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     A República Islâmica do Afeganistão, que possui como capital Cabul, possui uma localização
estratégica, ligando o Oriente Médio, a Índia e o restante da Ásia Central. O país é um dos mais
pobres do mundo e viveu diversas invasões e ocupações em seu território, ficando sob domínio
de civilizações persas, árabes e mongóis, por exemplo. Após mais de 200 anos governados por
uma dinastia, e parte deste período como um protetorado inglês, a república foi proclamada em
1973, após um golpe militar, sendo então instaurado um governo de moldes comunistas. Pouco
tempo depois, em 1979, o território afegão foi ocupado pelos soviéticos, o que acirrou conflitos
internos da população com o governo e acabou gerando uma guerra civil no país. Durante o
conflito, nações como Estados Unidos, Paquistão e Irã apoiaram guerrilheiros islâmicos que
resistiram às forças soviéticas, que acabaram por se retirar no final da década de 80. No início da
década de 90 os conflitos não diminuíram e o país presenciou uma crescente ocupação de vários
grupos guerrilheiros que começaram a conquistar mais espaço no país, como os Talibãs.

Panorama histórico dos Direitos Humanos 

     Devido aos intensos e longos conflitos no território afegão os Direitos Humanos tiveram pouco
espaço dentro do país. No conflito que se estendeu pela década de 80 os números estimados são
de cerca de 1 milhão de civis mortos - grande parte em consequência de bombardeios aéreos,
dezenas de milhares ficaram desaparecidos, e os refugiados passaram de 5 milhões. Durante os
conflitos também eram cometidos execuções de prisioneiros de guerra e ataques a civis, além de
uma grande destruição material em vista dos bombardeios e embates entre os guerrilheiros e os
soldados soviéticos, que deixaram milhares de desabrigados e destruíram ou prejudicaram
produções de agricultura e pecuária que eram importantes para a economia do país.
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   Com milhares de refugiados pelo mundo e uma complexa situação dentro do país, o Afeganistão
se mostrava a favor da criação do Alto Comissário, mas não da forma que a maioria dos países
ocidentais citava. Defendendo a importância de levar em consideração a história e as culturas de
cada nação, o país busca colaborar para a criação de um posto que seja inclusivo em relação às
diversas culturas e respeite os diferentes contextos ao determinar os direitos básicos dos seres
humanos. Assim, os principais argumentos deste país na conferência são a favor de criar o
ACNUDH, mas sempre relembrando na discussão que os países possuem diferentes contextos
históricos, econômicos e ideológicos que devem ser considerados no debate.


