Nota à Imprensa
Reunião dos Diretores Gerais do G-4 em 11 de fevereiro e Seminário sobre Reforma do
CSNU em 12 de fevereiro em Nova Délhi
12 de fevereiro de 2014

1. Os Diretores Gerais (DGs) sobre temas das Nações Unidas do G-4 (Brasil, Alemanha, Índia
e Japão) reuniram-se, em Nova Délhi, em 11 de fevereiro de 2014, para trocar impressões
sobre a reforma do Conselho de Segurança. A última reunião do grupo aconteceu em Nova
York, à margem da 68ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 26 de setembro
de 2013.

2. Recorda-se que na última Reunião Ministerial do G-4, em 26 de setembro de 2013 em Nova
York, foi ressaltada a necessidade de intensificar esforços para transformar, até 2015, os
compromissos assumidos no Documento Final da Cúpula Mundial de 2005 em resultados
concretos. Em seguimento, os DGs do G-4 discutiram a atual situação das negociações
intergovernamentais em Nova York sobre a reforma do CSNU, bem como os próximos
passos para que seja dado início urgente a negociações baseadas em texto. Sublinharam o
amplo apoio que existe entre os Estados-membros da ONU à expansão do CSNU em ambas
as categorias de assentos, permanente e não permanente, para que o órgão possa melhor
refletir a realidade geopolítica do século XXI, assim como a necessidade de tornar o
Conselho mais representativo, eficiente e transparente. Salientaram que apenas por meio
dessas reformas o CSNU poderá melhorar sua eficácia e credibilidade, e a legitimidade de
suas decisões. Os países do G-4 reiteraram seus compromissos como aspirantes a novos
assentos permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e seus apoios às suas
respectivas candidaturas. Reafirmaram também sua visão da importância de que países em
desenvolvimento, em particular da África, estejam representados nas categorias de membros
permanentes e não permanentes em um Conselho ampliado.

3. Os DGs do G-4 também se reuniram com o Ministro das Relações Exteriores da Índia em 12
de fevereiro de 2014 e relataram o progresso de suas discussões e o caminho a ser seguido
pelo grupo.

4. Paralelamente – em seguimento a diretriz dos Chanceleres do G-4 sobre a necessidade de
maior envolvimento da sociedade civil, da mídia e da academia nas discussões sobre a
reforma do Conselho de Segurança – realizou-se, em 12 de fevereiro de 2014, o seminário
"Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas: Perspectivas e Prospectos",
organizado pelo Instituto de Estudos e Análise de Defesa (IDSA) e pelo Ministério das
Relações Exteriores da Índia.

5. Em seu discurso de abertura no seminário, a Secretária das Relações Exteriores da Índia,
Sujatha Singh, ressaltou a necessidade de reformar o Conselho de Segurança para atualizar
sua arcaica composição, adequando-a ao significativo aumento do número de Estadosmembros da ONU. O seminário também contou com ativa participação de importantes
acadêmicos, jornalistas e vários membros do corpo diplomático residente em Nova Délhi.

6. O Japão ofereceu-se para sediar a próxima reunião de DGs do G-4 em Tóquio, ocasião em
que os DGs darão continuidade a suas discussões tendo em vista a Cúpula de 2015.
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