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CARTA DO SECRETARIADO 

 

 Caros delegados, o mundo como conhecemos muda diariamente, mas há tradições que 

ficam, o que inclui também alguns conflitos. Há conflitos entre Estados, entre povos e entre 

culturas. Deste último é feito o conteúdo deste artigo. Há um conflito quase milenar, que passa 

de geração em geração, no qual as ideias ficam, mas as espadas são trocadas por armas de fogo 

e por aviões que jogam bombas. 

 Cabe aos senhores, dignos de um cargo de alto escalão nas Nações Unidas, compreender 

um conflito histórico tão importante, entendê-lo em sua plenitude na contemporaneidade e, tão 

importante quanto, utilizar tais informações para definir o destino de milhares de pessoas que 

compõem o peso de seu cargo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só os mortos conhecem o fim da guerra.” 

(Platão)  



 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho de pesquisa é dissertar e compreender os limites do Estado de 

Israel, bem como suas relações diplomáticas ao redor do globo. É objeto de estudo, ainda, a 

identificação da Palestina como Estado-Nação e sua relação militar com Israel. O papel da 

Organização das Nações Unidas é fundamental para entendimento do tema e, principalmente, 

do posicionamento mundial geral e, também, específico de cada Estado. O leitor conseguirá 

compreender o conflito e como o papel organizacional da maior instituição mundial o atingiu e 

continua atingindo. As crises que decorrem de quaisquer conflitos e a articulação política de 

países influentes de forma sigilosa também demonstram a importância dos fatos citados ao 

longo da obra. 

 

Palavras-chave: Nações Unidas, Israel, Palestina, Limites, Estado-Nação. 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to discuss and understand the limits of the State of Israel, 

as well as its diplomatic relations around the globe. It is also the study of the identification of 

Palestine as a nation-state and its military relationship with Israel. The role of the United 

Nations is fundamental to understand the issue and, above all, to the global and specific 

positioning of each State. The reader will be able to understand the conflict and how the 

organizational role of the world's largest institution has reached and continues to affect it. The 

crises arising from any conflicts and the political articulation of influential countries in a 

secretive way also demonstrate the importance of the facts mentioned throughout the work. 

 

Keywords: United Nations, Israel, Palestine, Limits, State-Nation. 

  



 

SUMÁRIO 

 

Nenhuma entrada de sumário foi encontrada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O papel da ONU, garantido em sua Carta, vai muito além de sua estrutura 

organizacional. A Organização das Nações Unidas possui o papel de manter, de forma 

harmônica, a paz entre os povos, vide artigo 1º da Carta das Nações Unidas: 

 

“Artigo 1 

Os propósitos das Nações unidas são: 

1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, 

medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra 

qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os 

princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das 

controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz; 

2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio 

de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas 

apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 

3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais 

de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 

respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião; 

4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses 

objetivos comuns. ” (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945) 

 

A estrutura da própria Carta nos faz compreender que o objetivo da maior organização 

mundial é o estabelecimento de paz, dispondo o artigo 1º sobre sua meta e o artigo 2º sobre a 

estrutura organizacional. 

A formação das Nações Unidas veio de uma necessidade de comunicação geral e direta 

entre as nações já consolidadas ao redor do globo. Entretanto, ela é a maior herdeira de uma 

tentativa organizacional evidentemente falha. 

O fim da Primeira Guerra Mundial gerou uma sucessão de eventos no cenário 

internacional. O Tratado de Versalhes, que impôs uma série de penalidades à Alemanha – como 

perda das colônias na África e na Ásia e indenização de guerra – agravou a crise econômica 

que atingiu a Alemanha nos anos seguintes e posteriormente em 1929 e facilitou a ascensão de 

grupos totalitários, como o partido nazista. Outra medida marcante do pós-guerra foi a criação 

da Liga das Nações, que tinha como objetivo evitar outras guerras tão devastadoras como a de 

1914. No entanto, ela já tendia ao fracasso na sua criação, visto que aquele que mais apoiou a 

Liga – o presidente americano Woodrow Wilson – falhou em aprová-la no congresso dos EUA, 

o qual vetou a participação do país. 

A Liga das Nações foi fundada em 1919, inserida em um contexto de pós 1ª Guerra 

Mundial. Tendo como premissas basilares garantir a segurança e a paz entre os países, foi o 

primeiro organismo que almejava a resolução dos conflitos por meio da arbitragem e da 



 

mediação. O Conselho Executivo da Liga das Nações possuía quatro membros permanentes: a 

Grã-Bretanha, o Japão, a França e a Itália. O Conselho e a Assembleia eram instituições da 

Secretaria Geral, sediada em Genebra (Suíça). 

Fato algum comprova de melhor forma o insucesso da Liga enquanto mantenedora da 

paz no globo senão a II Guerra Mundial (1939-1945). As nações compreenderam que já não era 

mais possível conviver em um ambiente multifacetado como a Terra, composta de diversas 

nações com os mais diversos interesses, sem a existência de um corpo organizacional capaz de 

garantir o mínimo necessário à convivência pacífica entre os Estados. 

Assim, foi criada a Organização das Nações Unidas em 24 de outubro de 1945. A 

Organização das Nações Unidas é estruturada em cinco principais órgãos: o Conselho de 

Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado, a Assembleia Geral e a Corte 

Internacional de Justiça. Dos cinco principais órgãos, quatro estão localizados na sede principal 

das Nações Unidas em território internacional em Nova York; a Corte Internacional de Justiça 

está localizada em Haia, nos Países Baixos. A ONU utiliza oficialmente seis idiomas: 

mandarim, árabe, espanhol, inglês, francês e russo. 

A ideia de uma Organização tão voltada ao diálogo e ao bem comum contrapôs a ideia 

de um Conselho que diferenciasse membros rotativos de membros permanentes, ou os com 

poder de voto dos com poder de veto. Assim, a estrutura organizacional da ONU espelha um 

contrassenso em seus dois órgãos principais, que se encontram à frente da organização: A 

Assembleia Geral e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas possui como funções: discutir e fazer 

recomendações sobre todos os assuntos em pauta na ONU; discutir questões ligadas a conflitos 

militares (com exceção daqueles na pauta do Conselho de Segurança); discutir formas e meios 

para melhorar as condições de vida das crianças, dos jovens e das mulheres; discutir assuntos 

ligados ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente e Direitos Humanos; decidir as 

contribuições dos Estados-Membros e como estas contribuições devem ser gastas; e eleger os 

novos Secretários-Gerais da Organização. 

Cabe dizer que a Assembleia Geral se subdivide em quatro espécies de órgãos 

subsidiários, sendo estes os comitês principais e demais comitês seccionais, a Comissão de 

Desarmamento, o Conselho de Direitos Humanos, a Comissão de Direito Internacional, e os 

Comitês permanentes e os órgãos ad hoc. Já o Conselho de Segurança possui funções ligadas à 

paz internacional e à resolução de conflitos. É o único órgão de caráter mandatório e impositivo 

das Nações Unidas, e não recomendatório, cabendo aos Estados-membros da Organização 

acatar suas decisões.  



 

1 O CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

O Conselho de Segurança, ao contrário da Assembleia Geral, possui diferença de 

assentos e de poderes no momento dos votos. A Assembleia não possui distinção no momento 

dos votos, cabendo à delegação de cada país um voto apenas. Todos os membros fixos da ONU 

participam das reuniões e votações, independentemente de sua força bélica, econômica, 

cultural, etc. Já o CSNU possui cinco assentos de membros fixos, os chamados membros 

permanentes ou, em sua abreviação de origem inglesa, P5 - que advém de Permanent 5 - e são 

estes Estados Unidos da América; República Francesa; Federação Russa; Reino Unido da Grã-

Bretanha e da Irlanda do Norte; e República Popular da China. Os membros permanentes 

possuem o poder de veto em suas decisões, que significa que, caso eles votem negativamente, 

o documento em questão não pode ser considerado.  

Sendo assim, os outros assentos rotativos, que configuram dez nações, não possuem 

poder de veto, mas apenas de voto, o que significa que, caso todos os membros permanentes 

votem sim ou abstenham-se, a maioria decide. Há ainda assentos especiais de membros 

convidados, que podem ser desde nações não-reconhecidas por grande parte dos países até 

associações, empresas ou organizações que tenham relação com o tema discutido pelo 

Conselho. 

Em meados de 1944, as delegações dos "Big Four" (Quatro Grandes), configurados em 

Estados Unidos da América, Reino Unido, União Soviética e China, reuniram-se na 

Conferência de Dumbarton Oaks para decidir a estrutura organizacional das Nações Unidas. Lá 

surgiu a ideia de um Conselho que desse a esses países e à França (formando assim os países 

mais poderosos que obtiveram vitória contra a Alemanha Nazista à época da Segunda Guerra 

Mundial) um poder de decisão maior que o dos demais. Na Conferência de Yalta, em fevereiro 

de 1945, as delegações americana, britânica e russa concordaram que cada um dos "Big Five" 

- que agora incluía a França - poderia vetar qualquer ação do Conselho, mas não resoluções 

procedimentais, o que significa que os membros permanentes não conseguiam evitar o debate 

sobre uma resolução. 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas possui papel fundamental na política 

internacional, sendo o único comitê das Nações Unidas ao qual todos os países que concordam 

aderir à Organização devem se submeter. Sendo assim, submetem-se à vontade das potências 

mundiais, os P5, que possuem assento permanente em qualquer reunião relativa à segurança 

internacional, e que possuem poder absoluto de escolher o que torna-se legítimo perante todas 

as nações-membros ou não. 



 

Entretanto, diversos países se opõem ao poder de veto e alguns, principalmente o G4 - 

grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Japão e Índia - possuem o objetivo de  conseguir 

uma cadeira permanente no Conselho. Como foi especificado por Brigido, que disserta sobre o 

CSNU e as negociações do governo brasileiro, membro do G4: 

 

“De fato, desde a criação da ONU, há críticas com relação a esse órgão, tanto em 

relação aos métodos de trabalhos, como no que concerne a sua composição. Sendo 

assim, em 1993, a Assembleia Geral criou um Grupo de Trabalho com a finalidade de 

analisar as possibilidades de reforma. O Brasil, que foi um dos países que apoiou a 

criação do Grupo de Trabalho, é, atualmente, um dos principais articuladores do 

projeto de reforma. Em conjunto com Japão, Alemanha e Índia, formou o G4, grupo 

que defende um Conselho reformado, a fim de atender as demandas do mundo atual. 

Saliente-se que a pretensão brasileira a uma cadeira permanente remonta a 1945 ou, 

até mesmo, à época do seu predecessor, o Conselho da Liga das Nações. A meta do 

assento permanente, portanto, é tema antigo na política externa brasileira, que, desde 

a criação da ONU, já questionava a composição do órgão, argumentando que esta 

deveria ser mais representativa. ” (BRIGIDO) 

  

O principal argumento é que a política mundial mudou muito desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial para o momento contemporâneo, o que não pode se deixar limitar pelos países 

que a ganharam. A Alemanha é hoje o país mais rico e influente da Europa, assim como o Brasil 

é o maior e mais influente representante da América Latina. Japão e Índia são países em 

contínuo crescimento em todas as áreas. O questionamento é: O poder de veto facilita uma 

decisão convergente entre os países, visto que é necessário compatibilizar seus interesses? Ou 

tal poder é um monopólio? As negociações tornam-se mais apaziguadas e facilitadas? 

Por mais que haja tal divergência dentro de um órgão de tal importância internacional, 

o Conselho de Segurança é imprescindível, tanto em meios organizacionais quanto em 

conteudistas, para a pacificidade homogênea em todo o globo. Enquanto em órgãos como a 

Assembleia Geral os discursos são longos e distantes de uma base de negócios, expondo apenas 

os interesses dos Estados-membros, no Conselho de Segurança há uma negociação com 

discursos menores e mais frequentes, o que configura, então, maior agilidade na discussão e 

elaboração de resoluções.  

Para garantir a paz e a segurança, o Conselho atua principalmente de três formas. A 

primeira delas é recomendar a países em conflito uma solução pacífica, por meio de 

negociações, conciliações, mediações ou arranjos jurídicos. Na prática, o Conselho solicita ao 

Secretário Geral ou a algum de seus agentes que auxilie nas negociações entre as partes 

conflitantes, direta ou indiretamente.  

Outro instrumento utilizado pelo Conselho consiste em estabelecer missões de paz 

(peacekeeping missions) em regiões pós-conflito. Essas missões são formadas por agentes das 



 

Nações Unidas - os chamados Capacetes Azuis1 - que são enviados para áreas onde já foi 

assinado um cessar-fogo. O objetivo desses, portanto, não é entrar em combate, mas sim 

preservar a estabilidade recém-alcançada, auxiliando na reconstrução de cidades e na 

reorganização da sociedade local. Essas missões representam uma parcela significativa das 

ações autorizadas pelo Conselho de Segurança. Atualmente, cerca de 100 mil oficiais trabalham 

em missões de paz da ONU, como as enviadas ao Timor Leste, ao Haiti, ao Congo, entre outras.   

Existem, por fim, os instrumentos mais coercitivos do Conselho, penalidades mais 

rigorosas àqueles países que agirem em desacordo com os princípios da Nações Unidas. São 

exemplos dessas penalidades as sanções econômicas, como bloqueio do comércio de 

armamentos, e sanções militares.  O caso mais extensivo de imposição de sanções econômicas 

foi o do Iraque, em que o embargo decretado pelo Conselho de Segurança durou treze anos, em 

resposta à invasão do Kuwait por Saddam Hussein, em 1990.   

As sanções (ou intervenções) militares, por outro lado, dificilmente são utilizadas, 

devido ao seu caráter essencialmente agressivo. Em situações extremas, porém, o Conselho de 

Segurança pode delegar poderes a seus países membros para que estes comandem intervenções 

militares. Isso aconteceu recentemente, quando o Conselho delegou poderes de intervenção 

armada à OTAN nos conflitos na região dos Bálcãs, bem quando a coalizão liderada pelos 

Estados Unidos foi autorizada a intervir no Iraque.  

Por fim, é preciso ter em mente que nem todas as resoluções adotadas pelo Conselho de 

Segurança foram completamente eficazes. Deve-se considerar que, quanto mais intensa for a 

ação a ser tomada, maior a chance de os resultados não serem condizentes com os princípios 

defendidos pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional. Por isso, todos os diferentes 

aspectos e opiniões são devidamente avaliados, de forma que as medidas adotadas sejam as 

mais adequadas possíveis.  

                                                 
1
 Capacetes Azuis são oficiais das Nações Unidas. Podem ser tanto soldados quanto médicos, enfermeiros, pilotos, 

engenheiros ou outros profissionais voluntários. Sua mais marcante característica é a imparcialidade: eles atuam 

sempre em prol da paz, nunca tomando partido em um conflito. Por esse motivo, Capacetes Azuis nunca são força 

de combate e só são autorizados a atacar em legítima defesa.  



 

2 A QUESTÃO 

As raízes do conflito não podem ser analisadas sem o devido cuidado para compreender 

as reais motivações de ambas as partes. As diferentes trajetórias dos povos e de suas culturas 

precisam ser levadas em consideração, para que, assim, se possa entender a dificuldade de se 

resolver de uma vez o conflito na região.  

Não há como afirmar quem está certo ou quem está errado. Ambos os povos tem suas 

razões para acreditar que possuem o direito de permanecer na região, considerada sagrada. Os 

judeus, por serem descendentes dos hebreus, povo que ali residia antes de ser expulso pelos 

babilônios e depois pelos romanos. Os árabes, por habitarem a região por cerca de dois milênios 

desde então. Não é possível dizer quem tem razão, pois o próprio conceito de justiça é subjetivo, 

variando conforme cada cultura. Até mesmo as respostas de órgãos internacionais estão 

influenciadas pelo ponto de vista parcial de seus membros.  

Nesse contexto de difícil solução, a situação só se agrava conforme o tempo passa. 

Apesar de não existir uma guerra oficial, os atentados terroristas por parte das organizações 

árabes, e a violenta repressão de Israel tornam a sensação de insegurança maior a cada dia, e 

não contribuem para a pacificação da região. Os dois lados exigem mudanças no 

comportamento da outra parte, porém nenhum parece estar disposto a fazer tais concessões. O 

ódio está enraizado há gerações.  

Então, há alguma esperança de melhora na situação atual? Há a possibilidade de um 

futuro pacífico e tranquilo? Como tantos problemas podem ser resolvidos? A resposta para tais 

perguntas é difícil, mas uma delas parece unânime. É preciso continuar negociando. Não há um 

caminho pela paz que não passe pela conversa entre as partes. Usar a violência para resolver 

problemas desse tipo só agrava a situação, como a própria história nos mostra.   

Seja em negociações bilaterais entre apenas Israel e Palestina, ou em fóruns multilaterais 

como a ONU e seu Conselho de Segurança, é indispensável que o assunto continue a ser 

discutido. Não se chegará a um entendimento até que os representantes das partes, e dos países 

que também buscam uma solução, consigam compreender as reais motivações de cada 

população e de seus representantes, e que possam assim trabalhar para uma resolução.   

Qualquer resolução possivelmente não agradará tanto Israel quanto Palestina. Conseguir 

conciliar os interesses e as posições dos dois, e encontrar uma solução em que nenhum se sinta 

prejudicado é praticamente impossível. Porém, uma resposta não-violenta para o problema tem 

de ser buscada, discutida e implementada. Tal solução deve mostrar que os países estão 

dispostos a aceitar e resolver suas diferenças e seus problemas e que a comunidade internacional 



 

está pronta para confiar nesses países para tal tarefa. O Conselho de Segurança é o perfeito 

lugar para esse tipo de cooperação, podendo acatar tais decisões e garantir sua implementação.  

Antes de abordarmos a questão histórica de facto, é preciso saber a diferença entre os 

termos muçulmano e árabe. Muçulmano é aquele que pratica a religião islâmica; o termo árabe, 

por sua vez, refere-se à etnia árabe e ao idioma. Em muitos casos, um indivíduo pode ser árabe 

e também muçulmano; por outro lado, os países com maior população muçulmana não 

apresentam predominância de árabes – Indonésia, Paquistão, Índia e Bangladesh.   

Mesmo tratando-se de conceitos diferentes, é impossível negar a influência do Islã nas 

sociedades árabes: tanto o islamismo é a religião predominante nos países árabes, como as 

orações do Islã devem ser proferidas em árabe.  

Deve-se ter em mente, também, que apesar de apresentar unidade básica, a religião 

islâmica distingue-se em diferentes seitas – sendo que as mais importantes, demográfica e 

politicamente, são a sunita e a xiita. Ambas creem nos mesmos dogmas e praticam os Cinco 

Pilares da Religião. A diferença entre elas é principalmente política. Os sunitas, menos radicais 

e em maioria numérica, defendem que o califa (ou líder) deve ser eleito entre os muçulmanos. 

Os xiitas, mais radicais e em menor número, acreditam que o comando político (califado) da 

comunidade muçulmana pertence aos descendentes diretos do Santo Profeta, Mohammad. 

Países como Irã e Iraque estão entre os poucos com maioria de habitantes xiita. 

  

2.1 A criação de Israel e o conflito 

 

O termo Palestina refere-se tradicionalmente à região localizada entre o Mar 

Mediterrâneo a oeste e o Mar Morto a Leste. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra 

Mundial, a região da Palestina tornou-se território pertencente à Grã-Bretanha. Outras regiões, 

que mais tarde dariam origem às nações árabes contemporâneas, também estiveram sob 

domínio europeu, situação que só iria mudar no pós-Segunda Guerra, quando a maioria delas 

se tornou independente.  

A criação do Estado de Israel, em 1947, foi fruto de um processo complexo, que envolve 

diversos fatores que precisam ser compreendidos, especialmente o Movimento Sionista e o 

holocausto. Tal Movimento, iniciado no continente europeu no final do século XIX, tinha como 

objetivos pôr fim ao antissemitismo e, sobretudo, criar um Estado Judeu. Surgiu, então, como 

ideal do Movimento, o “retorno” dos judeus à Jerusalém, cidade localizada em território 

palestino, considerada sagrada para judeus, árabes e cristãos.  



 

Esse ideal tomou forma e se acelerou no período entre guerras (1918-1939). Agências 

do Movimento Sionista organizavam a imigração, realizada através da aquisição de terras e do 

assentamento de imigrantes judeus na Palestina. Porém, o processo veio a adquirir caráter hostil, 

a partir do momento em que grupos de judeus passaram a organizar-se militarmente para 

expulsar camponeses residentes no território há gerações, mas que não possuíam títulos de 

propriedade. A Palestina, protetorado britânico neste período, ia, desta forma, se 

desestabilizando.   

Ao final da Segunda Guerra Mundial, houve a revelação do holocausto2, horrorizando a 

opinião pública internacional e criando um clima favorável à criação de um Estado para os 

judeus. Em novembro de 1947, é aprovada a resolução da ONU que encerra o mandato britânico 

na Palestina e decreta a divisão do território em dois Estados, um judeu e um árabe-palestino. 

A resolução 181 foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 29 de novembro de 1947. 

Foram 33 votos a favor, 13 contrários e 10 abstenções. É importante ressaltar a coincidência 

das posições dos Estados Unidos e da União Soviética a favor da criação de Israel, quando 

meses depois se iniciaria um período de grande rivalidade entre as duas superpotências, a 

Guerra Fria. O documento teve oposição firme da Liga dos Estados Árabes3.  

Em maio de 1948, data da retirada das tropas britânicas, essa oposição transformou-se 

na primeira guerra árabe-israelense. O estopim do conflito foi a declaração de independência 

de Israel, que foi seguida pelo ataque da coalizão de países árabes formada por Egito, Síria, 

Transjordânia (atual Jordânia) e Iraque. O recém-formado Estado judeu respondeu à altura, 

saindo vitorioso já nos primeiros meses de 1949.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 O termo holocausto, desde a Segunda Guerra, é usado para designar o extermínio de milhões de pessoas que 

foram perseguidas pelo regime nazista liderado por Adolf Hitler – pelo motivo de impedirem a formação de uma 

raça ariana pura, como era proferido pelos nazistas. Entre os perseguidos, estavam grupos como ciganos, 

comunistas, homossexuais, deficientes e, principalmente, judeus, cujo número de mortos é aproximadamente seis 

milhões.  
3
 A Liga dos Estados Árabes (ou simplesmente Liga Árabe) refere-se a “uma organização de Estados Árabes 

fundada em 1945 no Cairo por sete países, com o objetivo de reforçar e coordenar os laços econômicos, sociais, 

políticos e culturais entre os seus membros, assim como mediar disputas entre estes.  
Atualmente a Liga Árabe compreende vinte e dois estados”.  



 

 

Figura 1 – ONU: Plano de partilha da palestina 

 

(Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/especial/2001/meast_maps/2.shtml) 

 

Como consequência da guerra, Israel expandiu seus territórios, chegando a ocupar a 

parte ocidental de Jerusalém, ficando a porção oriental sob comando da Transjordânia. A Faixa 

de Gaza e a Cisjordânia, áreas que seriam parte do Estado Palestino, foram entregues ao Egito 

e à Transjordânia4, respectivamente. Nesse processo, cerca de 750 mil palestinos abandonaram 

seus lares, tornando-se refugiados no Oriente Médio5.  

Os anos seguintes também foram marcados por instabilidade. Ataques terroristas, tanto 

por parte de árabes como de israelenses, eram frequentes. Em 1956, o mundo assistiu à crise 

internacional deflagrada pela nacionalização do Canal de Suez pelo governante egípcio, Gamal 

Abdel Nasser. Tal canal era utilizado por franceses e ingleses para realizar comércio com o 

Oriente Médio e com a Ásia. Estava sob domínio britânico, até a nacionalização realizada por 

Nasser. França e Grã-Bretanha resolveram intervir, decisão que foi apoiada por Israel. Meses 

depois, tropas francesas, inglesas e israelenses ocuparam o Canal de Suez.  

Em 1967, essas tensões tomaram proporções militares novamente. A situação agravou-

se ainda mais com a Guerra Fria, quando os Estados Unidos posicionaram-se a favor de Israel, 

enquanto a União Soviética apoiava a coligação formada por Egito, Síria e mais tarde, Jordânia. 

Trata-se da Guerra dos Seis Dias, verdadeiro desastre militar para a coligação árabe. Israel 

ocupou o Sinai egípcio, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, além das Colinas 

                                                 
4
 Nesse mesmo ano, a Transjordânia alterou seu nome para Jordânia.  

5
 É chamado de Oriente Médio o território que abrange o nordeste da África e o sudoeste da Ásia.  

http://www.bbc.com/portuguese/especial/2001/meast_maps/2.shtml


 

de Golã, antes pertencentes à Síria. Uma nova leva de refugiados palestinos somou-se à de 

1949.  

Anos depois, o Egito buscou retomar a coligação anti-israelense, obtendo apoio da Síria, 

mas não da Jordânia. Nesse meio tempo, Israel sofria pressões internacionais, especialmente 

por parte da ONU, para devolver os territórios ocupados. Assim, em outubro de 1973, no dia 

do Yom Kippur6, Egito e Síria realizam um ataque surpresa a Israel, iniciando a Guerra do Yom 

Kippur, que durou cerca de vinte dias. Com auxílio financeiro e bélico dos EUA, Israel 

novamente saiu vitorioso. Desta vez, contudo, a coligação árabe havia se mostrado 

significativamente mais preparada militarmente, em comparação aos conflitos anteriores.   

Nos anos seguintes, com a morte de Nasser, o Egito interrompeu suas relações amistosas 

com a União Soviética e aliou-se aos Estados Unidos. Isso garantiu a devolução da Península 

do Sinai ao Egito, nos Acordos de Camp David (1978), mediados pelos EUA. O Presidente das 

Repúblicas Árabes do Egito, Anwar el-Sadat, e o primeiro-ministro israelita, Menachem Begin, 

reuniram-se com Jimmy Carter, o presidente dos Estados Unidos, e concordaram em instaurar 

a paz no Médio Oriente. Convidaram, igualmente, outras partes envolvidas no conflito israelo-

árabe, para participarem nas reuniões que conduziriam a este acordo. 

A histórica iniciativa do presidente Sadat em visitar Jerusalém e a recepção que lhe foi 

feita no Parlamento, pelo Governo e pelo povo de Israel, bem como a visita recíproca do 

primeiro-ministro Begin à Ismailia, as propostas de paz feitas pelos dois líderes e, ainda, a 

calorosa receção destas missões, pelos povos de ambos os países, criaram uma oportunidade 

para o estabelecimento de um clima de paz no Médio Oriente. 

A instauração desse clima de paz requeria, dos dois países, respeito pela soberania, 

integridade territorial e independência política de cada estado, e o seu direito de viver em paz e 

segurança. O acordo estabelecido entre Israel e o Egito veio definir claramente as futuras 

relações entre os dois países. 

Sendo propósito das conversações alcançar a paz e estabelecer boas relações de 

vizinhança, foi reconhecido que, para se atingir esse objetivo, era necessário o envolvimento de 

todos aqueles que foram afetados pelo conflito. Assim, ficou assente que o acordo constituiria 

as bases para a paz, não apenas entre o Egito e Israel, mas, igualmente, entre Israel e cada um 

dos seus outros vizinhos que viessem a estar preparados para negociar a paz com o país judaico. 

Entretanto, o clima de paz era só aparente. Afinal, os assuntos ainda estavam inacabados. 

                                                 
6
 Dia do perdão, feriado sagrado para os judeus – em que os os devotos refletem sobre os pecados cometidos, 

arrependem-se e requerem pelo perdão divino.  



 

As bases do acordo para a instauração da paz no conflito entre Israel e os seus vizinhos 

constam das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Em Israel, por outro lado, o expansionismo sionista estava em ascensão. Multiplicavam-

se os assentamentos israelenses na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e, em menor escala, na 

Faixa de Gaza, em uma política cujo objetivo era confinar a população árabe a poucos bairros.   

Frente a essa política expansionista israelense, o nacionalismo palestino adquire nova 

forma de ação, mais radical e agressiva.   

 

“Sob as lideranças concorrentes de nacionalistas ligados à Organização para 

Libertação Palestina e militantes islâmicos ligados ao Hamas, a população palestina 

deflagrou a intifada (‘agitação’ ou ‘levante’, em árabe) [...]. A chamada ‘primeira 

intifada‘, na qual jovens palestinos enfrentavam com pedras as forças israelenses, 

estendeu-se de 1987 a 1993. O levante revelou a incapacidade de Israel de estabilizar 

a ocupação e evidenciou a necessidade de um acordo político entre os nacionalismos 

em conflito”. (MAGNOLI, 2010).  

 

Em 1988, a Organização para Libertação Palestina, criada em 1948 e tida pela Liga 

Árabe como “única representante legítima do povo palestino, declarou a criação de um Estado 

Palestino. Yasser Arafat, líder da organização, prometeu reconhecer Israel no futuro e 

interromper as atividades terroristas, caso fossem reconhecidos como territórios do Estado 

Palestino até a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. A nova posição da OLP, 

menos radical, somada à situação de desgaste em que estava Israel, devido às intifadas, abriu 

espaço para as primeiras negociações abertas entre as duas partes.   

As disputas políticas dentro da Palestina são marcadas pela presença de dois grupos 

políticos: Hamas e Fatah. O Fatah, menos radical, atualmente defende a conciliação entre 

palestinos e israelenses, e compõe majoritariamente a OLP. O Hamas, por sua vez, é mais 

radical, sendo classificado como uma organização fundamentalista islâmica (alguns países 

listam a facção como organização terrorista).  

Em 1993, sob mediação dos EUA, foram firmados, entre Israel e a OLP, os Acordos de 

Oslo. Ficou determinado que ambas as partes deveriam interromper os conflitos; que Israel 

deveria retirar suas tropas da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, territórios que ficariam sob 

administração da Autoridade Nacional Palestina (ANP). No entanto, questões cruciais como o 

destino dos assentamentos israelenses, a questão dos refugiados palestinos e a soberania sobre 

Jerusalém Oriental foram adiadas para um próximo acordo, o que contribuiu para o fracasso 

das negociações de Oslo.  

A Autoridade Nacional Palestina, instaurada pela OLP nos territórios designados pelo 

acordo, mostrou-se incapaz de conter ataques terroristas dos extremistas islâmicos nas cidades 



 

israelenses, o que resultava em violentas retaliações das tropas israelenses contra os palestinos. 

Em Israel, a ala conservadora do Parlamento considerava inaceitável a decisão de devolver os 

territórios ocupados.   

O ano de 2000, por fim, marca o colapso definitivo do regime de Oslo. A incapacidade 

de prosseguir com qualquer negociação de paz resultou em uma segunda intifada, mais violenta 

do que a primeira. 

“As desilusões geradas pelo fracasso dos Acordos de Oslo modificaram, para sempre, 

o estatuto da questão palestina. A resistência palestina transcendeu os limites de uma 

luta nacional e atingiu a condição de símbolo de alcance global, fertilizando os 

ressentimentos em todo o mundo árabe e muçulmano. Sob o pano de fundo da 

violência do Estado israelense, os terroristas suicidas adquiriram, aos olhos de árabes 

e muçulmanos, a aura de mártires e arautos de uma nova era. A aliança entre Israel e 

os Estados Unidos passou a funcionar como foco de agitação do fundamentalismo 

islâmico, tanto no mundo muçulmano como no Ocidente.” (MAGNOLI, 2010).  

 

3 O PAPEL DA ONU NO CONFLITO 

 

A Organização das Nações Unidas teve um papel crucial no desenrolar das negociações. 

Mesmo não sendo um ator primário nas negociações, a Organização zela sempre por seu papel 

conciliador. A própria partilha do território entre os países foi feita em acordo selado na 

instituição. Seitenfus (2013) classifica as Organizações Internacionais como atores secundários 

nas Relações Internacionais, pois 

 

“Apesar das interpretações divergentes sobre suas prerrogativas, as organizações 

internacionais adquiriram capital importância nas Relações Internacionais 

contemporâneas, em razão de sua extraordinária multiplicação. [...] A importância das 

organizações no cenário internacional decorre igualmente da paciente construção de 

princípios e valores compartilhados de maneira transnacional. Formalizadas por meio 

de tratados internacionais, certas OI (Organizações Internacionais) detêm 

instrumentos de controle tanto de sua aplicação quanto de sua eficácia. Elas 

contribuem para o processo de judicialização das RI (Relações Internacionais), 

concedendo-lhes maior grau de previsibilidade e, por conseguinte, de estabilidade. 

Assim, as OI não se opõem aos Estados, constituindo, de fato, um instrumento 

complementar indispensável às ações estatais.” (SEITENFUS, 2013, p.93) 

 

Seitenfus vê as organizações internacionais de acordo com seu propósito, id est, seu 

objetivo é o de promover a paz de acordo com seus tratados e, assim, estabilizar as relações 

entre os Estados. Isso nos traz novamente à questão de Israel e Palestina. O papel da ONU no 

caso é, de certa forma, ambíguo. Enquanto a visão da Organização perante a Palestina não é, 

politicamente, evidente, visto que as potências encontram-se divididas, as Nações Unidas 

também são prestativas quanto ao amparo humanitário e às negociações. 



 

O poder acumulado no Conselho de Segurança, por ser o único órgão do mundo que 

pode, de forma legítima dentro das Relações Internacionais, controlar a segurança dentro e fora 

das fronteiras de forma, certas vezes, arbitrária, é utilizado nas relações e negociações também. 

Afinal, as influências dentro do processo negociativo são notáveis quanto à representatividade 

dos países, principalmente quando se trata dos membros permanentes do Conselho de 

Segurança. 

O apoio dos países mais influentes no cenário mundial aos menos capacitados é algo 

frequentemente utilizado nas negociações e isso se torna óbvio ao checarmos quem são os 

membros permanentes. Assim, o mapa de partilha certamente foi feito e aprovado não pelos 

países envolvidos, mas pelos aliados maiores desses. 

Entretanto, o papel da ONU não é simplesmente abrigar as manobras políticas, mas 

também as decisões militares. E isso, como já visto, é atribuição exclusiva do Conselho de 

Segurança. Só ele, dentre suas discussões e votações, é capaz de legitimar um ataque que vá de 

encontro à soberania de algum país, sob justificativas políticas. A um leitor da Carta das Nações 

Unidas, deverá parecer extremamente contraditório que uma decisão da mais alta cúpula do 

mundo moderno desrespeite a soberania de um país, conforme assegurado no Artigo 2º, inciso 

7 da própria Carta: 

 

“Artigo 2 

A Organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no 

artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: 

7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em 

assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará 

os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; 

este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes 

do Capítulo VII.” (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945) 

 

Entretanto, a própria criação desta cúpula, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

de certa forma, interfere no inciso 1 do mesmo Artigo: 

 

“Artigo 2 

A Organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no 

artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: 

1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros.” 

(CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945) 

 

Afinal, o poder de veto para alguns reflete uma desigualdade no sistema organizacional 

da própria ONU. O diplomata, representando o próprio Estado, deve ser capaz de utilizar tais 

discordâncias a seu favor. Não para atacar a própria organização, o que seria completamente 



 

errôneo, visto que, por mais que a Carta seja composta por algumas contradições, seu objetivo 

continua sendo o diálogo e a paz. Atacar a ONU seria atacar o símbolo mundial da paz. Mas 

utilizar seus princípios e fundamentos para dissertar sobre a conduta geral não. 

A Organização das Nações Unidas teve seu primeiro grande desafio no conflito entre 

Palestina e Israel, tendo sido crucial para as negociações e o desenrolar do conflito. Seus 

acertos, como os diversos tratados de paz e o estabelecimento das fronteiras, foram tão 

importantes para a afirmação do caráter da instituição quanto suas falhas, como exemplo mais 

marcante o fato de não conseguir encerrar a violência e o conflito.   

A ONU fez-se presente desde o começo da questão, ao reconhecer o direito de que 

existissem lado a lado dois Estados na região - um árabe e um judeu - em sua resolução 1817. 

Com base nessa resolução, foi possível que o Estado de Israel fosse proclamado. A atuação da 

organização também foi decisiva nas negociações que resultaram no cessar-fogo de junho de 

1948. No mesmo ano, a entidade envia o conde Folke Bernadotte, membro da corte sueca, para 

mediar os conflitos na região. O conde propõe algumas soluções, porém todas são rejeitadas, e 

ele é assassinado por uma milícia israelense.  

A crise de 1956 no Canal de Suez também teve participação da ONU na negociação. As 

resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança foram fundamentais para encerrar os conflitos 

de 1967 e 1973, respectivamente, e estabelecer as fronteiras da região, servindo até hoje como 

ponto de referência nas negociações de paz. Ao final de 1973, forças da ONU ocuparam uma 

parte do lado ocidental do canal de Suez, dando neutralidade à área em disputa.  

A ONU também mostrou preocupação com as duas intifadas, sendo que as resoluções 

605, 607, 608, 636, 641, 1397 e 1403 do Conselho de Segurança trataram sobre o assunto, 

condenando a repressão de Israel e se preocupando com as violações dos direitos humanos e a 

instabilidade na região. 

                                                 
7
 Tal resolução foi aprovada com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções, e a sessão foi presidida pelo brasileiro 

Oswaldo Aranha. Além da recomendação de criação de dois Estados, a resolução também sugere caráter 

internacional para a cidade de Jerusalém.  



 

4 HISTÓRICO ATUAL 

 

Desde a segunda intifada, as tensões entre israelenses e palestinos têm aumentado, 

devido, principalmente, às ações do governo de Israel, com o objetivo de conter a expansão 

árabe em seu território, e ao grande número de ataques terroristas dentro do Estado judeu. Tal 

combinação é fundamental para que exista uma constante sensação de medo entre os habitantes 

da região. Além disso, alguns fatores são decisivos para se entender o status atual da situação. 

Tais elementos não são os únicos, mas são os obstáculos mais decisivos que as autoridades 

encontram ao tentar negociar soluções para o problema.  

Primeiramente, uma das questões mais antigas diz respeito aos refugiados palestinos. 

Ao iniciar o processo de imigração, no começo do século passado, o Movimento Sionista 

incentivava seus membros a comprarem terras na Palestina que não poderiam ser revendidas 

para não-judeus, tornando-se assim “propriedade do povo judeu”. Dessa maneira, boa parte do 

terreno que foi efetivamente comprado hoje só pode ser habitado por judeus.  

Outros agravantes são as próprias guerras que aconteceram. Logo no primeiro conflito 

árabe-israelense, em 1948-1949, o exército de Israel conquistou 79% do território palestino, 

fazendo com que mais de 700 mil palestinos fossem obrigados a abandonar suas terras, indo se 

abrigar nos países vizinhos como a Jordânia (300 mil), o Líbano (100 mil) e a Síria (75 mil). 

Tais refugiados nunca se adaptaram plenamente aos seus novos países8, e, por mais que a 

resolução 194 da Assembleia Geral da ONU estabelecesse o direito de retorno desses refugiados 

- ou o pagamento de indenizações por parte de Israel - ela nunca fora cumprida. As guerras 

seguintes também tiveram como efeito a saída de refugiados do país, porém em menor escala e 

importância.  

Ainda hoje, há cerca de 5 milhões de árabes com descendência palestina vivendo em 

campos de refugiados de países da região. Uma das exigências da Autoridade Nacional 

Palestina é que esses refugiados tenham o direito de voltar para a região, por terem sido 

fisicamente coagidos a deixar Israel9 . Israel recusa tal exigência, alegando ser o único Estado 

essencialmente judeu, e a presença de árabes desconfiguraria o principal propósito de sua 

                                                 
8
 Há um falso senso comum ao pensar que os países árabes são homogêneos e não possuem diferenças e 

preconceitos entre si. Podemos fazer uma analogia com o continente europeu, onde os países compartilham 

diversas semelhanças históricas e culturais, porém suas sociedades não são necessariamente acolhedoras e abertas 

a estrangeiros, mesmo que originários do mesmo continente.  
9
 Há fontes de dentro de Israel que afirmam que a fuga da população árabe da Palestina foi majoritariamente por 

vontade própria, devido às dificuldades que a população passava na região, e que o conflito apenas acelerou tal 

processo. Porém, esta não é a versão dominante da história.   



 

criação (a segurança de seu povo). Assim, segundo o governo israelita, qualquer um dos 22 

estados árabes teriam melhores condições sociais para abrigar os refugiados. Israel ainda 

defende que as resoluções aprovadas pela Assembleia Geral da ONU possuem apenas caráter 

recomendatório, o que tira a força da resolução 194. Sendo assim, a questão é um dos 

empecilhos nas negociações de paz entre os países, ao dar espaço para ressentimento árabe e 

preocupação com a segurança nacional israelense.  

Outra questão importante é a dos assentamentos judaicos em territórios controlados pela 

ANP – a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O governo de Israel afirma que a migração de judeus 

para a região acontece desde o começo do século XX, e foi aprovada pela Liga das Nações e 

pelo Reino Unido, que administrava a região. Israel também é acusado de violar o artigo 49 da 

4ª Convenção de Genebra, que impede que um país ocupante transfira população para um 

território dominado, uma característica fundamental dos processos de colonização. Israel afirma 

que não há um território sendo ocupado, mas sim um território em disputa e que, portanto, a 

presença dos assentamentos não violaria tal tratado.   

Porém, as medidas visando à ampliação de tais assentamentos são duramente criticadas 

pela comunidade internacional, que afirma que tais atitudes são um obstáculo para a paz e para 

a negociação entre as duas partes. Ainda em 1979, a resolução 446 do Conselho de Segurança 

da ONU condenava como ilegal as atitudes israelenses acerca da criação de assentamentos, 

caracterizando Israel como poder ocupante na região, o que violaria a 4ª Convenção de Genebra. 

Em 2004, um Parecer Consultivo da Corte Internacional de Justiça (CIJ), situada em Haia na 

Holanda, declarou que “Os assentamentos israelenses no território ocupado da Palestina, 

incluindo Jerusalém oriental, eram ilegais e um obstáculo para a paz e o desenvolvimento 

econômico e social”.  

Em fevereiro de 2011, a expansão dos assentamentos foi novamente condenada pela 

Assembleia Geral da ONU, o que levou o debate novamente ao Conselho de Segurança. Lá, 

uma resolução que condenava as atitudes de Israel como empecilhos para as negociações de 

paz, obteve 14 votos a favor, porém forçou o governo norte-americano do presidente Barack 

Obama a utilizar, pela primeira vez em sua administração, o poder de veto. Os americanos 

afirmam que o veto não era um apoio às atitudes de Israel, mas sim um incentivo à negociação 

entre os dois principais envolvidos.  

O fato é que, sendo os assentamentos judeus na área controlada pelos árabes ilegais ou 

não, eles geram diversas implicações nas relações sociais da região. Como uma espécie de 

atividade de colonização, vem a contribuir para a expansão da cultura judaica, e da própria 



 

população que ocupa tal território, o que causa conflitos sociais e maior incidência terrorista ao 

reprimir as manifestações árabes e ao direito de autodeterminação e soberania desse povo.  

Mais repressiva ainda é a construção de um muro10 de proteção na Cisjordânia, outra 

política israelense fortemente criticada pela comunidade internacional. A medida visa, segundo 

o próprio governo, impedir ataques suicidas e dar maior proteção aos habitantes que moram em 

assentamentos. Com mais de 800 quilômetros de extensão previstos, e 8 metros de altura, o 

muro corta boa parte de Jerusalém e cerca a Cisjordânia.   

Chamado de “Muro do Apartheid” pelos palestinos, ele afeta quase 500 mil árabes. O 

primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que a barreira é um direito de defesa 

de Israel contra ataques terroristas, além de ser temporário e não violar o direito internacional, 

uma vez que está de acordo com as definições de fronteira da resolução 242 do Conselho de 

Segurança. O líder judeu defende que ele é necessário até que a paz seja alcançada.   

Porém, a comunidade internacional não pensa da mesma forma. A Corte Internacional 

de Justiça considerou que o Estado de Israel infringira princípios e determinações do direito 

internacional com a construção do muro, e recomendou que a construção fosse interrompida e 

os prejudicados indenizados. A Assembleia Geral aceitou a opinião da CIJ, ratificando o parecer 

consultivo desenvolvido em 2004. O Estado judeu defendeu a legalidade do muro, além de 

questionar outros muros que separam fronteiras ao redor do mundo, e que não são questionados, 

como acontece por exemplo na Índia, na Arábia Saudita e nos Estados Unidos. De qualquer 

forma, Israel continua construindo o muro, que ainda é alvo de questionamentos e críticas no 

cenário internacional.  

Por fim, podemos citar o próprio contexto interno palestino como agravante da situação. 

A região sofre com a falta de unidade política nacional e com a disputa política entre grupos 

moderadores e radicais pelo poder. A organização Al Fatah, tradicionalmente mais moderada, 

comandou as ações da ANP até 2006, quando o grupo mais extremista, Hamas, assumiu o poder 

nas eleições. A divisão interna trouxe problemas de governabilidade e legitimidade, uma vez 

que o Hamas tomava ações mais afirmativas em seu mandato, principalmente na Faixa de Gaza, 

onde possui maior influência. Em 2011, as facções negociaram um acordo que, apesar de seus 

problemas internos, deu maior sustentabilidade ao governo.  

Houve um aumento da violência apresentado por motivações diferentes entre os dois 

lados. Para Israel, os principais motivos são: o Hamas é o responsável pelo sequestro e 

assassinato de três adolescentes em 2014; pelo ataque feito pelo Hamas com foguetes e, ao 
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mesmo tempo, a melhoria de seu arsenal de guerra de forma geral. Os israelenses acusam o 

Hamas de serem um grupo terrorista que não reconhece a existência do Estado de Israel e que 

não aceita a rendição e o desarmamento. 

Já para os Palestinos, os principais motivos da guerra são: um adolescente sequestrado 

e assassinado em Jerusalém, que foi queimado vivo por militantes inimigos. Tal ocorrência 

levou à prisão de seis extremistas pelo assassinato do garoto, sendo que três dos detidos 

confessaram o crime. Grande parte da população palestina reivindica o controle israelense sobre 

o território da Faixa de Gaza, afirmando ser abusivo e completamente desrespeitoso aos direitos 

humanos. Isso ocasiona problemas como a fome (embora a Faixa de Gaza tenha acesso ao mar, 

não é permitida a pesca), pobreza e desemprego (intervenções contra o “comércio” palestino), 

além da dependência de recursos básicos como eletricidade, água e meios de comunicação.  

Com a força militar do exército de Israel, o número de mortos palestinos é bem maior 

do que o de israelenses. Outro motivo para a ira palestina se dá pelo fato de Israel ter detido 

inúmeros militantes do Hamas em sua busca aos adolescentes sequestrados. Com cerca de 2 

milhões de habitantes em aproximadamente 365 quilômetros quadrados, a Faixa de Gaza é um 

lugar de altíssima densidade demográfica, ou seja, é extremamente concentrado e povoado. 

Intensifica, com isso, a possibilidade de maior número de mortos com os bombardeios. 

Ambos os territórios continuam com intenso conflito armado. Em junho de 2016, Israel 

bombardeou uma vasta porção do território palestino, a fim de atingir o Hamas. O grupo 

prometeu devolver em represália e o fez com diversos ataques armados. 

Tanto o território palestino quanto o israelita apresentam instabilidade política há anos, 

ou seja, existe todo um processo histórico conturbado e, com a passar do tempo, as divergências 

no Oriente Médio vem provocando inúmeros confrontos, resultando em morte e destruição. 

De maneira geral, as divergências entre palestinos e israelenses são antigas e já 

enraizadas, e necessitam ser discutidas no cenário internacional, para que soluções que agradem 

ambos sejam alcançadas. O que é certo é o fato de que o uso da violência ao longo deste período 

não ajudará em nada o avanço das negociações. 



 

5 O RECONHECIMENTO DO ESTADO DA PALESTINA 

 

Uma das questões mais importantes que permeiam o cenário internacional atualmente é 

o reconhecimento da Palestina como Estado soberano. O significado de tal reconhecimento e a 

relação deste com a ONU são pontos de extrema importância para a comunidade de Estados.  

Primeiramente, é necessário entender o que é um Estado soberano. Desde 164811, o 

sistema internacional é caracterizado pela presença do Estado-nação como unidade soberana 

máxima. Isso significa que as entidades que possuem legitimidade para atuar na esfera 

internacional são os Estados. Também significa dizer que, para ter autonomia e soberania no 

contexto internacional, é necessário ser um Estado reconhecido pelo conjunto de outros 

Estados.  

Mas como um Estado é reconhecido pelos outros Estados? Se uma cidade ou região 

qualquer proclamar que é independente e constitui uma nova nação, como esta adquire status 

de Estado-Nação e passa a se relacionar com outras nações?  

Para isso, há alguns fatores importantes. Como já dito, o Estado tem que ser reconhecido 

pelos outros Estados. Aqui entra não apenas a quantidade de Estados que o reconhecem, mas 

também a importância destes. Nada adianta se a maioria dos Estados anunciam o 

reconhecimento, mas aqueles com maior poder (econômico, político, cultural, militar) não o 

fazem. Para entender isso melhor, podemos utilizar dois exemplos: quando o Brasil anunciou 

sua independência e declarou-se um Estado soberano, ele foi reconhecido pelos Estados Unidos 

e Inglaterra - as maiores potências na época -, assim como por Portugal - ex-metrópole 

colonizadora. Tais ações deram legitimidade ao governo do novo país, que se tornou um novo 

ator no sistema internacional. Outro exemplo é o próprio Estado de Israel, que foi prontamente 

reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética, após sua proclamação, em 14 de 

maio de 1948. Por serem as duas potências dominantes, o Estado de Israel também teve 

legitimidade para atuar no sistema internacional e se relacionar com os outros Estados.  

Alguns critérios também são fundamentais para a caracterização de um Estado: território 

definido, população, capacidade de manter relações diplomáticas com outros países e controle 

sobre a violência dentro de suas fronteiras. Além disso, para fazer parte da ONU, é necessário, 

de acordo com a própria carta de criação desta, que o país seja um “peace-loving state”, ou seja, 

um Estado que ame a paz.  
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É fundamental entender este processo, pois, apesar de a resolução 181 prever a criação 

de um Estado Judeu e um Estado Árabe, apenas Israel foi reconhecido prontamente, fazendo, 

inclusive, parte da ONU. O Estado da Palestina, apesar de ser reconhecido como soberano por 

126 países, não é membro da ONU e não possui total legitimidade no contexto internacional, 

pois países de considerável importância como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e 

Reino Unido não o reconheceram.  

Por esse motivo, em 2011 a ANP começou uma “cruzada” diplomática em busca do 

reconhecimento pela ONU. O presidente Mahmoud Abbas negociou com diversos países e 

requereu formalmente a entrada da Palestina na UNESCO. Em votação histórica, com 107 votos 

a favor, a resolução foi aprovada, o que fez com que os Estados Unidos cortassem o orçamento 

de ajuda para a entidade. O pedido para admissão na ONU está em análise pelo Conselho de 

Segurança, onde dificilmente será aprovado, devido ao poder de veto americano.  

Aqui nos resta questionar se o reconhecimento da Palestina como Estado soberano 

realmente ajudaria as negociações de paz na região. Israel e os Estados Unidos afirmam que 

não, já que a atitude aumentaria as tensões e as ameaças à segurança do povo judeu. Além disso, 

também levanta-se questionamentos acerca da capacidade da ANP em montar um governo e 

controlar a região, principalmente em relação ao terrorismo e ao ressentimento de seu povo. O 

princípio de que o novo país não seria um “peace-loving” é utilizado diversas vezes pelas 

autoridades americanas e israelenses. A Autoridade Nacional Palestina defende o direito de 

autodeterminação dos povos e a resolução 181 da própria ONU, dispondo de grande apoio da 

comunidade internacional. O reconhecimento como Estado daria maior autonomia para a região 

estabelecer seu próprio governo e traçar seu planejamento para seu desenvolvimento.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Israel e Palestina possuem uma relação peculiar e idiossincrática, se comparada a outras. 

Isso porque sua própria criação foi peculiar. Por mais que, ideologicamente, já existissem na 

mente de grande parte da população que ocupa seu atual território, a criação oficial, com as 

determinações necessárias para criação de um Estado, foi feita por uma organização 

internacional e seus membros, pelo menos na parte de Israel. Na Palestina, o processo é mais 

lento por motivos políticos e relacionais entre todos os demais países da organização. A criação 

de um Estado por parte das Nações Unidas dá, mais uma vez, legitimidade ao processo relativo 

às organizações internacionais. O problema agora mudou de forma. Não é mais ocupar um 

território, mas sim invadir o do outro. O problema não é mais querer uma terra para chamar de 

sua, mas almejar a do outro e achar-se no direito de fazer isso. 

A ONU tentou resolver o conflito quase como uma mãe que divide algo em iguais 

proporções para que os filhos parem de brigar. Tal atitude, referente à Carta das Nações Unidas, 

é totalmente válida. Afinal, esse é o objetivo da ONU: ouvir a todos, repartir igualmente e que 

ninguém se machuque. Mas qual é a real consequência disso? É o fim do conflito?  

O conflito continua. Pessoas continuam a ser violadas e cerceadas de direitos básicos 

por um pedaço de terra que, agora, constitui um território estatal. Resta à ONU prosseguir com 

seu objetivo de sanar o conflito. Afinal, esse processo ainda não acabou. O conflito também 

não. 
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APÊNDICE I – POSICIONAMENTOS 

 

AFRICA 

 

África do Sul e Egito 

 

A África do Sul reconhece o Estado da Palestina e acredita na soberania do povo árabe 

da região. Posição semelhante tem o Egito, cujas relações com Israel sempre foram tensas na 

Península do Sinai, e os incidentes militares são recorrentes. Israel teme que a democracia que 

se instaura prejudique ainda mais as relações entre os dois países, pois o futuro político do país 

continua indefinido. 

 

Eritreia 

 

Tem uma das posições mais controversas, pois, além de não reconhecer a soberania do 

Estado Palestino, também não acredita que uma solução que crie dois Estados seja possível na 

prática. 

 

Quênia 

 

O país, que possui o Boko-Haram como seu principal inimigo, é aliado de Israel e são 

unidos por um monstro em comum: o terrorismo. Assim, ao mesmo tempo em que a nação 

queniana luta contra um grupo extremista, Israel luta contra o Estado Islâmico. Os grupos 

extremistas já anunciaram um apoio mútuo, o que motivou os países a fazerem o mesmo. 

Entretanto, Israel retira constantemente alguns cidadãos do território queniano, devido a 

atentados palestinos na região, o que dificulta ligeiramente a relação entre eles. 

 

República Centro-Africana e Zâmbia 

 

A República Centro-Africana é um país com o histórico de diversos golpes de estado e 

ataques genocidas. Assim, não fez questão de participar da votação e não possui muita voz no 

comitê, podendo adquiri-la com ideias novas. O governo da Zâmbia reconhece tanto o Estado 

Palestino quanto o israelense. É membro importante da União Africana e pode atuar como um 

representante do bloco africano. 



 

 

Tunísia 

 

O presidente tunisiano encerrou as relações com Israel após a Segunda Intifada. Assim, 

seu apoio ao governo palestino é muito alto. 

 

AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 

Brasil e México 

 

O México possui relações diplomáticas com a Palestina e se mostra mais favorável a 

sua posição, tendo, inclusive, reconhecido o Estado árabe. Posição semelhante tem o Brasil, 

que reconheceu o Estado árabe e usou sua posição diplomática favorecida para influenciar 

outros países da América do Sul a fazer o mesmo. A nação sul americana condena qualquer 

tipo de violência ou ação que desrespeite o direito internacional, encorajando que a solução 

venha por via pacífica. 

 

Colômbia e Peru 

 

A nação peruana possui um alinhamento com Israel muito produtivo, de modo que se 

entendem em sua política acerca de terrorismo e contra o Irã. É um país em desenvolvimento 

crescente e com IDH considerado elevado. Assim, é respeitado dentro e fora da América Latina. 

Já a Colômbia possui um posicionamento bem alinhado ao dos Estados Unidos da América em 

reuniões de cunho soberano internacional, e, estando como membro rotativo do Conselho de 

Segurança, tem se empenhado para negociar com ambos os lados em busca de uma solução. 

Não reconhece o Estado Palestino. 

 

Costa Rica 

 

A Costa Rica apoia fortemente o governo Palestino, sendo também um dos vinte e nove 

países que investigou Israel contra crimes de guerra através do Alto Comissariado das Nações 

Unidas. Assim, suas relações com a Palestina são ótimas e as com Israel, nem tanto. 

 

 



 

ÁSIA E PACÍFICO 

 

Arábia Saudita 

 

A política externa da Arábia Saudita quanto à presente questão gera polêmicas, pois, 

apesar de ser árabe e apoiar a causa palestina, o país tem relações bem consolidadas com os 

Estados Unidos. Recentemente, autoridades sauditas declararam que interromperiam relações 

com os EUA, caso o país vetasse uma resolução no Conselho de Segurança que favorecia o 

processo de criação de um Estado Palestino. A Arábia Saudita, portanto, defende a retirada total 

de tropas israelenses dos territórios ocupados após o conflito de 1967, bem como negociações 

que levem à criação de um Estado Palestino. 

 

Chipre 

 

As relações entre Chipre e Israel são tênues. Ao mesmo tempo que esses países, 

juntamente com a Grécia, assinam acordos energéticos para fornecimento europeu, também 

disputam alguns pontos de gás natural. A missão diplomática palestina, entretanto, foi elevada 

a status de embaixada. Assim, é mais sensato ao governo cipriota estar ao lado do governo 

palestino, sem perder muito da confiança israelita. 

 

China 

 

A China possui posição semelhante à da Rússia, tendo também reconhecido o Estado da 

Palestina e respeitando o direito árabe à soberania. Dentro da ONU, o país suporta a admissão 

palestina, e condena as ações violentas de Israel, encorajando os dois países a expandir as 

negociações diretas. 

 

Coreia do Sul, Japão e Turquia 

 

A Turquia se inclina para a causa palestina, principalmente após o incidente diplomático 

com o embaixador israelense, e evoca a justiça no Oriente Médio contra o Estado judeu. Outro 

atenuante são as relações do país com o Irã, que visam a cooperação econômica e militar, o que 

causa tensões com Israel. O Japão também suporta uma solução pela criação de dois Estados, e 

condena as atividades de Israel que vão contra o direito internacional. O governo ainda discute 



 

a questão do reconhecimento do Estado da Palestina. As relações entre Israel e a Coreia do Sul 

tem crescido, com o comércio de armamentos e tecnologia, apesar do reconhecimento do 

Estado da Palestina como soberano feito pelo governo coreano. 

 

Índia 

 

O país mantém boas relações tanto com Israel quanto com a Palestina, e acredita que os 

Estados devem ser mais flexíveis em sua medida. A nação democrática tem um histórico de 

suporte à causa palestina, enfatizando o direito à soberania e autodeterminação árabe. 

 

Irã 

 

Desde a Revolução Islâmica (1979) atravessada pelo país, o recém formado governo do 

Irã tem tomado posições bem polêmicas frente à comunidade internacional. Neste período, o 

país interrompeu completamente suas relações com Israel, afirmando não reconhecer seu status 

de Estado e demonstrou publicamente seu desprezo pela nação judia. Os países frequentemente 

trocam críticas e ameaças entre si. O Irã apoia a causa palestina e já foi acusado de financiar 

organizações terroristas como a Jihad Islâmica da Palestina. 

 

Iraque 

 

O Iraque passou por um período de mudanças drásticas e polêmicas constantes em sua 

política externa, durante o governo de Saddam Hussein. Além disso, a invasão do país por 

forças norte-americanas trouxe instabilidade ao território iraquiano. Quanto à questão entre 

israelenses e palestinos, o Iraque apresenta alto nível de envolvimento, tendo participado de 

diversas ofensivas árabes contra Israel, além de ter enfrentado conflitos bilaterais com a nação 

judia e promovido campanhas anti-israelenses. Ultimamente, os pronunciamentos oficiais do 

Iraque condenam Israel por violações aos direitos humanos e clamam aos Estados árabes e à 

comunidade internacional por uma resolução que beneficie os palestinos, os mais prejudicados 

da questão. 

 

 

 

 



 

Indonésia 

 

Israel já se mostrou interessado em acordos com o governo indonésio. Entretanto, o país 

só aceitaria depois da formalização de Palestina como um Estado, o que ainda não ocorreu. 

Assim, o interesse de Israel pode render diversos acordos em prol da Indonésia. 

 

Israel 

 

Israel afirma almejar a paz e a estabilidade acima de tudo. O país denuncia as 

autoridades palestinas por não estarem dispostas a um acordo viável e por atrasarem as 

negociações por meio de ações unilaterais. O país condena esse tipo de ação, esclarecendo que 

a única forma pela qual a paz pode ser realmente alcançada é através de negociações diretas 

entre ambas as partes. O país ressalta, também, a importância das contribuições do Quarteto e 

da União Europeia visando à retomada dos diálogos. Além disso, afirma que a busca dos 

palestinos pelo reconhecimento unilateral de um Estado por meio das Nações Unidas irá 

arruinar todos os acordos firmados até hoje. 

 

Jordânia 

 

A história da Jordânia relaciona-se diretamente com o conflito entre israelenses e 

palestinos, tendo o país participado de várias ofensivas armadas contra Israel – que não é 

reconhecido como Estado pelo governo jordaniano. A nação, por ser predominantemente árabe 

e fazer fronteira com Israel e com territórios ocupados palestinos, sente-se bastante ameaçada 

por ações do governo israelense, em especial pela construção do “muro de segurança” na 

Cisjordânia. O governo do país critica ferrenhamente esse tipo de medida e espera da 

comunidade internacional esforços mais enérgicos para solucionar o conflito e estabelecer um 

Estado Palestino. 

 

Líbano 

 

O Líbano também não reconhece o Estado de Israel, tendo participado da ofensiva 

armada contra o Estado judeu em 1948 e sofrido diversas contraofensivas israelenses, incluindo 

longas ocupações. Por esses motivos, o governo libanês critica publicamente ações de Israel e 



 

clama por uma solução entre israelenses e palestinos que resulte na criação um Estado Palestino, 

sendo essa medida pré-requisito para a consolidação da paz no Oriente Médio. 

 

Omã 

 

O país não está em paz com Israel, apoiando o governo palestino, de certa forma. 

Entretanto, possui avanços tecnológicos e militares bem acentuados. Possui alguns aliados, 

como Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes. 

 

EUROPA OCIDENTAL E OUTROS 

 

Alemanha 

 

Em decorrência do que aconteceu durante a Segunda Guerra, mais especificamente 

quanto ao holocausto, a Alemanha carrega especial responsabilidade na tarefa de assegurar a 

segurança de Israel. Nesse sentido, o voto alemão quanto à admissão da Palestina na UNESCO 

foi contrário. Mesmo assim, o governo alemão reconhece o direito dos palestinos de terem um 

Estado próprio. Em consonância com a posição da União Europeia, a Alemanha acredita que 

só o diálogo levará a uma solução definitiva para o conflito. 

 

Austrália e Nova Zelândia 

 

A Austrália, país fortemente influenciado pelas políticas britânicas e norte-americana, 

também acredita em uma solução com a criação de dois Estados, porém não reconhece o Estado 

da Palestina e acredita que as negociações devem se aprofundar para que as soluções sejam 

mais práticas e viáveis. A Nova Zelândia apresenta política parecida ao acreditar no 

aprofundamento da cooperação entre os dois povos. O país não reconhece o Estado da Palestina, 

porém, dificilmente o fez com outras novas nações por meio de declarações formais. 

 

 

 

 

 

Áustria 



 

 

As questões do Oriente Médio são de grande interesse para os austríacos. Atualmente, 

a Áustria mantém um programa intensivo de cooperação com os palestinos, nas áreas de 

construção civil, agricultura, saúde, gestão de recursos hídricos e meio ambiente. Nesse sentido, 

o país repudia qualquer tentativa de impedir ou bloquear o auxílio humanitário enviado à região 

da palestina, bem como violações do direito internacional. O país acredita, por fim, que esforços 

intensos devem ser dedicados ao processo de pacificação, especialmente por meio do diálogo e 

da cooperação. 

 

Bélgica 

 

As relações entre Bélgica e Israel foram levemente perturbadas pela denúncia do 

governo belga sobre o primeiro-ministro a um tribunal internacional. Entretanto, a Bélgica se 

apega ao posicionamento da União Europeia. 

 

Canadá 

 

Possui posição alinhada com os Estados Unidos. O país suporta a conversa entre as duas 

partes, porém não reconhece o Estado Palestino e acredita que a resolução do conflito deve ser 

bilateral, com a mediação de outros membros da ONU. 

 

Dinamarca, Noruega e Suécia 

 

Os países escandinavos possuem posicionamentos levemente diferenciados, mas 

formam alguns blocos bem unidos, como o Conselho Nórdico. A Suécia foi o primeiro membro 

da União Europeia a votar a favor da criação da Palestina, desgastando ligeiramente sua relação 

com Israel. Durante a Guerra de Yom Kippur, primeiro-ministro à época, Krister Wickman, 

criticou Israel e disse que os problemas no Oriente Médio não podem ser resolvidos por 

superioridade militar. A Noruega, entretanto, foi um dos primeiros a votar a favor da criação de 

Israel, possuindo relações um pouco mais estreitas com o país. Já a Dinamarca, mesmo votando 

pela partição de 1947, apoia Israel. 

 

 

Espanha 



 

 

O governo espanhol mantém vínculos com Israel e não aprova qualquer boicote ao país. 

Mesmo assim, o governo espanhol se relaciona bem com a ANP e apoia os esforços da 

instituição em busca de sua construção institucional e da continuidade do processo de paz. A 

Espanha se compromete a dedicar esforços, inclusive por meio da União Europeia, buscando 

alcançar uma solução consensual entre israelenses e palestinos. 

 

Estados Unidos da América 

 

A posição do país é a mais emblemática entre os países que apoiam Israel. A política 

externa americana é influenciada por um forte lobby israelense, que acaba por moldar todas as 

atitudes americanas no Oriente Médio, em favor da manutenção do Estado de Israel12. O país 

defende que as negociações sejam feitas entre Israel e a ANP diretamente13, e é contra qualquer 

medida que prejudique tais negociações. Isso não impede que a nação condene diversas medidas 

que Israel toma e que também prejudicam o processo de paz. 

 

França 

 

Também possui importante papel em questões de segurança, além de ser historicamente 

reconhecida por atuar com afinco na defesa dos direitos humanos. Na questão em destaque, o 

país acredita em negociações como a melhor opção para solucionar o conflito. Na recente 

votação para decidir se a Autoridade Nacional Palestina (ANP) seria ou não admitida como 

membro de pleno direito na UNESCO, o voto francês foi favorável aos palestinos. Porém, o 

país declarou que, caso a mesma votação se realize no Conselho de Segurança, eles 

provavelmente não votariam a favor. 

 

Itália 

 

O país mediterrâneo possui forte relação com Israel, com o presidente italiano dizendo 

em uma declaração que “Israel é um modelo para o Oriente”. Entretanto, a Itália decidiu elevar 
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as relações diplomáticas com a Palestina, acreditando que uma relação boa não exclui a outra 

com o outro país. Assim, pode estabelecer-se tanto como mediador quanto apaziguador. 

 

Luxemburgo 

 

O Grão-Ducado de Luxemburgo é um país não muito ativo nos cenários que envolvem 

potências internacionais, podendo atuar como mediador das discussões. O país, bem-sucedido, 

é um grande nome para a presidência da cadeira da Europa Ocidental - e outros - devido a sua 

mediação bem-sucedida. Afinal, possui relações amistosas com Israel, mas reconheceu 

Palestina como Estado. 

 

Mônaco 

 

O Principado depende militarmente de seu maior aliado, a França. Assim, em assuntos 

delicados de natureza exterior, apoia-a. Apesar disso, não é um país sem dinheiro e pode 

encabeçar discussões econômicas, visto que seu governo lida muito bem com questões 

monetárias, sendo o país considerado “paraíso fiscal” por não cobrar impostos sobre renda. 

 

Países Baixos 

 

A posição da Holanda quanto ao conflito entre israelenses e palestinos destoa da maioria 

dos países membros da União Europeia. Os Países Baixos apoiam Israel incondicionalmente, 

evitando criticar o país, mesmo em questões mais polêmicas, como violações de direitos 

humanos. Por outro lado, o governo holandês declarou não ser “anti-palestino”. 

 

Portugal 

 

Declarou recentemente seu repúdio ao anúncio feito por Israel acerca da intensificação 

da expansão dos assentamentos. A nação acredita que decisões como esta atrasam as 

negociações e que não haverá acordo duradouro sem que israelenses e palestinos demonstrem 

real disposição para discussões. 

 

 

Reino Unido 



 

 

O país tem grande importância na questão, por ter exercido protetorado na região no 

começo do século XX. Possui fortes vínculos com Israel, defendendo seu direito de defesa e 

proteção. Porém, o governo inglês alinha seu discurso com a comunidade internacional contra 

os excessos de Israel. Além disso, é a favor e da continuidade das negociações bilaterais e do 

diálogo diplomático para resolução do conflito com os palestinos. 

 

EUROPA ORIENTAL 

 

Bósnia e Herzegovina 

 

Em consonância com a União Europeia, o governo da Bósnia e Herzegovina considera 

a questão Israel-Palestina de suma importância. A nação condena fortemente as ações de Israel 

quanto à expansão dos assentamentos. Além disso, a Bósnia acredita que negociações entre 

israelenses e palestinos devem ser retomadas imediatamente. 

 

Bulgária e Hungria 

 

Um terrorista palestino foi encontrado e executado na embaixada palestina na Bulgária, 

em 26 de fevereiro de 2016. Após isso, Israel teve uma leve aproximação com o governo 

búlgaro, ao mesmo tempo que ocorre um distanciamento do governo palestino, reconhecido 

pela Bulgária. A Hungria, juntamente a Israel, é membro da União para o Mediterrâneo, o que 

facilita suas relações, que já eram relativamente próximas. 

 

Polônia 

 

Está trabalhando, por meio da União Europeia, em medidas para a resolução da questão 

entre israelenses e palestinos. No entanto, o país acredita que qualquer ação tomada não deve 

ameaçar a segurança de Israel. O governo polonês ressalta, contudo, que mantém relações 

estáveis com árabes, em especial com palestinos e que a comunidade internacional deve dedicar 

esforços na retomada das negociações. 

 

 

República Tcheca 



 

 

É um antigo aliado de Israel, já considerado pelo atual primeiro-ministro do país como 

o maior aliado israelense na Europa. O voto tcheco quanto à admissão da Palestina na UNESCO 

foi contrário, pois o país acredita que exemplos de ações unilaterais só atrasam o processo de 

paz. O governo tcheco acredita que a solução para o conflito consiste no estabelecimento de um 

Estado Palestino, porém deve ser uma ação negociada e aprovada tanto por palestinos como por 

israelenses. 

 

Rússia 

 

A Federação Russa tem desenvolvido importante papel na disputa, mantendo diálogo 

com os grupos Hamas e Hezbollah, na tentativa de pacificar as relações com Israel e procurar 

uma solução não-violenta. Dentro da ONU, o país suporta a admissão palestina, e condena as 

ações violentas de Israel, encorajando os dois países a expandir as negociações diretas. 

 

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 

 

Autoridade Nacional da Palestina (Observador) 

 

A representação do Estado Palestino não-reconhecido pela ONU, como membro 

observador, é dada pela Autoridade Nacional Palestina, reconhecida como soberana no 

território palestino pelo Acordo de Oslo, assinado por Israel e mediado pelos Estados Unidos 

da América. Mesmo com o fracasso do caráter pacífico do acordo, a ANP continua sendo a 

autoridade representativa da Palestina nas Nações Unidas. 


