
 

 

 

O QUE É CARTAGENA +30 

É um amplo processo consultivo entre governos e a 
sociedade civil dos países da América Latina e do Caribe, 
com o objetivo de analisar os desafios contemporâneos 
na região para a proteção de refugiados, deslocados 
internos e apátridas, encontrado respostas pragmáticas.  

Este processo é uma referência à Declaração de Cartagena 
sobre Refugiados (de 1984), uma vez que este ano marca 
seu 30º aniversário. Durante as últimas três décadas, a 
solidariedade e a cooperação regional – da qual a 
Declaração de Cartagena é um exemplo – têm provado 
serem altamente efetivas na resposta às novas e 
prolongadas situação de deslocamento forçado nas 
Américas.  

Em 2004, por ocasião do 20º aniversário da Declaração de 
Cartagena, 20 governos da América Latina e do Caribe 
adotaram a “Declaração e Plano de Ação do México”. Nos 
últimos 10 anos, a Declaração e o Plano têm servido como 
um marco estratégico comum para governos, ACNUR, 
sociedade civil e comunidade internacional. 

O Governo do Brasil, que abrigará o encontro final do 
processo de Cartagena +30 no próximo mês de dezembro, 
o ACNUR e o Conselho Norueguês de Refugiados (NRC), 
que facilita a participação da sociedade civil, convidam 
todos os países da América Latina e do Caribe a adotarem 
uma vez mais a abordagem pragmática e flexível de 
Cartagena para enfrentar os desafios da próxima década 
por meio de um novo Plano de Ação e Declaração no final 
deste ano, em Brasília. 

Cartagena +30 é ainda uma oportunidade para ressaltar a 
importância de instrumentos regionais e sua contribuição 
ao sistema universal de refúgio, como também reafirmar 
a centralidade da Convenção de 1951 sobre o Estatuto 
dos Refugiados e do seu Protocolo (de 1967), e a 
importância da Convenção de 1954 sobre o Estatuto das 
Pessoas Apátridas e a Convenção de 1961 sobre a 
Redução da Apatridia. 

CONTEXTO 

A Declaração de Cartagena é um instrumento regional não 
vinculante, desenvolvido na cidade de Cartagena das 
Índias (Colômbia), em novembro de 1984, por um grupo 
de especialistas governamentais de Belize, Colômbia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá e Venezuela. O documento tinha 
como foco a proteção e os desafios humanitários 
enfrentados por refugiados na América Central, nos anos 
1980s.  

A importância da Declaração de Cartagena como uma 
ferramenta regional de proteção tem sido repetidamente 
confirmada pelas Nações Unidas e pela Organização dos 
Estados Americanos. 

A Declaração de Cartagena tem como base a prática 
generosa de conceder refúgio nas Américas e ressalta 
importantes princípios da lei internacional de refúgio. 
Enquanto a Declaração de Cartagena estabelece uma série 
de princípios para o tratamento humano e as soluções 
duradoras para as pessoas em necessidade de proteção 
internacional, ela é mais bem conhecida por expandir a 
definição de refugiado estabelecida na Convenção de 
1951. A Declaração já foi adotada pela legislação nacional 
de 14 países. 

A Declaração de Cartagena tem sido celebrada como uma 
abordagem flexível, pragmática e inovadora para 
responder às situações de refúgio e outras crises 
humanitárias – também chamada de “O Espírito de 
Cartagena”. 
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“A América Latina deve levantar sua voz como um modelo para outras partes do mundo”. O Alto Comissário das Nações 
Unidas para Refugiados, António Guterres, encorajou a América Latina a desempenhar um papel exemplar e de vanguarda na 
proteção de refugiados, tornando-se um defensor do tema ainda mais forte nos fóruns internacionais. A Embaixadora 
Emérita do México, Rosário Green, aceitou o desafio e encorajou os países “a trabalharem juntos dentro do processo 
Cartagena+30 para elevar a forte tradição da América Latina, consolidando e promovendo boas práticas para a proteção de 
refugiados”. 

O Embaixador do Panamá, atualmente chefe do Grupo de Países Latino Americanos e Caribenhos em Genebra (GRULAC), 
abriu a reunião em Genebra e apresentou os três principais especialistas de Cartagena+30: Sra. Rosário Green (México), 
Embaixadora Emérita; Sr. Antônio Cançado Trindade (Brasil), Juiz da Corte Internacional de Justiça; e Sr. Diego García Sayán 
(Peru), Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Embaixador ressaltou a importância incalculável do debate em 
torno das comemorações do 30º aniversário da Declaração de Cartagena como uma ocasião para consolidar a paz na região, 
assim como fez a Declaração na América Central, durante os anos 80. Com essas palavras de abertura, o Embaixador lançou o 
processo Cartagena +30, passando a palavra para o Alto Comissário. 

O Alto Comissário ressaltou a importância fundamental da Declaração de Cartagena (1984) para o desenvolvimento do 
sistema de refúgio na região. Após elogiar a legislação exemplar sobre refugiados nos países da América Latina, ele enfatizou 
a generosa tradição de proteger que caracteriza os marcos legais e as políticas em toda a região. O Alto Comissário também 
enfatizou a prática fraternal de receber refugiados, que está profundamente vinculada a valores sociais comuns e a um firme 
compromisso com os direitos humanos. 

O Alto Comissário destacou a importância histórica do momento que vivemos. “Um número significante dos movimentos que 
testemunhamos hoje pode ser considerado como situações novas que abriram novas lacunas de proteção. Alguns países da 
América Latina têm reconhecido desafios específicos relacionados às mudanças climáticas e têm desempenhado um papel 
importante na chamada Iniciativa Nansen. Há também novas situações afetando diferentes partes do mundo”. Ele ainda se 
referiu ao fato de que novos padrões de deslocamento podem levar a crises humanitárias, como o aumento de incidentes 
marítimos seguidos de mortes, o que torna a proteção no mar uma prioridade global. Assim, há uma combinação de novos e 
importantes desafios que o processo Cartagena +30 deve considerar. Uma visão mais ampla e generosa deve guiar o debate 
dentro deste processo. 

Em conclusão, o Alto Comissário agradeceu ao Governo do Brasil por sua hospitalidade em receber o evento ministerial de 
conclusão do processo Cartagena +30, em dezembro de 2014, e reafirmou o compromisso do ACNUR em trabalhar para fazer 
marcar este acontecimento como uma ocasião histórica. 

 



 

 

 

 

 

 

O CAMINHO A SEGUIR 

Espera-se que a nova Declaração e o Plano de Ação a 

serem adotados em Brasília, no próximo mês de 

dezembro, respondam aos novos desafios da proteção 

internacional de refugiados e apátridas na América Latina 

e Caribe durante os próximos dez anos. 

A Declaração e o Plano de Ação devem conter objetivos e 

metas realistas e exequíveis, com um impacto positivo 

sobre a vida dos refugiados, deslocados internos e 

apátridas. Sobretudo, devem contar com o compromisso 

dos governos da América Latina e do Caribe, que serão 

responsáveis por implementar o Plano de Ação de 

Brasília com o apoio da comunidade internacional. 

Espera-se que um mecanismo para monitorar esta 

implementação seja estabelecido a níveis nacional e 

regional. O Plano de Ação deve, portanto, ser desenhado 

de forma que permita ter seu impacto mensurado, com 

objetivos de curto, médio e longo prazos para os 

próximos 10 anos. 

O ACNUR tem grandes expectativas que a futura 

Declaração e o Plano de Ação de Brasília sejam 

endossados por um número ainda maior de países que 

seus antecessores (a Declaração e o Plano de Ação do 

México), reafirmando o compromisso dos países latino-

americanos e caribenhos com altos padrões de proteção 

para refugiados, apátridas e pessoas deslocadas. 

AGENDA PROVISÓRIA DE CARTAGENA +30 

18-19 de março: encontro sub-regional do 

MERCOSUL, em Buenos Aires (Argentina). 

Participantes: Governos dos países membros e 

associados ao MERCOSUL, sociedade civil, países 

observadores e organismos internacionais e regionais. 

Fim de maio: encontro sub-regional ANDINO, no 

Equador. Participantes: Governos e representantes da 

sociedade civil da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela, além de delegações da Argentina, 

Brasil e México, países observadores e organismos 

internacionais e regionais. 

Meados de julho: encontro regional da AMÉRICA 

CENTRAL em Manágua (Nicarágua), sob os auspícios 

da SICA. Participantes: Governos e representantes da 

sociedade civil de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 

México e Brasil, além de países observadores e 

organismos internacionais e regionais. 

Final de julho (a confirmar): encontro sub-regional 

do CARIBE, em Trinidad e Tobago, sob os auspícios 

do CARICOM. Participantes: Governos e sociedade 

civil dos países caribenhos, países observadores e 

organismos internacionais e regionais. 

Outubro – Novembro: Processo de consultas liderado 

pelo GRULAC, em Genebra, para se chegar a um 

consenso em torno de uma versão da Declaração e 

Plano de Ação. 

1º e 02 de dezembro: evento final Ministerial em 

Brasília, Brasil. Adoção da nova Declaração e do novo 

Plano de Ação.  



 

 

 

 

DECLARAÇÕES ADOTADAS DENTRO DO PROCESSO 
DE CARTAGENA NOS ÚLTIMOS 30 ANOS 

 
 1994: Declaração de San José sobre Refugiados e 

Deslocados Internos, que reiterou a importância da 
Declaração de Cartagena como uma ferramenta de 
proteção e se referiu à necessidade de abordar a grave 
situação dos refugiados internos na região. 

 2004: Declaração e Plano de Ação do México, adotados 
por 20 países para fortalecer a proteção internacional dos 
refugiados na América Latina, e que introduziram pela 
primeira vez os inovadores “programas de solidariedade” 
na região. 

 2010: 18 países adotaram a Declaração de Brasília sobre a 
Proteção de Refugiados e Apátridas nas Américas. A 
Declaração recomendou a implementação do Plano de 
Ação do México como um marco regional para responder a 
novos desafios de proteção na região, como apatridia e a 
proteção no contexto dos fluxos migratórios mistos. 

 2012: Durante a primeira reunião dos Comitês Nacionais de 
Refúgio dos Estados Membros e Associados do MERCOSUR, 
os países participantes apoiaram a organização de um 
evento para celebrar o 30º aniversário da Declaração de 
Cartagena, “com o objetivo de adotar uma nova Declaração 
e Plano de Ação para abordar os novos desafios da 
proteção internacional de refugiados na América Latina e 
no Caribe, durante a próxima década”. 

Para mais informações, visite 
http://www.acnur.org/cartagena30/pt-br/ 

Incorporação da Declaração de Cartagena em legislações nacionais 

Países signatários da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo (de 1967) 
 Adoção de legislações nacionais sobre refugiados 
 Mecanismos nacionais para a Determinação da Condição de Refugiado 

Países signatários da Convenção de 1954 sobre o Estatuto das Pessoas Apátridas 
Países signatários da Convenção de 1961 sobre a Redução da Apatridia 


