
 

 

 

 

COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO DE 

CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS 

Durante os últimos trinta anos, a solidariedade e cooperação 

regional – das quais a Declaração de Cartagena sobre 

Refugiados é um exemplo – têm sido efetivas tanto no 

tratamento de situações novas quanto antigas de deslocamento 

forçado nas Américas. No ano de 2004, no âmbito do vigésimo 

aniversário do documento, vinte governos na América Latina 

adotaram a Declaração e o Plano de Ação do México para 

fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América 

Latina. Nos últimos dez anos, estes dois documentos têm sido o 

marco estratégico comum para os governos da região, para o 

ACNUR, sociedade civil e comunidade internacional. 

A pedido do ACNUR, o Brasil aceitou ser anfitrião do evento 

ministerial que encerrará o processo comemorativo dos 30 anos 

da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, a ser realizado 

nos dias 2 e 3 de dezembro de 2014, em Brasília. O governo do 

Brasil, junto ao ACNUR e ao Conselho Norueguês para 

Refugiados (NRC, em inglês), convidou os governos e a 

sociedade civil latino-americanos a utilizar a Declaração de 

Cartagena – considerada um marco inovador e flexível - para 

responder aos desafios da próxima década. Assim, avançar de 

forma estratégica o trabalho em favor das pessoas que 

necessitam de proteção internacional no continente, como 

solicitantes de refúgio, refugiados, deslocados internos e 

apátridas. Com o objetivo de consolidar este novo compromisso 

foram realizadas quatro consultas sub-regionais.  

Desta forma, o processo de “Cartagena+30” tem sido uma 

oportunidade de reiterar o compromisso da região com a 

proteção internacional, destacar a importância dos 

instrumentos sub-regionais e sua contribuição ao regime de 

proteção universal, além de reafirmar o caráter central da 

Convenção sobre o Estatuto do Refugiado de 1951 no sistema 

de proteção interamericano. 
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O PROCESSO CARTAGENA+30 

 “Cartagena +30” tem funcionado como plataforma de 

diálogo para que os governos e o ACNUR, em conjunto com 

a sociedade civil e outros organismos internacionais, reflitam 

sobre os processos realizados, os desafios de proteção que o 

continente enfrenta, assim como os vazios que podem existir 

no regime contemporâneo de proteção internacional e como 

abordá-los de forma pragmática, flexível e inovadora. 

Durante as quatro consultas sub-regionais as discussões 

centraram-se nos seguintes temas: 1) a qualidade dos 

sistemas de proteção; a complexidade dos movimentos 

migratórios mistos e a necessária identificação das pessoas 

que requerem proteção; 2) a proteção de deslocados pelo 

crime organizado transnacional; as preocupações da 

segurança nacional dos Estados e suas obrigações 

humanitárias e direitos humanos; 3) as iniciativas inovadoras 

para soluções integrais, inclusive a utilização de soluções 

migratórias como os programas de mobilidade laboral, a 

apatridia, o deslocamento causado por desastres naturais, e 

o fortalecimento da cooperação regional e internacional 

dentro dos mecanismos de integração regional como a 

CELAC, MERCOSUL, CARICOM, SICA e Pacto Andino para 

favorecer um marco de solidariedade. 

As conclusões e recomendações das consultas tornaram-se 

as referências essenciais do esboço da Declaração e do Plano 

de Ação do Brasil, a fim de garantir sua adoção por 

unanimidade ou aprovação no Evento Ministerial em 

Brasília. 

 

 

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

http://www.acnur.org/cartagena30/pt-br/


   

 

  

 

  

 

MERCOSUL. 18-19 de março, Buenos Aires 

A reunião sub-regional do MERCOSUL contou com a participação 

de governos e representantes da sociedade civil dos países 

membros e associados ao bloco: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. O 

encontro teve ainda as participações da Costa Rica, como 

presidente pro tempore da CELAC, e México, como anfitrião do 

processo comemorativo do 20º aniversário da Declaração, ambos 

na posição de países observadores. Os governos dos Estados 

Unidos, Noruega e Suécia, assim como a União Europeia, 

estiveram representados por suas embaixadas, também 

enquanto observadores. Participaram os seguintes organismos 

internacionais: Organização Internacional para as Migrações 

(OIM), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Estiveram presentes também o 

Conselho Norueguês para Refugiados (NRC, em inglês) e 

representantes das organizações da sociedade civil da região sul-

americana. 

A primeira consulta sub-regional confirmou o compromisso de 

todos os países da região com a proteção internacional, os 

princípios universais e regionais de direitos humanos e do direito 

internacional dos refugiados, e a vontade inequívoca de 

promover os mais altos padrões internacionais. Na reunião 

prevaleceu o espírito de cooperação e pragmatismo, com 

destaque para a importância de responder aos novos desafios de 

acordo com os princípios do MERCOSUL e utilizando o bloco 

como espaço para encontrar soluções viáveis e eficazes. 

Os participantes adotaram um documento de conclusões e 

recomendações muito valiosas, entre elas: 

 Consolidar as reuniões de presidentes dos CONAREs como 

espaço de discussão de políticas e intercâmbio e boas práticas;  

 Fortalecer os sistemas nacionais de determinação da condição 

de refugiado através da aplicação dos mais altos padrões  

 

 

processuais assim como a implementação de medidas que 

melhorem a qualidade da gestão; 

 Considerar a adoção pelos países do “Protocolo para a 

proteção, assistência e a busca de soluções duradouras para 

crianças não acompanhadas ou separadas de suas famílias em 

busca de refúgio”, vigente na Argentina; 

 Assegurar a implementação efetiva dos Protocolos de Palermo 

para prevenir, reprimir e solucionar o tráfico de migrantes; 

 Avaliar e consolidar os programas Cidades Solidárias, Fronteiras 

Solidárias e Reassentamento Solidário com o objetivo de definir 

ações para integrá-los a um futuro Plano de Ação. 

 Adotar políticas públicas que promovam a integração local dos 

refugiados mediante o acesso efetivo a direitos econômicos, 

sociais e culturais, e elaborar planos nacionais de integração.  

 Promover o desenvolvimento de soluções alternativas, como 

programa de mobilidade laboral para refugiados, utilizando os 

processos regionais e, neste contexto, aceitar a 

extraterritorialidade da condição de refugiado e os efeitos da 

não-devolução. 

 Promover a erradicação da apatridia de acordo com a meta 

global do ACNUR e incentivar que os Estados adiram ou 

ratifiquem as convenções internacionais, estabelecendo assim 

procedimentos para determinar a condição de apátrida 

REGIÃO ANDINA. 9-10 junho, Quito  

A reunião sub-regional ANDINA contou com a participação do 

Estado Plurinacional da Bolívia, da Colômbia, Equador, Peru e 

República Bolivariana da Venezuela, além dos Estados da 

Argentina, Brasil, Chile, Nicarágua, Uruguai e México. A Costa Rica 

participou na qualidade de presidente pro tempore da CELAC. 

Estiveram presentes como observadores: Canadá, Suécia, e União 

Europeia, assim como os organismos internacionais ACNUDH, 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, em inglês), Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, PNUD e UNICEF. 

Participaram ainda o NRC, representantes das organizações da 

sociedade civil da região andina, representantes das mulheres e 

dos jovens refugiados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Um dos eixos temáticos discutidos e aprofundados na consulta 

sub-regional andina foi a busca por soluções duradouras. 

O encontro foi aberto pelo chanceler equatoriano Sr. Ricardo 

Patiño, a diretora do Escritório do ACNUR para as Américas, Sra. 

Marta Juárez e o vice-ministro de Relações Exteriores da 

Colômbia, Sr. Carlos Arturo Morales, e foi presidido pela vice-

ministra de Mobilidade Humana, Sra. María Landázuri. Na 

abertura do evento, o chanceler do Equador declarou: “Hoje, 

em nosso continente, construímos com esperança e esforço 

uma verdadeira integração regional, firmemente fundada na 

democracia como método de congregar a cidadania. Apesar das 

conquistas alcançadas desde o nascimento da Declaração de 

Cartagena, tanto em âmbito nacional como por esforços 

coordenados entre países e organismos da região, seguiremos 

tendo a obrigação de fortalecer a proteção de refugiados e 

deslocados internos para que se adotem de soluções 

duradouras justas que preservem sua vontade, dignidade e 

segurança”. 

O vice-ministro de Relações Exteriores da Colômbia, Sr. Carlos 

Arturo Morales, também ressaltou a importância da cooperação 

internacional e a solidariedade para a proteção internacional 

dos refugiados. Ele agradeceu o apoio dado pelos países da 

região aos refugiados colombianos, especialmente o governo do 

Equador pela inclusão de seus cidadãos no país. Também 

afirmou que o governo colombiano tem avançado na 

implementação de um plano de repatriação voluntária para a 

população refugiada. 

 

O representante do governo brasileiro, Sr. Virginius Franca, 

manifestou o interesse de seu país em compartilhar boas 

práticas na proteção de refugiados e apátridas, reassentamento 

solidário e  sistema nacional de proteção. Ressaltou que a partir 

do vigésimo aniversário da Declaração de Cartagena foi possível 

construir respostas com base na solidariedade regional. Disse 

também que Cartagena+30 é uma oportunidade para consolidar 

o que tem sido feito e trabalhar pela erradicação da apatridia 

em um futuro próximo. 

Os Estados apontaram a necessidade de aprofundar os pontos 

relevantes para facilitar a mobilidade laboral dos refugiados, por 

exemplo, no âmbito do MERCOSUL e da Comunidade Andina de 

Nações. 

 

Neste contexto, destacou-se o crescente fenômeno de migração 

sul-sul e inter-regional, que possui componentes de migração 

fronteiriça, laboral e de pessoas refugiadas e deslocadas. 

Os Estados destacaram o significativo avanço dos marcos legais 

regionais que crescentemente permeiam as leis migratórias e de 

refúgio, levando a uma mudança de paradigma. Assim, 

apontou-se para o que na região se começa a chamar de “o 

direito de migrar”. Observa-se que, em âmbito regional, a 

nacionalidade do individuo – e não sua situação pessoal - é 

determinante quando se opta pela residência fora do país de 

origem. 

AMÉRICA CENTRAL. 10-11 julho, Manágua 

A reunião sub-regional da AMÉRICA CENTRAL, patrocinada pelo 

SICA, contou com a participação dos governos de Belize, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e 

Panamá, assim como os governos do Brasil, Cuba, Espanha, 

Estados Unidos e a União Europeia, na condição de 

observadores. Também, participaram as seguintes organizações 

internacionais: Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA), Escritório das Nações Unidas para Coordenação de 

Assuntos Humanitários (OCHA, em inglês), Programa Mundial 

de Alimentos (PMA), PNUD, UNICEF, OIM, Sistema de 

Integração Centro-americano (SICA), Departamento de Ajuda 

Humanitária e Proteção Civil da União Europeia (ECHO, em 

inglês), ICRC, Federação Internacional das Sociedades da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, em inglês), Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, Corte Centro-americana 

de Justiça e a Secretaria Técnica da Conferência Regional sobre 

Migração. Participaram também os Procuradores de Direitos 

Humanos de El Salvador, Guatemala e Nicarágua e o 

Comissariado Nacional dos Direitos Humanos de Honduras, o 

NRC e representantes de organizações da sociedade civil da 

região, incluindo a Academia. O evento foi aberto pelo vice-

ministro de Relações Exteriores da Nicarágua, Sr. Orlando 

Gómez, a Alta Comissária Assistente para Operações do ACNUR, 

Sra. Janet Lim, e o Diretor Executivo do SICA, Sr. Werner Vargas. 

Em suas falas de abertura eles fizeram referência à importante 

contribuição da região para o desenvolvimento do direito 

internacional dos refugiados. Abordaram ainda os novos 

desafios que a região enfrenta, destacando o deslocamento 

forçado pela violência dos grupos de crime organizado 

transnacional, que provoca o deslocamento forçado de milhares 

de homens, mulheres e menores desacompanhados. 

Reforçou-se a vontade e necessidade de fortalecer a 

cooperação regional e o trabalho próximo entre todos os 

governos, SICA, ACNUR, outros organismos e a sociedade civil. A 

consulta resultou nas recomendações abaixo: 

 Destacar que o deslocamento causado pelo crime organizado 

na América Central é um problema complexo que deve ser 

abordado pelo enfoque dos direitos humanos, 

responsabilidade compartilhada e solidariedade. Isto 

independentemente de as pessoas deslocarem-se dentro de 

seus países ou de atravessarem fronteiras internacionais. 



 

 

 

 

A reunião sub-regional foi inaugurada pela Sua Excelência, o Sr. 

Franz Manderson, vice-governador das Ilhas Cayman, que 

lembrou o apoio técnico recebido do ACNUR em 1994. Ele 

encorajou os participantes a propor recomendações inovadoras. 

O Sr. Alden McLaughlin, primeiro ministro das Ilhas Cayman, 

recordou aos participantes sobre a importância de chegar a um 

equilíbrio entre as questões de migração, preocupações 

nacionais de segurança e proteção dos solicitantes de refúgio, 

refugiados e apátridas. 

Os Estados reafirmaram a necessidade de identificar os 

refugiados e outras pessoas com necessidade de proteção entre 

os fluxos mistos de migração irregular. Para isto, destacaram a 

importância de mecanismos de ingresso sensíveis à proteção, 

além de procedimentos específicos. 

Os delegados ressaltaram a importância de uma cooperação 

mais estreita entre os países da sub-região para gerir com 

eficácia os movimentos migratórios mistos. Como parte de um 

mecanismo de distribuição da responsabilidade regional, os 

delegados recomendaram o desenvolvimento de um processo 

de consulta regional em matéria de migração entre os países do 

Caribe. 

Dada a trágica perda de vidas no mar, também foi debatida a 

importância de realizar campanhas de sensibilização sobre os 

riscos da migração irregular. Foi ainda recomendado que o 

enfoque do Caribe sobre a migração mista esteja plenamente 

incorporada ao novo plano. 

Verificou-se que o enfoque gradual adotado em Trinidad e 

Tobago era exemplo de boa prática regional para ajudar a 

desenvolver os sistemas de refúgio em outros países e 

territórios, levando em consideração as características e 

realidades de outros Estados do Caribe. 

Os Estados discutiram o benefício de estabelecer um 

mecanismo de transferência central onde os refugiados que 

necessitam de reassentamento possam ser entrevistados e 

tenham seus pedidos processados. Este mecanismo permitiria 

superar os obstáculos relacionados à dispersão em toda a 

região, acelerar o acesso ao reassentamento como solução 

duradoura e contribuir para a diversificação dos países de 

reassentamento. 

 Promover um fórum regional permanente de comissões de 

refugiados para o intercâmbio de boas práticas no âmbito do 

SICA, além de buscar sua vinculação à Conferência Regional 

sobre Migração (CRM), a Corte Centro-americana de Justiça e 

outros fóruns similares em outras regiões da América Latina.  

 Responder à crise humanitária de crianças e adolescentes 

não acompanhados tendo em vista a experiência 

compartilhada pela Guatemala. O país promoveu melhorias 

na detecção e avaliação preliminares na fronteira entre 

Estados Unidos e México, o fortalecimento da capacitação de 

funcionários para identificar as necessidades de proteção, 

assim como a implementação de alternativas comunitárias à 

detenção administrativa. Todos os procedimentos priorizam 

o interesse da criança. 

 Fortalecer os procedimentos para a determinação da 

condição de refugiado levando em conta as necessidades 

específicas de proteção e que respeitem as normas do devido 

processo. 

 

 

CARIBE. 10-11 de setembro, Grande Cayman 

A reunião sub-regional CARIBE em Grande Cayman, nas Ilhas 

Cayman, contou com a participação de Bahamas, Belize, Ilhas 

Cayman, Cuba, Curaçao, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, Suriname, 

Trinidad e Tobago, assim como as Ilhas Turcas e Caicos. O Brasil, 

União Europeia, México, Reino Unido e os Estados Unidos 

estiveram presentes como observadores, assim como 

representantes da Organização Marítima Internacional (OMI), 

OIM, NRC, as organizações da sociedade civil da região e a 

Academia.  

 


