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Sessão Extraordinária

Proposta de Resolução para o tópico 2 da agenda da Conferência de Londres
sobre a Líbia 

A CLL,

Reafirmando os princípios da Carta das Nações Unidas de 1945,

Enfatizando a importância do regime internacional de Direitos Humanos, especialmente para
população em guerra civil,

Reconhecendo o profundo interesse da comunidade internacional na resolução dos problemas
líbios,

Intentando  reconhecer  os  problemas  relacionados  aos  fluxos  migratórios  gerados  pelos
conflitos líbios,
                Reconhecendo que todos aqueles que se sentem reprimidos pelo governo ou pelos grupos
rebeldes se enquadram na situação de refugiado.

Rogando pela assistência legal de refugiados,

Sugere que:

1. O  Alto  Comissariado  das  Nações  Unidas  agilize  vigorosamente  processos  burocráticos  no
sentido de prover assistência e asilo legal aos imigrantes líbios.
1.1. Solicita o estabelecimento de equipes de emergência nas divisas da Líbia com Tunísia e

Egito para ajudar autoridades legais e ONGs presentes no local convidando-as a lidar com
a catástrofe humanitária.

1.2. Sugere  também  que  Estados  financiem  trabalhos  do  ACNUR  para  concessão  de
regresso aos imigrantes líbios que desejarem voltar a seu território de origem.

2. Seja incentivado o direcionamento dos fluxos migratórios aos países pan-árabes membros da
Liga dos Estados Árabes e da Organização da Conferencia Islâmica evitando um possível choque
cultural. 

3. A Liga Árabe e a OCI realize uma reunião para tratar conjuntamente a questão dos refugiados.

4. Os Estados receptores dos imigrantes líbios obtenham financiamento e subsídio por países que
desejarem realizá-lo, através da ACNUR.



4.1. Recomenda  à  ACNUR  que  inclua  a  Liga  Árabe  e  a  União  Europeia  no  controle  dessas
ajudas, no que diz respeito a:
4.1.1.Fiscalização do destino do capital.

4.1.2.Utilização dos símbolos nacionais se atentando para o fato de que estes podem gerar
o descontentamento da população líbia.

4.2. Incentiva a criação de postos de trabalho nos países receptores de refugiados, por meio de
investimento financeiro internacional.

4.3. Solicita que a partir da FOCAC e outros fóruns de cooperação internacional, a ajuda seja
feita de forma cada vez mais vigorosa.

5. Sejam instalados postos do  Human Rights Watch em territórios próximos a focos migratórios
no intuito de identificar e diminuir a incidência de xenofobia.
5.1. Ao mesmo tempo, enfatiza a necessidade de uma avaliação dos países europeus quanto

aos índices de xenofobia presentes em seu território, para que os refugiados possam ser
direcionados (caso necessário) para países com populações neutras.

5.2. Incentiva a implementação de políticas públicas e campanhas de conscientização contra a
xenofobia.

Signatários: República Árabe do Egito, Federação Russa, República da Bulgária, República Islâmica
da  Argélia,  Liga  Árabe,  Organização  da  Conferência  Islâmica,  Índia,  Malta,  Turquia,  Marrocos,
Tunísia, Arábia Saudita, Iêmen, Líbano, Estônia, Bélgica, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte, Canadá, Dinamarca.


