos da forma mais eficiente e 

certeira.  

 

 

4. PRINCIPAIS POSICIONAMENTOS NO COMITÊ 

 

Esta seção buscará apresentar as delegações presentes no comitê e seus posicionamentos 

através de blocos baseados em suas opiniões e ações acerca do conflito. O primeiro bloco é 

composto pelos países da Comunidade dos Estados Independentes em 1993 – Armênia, 

Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, 

Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. O segundo bloco tem como integrantes os Estados 
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pertencentes ao Grupo de Minsk – Estados Unidos, França e Rússia –; logo após, o terceiro 

bloco trata sobre as Organizações Internacionais e Organizações não governamentais 

importantes para o debate – ACNUR, ACNUDH, Cruz Vermelha, Escritório das Nações Unidas 

para coordenação de assuntos humanitários, Humans Rights Watch e OCDE. Por fim, o quarto 

bloco trará a representação de outros Estados que foram envolvidos no conflito de alguma forma 

e que podem contribuir para a resolução do mesmo, sendo estes: Alemanha, China, Irã, 

Mongólia, Reino Unido, Suíça e Turquia. 

 

4.1. Estados da CEI 

 

A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) foi formada em 1991 através de um 

acordo entre as Repúblicas da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, nos anos seguintes mais ex-

Estados membros da antiga URSS assinaram o acordo e entraram para a organização, em 1993 

treze Estados -Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, 

Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão- faziam parte da CEI 

e estavam sujeitos aos termos expostos na Alma-Ata e na Carta de criação da organização. 

(COMMONWEALTH, 1991).  

Dentro deste bloco, os principais posicionamentos são dos Estados envolvidos 

diretamente no conflito, porém, os outros Estados-membros da Comunidade não estavam 

satisfeitos com o embate e buscavam resolvê-lo o mais rápido possível. Mesmo com alguns 

escolhendo lados de forma direta, a necessidade de resolver o conflito era mais urgente e se 

buscava mais esforço dos países e da organização. Com isso, os Estados acabaram por deixar 

suas posições de lado para buscar solucionar tanto a situação de instabilidade na região quanto 

dos inúmeros refugiados e, também, a crise política e econômica que se instaurou. Para a 

Armênia, a unificação da região do Alto Carabaque era uma conquista muito importante, 

através disso, um movimento nacional autointitulado Karabakh Committee, foi alcançando 

poder e, em 1989, o comitê contestou as eleições do parlamento socialista; subiu ao poder e 

incitou ainda mais o conflito na região. A principal reivindicação dos armênios é a anexação do 

território de Nagorno-Karabakh e a autoridade sobre o mesmo (MELANDER, 2001). 

Por outro lado, o governo Azeri, por ter sido, muitas vezes, beneficiado pelas 

autoridades de Moscou e pelo sistema soviético, acabou por não colocar empenho suficiente no 

conflito, mesmo reivindicando soberania sobre o território e a população da região. Em 1989, 

um grupo intitulado Frente Popular Azeri assumiu o poder na cidade de Lankaran espalhando 

a notícia de que o partido comunista no país havia sido dissolvido, o grupo incitou ainda mais 
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conflitos contra os armênios na região fronteiriça. A partir disso, as tensões aumentaram e os 

dois Estados passaram a se envolver mais no conflito, reivindicando para si o território do Alto 

Carabaque (MELANDER, 2001). 

 

4.2 Grupo de Minsk  

 

O Grupo de Minsk foi criado para apaziguar e achar uma solução para o conflito na 

região do Alto Carabaque, sendo composto pelos Estados Unidos, pela França e pela Rússia 

(OSCE, 2021). Dentro do grupo havia posicionamentos evidentes sobre qual lado do conflito 

os Estados estavam. A Rússia, por exemplo, considerava que, sem interferir diretamente no 

combate armado, nos anos últimos anos em que esteve como URSS, as coisas continuariam do 

jeito que estavam, ou seja, sem uma mudança significativa no conflito. Contudo, em 1990, as 

tropas armênias marcharam para o Alto Carabaque e tomaram o controle da região, após a 

transferência do local para o controle armênio por parte da URSS (CORNELL, 1997). 

Durante o conflito, o posicionamento dos Estados Unidos foi influenciado pela sua 

política interna e pela sua participação no congresso armênio, possuindo uma relação de 

amizade e cooperação entre esses Estados, fazendo com que o país buscasse ajudar o lado 

armênio, sempre fazendo com que as negociações favorecessem os mesmos (CORNELL, 

1997). A França buscava resolver o conflito da forma mais rápida possível, mantendo seu papel 

de mediador e formulador de resoluções, sem escolher ou apoiar lados. Em 1992, o grupo tentou 

resolver o conflito da região de forma pacífica, propondo resoluções que deveriam ser aceitas 

pelos dois Estados com o intuito de dar um fim ao embate e resolver as questões referentes aos 

refugiados. Contudo, as partes não aceitaram o que lhes foi apresentado e a situação na região 

do Alto Carabaque continuou até ser solucionada em 1994 (CORNELL, 1999). 

 

4.3 OIs E ONGs 

 

Neste bloco encontram-se organizações e agências que possuem valores e 

posicionamentos importantes para o debate sobre o conflito no Alto Carabaque. O Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), criado em 1950, após a Segunda 

Guerra Mundial, tem como papel principal ajudar os refugiados que surgem ao longo dos 

conflitos (ACNUR, 2021). Além dele, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (ACNUDH) é responsável por promover e proteger os direitos humanos dentro dos 

países (ACNUDH, 2021) e, dentro da discussão, seu papel fundamental será trazer a discussão 
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de como os direitos humanos estão sendo tratados dentro do conflito. O Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha também estará presente no debate, trazendo debates sobre a ajuda e a 

necessidade de se levar apoio imediato às vítimas nos locais de conflito (COMITÊ, 2021). Além 

disso, serão considerados também o Escritório das Nações Unidas para a coordenação de 

Assuntos Humanitários, a Humans Rights Watch e a Organização para Cooperação e Segurança 

na Europa (OSCE), cada um trazendo questões e discussões relevantes ao debate, acerca dos 

refugiados e das crises sociais. Todos os atores presentes neste grupo prezam pela resolução do 

conflito de forma que, não só os assuntos políticos e militares sejam resolvidos, mas também 

as questões humanitárias que estão envolvidas. 

  

4.4 Outros Estados Relevantes à discussão  

 

Neste bloco, encontram-se Estados que se envolveram no conflito, ou dando apoio para 

uma das partes, ou tentando uma mediação entre elas, ou até possuindo falas e posicionamentos 

importantes e relevantes para a discussão. Os Estados presentes são Turquia e Irã, que 

declararam apoio ao Azerbaijão durante grande parte do conflito (CORNELL, 1997); a 

Mongólia, país membro-observador permanente da CEI (COMMONWEALTH, 1991); e 

Alemanha, China, Iraque, Reino Unido, Suécia e Suíça, Estados importantes para o andar do 

comitê e para a relevância dos debates. Todos estes possuem relações de amizade e cooperação 

com um dos Estados diretamente envolvidos, seja na área política ou econômica, por esse 

motivo, os mesmos buscam, o mais rápido possível, uma resolução rápida e eficiente para o 

conflito.  

 

 

5. QUESTÕES RELEVANTES À DISCUSSÃO 

 

● Quais atitudes podem ser tomadas, pelos Estados diretamente envolvidos e membros da 

CEI, para resolver o Conflito do Alto Carabaque?  

● Qual deve ser o papel da comunidade internacional em relação aos atores envolvidos e 

para a resolução do conflito? 

● Como será possível resolver o problema dos refugiados que foram removidos de seus 

lares, sendo obrigados a se deslocar para os países fronteiriços? 
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TABELA DE DESIGNAÇÕES 

 

República da Armênia  Membro Oficial 

República do Azerbaijão  Membro Oficial 

República da Belarus Membro Oficial 

República do Cazaquistão  Membro Oficial 

República Democrática da Geórgia  Membro Oficial 

República da Moldávia Membro Oficial 

República Quirguiz  Membro Oficial 

Federação Russa Membro Oficial 

República do Tajiquistão  Membro Oficial 

República do Turcomenistão Membro Oficial 

República da Ucrânia Membro Oficial 

República do Uzbequistão Membro Oficial 

Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) 

Membro Observador 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (ACNUDH) 

Membro Observador 

Human Rights Watch  Membro Observador 

Escritório das Nações Unidas para 

coordenação de Assuntos Humanitários 

Membro Observador 

Cruz Vermelha Membro Observador 

Conferência para Segurança e Cooperação na 

Europa (CSCE)  

Membro Observador 

Estados Unidos da América Membro Observador 

República Francesa Membro Observador 

República Popular da Mongólia  Membro Observador 

República da Turquia  Membro Observador 

República Popular da China Membro Observador 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 

Norte  

Membro Observador 

República Federal da Alemanha Membro Observador 

República Islâmica do Irã Membro Observador 

Confederação Suíça Membro Observador 

Reino da Suécia  Membro Observador 

República do Iraque Membro Observador 

Reino da Dinamarca  Membro Observador 

 


