
26 de fevereiro de 2009 

Versão revisada do texto revisto tecnicamente (A/CONE.211/PC/WG/CRP.2)
apresentado pelo Presidente-Relator do grupo de trabalho multi-departamental ilimitado 

orientado a continuar e finalizar o processo de negociações e redigir o documento resultante  1  

Nota da Secretaria:
Este  é  o  texto  conforme  se  encontra  mediante  a  conclusão  da  primeira  leitura  pelo  grupo  de 
trabalho.  As disposições  realçadas  foram adotadas  ad referendum;  as  disposições  não realçadas 
permanecem para serem negociadas. O texto em negrito entre parênteses reflete as propostas dos 
Estados Membros. Quaisquer propostas feitas ao texto durante as consultas informais, inclusive os 
parágrafos que foram adotados ad referendum, devem ainda ser endossados em uma reunião formal 
da ISWG.

SEÇÃO 1:

1 Refletindo a situação das negociações às 13:15 horas de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009.



Revisão do andamento e avaliação da implementação da Declaração de Durban e Programa 
de Ação por todos os participantes interessados em nível nacional, regional e internacional, 

inclusive avaliação de manifestações contemporâneas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância associada.

A. Fontes, causas, formas e manifestações contemporâneas de racismo, discriminação racial,   
xenofobia e intolerância associada

(Disposições gerais sobre DPAA, direitos humanos, dignidade humana, diversidade cultural, multi-
culturalismo, fontes, causas, formas, mecanismos, vontade política, obstáculos)

NOVO PARÁGRAFO: Reafirma a Declaração de Durban e Programa de Ação (DDPA) conforme 
foi  adotado  na  Conferência  Mundial  contra  o  Racismo,  Discriminação  Racial,  Xenofobia  e 
Intolerância associada em 2001; [Adotado ad ref.]

1. [Enfatiza]  a  necessidade  de  [identificar/tratar  todas  as  formas  e]  [erradicar  todas]  as 
manifestações de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada [em todas 
as  partes  do  mundo][conforme  identificado  na  DDPA,  inclusive  manifestações 
contemporâneas], especialmente à luz dos acontecimentos e desafios que ocorreram desde a 
adoção da DDPA [com vistas a prevenir] e combater [e erradicar] aquelas manifestações 
onde quer que ocorram;

2. [Enfatiza] [Observa] que o DDPA [constitui uma fundação sólida para] [é um importante 
marco na] luta coletiva da humanidade contra o racismo, discriminação racial,  xenofobia e 
intolerância associada. [Desde sua adoção] [Como resultado da decisão coletiva expressa pela 
família da ONU em 2001 em Durban], diversos países tomaram medidas [substanciais] para 
incorporar  e  implementar  a  DDPA em sua  estrutura  política  nacional.  [Enquanto]  outros 
trabalharam para aperfeiçoar suas políticas de acordo com a DDPA, [há [ainda muitas] áreas 
remanescentes onde as realizações não foram obtidas ou melhorias adicionais têm que 
ser alcançadas] [Todas essas medidas e esforços indicam progresso em muitos casos;]

ALT.: Outros trabalharam para aperfeiçoar suas políticas de acordo com a DDPA. Todas essas 
medidas e esforços indicam progresso em muitos casos. [Não obstante, é preocupante que 
ainda  haja  muitas  áreas  onde  não  foram obtidas  realizações  ou  nas  quais  melhorias 
adicionais tenham que ser alcançadas].

3. [Afirma  que  a  [efetiva  implementação  da  DDPA  pode  contribuir  para  combater 
tendências  racistas  ou  xenófobas]  [falha  em  se  implementar  integralmente  a  DDPA 
[contribuiu  para]  [resultaria  na]  intensificação  das  preocupantes  tendências  racistas  ou 
xenófobas,]  inclusive  a  instrumentação  política  e  legitimação  intelectual  de  racismo,  bem 
como violência racista;]

4. Observa a  contínua  existência  de  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância 
associada,  e  desigualdade  em todas  as  esferas  da  vida  humana,  e  não  conformidade  com 
obrigações específicas na promoção e proteção da igualdade em nível nacional,  regional e 
internacional e reafirma a obrigação dos Estados em tomar ação a esse respeito; [Adotada ad 
ref.]



5. [Observa que outros obstáculos dificultando o progresso na luta coletiva contra o racismo e a 
discriminação racial incluem [primeiro e mais importante a ausência de vontade política, a 
negação da existência de tendências racistas contemporâneas,] [fraca] legislação e políticas 
nacionais, [falta de vontade política], falta de implementação de estrutura e compromissos 
legais  internacionais,  impunidade  em  diferentes  bases  [-inclusive  abuso  de [negativa]] 
liberdade de expressão, [contra-terrorismo e segurança nacional] [associação estereotípica de 
religião com terrorismo e violência pela imprensa e forças de segurança nacional] – bem 
como um aumento nas plataformas políticas xenófobas de extrema direita. Consequentemente, 
[decorre] a necessidade de lidar com esta ameaça em todas as suas formas e manifestações e 
com todas as ferramentas disponíveis à nossa disposição];]

6. Salienta  que  a  discriminação  racial  condenada  por  agências,  políticas  e  práticas 
governamentais e estatais, violam os direitos humanos e podem colocam em perigo relações 
amistosas entre os povos, cooperação entre nações, e paz e segurança internacional; [Adotada 
ad ref.]

7. Confirma  que  [o  reconhecimento  e  pleno]  respeito  pela  diversidade  cultural  [e  multi-
culturalismo]  [contribui  para  combater  a  discriminação  racial]  [é  uma  ferramenta 
importante para combater a discriminação racial]  [salienta que o respeito pela diversidade 
cultural é um princípio fundamental para combater a discriminação racial.] [enquanto 
se tem em mente a significância de particularidades  nacionais e regionais,  bem como 
históricos sociais, culturais e religiosos, fica reiterado que elas não podem ser invocadas 
para  desconsiderar  [as  internacionalmente  aceitas][lei  internacional  de  direitos 
humanos]  [direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais][enquanto  reiteram  que  as 
particularidades culturais não podem ser invocadas para [desconsiderar][desacreditar][da] lei 
internacional dos direitos humanos];

8. [Alarmada na [resistência] [oposição]  intelectual e política à [diversidade cultural,], multi-
culturalismo,  que  é  umas  das  causas  de  origem  do  ressurgimento  de  violência  racista  e 
xenófoba,  reitera  que  a  rejeição  da  diversidade  levou  à  negociação  da  humanidade  do 
imigrante, estrangeiro e outras minorias raciais e religiosas;]

ALT.: Reitera  que a  rejeição da diversidade é uma das causas de origem do ressurgimento  da 
violência racista e xenófoba;

(Teorias, ideologias, doutrinas racistas, incitação ao ódio racial, ideologias nacionalistas, teorias  
de preferência nacional)

NOVO  PARÁGRAFO: Reafirma  que  todos  os  povos  e  indivíduos  constituem  uma  família 
humana, rica em diversidade, e que os serem humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos 
e fortemente rejeita qualquer doutrina de superioridade racial juntamente com teorias que tentam 
determinar a existência de assim denominadas raças humanas distintas; [Adotada ad. ref.]

9. Observa  [a  respeito  da  contínua  existência/persistência  de]  [que]  teóricos  racistas  e 
ideologias de superioridade [racial][nacional][que estão atreladas a][podem encontrar suas 
raízes]  inter alia na [falha de implementar o DDPA] falta de educação adequada, abuso de 
tecnologia de informação, e ausência de ação afirmativa em favor de grupos vulneráveis [e 
falha em se implementar abrangentemente a DDPA];



10. [[Expressa preocupação][Observa] que um dos principais  motivos  fomentando a maré de 
racismo é a falta de [entendimento da história e cultura de diferentes povos,][crescente 
aumento no discurso político extremista da ala direita, inclusive em [alguns das mais] liberais 
e pluralistas sociedades.  Esta tendência levou ao aprofundamento das tendências racistas [em 
algumas sociedades]  através da propaganda contra  imigrantes  e  promoção de doutrinas  de 
superioridade cultural e religiosa [e] [impunidade][imunidade] concedida para tais atos levou 
à negação de direitos humanos básicos às comunidades afetadas,  inclusive seus direitos de 
livremente praticas e preservar suas identidades religiosas e culturais;]

11. [Expressa]  [Observa  com]  profunda preocupação  [no]  uso ampliado  por  alguns  grupos  e 
organizações das oportunidades proporcionadas pela mídia impressa, áudio-visual e eletrônica 
bem como progresso científico e tecnológico, tal como a Internet, para promover propaganda 
racista e xenófoba destinada a incitar sociedades em todo o mundo ao ódio racial [e religioso];

12. Resolutamente condena  [toda propaganda e todas as organizações que estejam baseadas 
em idéias ou teorias de superioridade de uma raça ou grupo de pessoas de uma cor ou 
origem étnica ou qualquer tentativa para justificar ou promover ódio e discriminação 
racial em qualquer forma e apela aos Estados de acordo com suas obrigações sob a lei 
dos  direitos  humanos  para  adotar  medidas  imediatas  e  positivas  designadas  para 
erradicar  toda incitação  ou atos  de  tal  discriminação] [quaisquer  ideologias  e  práticas 
baseadas em discriminação racial ou superioridade que acarretam abuso dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais, e afirma que todos os Estados tem a obrigação de tomar todas as 
medidas  disponíveis  para  combater  ideologias,  atividades  e  práticas  baseadas  em 
discriminação ou superioridade racial];

(Crimes racistas, crimes de ódio, violência urbana)

13. Reafirma  a  responsabilidade  dos  Governos  para  salvaguardar  e  proteger  os  direitos  dos 
indivíduos dentro de suas jurisdições contra crimes cometidos por indivíduos ou grupos ou 
agentes do Estado racistas ou xenófobos; [Adotado ad ref.]

NOVO  PARÁGRAFO:  Sente  que  a  violência  urbana  afeta  migrantes  e  outras  minorias  que 
poderiam ser vítimas de grupos neonazistas e outros grupos violentos; [a ser discutida].

(pobreza e racismo)

14. Considera  que a  pobreza  e  exclusão  social  que afetam determinados  setores  da sociedade 
[podem contribuir para a ocorrência de diversas formas de  discriminação [racial][que, 
por sua vez, contribuem para a persistência de atitudes e práticas raciais e geram mais 
pobreza][são temas inter-relacionados com as diversas formas de discriminação];

ALT.: Reitera que a pobreza, sub-desenvolvimento, marginalização, exclusão social e disparidades 
econômicas  estão  proximamente  associadas  com  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada, e contribuem para a persistência de atitudes e práticas racistas que, por sua 
vez,  geram  mais  pobreza  [e  são  temas  inter-relacionados  com  as  diversas  formas  de 
discriminação]; 

ALT 2: Sentindo que os compromissos feitos nos parágrafos 157 e 158 da DDPA permanecem não 
cumpridos.



(conflito  armado,  étnico,  violência  tribal,  crimes  de  guerra,  crimes  contra  a  humanidade,  
genocídio)

NOVO PARÁGRAFO:  Reconhece que racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e  intolerância 
associada estão [ainda] entre as causas de origem de conflito armado [e muito frequentemente uma 
de suas conseqüências];

15. [Deplora  as  diversas  ocorrências  de  conflitos  [armados][internos][e  internacionais]  e 
violência  inter-étnica  e  inter-religiosa  ou  comunal,  inclusive  aquelas  que  parecem  estar 
baseadas em linhagens tribais, que levaram a baixas e mortes, tortura, deslocamento massivo, 
estupro  e  destruição  de  propriedade  e  infra-estruturas,  crimes  de  guerra,  crimes  contra  a 
humanidade e genocídio;]

16. Enfatiza que os múltiplos fatores de uma situação que poderia levar a genocídio, conforme 
definido  na  Convenção  sobre  a  Prevenção  e  Punição  do  Crime  de  Genocídio,  incluem o 
ressurgimento de discriminação sistemática, a prevalência de expressões de discurso de ódio 
visando pessoas pertencentes a grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos, [especialmente 
no contexto de séria e sistemática violação de direitos  humanos][especialmente se eles 
forem pronunciados no contexto de uma explosão de violência real  ou potencial,  e séria e 
sistemática  violação  de  direitos  humanos][e  solicita  aos  Estados  respeitarem  e 
implementarem a responsabilidade para proteger em conformidade com os parágrafos 
138 e 139 do Resultado do Encontro Mundial]; [Proposta para mudar a segunda parte 
para a seção 5]

17. Reitera que a [não discriminação][liberdade de discriminação][inclusive] com base na raça 
[cor,  descendência  ou  origem  étnica  ou  nacional]  é  um  princípio  fundamental  da  lei 
humanitária  internacional  e  [salienta  a  necessidade  para][estimula]  todas  as  partes  dos 
conflitos  armados a obedecerem escrupulosamente pelas regras estabelecidas  neste aparato 
legal [e continuar a combater todas as formas de discriminação racial][proibindo distinção 
adversa];

18. [Deplora também o uso de milícia irregular organizada ou alinhada a governo para oprimir, 
assassinar ou deslocar populações étnicas;]

NOVO/ALT.  PARÁGRAFO:  Re-enfatiza  as  obrigações  do  Estado  em  situações  de  conflito 
armado  e  territórios  caindo  sob  seu  efetivo  controle  onde  a  proteção  proporcionada  pela  lei 
internacional está em seu nível mais fraco;

(comércio  escravo,  formas  tradicionais  de  escravidão,  colonialismo,  injustiças  históricas,  
relembrando tragédias passadas, apologias)

NOVO  PARÁGRAFO:  Reconhecimento  de  que  a  escravidão  e  o  comércio  transatlântico  de 
escravos  foram  tragédias  pavorosas  na  história  da  humanidade  e  foram  um  crime  contra  a 
humanidade;

19. [Paga tributo a países e personalidades que emprestaram seu valioso apoio à África durante 
sua luta contra racismo institucionalizado, colonialismo e apartheid;]

NOVO PARÁGRAFO: Reconhece que os indivíduos, grupos, povos e nações que são afetadas por 
[a  violação  de]  políticas  e  práticas  [discriminatórias] tais  como  o  colonialismo,  escravidão  e 



limpeza étnica baseada nas teorias de superioridade racial nacional, ódio e distinção quanto à raça, 
cor, ou origem étnica ou nacional, bem como cultura, religião e língua como vítimas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada e têm o direito de tratar esses flagelos;

20. Acolhe as ações tomadas para comemorar a memória das vítimas de escravidão e  o comércio 
de escravos, em particular o comércio transatlântico de escravos [e abolição daquelas tragédias 
históricas  e  inclusive o estabelecimento de comitês nacionais,  regional-hemisféricos  bi-
centenários para comemorar o bicentenário da abolição do comércio transatlântico de 
escravos  [e  destacar  a  necessidade  de  similarmente  tratar  o  comércio  trans-saariano  de 
escravos  e  o  comércio  de  escravos  no  Oceano  Índico.][Também] Acolhe  a  adoção  das 
Resoluções  GA 61/19 e  62/22 relacionadas  com a abolição  do comércio  transatlântico  de 
escravos e recordação de suas vítimas e, em particular, a atribuição de 25 de março como o 
Dia Internacional de Recordação das Vítimas de Escravidão e do Comércio Transatlântico de 
Escravos  [conforme  contemplado  no  Dia  Internacional  de  Recordação  do  Comércio 
Escravo e sua Abolição da UNESCO existente]];

NOVO  PARÁGRAFO:  Acolhe  ainda  a  iniciativa  dos  Estados  Membros  da  Comunidade 
Caribenha para construir um local de proeminência na Sede das Nações Unidas que seja facilmente 
acessível  a  delegados,  equipe  e  visitantes  das  Nações  Unidas,  e  memorial  permanente  em 
reconhecimento da tragédia e consideração do legado da escravidão e o comércio transatlântico de 
escravos;

21. [Valoriza as expressões de remorso ou sentimento, desculpas ou pagamento de reparações, ou 
restituição de artefatos culturais que foram aparecendo desde a adoção da DDPA;]

ALT.:  Valoriza  as  ações  daqueles  países  que,  no  contexto  de  colonialismo  e  escravidão, 
expressaram remorso, se desculparam, pagaram reparações ou restituíram artefatos culturais desde a 
adoção da DDPA;

(traçado de perfil racial, contra-terrorismo)

22. [Deplora  fortemente][chama  a  atenção  para  o  impacto  de]  medidas  contra-terroristas 
[discriminatórias][manifestas  e  dissimuladas][sobre][que  levaram  a]  a  ascensão  de 
racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  [inclusive  a  prática  de 
traçado de perfil racial, étnico, nacional e religioso];

NOVO PARÁGRAFO: Também condena todos os atos de traçado de perfil e segregação étnica, 
racial  ou religiosa em qualquer  sociedade,  onde quer  que venha a ocorrer,  e  seu concomitante 
impacto negativo sobre os direitos humanos de segmentos afetados da população [e incentiva os 
Estados  a  tomar  ação  resoluta  contra  aqueles  responsáveis  tanto  nos  setores  públicos  como 
privados];[Proposta para mudar para a seção 5]

NOVO  PARÁGRAFO:  Reafirma  que  as  estratégias  de  contra-terrorismo  não  deveriam 
enfraquecer  a  proteção  dos  direitos  humanos  e  a  luta  contra  racismo,  discriminação  racial, 
xenofobia e intolerância associada;

(Liberdade  de  religião,  incitamento  à  intolerância  religiosa,  ódio  ou  violência,  difamação  de  
religião, liberdade de expressão)



23. Reafirma  a  Declaração  sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Intolerância  e  de 
Discriminação Baseada na Religião ou Credo e expressa preocupação sobre intolerância(s) e 
discriminação [praticada, religiões ou credos abusivos][com base][e][em nome] de religião 
ou credo;

24. Reconhece  com  profunda  preocupação  o  aumento  global  no  número  de  incidentes  de 
intolerância e violência contra membros de minorias religiosas em diversas partes do mundo 
[em particular[ motivadas por [diferentes formas de intolerância religiosa] [islamofobia, 
anti-arabismo, anti-semitismo e cristiano-fobia];

ALT.:  Reconhece com profunda preocupação o aumento global na quantidade de incidentes  de 
intolerância e violência contra membros de minorias religiosas e diversas partes do mundo;

25. Condena qualquer defesa de ódio racial ou religioso o qual constitui incitação a discriminação, 
hostilidade ou violência,  e reconhece que somente um tribunal competente,  independente e 
imparcial criado por lei pode determinar, caso a caso, em audiência pública e justa, se os fatos 
apresentados se qualificam como incitação a ódio racial ou religioso [proibido por lei]

ALT.: Condena  qualquer  defesa  de  ódio  racial  ou  religioso  o  qual  constitui  incitação  a 
discriminação, hostilidade ou violência, e [deveria ser proibido por lei;]

26. [[Seriamente preocupado com][Observa com preocupação] as instâncias de difamação de 
religiões que se manifesta em [projetar imagens negativas, ofensivas e depreciativas de 
religiões e personalidades religiosas,]  associação generalizada e estereotípica de religiões, 
em particular o Islã, com violência e terrorismo, assim impactando negativamente sobre os 
direitos  de  indivíduos  pertencentes  aquelas  religiões,  inclusive  minorias  muçulmanas,  e 
expondo-as ao ódio e discriminação.  Tais situações são mais agravadas pela imposição de 
restrições  sobre  as  profissão  de  religiões,  inclusive  a  [vigilância  de  locais  de  culto  e 
restrições sobre sua construção][a construção de locais de culto e sua vigilância];]

27. Observa que a discriminação sobre múltiplas bases de religião, classificação étnica ou cultura 
afeta mais o exercício, por minorias religiosas, de seus direitos humanos básicos, inclusive 
direitos econômicos, sociais e culturais;

ALT.: Acolhe medidas para tratar o fenômeno de múltiplas e agravadas formas de discriminação 
[racial];

28. Reafirma uma abordagem holística aos direitos humanos garantindo a indivisibilidade de todos 
os direitos humanos,  e acentua que [liberdades fundamentais de expressão e associação 
deveriam continuar a contribuir e promover o fenômeno positivo e desejável de multi-
culturalismo,  respeito  pela  diversidade cultural  e  tolerâncias  entre  todas as  religiões, 
povos e sociedades.][a luta contra ódio racial e religioso não deveria servir como um pretexto 
para legitimar limitações  não permissíveis à liberdade de expressão][uma vez que o direito 
de liberdade e expressão se constitui em uma das principais fundações de uma sociedade 
democrática já que assegura o auto-compromisso individual e uma sociedade tolerante, 
pluralista com acesso a diversas idéias e filosofias];

ALT./NOVO PARÁGRAFO: Reitera que a liberdade de religião ou credo, liberdade de opinião e 
expressão  e  não  discriminação  são  interdependentes  e  destaca  a  necessidade  de  fortalecer  o 



processo de efetivamente adjudicar casos associados com incitação a ódio nacional e religioso de 
acordo com limitações permissíveis nos termos do artigo 20 da ICCPR e instrumentos análogos;

NOVO  PARÁGRAFO:  Reconhece  a  importância  de  um  papel  positivo  que  pode  ser 
desempenhado pela imprensa neste contexto em particular através de uma mídia responsável que se 
abstém de  difundir  ódio  ou  informações  difamatórias  e  que  se  compromete  a  lutar  contra  tais 
práticas;

(Holocausto) [Proposta para alterar o título]

29. [Afirma que o Holocausto, que resultou no assassinato de um terço do povo judeu, juntamente 
com diversos membros de outras minorias, sempre será um aviso a todos os povos dos perigos 
do  ódio,  fanatismo,  racismo  e  preconceito;  relembra  que  o  Holocausto  nunca  deve  ser 
esquecido;]

ALT.: Recorda que o Holocausto nunca deve ser esquecido;

[NOVO PARÁGRAFO:  Recorda  e incentiva  o Estado para implementar  as resoluções  60/7 e 
61/255 da Assembléia Geral das Nações Unidas, que observou que a lembrança do Holocausto é 
crítica  para  impedir  novos  atos  de  genocídio,  condenados  sem  reserva  qualquer  negação  do 
Holocausto e estimulou todos os Estados Membros a rejeitar a negação do Holocausto como um 
evento histórico tanto no todo como em parte, ou em quaisquer atividades para esse fim;] [Proposta 
para mudar para a seção 5]

[(Oriente Médio)] [Proposta para eliminar o agrupamento]

30. [Expressa profunda preocupação às práticas de discriminação racial contra o povo palestino, 
bem como [cidadãos sírios do Golan sírio ocupado][outros habitantes dos territórios árabes 
ocupados], que tem um impacto sobre todos os aspectos de sua existência diária e impedir o 
exercício de direitos fundamentais, e renovar o clamor para a cessação de tais práticas;]

31. [Reitera que o povo palestino tem o direito inalienável de auto-determinação e que, a fim de 
consolidar  a ocupação [israelense],  eles ficaram sujeitos a punição coletiva ilegal,  tortura, 
bloqueio  econômico,  severa  restrição  de  movimento  e  fechamento  arbitrário  de  seus 
territórios. Também Observa [com preocupação] que os assentamentos ilegais continuam a 
ser construídos nos territórios [árabes] ocupados [desde 1967];]

32. [Reafirma  que  a  ocupação  estrangeira  fundamentada  em assentamentos,  leis  baseadas  em 
discriminação racial com o objetivo de continuar a dominação do(s) território(s) ocupado(s), 
bem como a prática de reforço de um bloqueio militar total, isolando cidades, vilas e povoados 
uns dos outros, [totalmente] contradiz que as finalidades e princípios da Carta das Nações 
Unidas  [e  constitui  uma  séria  violação  de  direitos  humanos  internacionais  e  lei 
humanitária, um crime contra a humanidade, uma forma contemporânea de apartheid  e 
uma séria ameaça à paz e segurança internacional][e viola os princípios básicos da leis 
dos direitos humanos];]

[NOVO PARÁGRAFO: Expressa profunda preocupação com a situação dos refugiados palestinos 
e  outros  habitantes  dos  territórios  árabes  ocupados  bem  como  pessoas  deslocadas  que  foram 
forçadas a deixar seus lares devido à guerra e políticas  raciais  do poder ocupante e que foram 
impedidas de retornar aos seus lares e propriedades devido à lei de retorno racialmente embasada. 



Reconhece o direito de retorno de refugiados palestinos conforme estabelecido pela Assembléia 
Geral em suas resoluções, particularmente a resolução 194 de 11 de dezembro 1948, e clama para o 
retorno à sua terra natal de acordo com e em implementação deste direito;]

33. [Reitera profunda preocupação sobre a situação do povo palestino [bem como os habitantes 
de  outros  territórios  ocupados]  sob  ocupação  estrangeira,  [inclusive  a  obstrução  do 
retorno de refugiados e pessoas deslocadas, e a construção do muro de segregação,] e 
clama por respeito para a lei internacional de direitos humanos, lei internacional de refugiados 
e lei internacional humanitária, e clama por uma paz justa, duradoura e abrangente na região;]

34. [Re-enfatiza  a  responsabilidade  da  comunidade  internacional  em  fornecer  proteção 
internacional,  em  particular  de  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância 
associada  para  populações  civis  [palestinas]  sob  ocupação  em  conformidade  com  a  lei 
internacional de direitos humanos e lei humanitária internacional;]

[Proposta para incluir referência à situação de Gaza – texto a ser fornecido]

B. Vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada

(Disposições gerais sobre vítimas, bases de discriminação)

35. Reconhece que todas as vítimas deveriam receber a mesma atenção, o mesmo tratamento e a 
mesma proteção e que não deveria haver hierarquia entre potenciais vítimas];

ALT.:  Reconhece  que  não  deveria  haver  hierarquia  entre  potenciais  vítimas  de  racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada e que todas as vítimas deveriam receber a 
[mesma  atenção,  proteção  e  tratamento][atenção  igual  e  adequada][atenção  igual  e 
tratamento adequado][adequada][apropriada][atenção e tratamento][atenção igual, a mesma 
proteção e tratamento apropriado][atenção adequada e tratamento adequado] a fim de assegurar 
o integral exercício de seus direitos humanos;

NOVO PARÁGRAFO:  Enfatiza que o direito da vítima a acesso à Justiça é de [fundamental]
[especial]  importância  para  vítimas  de  discriminação  racial  à  luz  de  sua  situação  vulnerável, 
socialmente, cultural e economicamente, [e, [enfatiza ainda a necessidade para igualdade para 
vítimas nos sistemas legais][enfatiza ainda a necessidade para tratamento igual perante a lei] 
que  o  princípio  da  igualdade  de  vítimas  em  sistemas  legais  não  tem  sentido  salvo  se  for 
acompanhado por ação afirmativa]; [Proposta para mudar para a seção 5]

[NOVO  PARÁGRAFO:  Afirma  que  ainda  existe  um  grande  vazio  de  conhecimento  a  ser 
encaminhado a respeito do papel central do comércio escravo transatlântico na formação do mundo 
moderno e que um grande desafio permanece para restaurar a dignidade das vítimas desta tragédia 
da humanidade sem paralelos;]

(Africanos e povo de descendência africana)

36. Lamenta as recentes tentativas à legitimação [pseudo] intelectual e [alegadamente][pseudo] 
científicas [com base na descendência], em particular a renovação de estereótipos negativos 
de  africanos  e  pessoas  de  descendência  africana  [como inferiores  a  outras  raças,  como 
escravidão e colonialismo se originaram em tais idéias mal orientadas];



37. Identifica  progresso  feito  na  legislação  e  medidas  adotadas  pelos  Estados  para  corrigir 
desigualdades  no  acesso  à  educação,  saúde,  moradia,  justiça  e  emprego  por  pessoas  de 
ascendência africana; [Adotada ad. ref.]

[NOVO PARÁGRAFO: Observa a necessidade de amparar medidas que promovam e ampliem o 
acesso a oportunidades para uma maior e melhor participação por pessoas de descendência africana 
[e asiática] e povos indígenas nos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade, 
juntamente  com  medidas  que  assegurem  que  políticas  nacionais  e  sistemas  legais  reflitam  a 
diversidade cultural da sociedade, particularmente com relação à mulher, e reconhece os diversos 
sistemas e formas de representação;] [mudar para o agrupamento em disposições gerais]

(Pessoas de descendência asiática)

[NOVO  PARÁGRAFO:  Expressa  preocupação  com  a  alta  incidência  de  atos  de  violência  e 
intolerância racialmente motivados contra [asiáticos] e povos de descendência asiática;]

[NOVO PARÁGRAFO:  Reconhece  que em muitas  partes  do mundo,  os  asiáticos  e  povos de 
descendência  asiática  continuam  a  encontrar  barreiras  como  resultado  de  inclinações  sociais, 
estereótipos  negativos  e  discriminação  e  expressa  o  compromisso  de  trabalhar  em  direção  à 
erradicação de todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada 
enfrentadas por asiáticos e pessoas de descendência asiática;]

(Povo(s) indígena(s))

38. Observa [algum]  progresso na adoção de medidas legais  e administrativas  para promover, 
proteger  e  assegurar  o  exercício,  pelos  povos  indígenas,  de  seus  direitos,  para  ampliar  e 
fortalecer  suas  identidades  étnicas,  culturais,  religiosas  e  lingüísticas,  e  para  assegurar  o 
exercício de seus direitos humanos e liberdades fundamentais em uma condição igual, livre de 
discriminação,  e  sua  plena  e  livre  participação  em  todas  as  esferas  da  sociedade, 
particularmente em assuntos que os afetam ou interessam [Lamenta, todavia, que o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada ainda persistem de uma maneira 
implícita e explícita contra povos e indivíduos indígenas];

39. [Acolhe]  [Observa  com  reconhecimento]a  adoção  da  Declaração  dos  Direitos  dos  Povos 
Indígenas  da  ONU e  a  criação  de  um Fórum Permanente  sobre  Assuntos  Indígenas  [e  o 
Mecanismo Especialista sobre os Direitos de Povos Indígenas e o Relator Especial sobre 
direitos humanos e liberdades fundamentais de povos indígenas],  que tem um impacto 
positivo na proteção de vítimas[e salienta que o uso do termo “povos indígenas” deveria 
ser entendido no contexto da adoção da Declaração];

[Proposta para alterar a ordem dos parágrafos 38 e 39]

[NOVO PARÁGRAFO: Acentua a importância em fazer progresso na implantação de [políticas de 
ação afirmativa][medidas especiais] em setores chave, tais como acesso a educação e emprego, 
saúde e seguridade social, participação política e investimento em infra-estrutura que beneficiem 
comunidades nas quais pessoas de descendência africana [ e asiática], povos indígenas e demais 
grupos que sofram viva discriminação;] [Proposta para mudar para disposições gerais ou seção 
5]



[NOVO PARÁGRAFO:  Reconhece  também que povos  indígenas  foram vítimas  de  [racismo, 
discriminação racial,  xenofobia e intolerância associada][discriminação] por séculos e afirma 
que eles são livres e iguais em dignidade e direitos e não deveriam sofrer qualquer discriminação, 
particularmente como base em sua origem e identidade indígena e acentua a contínua necessidade 
de  ação  para  superar][aqueles][elas][o  persistente  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada que os afetam;]]

40. [De acordo]

(Migrantes, refugiados, pessoas que buscam asilo, IDP’s, apátridas)

[NOVO PARÁGRAFO:  Incentiva os Estados a adotarem medidas abrangentes baseadas na lei 
internacional e respectivos instrumentos inclusive a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias;][Proposta para mudar para a 
seção 5]

[NOVO PARÁGRAFO: [Acolhe  a entrada em vigor  da Convenção Internacional  sobre  a 
Proteção dos Direitos  e  Todos os Trabalhadores  Migrantes  e  Membros de Suas Famílias]
[Observa que diversos Estados ainda não consentiram][Lamenta que alguns Estados até agora se 
abstiveram de consentir]  à Convenção Internacional  sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias [e reitera seu apelo àqueles Estados para 
assim fazê-lo o mais rápido possível];[Proposta para mudar a segunda parte para a seção 5]

41. Reconhece  que  [atitudes  racistas  [discriminatórias]  e  xenófobas][xenofobia]  contra 
estrangeiros,  particularmente  migrantes,  refugiados  e  pessoas  que  buscam  asilo  [pessoas 
deslocadas internamente e apátridas] constituem em uma das principais fontes de racismo 
contemporâneo [em [todas][diferentes][determinadas] partes do mundo]  e que violações 
aos  direitos  humanos  contra  membros  de  [tais][esses]  grupos  ocorrem  amplamente  [no 
contexto de práticas discriminatórias, xenófobas e racistas][em [todas][diferentes] partes do 
mundo];]

42. Deplora  a  persistência  de  atitudes  xenófobas  e  estereótipos  negativos  em  direção  a  não 
cidadãos, inclusive por políticos, dirigentes de imigração e de aplicação da lei e na mídia, que 
tem levado à violência xenófoba, assassinatos e visando migrantes, refugiados e pessoas que 
buscam asilo;  [Adotado ad ref.]

43. Acentua a seriedade da ascensão em manifestações e práticas racistas e xenófobas em pontos 
de entrada para países, áreas de recepção e zonas de espera, e acentua que é [contrária à lei 
internacional  de direitos  humanos][desumano  e  degradante]  para tais  áreas  serem zonas 
“sem direitos” para não cidadãos em geral, e para migrantes, refugiados e pessoas que buscam 
asilo, em particular;

ALT.: Acentua a seriedade da ascensão em manifestações e práticas racistas e xenófobas em pontos 
de entrada para países, áreas de recepção e zonas de espera, e [também] destaca que os direitos 
humanos [devem][têm que] ser [respeitados][aplicados] em tais áreas para não cidadãos em geral, 
e para migrantes, refugiados e pessoas que buscam asilo, em particular;

44. Reconhece a necessidade de fortalecer esforços em direção à luta contra migração [irregular]
[ilegal] e o contrabando de migrantes, que podem levar à violência, discriminação, exploração 
e  abuso,  e  reitera  a  importância  de  [promover  e] e  proteger  os  direitos  [humanos][e 



liberdades  fundamentais] de  migrantes  [independente  de  sua situação  de  [imigração]]
[sejam regulares ou irregulares];

ALT.:  Reitera  a importância de proteger os direitos humanos de migrantes,  sejam regulares ou 
irregulares,  e  reconhece  a  necessidade  de  se  fortalecer  os  esforços  em  direção  à  luta  contra 
contrabando de migrantes, que pode levar à violência, discriminação, exploração e abuso;

45. [Recorda a obrigação dos Estados em aprovarem e proporem legislação de acordo com 
suas][Expressa  profunda  preocupação  com  legislação  proposta  ou  aprovada  que  países]
[obrigações][compromissos feitos] sob a lei [e padrões]  internacional de direitos humanos, 
em particular a respeito dos direitos [humanos e dignidade][e liberdades fundamentais] de 
trabalhadores migrantes e membros de suas famílias;

46. Reconhece  a  necessidade de uma abordagem [[abrangente],  [equilibrada] e  baseada em 
direitos]][abrangente  e  equilibrada]  no  trato  de  assuntos  de  migração,  inclusive  pelo 
fortalecimento do [abrangente] diálogo internacional sobre [todas as formas de] migração, 
desenvolvendo parcerias reais entre países de origem, trânsito e destinação e explorando todas 
as sinergias  possíveis  entre a  administração  da migração [proteção de direitos humanos]
[direitos humanos de migrantes] e  a promoção de desenvolvimento [enquanto assegura 
que  os  direitos  humanos  de  migrantes  sejam totalmente  protegidos];  [proposta  para 
mudar para a seção 5]

ALT.:  Reconhece  a  necessidade  para  uma abordagem [abrangente,  equilibrada e  focada em 
direitos  humanos][abrangente]equilibrada  [e  baseada  em  direitos]] no  trato  de  assuntos  de 
migração  [a  respeito  dos  direitos  humanos  de  migrantes],  inclusive  pelo  fortalecimento  de 
[abrangente]  diálogo  internacional  sobre  [todos  os  aspectos] de  migração,  desenvolvendo 
parcerias  reais  entre  países  de  origem,  trânsito  e  destinação  e  explorando  todas  as  possíveis 
sinergias  entre  a  administração  de  migração  e  a  promoção  de  desenvolvimento  [enquanto 
respeitando totalmente os direitos de migrantes];

47. Reitera  que  [a]  resposta  e  políticas  [nacional  e][regional]  internacional(is),  inclusive 
assistência  financeira,  em direção a situações  de refugiados  [e deslocamento interno] em 
diferentes partes do mundo não  [devem][deveriam] ser orientadas por [qualquer forma de 
discriminação  proibida  por  lei  internacional][consideração  de  raça,  cor,  descendência, 
nacionalidade ou origem étnica, [nem considerações discriminatórias com base na cultura, 
religião e idioma][nem baseado na cultura, religião e idioma dos refugiados]], e incentiva a 
comunidade  internacional  a  [tomar  ação  concreta  para  atender  as  necessidades  de 
proteção e assistência de refugiados, regressados e pessoas deslocadas e para contribuir 
generosamente para projetos e programas destinados a aliviar sua situação e facilitar 
soluções duráveis para refugiados e pessoas deslocadas][conceder assistência [econômica e 
financeira]  aos  Estados  afetados  [de  uma  maneira  mais  equilibrada  e  objetiva], 
particularmente no mundo desenvolvido, a fim de [auxiliá-los] adequadamente a tratar crises 
[e deslocamento interno] e [para] retirar as causas de origem de deslocamento;]

NOVO PARÁGRAFO: Recorda os direitos humanos e as dimensões humanitárias do problema de 
pessoas  deslocadas  internamente,  inclusive  em situações  de  deslocamento  de longo prazo,  e  as 
responsabilidades de Estados e da comunidade internacional em fortalecer ainda mais sua proteção 
e assistência sem qualquer discriminação; [Adotada ad. ref. em informais]



48. [Incentiva  os  Estados  a  se  absterem de  tomar  medidas  discriminatórias  e  de promulgar  e 
manter legislação que poderiam arbitrariamente privar as pessoas de sua nacionalidade com 
base na raça,  cor,  sexo,  religião  ou nacionalidade  ou origem étnica,  especialmente  se  tais 
medidas e legislação tornarem a pessoa apátrida;]

ALT.:  Destaca a seriedade de Estados arbitrariamente privando pessoas de sua nacionalidade ou 
arbitrariamente negando a elas a aquisição de nacionalidade, em particular com base na raça, cor, 
sexo,  religião  ou  nacionalidade  ou  origem  étnica,  especialmente  se  tais  medidas  e  legislação 
tornarem ou deixarem as pessoas apátridas;

(Roma, Ciganos, Sinti, Viajantes)

49. Reconhece  com  profunda  preocupação  a  persistência  de  racismo,  discriminação  racial, 
xenofobia  e  intolerância  associada  contra  Roma/Ciganos/Sinti/Viajantes  e  expressa 
preocupação sobre a violência que afeta essas comunidades [Adotada ad ref. em informais]

(Minorias étnicas, lingüísticas e religiosas)

50. Acolhe  esforços  destinados  ao  desenvolvimento,  consulta  com entidades  que  representam 
pessoas pertencentes a minorias; [Adotada ad ref. em informais]

51. Expressa profunda preocupação com o ressurgimento de violência racista e xenófoba visando 
membros de minorias étnicas [ou] comunidades culturais e [nacionais];

ALT.: Expressa profunda preocupação com as diversas ocorrências de violência racista e xenófoba, 
inclusive violência inter-étnica e conflitos internos visando membros de minorias étnicas, religiosas 
ou lingüísticas;

52. Afirma que a identidade de pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e 
lingüísticas  devem  estar  protegidas  e  que  tais  pessoas  deveria  ser  tratadas  igualmente  e 
desfrutar de seus direitos humanos e liberdades fundamentais sem discriminação de qualquer 
tipo [inclusive discriminação baseada no trabalho e descendência];

53. [De acordo em informais]

ALT.: Acredita que a associação de terrorismo e violência com qualquer religião, inclusive através 
da publicação de caricaturas ofensivas e a realização de documentários de ódio, propositadamente 
complicariam nossos esforços comuns para tratar de diversos assuntos contemporâneos, inclusive a 
luta contra terrorismo [e a ocupação de territórios e povos estrangeiros]. Neste contexto, reconhece 
que um dos mais perturbadores fenômenos é a validação intelectual e ideológica do islamofobia;

ALT 2: Reconhece manifestações de intolerância contra minorias religiosas as quais se manifestam 
em diferentes formas, inclusive em violência inter-étnica e conflitos internos, visando comunidades 
religiosas e culturais, e estereótipo de comportamento social;

(Tráfico)

54. Reconhece  que vítimas  de tráfico  estão particularmente  expostas  a  racismo,  discriminação 
racial,  xenofobia e intolerância  associada,  e que vítimas mulheres  e meninas  estão sempre 
sujeitas a múltiplas formas de discriminação e violência, inclusive com base em seus sexo, 



idade, classificação étnica, cultura e religião, bem como suas origens, e que essas formas de 
discriminação se [constituem em uma das principais causas de tráfico de pessoas][pode 
alimentar o tráfico de pessoas];

55. Reconhece  a  necessidade  de  prestar  abordagem  prática,  baseada  em  direitos  [orientação 
política] na prevenção de tráfico e na proteção de pessoas traficadas com vistas a facilitar a 
integração  de uma perspectiva  de direitos  humanos  nas  leis,  políticas  e  intervenções  anti-
tráfico nacionais, regionais e internacionais;

ALT.:  Expressa  preocupação  com  o  baixo  ritmo  e  ineficiência  de  medidas  implementadas  e 
políticas adotadas para prevenir e combater tráfico de pessoas, e enfatiza a proteção e assistência a 
vítimas de tráfico de pessoas e a embarcar em uma ampla gama de medidas coletivas e baseadas em 
cooperação, inclusive  inter alia, criminalização de tráfico de pessoas, particularmente mulheres e 
crianças, e desenvolvimento de planos de ação, melhores práticas, padrões e procedimentos para 
prevenção e combate ao tráfico de seres humanos com vistas à sua total erradicação;

[Proposta para mudar os elementos orientados a ação para a seção 5]

56. Observa esforços pelos Estados e organizações para prevenir e combater tráfico de pessoas e 
ampliar  a  proteção  e  assistência  a  vítimas  de  tráfico  de  pessoas,  por  exemplo,  o 
desenvolvimento  de  planos  de  ação  e  melhores  práticas,  padrões  e  procedimentos  para 
combater e prevenir tráfico de seres humanos [e proteger suas vítimas]

[Proposta para fundir os parágrafos 55 e 56]

ALT. PARÁGRAFO INCORPORADO:  Reconhece  os esforços pelos Estados  e organizações 
para prevenir e combater tráfico de pessoas e ampliar a proteção e assistência a vítimas de tráfico de 
pessoas com vistas a facilitar a integração de uma perspectiva de direitos humanos em políticas e 
intervenções anti-tráfico nacionais, regionais e internacionais;

(Formas contemporâneas de escravidão)

57. Recordando que escravidão e práticas similares à escravidão foram reconhecidas na DDPA 
como [flagrante violações dos direitos humanos][crimes contra a humanidade], reconhece 
que  as  vítimas  de  escravidão  e  de  práticas  similares  de  escravidão  estão  particularmente 
expostas a racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e intolerância  associada e que vítimas 
mulheres  e  meninas  são  frequentemente  sujeitas  a  múltiplas  formas  de  discriminação  e 
violência, inclusive com base em seu sexo, idade, classificação étnica, cultura e religião, bem 
como suas origens, e que essas formas de discriminação podem [podem levar a][alimentam] 
práticas de escravidão e similares a escravidão;

58. Lamenta a falta de vontade de determinados países em adotar medidas para terminar com a 
escravidão e práticas similares a escravidão, inclusive formas contemporâneas de escravidão, 
dependência de obrigação, exploração sexual ou exploração de trabalho, que se constituem em 
flagrantes violações de direitos humanos; [Adotada ad. ref. em informais]

59. Destaca que [práticas][assuntos] de formas contemporâneas de escravidão][inclusive contra 
migrantes,  refugiados  e  pessoas  em  busca  de  asilo][e  suas  diferentes  manifestações, 
inclusive  prostituição  [forçada],  salários  desiguais  e  imposição  de  todos  os  tipos  de 
restrições privando as pessoas de exercer seus direitos civis, políticos e, particularmente, 



econômicos] precisam ser [investigadas e bem documentadas pelas respectivas entidades 
das Nações Unidas onde quer que ocorram e] dada maior proeminência e prioridade caso 
essas práticas devam ser erradicadas de uma vez por todas; (parágrafo 16, seção 1)

ALT.:  Destaca  que  formas  contemporâneas  de  escravidão  em  suas  diferentes  manifestações 
necessitam ser investigadas pelos diferentes participantes interessados e dada maior proeminência e 
prioridade caso essas práticas devam ser erradicadas de uma vez por todas;

NOVO PARÁGRAFO:  Reconhece que respostas inadequadas a desastres naturais e provocados 
pelo homem podem levar a exclusão de grupos e setores marginalizados,  inclusive aqueles que 
enfrentam discriminação como base na classificação étnica, descendência, religião e sexo, que pode 
resultar  em diversas  formas  de  discriminação  na  entrega  de  assistência  e  amparo  humanitário, 
processos de reconstrução e de desenvolvimento; [a ser discutido]

(Discriminação múltipla)

60. Reitera que [múltiplas][formas de] discriminação [em qualquer base, inclusive sexo, raça, 
cor, origem étnica ou social, aspectos genéticos, idioma, religião ou credo, opinião política 
ou  outra,  membro de uma minoria nacional,  propriedade,  nascimento,  incapacidade, 
idade ou orientação sexual][em bases  múltiplas],  conforme estabelecido  na DDPA, afeta 
ainda mais o exercício de direitos humanos [básicos] e podem levar a um objetivo particular 
ou vulnerabilidade (fusão dos parágrafos 3, 52, seção 1) e acolhe as medidas para tratar de 
formas múltiplas e agravadas de discriminação,  particularmente os esforços para adotar ou 
melhorar a legislação civil ou penal a fim de tratar desses fenômenos;

61. [Observa  com  preocupação  instâncias  aumentadas  de  discriminação  em  bases  múltiplas 
[inclusive sexo, raça, cor, origem social ou étnica, aspectos genéticos, idioma, religião ou 
credo,  opinião  política  ou  outra,  associação  a  uma  minoria  nacional,  propriedade, 
nascimento,  incapacidade,  idade  ou  orientação  sexual][de  raça  e  religião]  desde  2001.
[Quando for expressa contra migrantes, toma a forma de tons étnico-religiosos ou racial-
religiosos,  quando for expressa na forma de difamação de religiões ou personalidades 
religiosas, se esconde atrás de liberdade de expressão e quando for expressa na forma de 
traçado de perfil, se esconde atrás de guerra contra terrorismo];]

[Proposta para fundir os parágrafos 60 e 61]

ALT.  PARÁGRAFO INCORPORADO:  Observa  com preocupação  instâncias  aumentadas  de 
discriminação sobre múltiplas bases e reitera que as [múltiplas][formas de] discriminação [sobre 
qualquer base, inclusive sexo, raça, cor, origem étnica ou social, aspectos genéticos, idioma, 
religião  ou  credo,  opinião  política  ou  outra,  associação  com  uma  minoria  nacional, 
propriedade, nascimento, incapacidade, idade ou orientação sexual] conforme está estabelecido 
na DDPA, afetam ainda mais o exercício de direitos humanos [básicos] e pode levar a um objetivo 
particular ou vulnerabilidade (fusão dos parágrafos 3, 52 seção 1), e acolhe medidas para tratar de 
múltiplas e agravadas formas de discriminação, particularmente os esforços para adotar ou melhorar 
a legislação civil ou penal afim de tratar desses fenômenos;

(Mulheres, gênero, crianças)

[NOVO  PARÁGRAFO:  Expressa  preocupação  com  a  persistência  de  discriminação  contra 
mulheres e meninas com base na raça, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada e 



afirma a necessidade urgente para combater tal discriminação pela priorização do desenvolvimento 
de uma abordagem sistemática e consistente para avaliar, monitorar e eliminar tal discriminação 
contra mulheres e meninas, de acordo com a DDPA;]

62. Condena fortemente todos os atos de violência [sejam esses atos perpetrados [ou condenados] 
pelos Estados, pessoas particulares ou figurantes não-estatais] contra mulheres e meninas e 
clama  pela  eliminação  de  todas  as  formas  de  violência  baseada  no  gênero  em [todas  as 
circunstâncias][a  família  [e]  dentro  da  comunidade  [em  geral],  e  [nos  Estados][onde 
perpetrada  ou  condenada  pelo  Estado]  de  acordo  com  [padrões  de  direitos  humanos 
internacionalmente  aceitos][normas  e  padrões  de  direitos  humanos  internacionalmente 
aceitos, inclusive a Declaração de Eliminação da Violência contra as Mulheres;]

63. Destaca a necessidade de tratar  todas as formas de violência  contra mulheres  e [violência 
contra] crianças  como  uma  ofensa  criminal,  punível  por  lei,  bem como  [do  dever]  [de] 
proporcionar  acesso  a  amparos  justos  e  efetivos,  [e  a  importância  de  proporcionar][e] 
assistência especializada [e reabilitação] a vítimas, inclusive assistência médica e psicológica 
e [necessário] [efetivo] aconselhamento;

ALT.:  Destaca a necessidade de tratar todas as formas de violência contra mulheres e violência 
contra crianças como uma ofensa criminal,  punível por lei,  bem como o dever de proporcionar 
acesso  a  amparos  justos  e  efetivos,  e  a  importância  de  prestar  assistência  especializada  e 
reabilitação a vítimas, inclusive assistência médica e psicológica e necessário aconselhamento;

NOVO PARÁGRAFO:  [Recorda/Reitera][Reconhece]  que o racismo,  discriminação racial  e 
étnica, xenofobia e intolerância associada afetam mulheres diferentemente de homens, agravando 
suas condições de vida e gerando múltiplas formas de [discriminação] violência, assim limitando 
ou negando o exercício de seus direitos humanos [e estaca a necessidade urgente para terminar 
com atitudes discriminatórias e estereótipos de gênero];

64. [Enfatiza a  [necessidade urgente/tarefa a superar] [desafios] [e obstáculos] para [superar] 
[modificar] atitudes discriminatórias e estereótipos de sexo e enfatiza que [alguns] [desafios e] 
obstáculos  permanecem na implantação  de  padrão  e  normas  internacionais  para  abordar  a 
desigualdade entre homens e mulheres:].

65. Reconhece com preocupação casos de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
associada [podem] levar a exploração sexual de mulheres e crianças, especialmente meninas.

66. Reconhece que apesar das crianças serem vulneráveis à violência, algumas crianças, por causa, 
dentre outras coisas, de seu sexo, raça, origem étnica, incapacidade ou condição social, são 
particularmente suscetíveis a ela [Adotada ad. ref. em informais].

(Mulheres migrantes]

67. Expressa  profunda  preocupação  com  os  contínuos  relatos  de  graves  abusos  e  violência 
cometidos  contra  mulheres  migrantes  [e  [seus] filhos]  [(também  cidadãos)],  incluindo 
violência  baseada no sexo, particularmente  violência  sexual,  tráfico,  violência  doméstica e 
familiar,  atos racistas e xenofóbicos,  práticas trabalhistas abusivas e condições de trabalho 
exploradoras; [Proposta para mudança em grupo de migrantes].

(HIV/AIDS)



68. Observa  o  progresso  na  adoção  de  políticas  e  programas  para  melhorar  a  prevenção  de 
HIV/AIDS, especialmente em populações chave com maior risco a maior exposição a HIV e 
para erradicar a discriminação múltipla contra pessoas vivendo com e afetadas pelo HIV/AIDS 
[Adotada ad. ref. em informais].

NOVO  PARÁGRAFO: recomenda  que  o  Estado  garanta  acesso  universal  e  efetivo  a 
medicamentos [de prevenção] a preços acessíveis, particularmente os necessários para a prevenção 
e tratamento de HIV/AIDS, malária, tuberculose e outras pandemias e intensifique a pesquisa em 
vacinas como apropriado [Proposta para mudança para a seção 5].

[Orientação Sexual]

69. [Condena todas as formas de discriminação e todas as outras violações aos direitos humanos 
com base na orientação sexual.]

[ALT: reconhece  que  experiências  de  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância 
associadas são agravadas por e interligadas com a discriminação em bases incluindo [preferências 
sexuais  aceitáveis]  [orientação  sexual  e  identidade  de  gênero]  e  condena  todas  as  formas  de 
discriminação e todas as outras violações aos direitos humanos com base nestes motivos.]

[NOVO PARÁGRAFO: reitera sua preocupação com atos de violência, discriminação e relações 
dos direitos humanos cometidos contra pessoas com base em sua orientação sexual e identidade de 
gênero  e  convida  os  Estados,  sempre  que  possível,  a  considerarem  medidas  apropriadas  para 
combater estes problemas.]

(Pessoas com deficiências)

NOVO PARÁGRAFO: expressa profunda preocupação com as condições difíceis enfrentadas por 
pessoas com incapacidades que estão sujeitas às formas múltiplas ou agravadas de discriminação e 
dá  as  boas  vindas  à  entrada  em  vigor  da  Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com 
Incapacidades e seu Protocolo Opcional.

A. Medidas  de  prevenção,  educação  e  proteção  voltadas  à  erradicação  do  racismo,   
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada em todos os níveis

(Disposições gerais sob medidas)

70. [De acordo em informais].
 
ALT: reconhece  que  a  prevenção,  combate  e  erradicação  do  racismo,  discriminação  racial, 
xenofobia e intolerância associada são de importância crucial e elementos chave para a promoção 
da coesão e resolução pacífica das tensões comunitárias [Adotada ad. ref. em informais].

71. Enfatiza a necessidade de aumentar as medidas preventivas apropriadas para eliminar todas as 
formas  de  discriminação  racial  e  a  função  importante  que  os  governos,  organizações 
internacionais e regionais, instituições nacionais de direitos humanos, a média, organizações 
não  governamentais  e  sociedade  civil  podem  desempenhar  no  desenvolvimento  destas 
medidas e na criação da confiança [Adotada ad. ref. em informais].



(Monitoramento, coleta de dados)

72. Nota  com  apreciação  atividades  de  redes  de  informação  independentes  sobre  racismo  e 
xenofobia em alguns países que coletam informações relevantes e desenvolvem estratégias 
para combater estes fenômenos, ao mesmo tempo em que também destacam e disseminam 
boas práticas cuja apresentação poderiam possibilitar que os órgãos e instituições nacionais 
desenvolvessem estratégias para combater e erradicar estes fenômenos [Adotada ad. ref. em 
informais].

73. Reconhece  a  importância  de  fazer  progresso  na  coleta  de  dados  [desagregados] e  outros 
indicadores de desenvolvimento humano  [de acordo com a lei nacional] [desagregados por 
raça e etnia], seja por realizar censos ou por coletar, compilar, analisar e fornecer dados nos 
níveis nacional e local, que também devem levar em consideração [sexo [idade] e] indicadores 
sociais  e  econômicos,  tais  como  renda  média,  acesso  aos  serviços  de  saúde,  mortalidade 
materna  e  infantil,  expectativa  de  vida,  taxa  de  alfabetização,  acesso  à  educação, 
oportunidades de emprego, qualidade de habitação, propriedades e terras e acesso a serviços 
de água, saúde e comunicações.

ALT:  reconhece a importância de fazer progresso na coleta de dados [desagregados] para avaliar 
regularmente  a  situação  de  pessoas  e  grupos  de  pessoas  que  sejam  vítimas  de  racismo, 
discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  em  conformidade  com  os  princípios 
estabelecidos na DDPA e de acordo com a lei nacional.

NOVO PARÁGRAFO: enfatiza  a necessidade dos órgãos nacionais,  regionais  e internacionais 
monitorarem  atos  racistas  e  xenofóbicos  e,  neste  sentido,  estabelecer  um  observatório  para 
incidentes racistas para assumir um papel de detecção em relação a conflito em potencial baseado 
no racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada.

(Combatendo a discriminação na (acesso a) educação, emprego, saúde)

74. Dá  as  boas  vindas  à  adoção  de  legislação  nos  níveis  nacional  e  regional  para  abordar  a 
discriminação  e  a  vitimização  no  emprego  e  treinamento,  o  fornecimento  de  produtos, 
instalações  e  serviços,  educação,  habitação  e  funções  públicas  [Adotada  ad.  ref.  em 
informais].

75. Dá as boas vindas às iniciativas preventivas para combater a discriminação no emprego tais 
como,  dentre  outras  coisas,  programas  para  treinamento  e  aconselhamento  de  pessoas 
excluídas  pertencentes  à  minoria  para  ajudá-las  no  local  de  trabalho,  programas  para  os 
empregadores combaterem a discriminação ou aumentarem a conscientização cultural, alguns 
exemplos de orientação e ação positiva em recrutamento e alguns experimentos adicionais 
com  cumprimento  do  contrato  e  solicitação  de  trabalho  anônimo  [Adotada  ad.  ref.  em 
informais].

(Planos de ação nacionais)

NOVO PARÁGRAFO: identifica o progresso na formulação de planos nacionais para erradicar o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada e reafirma a importância para os 
Estados desenvolverem planos de ação adicionais e implementarem planos de ação nacionais em 
consulta  com os participantes  relevantes,  incluindo instituições  nacionais  de direitos humanos e 
sociedade civil [Adotada ad. ref. em informais].



[Educação (de direitos humanos), treinamento ou sensibilização de profissionais, conscientização,  
comunicação]

76. Acredita  que  a  educação,  incluindo  a  educação  de  direitos  humanos,  é  essencial  para  a 
realização de todos os direitos  humanos e liberdades fundamentais  [que contribui para a 
promoção e respeito pela diversidade cultural das sociedades] para a promoção do [e] [de] 
respeito pela diversidade cultural das sociedades e contribui significativamente para promover 
a igualdade e prevenir conflitos e violações de direitos humanos [e uma cultura de paz] bem 
como  [melhorar a participação no processo de tomada de decisão e na promoção dos 
valores  democráticos] [melhorando  a  participação  e  [processos]  [valores]  democráticos], 
visando desenvolver as sociedades nas quais [a dignidade de] todos os seres humanos [e sua 
dignidade] são valorizados e respeitados.

77. [Dá as boas vindas à adoção da] [Reconhece que a] legislação nacional para promover a 
educação  dos  direitos  humanos  foi  aprovada  em todas  as  [partes] [regiões]  do  [mundo] 
[globo] após a adoção em 2001 da DDPA, particularmente para sensibilizar o público em geral 
em relação à [diversidade] [identidade de minorias].

78. Reconhece o desenvolvimento e implantação de atividades de treinamento e educacionais em 
direitos  humanos  de  uma  perspectiva  [anti-racista  e  não  discriminatória]  [anti-
discriminação]  [anti-racista  [e  anti-sexista]]  [e  de  gênero],  particularmente  para  oficiais 
públicos, bem como campanhas de conscientização e informação.

[De acordo em informais].

[De acordo em informais].

ALT 2: reconhece a importância de uma declaração internacional sobre a educação e treinamento 
de direitos humanos visando fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais 
que  teriam  um  impacto  positivo  na  luta  contra  o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada [Adotada ad. ref. em informais].

NOVO PARÁGRAFO: aperfeiçoar  as  funções  da  diversidade  cultural  e  educação  de  direitos 
humanos  na promoção da tolerância  e prevenção do racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e 
intolerância associada.

(Diálogo intercultural, diálogo inter-religioso)

[Proposta para fundir os parágrafos 79 e 81]

79. Observa  com  satisfação  o  crescente  número  de  iniciativas  para  promover  o  diálogo 
intercultural  e  afirma  a  necessidade  de  intensificar  o  engajamento  entre  todas  as  partes 
interessadas  em  um diálogo  construtivo  e  genuíno  enraizado  no  respeito  e  entendimento 
mútuos visando superar as lacunas existentes nas percepções, conceitos e idéias [Adotada ad.  
ref. em informais].

NOVO  PARÁGRAFO: reconhece  o  valor  do  trabalho  feito  para  promover  o  diálogo, 
entendimento mútuo e o respeito através de todos os mecanismos existentes [nos níveis regional e 
internacional],  como  o  Conselho  da  Europa,  Organização  para  a  Segurança  e  Cooperação  na 



Europa  e  Aliança  de  Civilizações  [Diálogo  entre  Civilizações,  Organização  Educacional, 
Cientifica e Cultural das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos, Diálogo Inter-
fé Ásia-Pacífico, Fórum Tripartite para o Diálogo Inter-fé e Cooperação para Paz, Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL), Movimento Não Alinhado].

80. Reafirma  a  erradicação  do racismo,  preconceito  racial  e  xenofobia  deve  visar  não apenas 
promover a igualdade e eliminar a discriminação mas também promover interações entre as 
comunidades  étnicas,  culturais  e  religiosas,  particularmente  em  sociedades  multiculturais 
(parágrafo 258, seção 1).

ALT: reafirma que a erradicação do racismo, preconceito racial e xenofobia deve visar não apenas 
promover  o  diálogo cultural  como um intercâmbio  aberto  e  respeitoso  do ponto de vista  entre 
indivíduos e grupos com diferentes antecedentes étnicos,  culturais, religiosos e linguísticos com 
base no entendimento e respeito mútuos.

81. [De acordo em informais].

(Partidos e programas políticos, participação política, Parlamentos)

(Instituições nacionais, órgãos e mecanismos especializados nacionais)

82. [De acordo em informais].

[Proposta para separar os parágrafos 82 e 83]

ALT: dá as boas vindas ao progresso significativo no estabelecimento de instituições nacionais 
independentes para a promoção e proteção dos direitos humanos e reafirma a função importante e 
construtiva  desempenhada  por  estas  instituições  na  luta  contra  o  racismo,  discriminação  racial, 
xenofobia e intolerância associada, inclusive na prestação de assessoria aos Estados, Judiciário e 
outros participantes, auxiliando as vítimas a acessarem os recursos eficazes na defesa e educação 
dos direitos humanos [Adotada ad. ref. em informais].

NOVO PARÁGRAFO: dá as boas vindas às contribuições de órgãos ou agências especializadas 
nacionais competentes responsáveis por formular e/ou implantar políticas públicas para erradicar o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada [Adotada ad. ref. em informais].

83. [De acordo em informais].

NOVO PARÁGRAFO: conclama os Estados [que ainda não o fizeram] a desenvolver programas 
e  criar  instituições  nacionais  responsáveis  pela  questão dos  direitos  humanos  de acordo com a 
Declaração de Viena e Programa de Ação de 1993 e os Princípios de Paris [e para assegurar que 
as  instituições  sejam  representativas  e  inclusivas,  tenham  pontos  focais  em  racismo, 
descriminação racial, xenofobia e intolerância associada e tenham a capacidade de receber e 
abordar reclamações neste sentido] [a Proposta deve ser movida para a seção 5].

(Mídia)  

84. [Dá as  boas vindas ao fato de que ocorreu uma ação importante desde a adoção da 
DDPA mas] observa que apesar de muito progresso ainda ser necessário, particularmente na 
área  de  [promoção de  diálogo  intercultural  e  práticas  e  políticas  antidiscriminatórias 



[pela mídia]], [auto-regulamentação e treinamento de diversidade dos profissionais de mídia], 
[uma importante ação foi realizada desde a adoção do DDTA]. [O treinamento de diversidades 
para  jornalistas  foi  promovido  como  uma  medida  preventiva  chave  contra  estereótipos 
negativos e discriminação [e reitera também que este treinamento está em conformidade 
com  a  liberdade  de  expressão  e  de  fato  promove  debate  informado,  harmonia 
sociocultural e evita atritos raciais ou religiosos]. [Proposta para dividir o parágrafo] [Dá 
também as boas vindas] aos conselhos de mídia independentes compostos por profissionais 
da mídia encarregados de avaliar  questões relacionadas a racismo na mídia também foram 
formadas  em muitos  países.  Em alguns  casos,  estes  conselhos  foram criados  para  receber 
reclamações de racismo na mídia e assessorar os editores e publicadores consequentemente. A 
mídia  também tem sido efetivamente  usada como meio  para promover  uma representação 
mais  equilibrada  dos  membros  das  minorias,  que têm crescente  acesso às  funções  de  alta 
visibilidade em muitos países].

NOVO PARÁGRAFO PARA A SEÇÃO 5: Conclama os  Estados  que  cumprem a  DDPA a 
elaborarem um código de conduta ética  voluntário  em associação à Federação Internacional  de 
Jornalistas  para  abordar  o  racismo  na  Índia  e  outras  informações  modernas  e  tecnologias  de 
comunicação ao mesmo tempo em que leva em conta  questões  fundamentais  como o direito  a 
liberdade de expressão.

(Sociedade civil, ONGs)

85. Dá  as  boas  vindas  às  diversas  atividades  de  conscientização  envolvendo  Estados  para 
promover  e  disseminar  os  valores  e  práticas  subjacentes  à  luta  contra  a  discriminação, 
inclusive através de suporte financeiro para os projetos da sociedade civil [adotado ad ref em 
informais].

86. Dá as boas vindas ao papel e participação do [setor privado], sociedade civil, organizações 
não  governamentais  e  defensores  dos  direitos  humanos  [[inclusive]  bem como [setor  de 
negócios, incluindo empresas multinacionais e empreendimentos estrangeiros] [entidades 
de negócios] [setor privado] e sindicatos] na luta contra o racismo,  discriminação racial, 
xenofobia e intolerância associada, particularmente a implantação da Declaração e Plano de 
Ação de Durban.

87. Observa  com  preocupação  a  situação  precária  dos  defensores  dos  direitos  humanos  e 
organizações não governamentais, incluindo organizações não governamentais antirracistas, o 
que prejudica a luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada 
[adotado ad ref em informais].

D. Fornecimento de recursos efetivos, reparações, retificações e medidas compensatórias e   
outras medidas em todos os níveis

(Execução da lei, administração de justiça, acesso à justiça, sanções)

88. Lembra  que  o  acesso  à  justiça  implica  a  possibilidade  de  defender  um caso  perante  um 
tribunal, bem como o funcionamento adequado do sistema de administração de justiça como 
um todo  [medidas especiais quando as circunstâncias assim garantirem] incluindo ação 
afirmativa para grupos vulneráveis, como necessário. Os obstáculos que impedem o acesso à 
justiça  são  frequentemente  relacionados  a  práticas  discriminatórias  que  afetam  os  grupos 



vulneráveis. Estes grupos enfrentam dificuldades no acesso à justiça por causa dos diferentes 
tipos de barreiras, particularmente barreiras culturais e linguísticas.

ALT: lembra que o acesso à justiça para as vítimas de discriminação [racial] [e religiosa] implica a 
possibilidade de defender um caso em um julgamento justo bem como em ambiente  no qual o 
respeito  pela  regra  da  lei,  independente  e  imparcialidade  do  judiciário  e  o  devido  processo  é 
[garantido] [respeitado] [e também enfatiza que] os Estados devem remover os obstáculos que 
impeçam o acesso à justiça, particularmente para membros de grupos vulneráveis.

89. Lembra a importância de um judiciário efetivo e independente para permitir que as vítimas de 
racismo busquem reparação adequada [adotado ad ref em informais].

90. Reconhece  a  necessidade  [de  formular  e  implantar  programas  específicos]  para  prevenir, 
investigar e  [quando] [onde] necessário  [introduzir lei específica visando levar],  [levar a] 
[justiça] [julgamento e punir] atos de má conduta séria por oficiais da polícia e outros oficiais 
de  execução  da  lei  provocadas  por  racismo,  discriminação  racial  [ou  outras  formas  de] 
discriminação, [xenofobia e intolerância associada].

91. Enfatiza a necessidade de melhorar e ampliar a distribuição de informações relacionadas ao 
acesso a mecanismos para relatório  de reclamações ou prestação de assistência  durante os 
processos judiciais para as vítimas de racismo [adotado ad ref em informais].

92. [De acordo em informais].

ALT: enfatiza a importância e a necessidade de maior progresso na implantação de medidas para 
facilitar o acesso pelas vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada 
à justiça que assegure [recursos judiciais e administrativos justos e eficazes, incluindo o direito 
de buscar reparação justa]  [e adequada ou [satisfação], bem como assistência jurídica quando 
necessário].

[Tribunais internacionais, ICC]

93. [Expressa  seu  total  apoio  ao  trabalho  dos  tribunais  criminais  internacionais  existentes  e 
convoca a ratificação universal do Estatuto de Roma do Tribunal Criminal Internacional].

94. [Expressa preocupação com a falta de disposição de determinados países de cooperar com os 
tribunais criminais internacionais].

E. Estratégias para obter igualdade total e efetiva,  incluindo cooperação internacional  e   
aperfeiçoamento dos mecanismos das Nações Unidas e outros mecanismos internacionais 
no combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada

(Democracia, eleições)

95. Lembra  que  a  democracia  é  incompatível  com a existência  contínua  do  racismo  [e  neste 
sentido  condena  todas  as  manifestações  de  racismo  institucionalizado  bem  como 
legislações e práticas baseadas em racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
associada]  [e  neste  sentido  condena  a  legislação  e  as  práticas  baseadas  em racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada].



ALT:  Condena a legislação e práticas  baseadas em racismo,  discriminação racial,  xenofobia e 
intolerância  associada  como  incompatíveis  com  a  democracia  e  governança  transparente  e 
responsável.

96. [Observa os progressos feitos por alguns Estados no campo da democracia, [jurisprudência, 
governança transparente, responsável, justificável e participativa, [inclusive através de apoio 
eleitoral ou como assistência e missões de observação de eleições de acordo com a melhor 
prática  internacional],  mas  observa  também  que  os  desafios  permanecem  em  partes  do 
mundo]].

(Ação afirmativa, medidas especiais, ação positiva)

97. Identifica  o  progresso  em  programas  para  fomentar  a  igualdade  racial  a  favor  de 
afrodescendentes, tais como programas de ação afirmativa para acesso a educação superior; e 
enfatiza a importância de fazer progresso na implantação de políticas de ação afirmativa em 
setores chave, tais como acesso a educação e emprego, saúde e segurança social, participação 
política  e  investimento  em  infraestrutura  que  beneficiem  comunidades  nas  quais  tais 
afrodescendentes, povos indígenas e outros grupos sofrendo de discriminação vivam.

(OHCHR,  Sistema  das  Nações  Unidas,  organizações  internacionais  e  regionais,  cooperação 
internacional, assistência ou cooperação técnica)

98. Reconhece o apoio valioso desempenhado pelas organizações e instituições regionais [dentre 
outras, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Conselho da Europa e 
Agência  da União Européia para Direitos  Fundamentais]  [Diálogo entre Civilizações, 
organização  Educação,  Científica  e  Cultural  das  Nações  Unidas,  a  Aliança  de 
Civilizações,  Organização  dos  Estados  Americanos,  o  Diálogo  Inter-fé  Ásia-Pacífico, 
Fórum Tripartite para o Diálogo Inter-fé e Cooperação para a Paz, Mercado Comum do 
Sul  (MERCOSUL),  Movimento Não Alinhado] na  luta  contra  o  racismo,  discriminação 
racial, xenofobia e intolerância associada.

[Para ser considerado junto com o parágrafo 79 bis]

99. [Lamenta a falta de] [Observa] iniciativas  financeiras  [dentre outras, pela Organização 
para Segurança e Cooperação na Europa [e Organização dos Estados Americanos]] em 
apoio à luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada.

100. [Dá as boas vindas a iniciativas importantes para combater [o anti-semitismo], crimes de ódio, 
racismo, xenofobia e discriminação, bem como [anti-semitismo, islamofobia e cristianofobia] 
[intolerância  e  discriminação  [em  particular] contra  [grupos  religiosos] mulçumanos  [e 
judeus].]

ALT: [reitera  a  urgência  de  combater  crimes  de  ódio,  racismo,  xenofobia,  discriminação  e 
intolerância [em particular] [contra muçulmanos, judeus e cristãos].]

101. Observa a função importante das Nações Unidas e das suas agências relevantes especializadas, 
tal como a Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas, a Organização 
Mundial do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde e outra na ajuda aos Estados para que 
eles aperfeiçoem a sua capacidade de implantar o Programa de Ação de Durban [adotado ad 
ref em informais].



NOVO  PARÁGRAFO: estimula  a  UNESCO  a  realizar  seu  trabalho  visando  mobilizar  as 
autoridades  municipais  e  governos  locais  contra  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada, particularmente através da sua iniciativa da Coalizão das Cidades contra o 
Racismo e Discriminação [Proposta para mudança para a seção 5].

102. Reenfatiza  a  importância  da  cooperação  internacional  [para  promoção  global  de] [para 
promover]  (a)  a  consecução  dos  objetivos  da  luta  contra  o  racismo,  discriminação  racial, 
xenofobia  e  intolerância  associada;  (b)  a  implantação  efetiva  dos  tratados  e  instrumentos 
internacionais que proíbem estas práticas; (c) a implantação das obrigações das Nações Unidas 
e  dos  Estados  neste  sentido;  e  (d)  a  elaboração  de  estratégias  [globais  adicionais]  para 
combater  [todas  as  formas]  [de  manifestações]  [contemporâneas]  [novas]  de  racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada.

SEÇÃO 2:

Avaliação da eficácia dos mecanismos de acompanhamento existentes em Durban e de 
outros mecanismos das Nações Unidas que lidam com a questão do racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerância associada para aperfeiçoá-las

I. Generalidades

103. [Observa com] [Expressa a sua] satisfação [pelos] esforços para prevenir, combater e erradicar 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada realizados por [todos os] 
mecanismos  estabelecidos  após  o  pedido  da  Conferência  Mundial  contra  racismo, 
discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  [a  saber,  o  Grupo  de  Trabalho 
Intergovernamental sobre a implantação eficaz da Declaração de Durban e Programa de Ação, 
Grupo de  Especialistas  Eminentes  Independentes,  Grupo de  Trabalho  de  Especialistas  em 
Afrodescendentes]  [e  o Comitê Ad Hoc sobre a Elaboração de Padrões Internacionais 
Complementares] e para as contribuições que eles fizeram para implantar a Declaração de 
Durban e Programa de Ação [e para o maior aperfeiçoamento destes mecanismos].

104. Dá  as  boas  vindas  ao  papel  importante  desempenhado  por  [procedimentos  especiais 
relevantes] [dentre outras coisas, o Relator Especial sobre formas contemporâneas de 
racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  e  todos  os  outros 
mandatos relevantes] [dentre outras coisas, o Relator Especial sobre formas contemporâneas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada, o Relator Especial sobre 
a  situação  dos  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  de  povos  indígenas,  o  Relator 
Especial  sobre  violência  contra  as  mulheres,  suas  causas  e  consequências,  o  Especialista 
Independente  sobre  causas  minoritárias,  o  Relator  Especial  sobre  os  direitos  humanos  de 
migrantes, o Relator Especial sobre liberdade de religião ou crença, o Fórum Permanente das 
Nações Unidas sobre Questões Indígenas, a antiga Subcomissão sobre a Promoção e Proteção 
dos Direitos Humanos e seu grupo de trabalho, o Relator Especial sobre Tráfico de Pessoas, o 
Relator Especial  sobre formas contemporâneas de escravidão e o mecanismo especializado 
sobre os direitos dos povos indígenas]  [a Convenção sobre a Proteção dos Direitos dos 
Trabalhadores Migrantes e Membros de suas famílias e a convenção sobre os Direitos de 
Pessoas  com  Deficiências] na  luta  contra  o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada.



105. Reconhece a necessidade de [racionalizar e] aperfeiçoar ainda mais a eficácia dos [sistemas 
dos]  mecanismos  que  lidam com ou adotam o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada [dentro da estrutura do sistema universal de direitos humanos] visando 
obter uma melhor coordenação, consistência e complementação em seu trabalho [e evitando a 
duplicação de mandatos] [bem como dando a devida importância ao seu resultado no fluxo 
dos direitos humanos dentro do sistema das Nações Unidas] [e incita o OHCHR e os Estados 
a continuarem a aumentar a consciência e a levar visibilidade a estes mecanismos].

106. Assevera que a eficácia dos mecanismos que lidam com ou abordam questões de racismo, 
discriminação racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  está  ligada  ou depende de fatores 
diferentes, particularmente:

• [Fortalecendo] a  vontade  política  ou  compromisso  dos  Estados  em cooperar  com  ele, 
incluindo o acompanhamento de duas recomendações;

• [Evitando] [A proliferação de mecanismos]; [Racionalizando os mecanismos];
• [Aumentando] o  nível  de  visibilidade  e  acessibilidade  dos  mecanismos  para  o  mundo 

externo, particularmente para vítimas de racismo e discriminação racial;
• [Assegurando] uma abordagem coerente que [fortalece os mandatos existentes] [diminui 

o risco de superposição, duplicação e inconsistência];
• [Assegurando] cooperação  e  coordenação  efetivas  [entre  diversos]  [dos  mecanismos 

relevantes convencionais e extra-convencionais de direitos humanos e da assembléia 
geral];  mecanismos  [e  agências  e  programas  relevantes] [bem  como]  [incluindo] 
[interação com CERD, o HRC e a Assembléia Geral].

[MESCLAR  os  itens  4  e  5:  uma  abordagem  coerente  que  garanta  a  cooperação, 
coordenação, consistência e complementaridade entre diferentes mecanismos, bem como sua 
efetiva interação com CERD, HRC e Assembléia Geral.]

• [Assegurando] a colaboração efetiva com [as vítimas] e [a sociedade civil].
• [Conscientização  pública  efetiva  e  publicidade  dos  resultados  e  recomendações  do 

trabalho dos mecanismos];
• [Assegurando]  [mantendo]  financiamento  e  serviços  adequados  [e  alocando  novos 

recursos e recursos adicionais quando necessário].

II. Mecanismos de acompanhamento de Durban

107. Urge  aos  mecanismos  de  monitoramento  relacionados  à  implantação  da  Declaração  e 
Programa de Ação de Durban que promovam a conscientização,  diálogo e treinamento de 
oficias  públicos  e  [/ou]  [educacionalistas]]  [educadores]  [treinamento  de  treinadores, 
órgãos de constituição de política] em relação à eliminação do racismo, discriminação racial, 
xenofobia  e  intolerância  associada  visando  contribuir  com a  realização  de  reuniões  entre 
oficiais  públicos  e/ou  educacionalistas  sociais  e  outras  atividades  que  contribuam  para  a 
consecução  das  metas  da  Declaração  e  Programa  de  Ação  de  Durban  [Proposta  para 
mudança para a seção 5].

A. Grupo de Trabalho de Especialistas sobre Afrodescendentes (WGPAD)

108. [Dá  as  boas  vindas  à  revisão  e  extensão  do  mandato  do  Grupo  de  Trabalho  de 
Especialistas  sobre  Afrodescendentes  contido  na  Resolução  HRC  9/14] Reconhece  [a 
importância e significado] do trabalho e esforços do Grupo de Trabalho de Especialistas sobre 



Afrodescendentes  na  análise  da  situação  atual,  condições  e  extensão  do  racismo  contra 
[africanos e afrodescendentes] [afrodescendentes da Diáspora Africana].

109. Solicita  que  o  Grupo  de  Trabalho  de  Especialistas  sobre  Afrodescendentes  colabore 
intimamente com todos os outros mecanismos que lidam com a luta contra o racismo e a 
discriminação para assegurar uma abordagem global e abrangente da luta contra o racismo e a 
discriminação e o tratamento igual de todas as vítimas.

B. Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre a Implantação Efetiva da DDPA

110. [Dá as boas vindas] às conclusões e recomendações do Grupo de Trabalho Intergovernamental 
sobre a Implantação Efetiva da Declaração e Programa de Ação de Durban.

111. [Lamenta  que  o  Grupo  de  Trabalho  Intergovernamental  sobre  a  Implantação  Efetiva  da 
Declaração  e  Programa  de  Ação  de  Durban  não  acompanhou  uma  realização  ampla  da 
Conferência Mundial de Durban contra Racismo em relação às raízes históricas do racismo 
moderno emergente  da era  do comércio  escravo com consequências  duradouras a  grandes 
grupos de pessoas e o acordo para qualificar o comércio escravo como um crime contra a 
humanidade [e solicita que o Grupo de Trabalho Intergovernamental aborde esta questão 
logo que possível]  [e  que as  disposições  das  resoluções  61/19 e  62/122 da Assembléia 
Geral sejam totalmente integradas em suas deliberações].

C. Cinco Especialistas Eminentes Independentes

112. [Reconhece a importância do mandato e trabalho os Especialistas Eminentes Independentes na 
implantação  da  Declaração  e  Programa  de  Ação  de  Durban,  particularmente  dirigidos  ao 
fomento do compromisso político exigido para a Declaração e Programa de Ação a serem 
implantados com sucesso].

113. [Conclama  os  Especialistas  Eminentes  Independentes  à  implantação  da  Declaração  e 
Programa  de  Ação  de  Durban  a  desenvolverem  métodos  de  trabalho  apropriados  que 
promovam melhor aplicações entre este grupo de especialistas e s governos e organizações não 
governamentais].

114. [Recomenda  que  o  Grupo  de  Trabalho  Intergovernamental  sobre  o  Acompanhamento  da 
DDPA e Cinco Pessoas Eminentes sejam abolidos e substituídos por um órgão apropriado com 
o  mandato  para  colaborar  com  o  OHCHR  para  auxiliar  os  Estados  na  implantação  do 
fornecimento da DDPA endereçado a eles].

III. Outros Mecanismos

A. Comitê Ad Hoc sobre a Elaboração de Padrões Internacionais Complementares

115. [Dá as boas vindas] [Toma nota da] criação do Comitê Ad Hoc sobre a elaboração de padrões 
complementares visando implantar a recomendação contida no Programa de Ação de Durban 
“para  preparar  padrões  internacionais  complementares  para  fortalecer  e  atualizar  os 
instrumentos  internacionais  contra  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância 
associada em todos os seus aspectos” [o que ainda deve ser realizado]. 



116. Observa com satisfação que o Comitê  Ad Hoc convocou a sua primeira  sessão e discutiu 
diferentes questões relativas ao cumprimento da sua tarefa determinada;

117. Dá as boas vindas ao mapa pactuado pelo Comitê Ad Hoc sobre a elaboração de padrões 
complementares  em  sua  primeira  sessão  e  estimula  os  Estados  Membros  a  apresentarem 
oportunamente suas contribuições como descrito no mapa, visando obter a implantação total 
do parágrafo 199 do Programa de Ação de Durban;

[MESCLA os parágrafos 116 e 117: Observa que o Comitê Ad Hoc convocou a sua primeira 
sessão, discutiu diferentes questões relativas ao cumprimento da sua tarefa determinada e adotou o 
mapa relativo à possível elaboração de padrões complementares;]

B.  Relator  Especial  sobre  Formas  Contemporâneas  de  Racismo,  Discriminação  Racial, 
Xenofobia e Intolerância associada

118. Expressa seu total apoio a e reconhecimento do Relator Especial sobre formas contemporâneas 
de racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e intolerância  associada para o  seu trabalho  e 
solicita  que ele continue a dar ênfase em particular  sobre o impacto negativo do racismo, 
discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  sobre  o  aproveitamento  total  dos 
direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais por [todas as vítimas de acordo com 
a sua determinação]  [minorias  nacionais,  étnicas,  religiosas  e  linguísticas,  populações  de 
imigrantes, asilados e refugiados], ao mesmo tempo em que assegura uma abordagem global e 
universal  à luta  contra  o racismo e discriminação racial  e evitando qualquer hierarquia  no 
tratamento das vítimas [e conclama os Estados a cooperarem integralmente com o Relator 
Especial e a estenderem um convite permanente];

119. [Dá as boas vindas à recente revisão e prorrogação do mandato do Relator Especial  sobre 
formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada 
[pelo Conselho de Direitos Humanos em sua resolução 7/34]; ]

C. Assessor Especial sobre a Prevenção de Genocídio

120. Reafirma  o  seu  total  apoio  ao  mandato  do  Assessor  Especial  do  Secretário  Geral  para 
prevenção de genocídio, que atua, entre outras coisas, como uma mecanismo de advertência 
antecipada  para  prevenir  situações  [em  potencial]  que  possam  resultar  em  genocídio,  [e 
conclama todos os Estados a cooperarem integralmente com ele, inclusive pela aceitação 
de seus pedidos de visitas]; [Proposta para mudar para a seção 5]

NOVO PARÁGRAFO: Dá as boas vindas aos esforços feitos pelo Assessor Especial para elaborar 
indicadores para a prevenção de genocídio em colaboração com o CERD e estimula estes órgãos a 
buscarem sua colaboração nesse sentido; [Proposta para mudar para a seção 5]

SEÇÃO 3:

Promoção da ratificação universal e implantação da Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e consideração adequada das 

recomendações do CERD



Generalidades

121. Reafirma  que  a  Convenção  Internacional  para  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de 
Discriminação  Racial  é  [a  base  jurídica  internacional]  [o  principal  instrumento 
internacional] [um instrumento internacional importante] para prevenir, combater e erradicar 
o  racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e  intolerância  associada,  incluindo suas  formas 
contemporâneas e solicita que a CERD acentue os seus esforços em resposta a novos desafios 
[pois a implantação total do ICERD é fundamental para o sucesso da luta global contra o 
racismo e discriminação racial];

122. Dá as boas vindas à [ampla] interpretação dada pelo CERD para a definição do conceito de 
discriminação racial [como contido na Convenção de modo a abordar] [e estimula o Comitê 
a  continuar  abordando]  [casos  de]  formas  duplas  e  múltiplas  de  discriminação  [tal  como 
discriminação baseada em motivos de raça e religião];

ALT: Dá as boas vindas á interpretação do CERD da definição do conceito de discriminação racial 
contido  na  Convenção  de  modo  a  abordar  formas  múltiplas  ou  agravadas  de  discriminação  e 
estimula o Comitê a continuar abordando formas múltiplas ou agravadas de discriminação;

123. Ao mesmo tempo em que dá as boas vindas às informações dadas por alguns Estados em seus 
relatórios periódicos do progresso feito no acompanhamento das recomendações do CERD, 
estimula os Estados a garantirem o acompanhamento adequado das observações de conclusão 
do Comitê; [adotado ad ref.]

Ratificação

124. Dá as boas vindas à ratificação da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial por diversos países desde a Conferência Mundial contra o 
Racismo de 2001, ao mesmo tempo em que lamenta que a meta de ratificação universal até 
2005 não tenha sido atingida, com o número total de ratificações aumentando para 173 até 
março de 2008; [adotado ad ref.]

125. Renova  neste  contexto  sua  conclamação  aos  Estados  que  ainda  não  o  fizeram  para  que 
ratifiquem ou acedam ao ICERD com alta prioridade [[consistente com] [de acordo com] seus 
compromissos com o DDPA];

ALT: Renova neste  contexto  sua conclamação  aos  Estados  que  ainda  não  o fizeram para  que 
ratifiquem ou acedam ao ICERD com alta prioridade, reconhecendo que a Convenção permanece 
sendo a base legal da comunidade internacional para a luta contra a discriminação racial de acordo 
com os seus compromissos [perante o DDPA];

Declarações e Reservas

126. Reitera  sua  conclamação  aos  Estados  signatários  do  ICERD para  que  considerem fazer  a 
declaração sob o artigo 14 da Convenção para possibilitar que as vítimas recorram ao recurso 
visado;

127. Solicita que os Estados signatários que tenham feito a declaração sob o artigo 14 do ICERD 
aumentem o conhecimento deste procedimento de modo a explorar totalmente o seu potencial; 
[adotado ad ref.]



128. Urge  aos  Estados  signatários  do  ICERD que  retirem as  reservas  contrárias  ao  objetivo  e 
finalidade da Convenção e considerem a retirada de outras reservas;

Relatório

129. Expressa  sua  preocupação  com  os  atrasos  na  apresentação  dos  relatórios  pelos  Estados 
Membros do Comitê para Eliminação de Discriminação Racial, que prejudicam a implantação 
efetiva  da  Convenção  e  dificultam  a  operação  e  a  função  de  monitoramento  do  comitê; 
[Adotado ad ref.]

130. Reitera que a apresentação oportuna de relatórios pelos Estados Membros do ICERD é uma 
obrigação  sob  o  artigo  9  da  Convenção  e  urge  que  os  Estados  Membros  da  Convenção 
cumpram suas obrigações de relatório. [Adotado ad ref.]

131. Estimula os Estados Membros a disseminarem a Declaração e Programa de Ação de Durban 
de maneira apropriada e para incluir em seus relatórios periódicos informações sobre planos de 
ação  ou  outras  medidas  para  implantar  a  Declaração  e  Programa  de  Ação  de  Durban. 
[Adotado ad ref.]

132. Reconhece que o processo de relatório deve estimular e facilitar, em nível nacional, escrutínio 
público das políticas governamentais e envolvimento construtivo com os atores relevantes da 
sociedade civil, conduzido em um espírito de cooperação e respeito mútuo, com o objetivo de 
avançar o aproveitamento por todos dos direitos protegidos pelo ICERD; [Adotado ad ref.]

133. Estimula os Estados Membros a se envolverem com a sociedade civil durante a preparação de 
seus relatórios periódicos e seu acompanhamento; [Adotado ad ref.]

134. Estimula  organizações  não-governamentais  a  continuarem  fornecendo  ao  Comitê  para 
Eliminação de Discriminação Racial as informações relevantes para o processo de relatório; 
[Adotado ad ref.]

135. [De acordo]

Implantação

NOVO  PARÁGRAFO:  Afirma  o  papel  importante  que  o  CERD  pode  desempenhar  no 
monitoramento da implantação integral do ICERD pelos Estados Membros;

136. Observa  com satisfação  as  visitas  ao  país,  os  avisos  precoces  e  o  procedimento  de  ação 
urgente  e  procedimento  de  acompanhamento  estabelecidos  pelo  CERD  e  aplicados  em 
cooperação com os Estados relacionados podem desempenhar um papel de protagonismo para 
uma implantação adequada da Convenção; [Adotado ad ref.]

137. Dá as boas vindas neste sentido aos avisos precoces e o procedimento de ação urgente que 
permitiu ao Comitê fazer recomendações [bem como, através do Secretário-Geral da ONU, ao 
Conselho de Segurança da ONU para prevenir] [aos Estados Membros para a prevenção de] 
violações  sérias  da Convenção,  particularmente  aquelas  que poderiam levar  a  um conflito 
étnico e violência;

138. [Dá as boas vindas] [observa] a decisão do CERD de estabelecer um procedimento [baseado 
na disposição do artigo 14 da Convenção]  para o acompanhamento das suas [opiniões e] 
recomendações adotadas após o exame das comunicações de pessoas e grupos de pessoas;



[ALT.: Dá  as  boas  vindas  à  decisão  do  CERD  de  estabelecer  um  procedimento  para  o 
acompanhamento das suas opiniões e recomendações adotado após o exame das comunicações de 
pessoas ou grupos de pessoas [contra países que tenham feito a declaração sob o artigo 14 da 
Convenção]; ]

139. Considera que, para o combate contra o racismo e a discriminação racial avançar [é importante 
que]  os  Estados  Membros  [precisam  implantar,  de  boa-fé] [atuar  e  implantar]  as 
recomendações endereçadas a eles em conclusão a observações visando auxiliá-los em uma 
implantação efetiva da Convenção;

140. Enfatiza a importância de estabelecer um monitoramento nacional efetivo e mecanismos de 
avaliação  para  assegurar  que  todas  as  medidas  apropriadas  sejam  tomadas  para  o 
acompanhamento das observações de conclusão e recomendações gerais do CERD; [Adotado 
ad ref.]

141. [De acordo]

142. Ao mesmo tempo em que reconhece a responsabilidade primária dos Estados em implantarem 
suas obrigações sob o ICERD, enfatiza que a cooperação internacional e assistência técnica 
desempenham um papel importante ao auxiliar os países na implantação de suas obrigações 
sob o ICERD e o acompanhamento das recomendações do CRD, e conclama o OHCHR a dar 
assistência  oportuna  aos  países,.  mediante  solicitação,  que  tenham  capacidade  e  outras 
restrições; [Adotado ad ref.]

143. [Conclama o CERD e o Comitê de Direitos Humanos a elaborar modelo de legislação sobre [a 
necessidade de sustentar o respeito aos direitos humanos e reputação, moral pública, 
bem como] incitação ao ódio racial e religioso e liberdade de expressão;]

SEÇÃO 4:

Identificação e compartilhamento das melhores práticas obtidas em nível nacional, regional 
e internacional na luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

associada

NOVO PARÁGRAFO:  Reconhecendo a responsabilidade primária dos Estados na implantação 
das disposições do DDPA

144. Observa com interesse os exemplos de melhores práticas em todos os níveis estabelecidos por 
Governos,  organizações  regionais  e  internacionais  e  outros  participantes,  incluindo,  entre 
outros, instituições, disposições e legislação para prevenir,  combater e erradicar o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada; [Adotado ad ref.]

145. Enfatiza que as melhores práticas que foram desenvolvidas durante os esforços para implantar 
o  DDPA,  aplicadas  de  maneira  holística,  podem  [contribuir  efetivamente  para] [ser 
ferramentas  eficazes  ao]  abordar  discriminação,  marginalização  e  exclusão  [de  pessoas 
pertencentes a] grupos afetados e vulneráveis,  [com o objetivo de prover recursos] [bem 
como] a todas as vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;

146. Reconhece que um amplo compartilhamento das melhores práticas em todas as regiões do 
mundo visando prevenir,  combater e erradicar o racismo, discriminação racial,  xenofobia e 
intolerância associada, pode auxiliar os Governos, Parlamentos, o judiciário, parceiros sociais 



e  a  sociedade  civil  a  implantarem  de  maneira  eficaz  as  disposições  do  DDPA  quando 
consideradas apropriadas para adaptar ou replicar as melhores práticas, incluindo cooperação 
internacional; [Adotado ad ref.]

147. [Convida] [Recomenda  que]  os  Estados,  organizações  regionais  e  internacionais  e  outros 
participantes  [através  de  uma  abordagem  cooperativa  e  iniciativas  de  assistência 
internacional] considerem  fazer  uso  das  melhores  práticas  relevantes  [na  luta  contra  o 
racismo e todas as formas de discriminação, inclusive formas múltiplas e agravadas de 
discriminação],  entre  outras,  nas  seguintes  esferas  [inclusive  através  de  uma  abordagem 
cooperativa e iniciativas de assistência internacional]:

• Estruturas institucionais, incluindo mecanismos de monitoramento independentes;
• Estratégias,  políticas,  planos  e  programas  [nacionais]  [contra o racismo e todas as 

formas de discriminação];
• [Estrutura legal abrangente] [Legislação];
• [Democracia, boa governança responsável e participativa]
• A regra de direito, acesso à justiça [combater a impunidade] [e recursos];
• [Combater  a  impunidade  por  crimes  motivados  por  atitudes  racistas  ou 

xenofóbicas considerando motivações racistas como uma circunstância agravante;]
• [Medidas  preventivas  contra  o  racismo  e  discriminação  também  significam 

prevenir conflito  e violência,  particularmente crimes de guerra,  crimes contra a 
humanidade e genocídio;]

• [Desculpas, reparações, restituições e compensações];
• Serviços sociais e públicos;
• Assistência médica;
• Habitação;
• Promoção da diversidade, diálogo intercultural e inter-religioso;
• Oportunidades  iguais  [ao  mesmo  tempo  em  que  coloca  uma  obrigação  geral  às 

autoridades públicas para que promovam a igualdade];
• Gênero;  [A  ser  movido  para  cima  na  lista  para  antes  dos  serviços  sociais  e 

públicos?]
• [Cultura] [Direitos culturais e diversidade cultural];
• Atividades de esporte e lazer;
• Educação inclusiva, treinamento e conscientização;
• Meios de comunicação de massa e Internet;
• [Suporte ao papel positivo da mídia na luta contra o racismo e a discriminação;]
• [Liberdade  de  expressão  como  uma  necessidade  para  combater  o  racismo  e  a 

discriminação, ao mesmo tempo em que se respeita os artigos 19 e 20 do ICCPR;]
• Estatística e coleta de dados;

148. Recomenda  que os  exemplos  de  melhores  práticas  fornecidos  por  Governos,  organizações 
regionais  e  internacionais  e  outros  participantes  sejam colocados  no  website  do  OHCHR 
ligado à seção de resultados da Conferência da Revisão de Durban visando sua adaptação e 
replicação e recomenda que o website de melhores práticas seja devidamente e oportunamente 
atualizado pelo OHCHR; [adotado ad ref.]



SEÇÃO 4:

Identificação de medidas concretas e iniciativas adicionais em todos os níveis para combater 
e eliminar todas as manifestações de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
associada, para fomentar a implantação do DDPA e abordar desafios e impedimentos aos 
mesmos, inclusive tendo em vista o desenvolvimento desde a adoção do DDPA em 2001.

Generalidades

(Disposições  gerais  sobre  DDPA,  direitos  humanos,  dignidade  humana,  diversidade  cultural,  
multiculturalismo, origens, causas, formas, manifestações, vontade política, obstáculos)

149. Enfatiza a necessidade de uma abordagem abrangente e universal para prevenir, combater e 
erradicar  o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  em todas  as 
partes do mundo; [Adotado ad ref.]

150. Enfatiza a necessidade de defender e mobilizar a vontade política dos atores relevantes em 
todos os níveis para a eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
associada; [Adotado ad ref.]

151. Conclama os Estados a realizarem campanhas de mídia agressivas para melhorar a prevenção, 
combate e erradicação de todas as manifestações de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância associada, entre outras coisas, através do fornecimento de visibilidade adequada à 
Declaração  e  Programa  de  Ação  de  Durban  e  seus  mecanismos  de  acompanhamento; 
[Adotado ad ref.]

Ação em nível nacional

(Teorias, ideologias e doutrinas racistas, incitação ao ódio racial, ideologias nacionalistas, teorias  
de preferência nacional)

NOVO  PARÁGRAFO:  Conclama  os  Estados  [que  enquanto  identificam] [a  identificar] 
[diferentes formas e manifestações de] [novas formas e manifestações emergentes de] racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada] [e] a tomar medidas eficazes, tangíveis e 
abrangentes para preveni-las, combatê-las e erradicá-las prioritariamente;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama os Estados a proibirem por lei e adotarem as medidas políticas 
necessárias para combater  [de acordo com as normas da lei internacional] a disseminação de 
todas as idéias baseadas na superioridade racial ou ódio ou incitação ao ódio;

(Crimes racistas, crimes de ódio, violência urbana)

152. Conclama os Estados a combaterem a impunidade para atos de racismo, discriminação racial, 
xenofobia  e  intolerância  associada  [e  dar reparação  apropriada  às  vítimas]  [ao garantir  o 
acesso  à  justiça,  ao  conceder  [e  maximizar]  reparação  [máxima]  [justa]  [justa  e 
adequada] [apropriada] para as vítimas];

[ALT: Convoca os Estados  para o combate da impunidade  por atos de racismo,  discriminação 
racial,  xenofobia  e  intolerância  associada  [fornecendo] [justa  e  adequada],  [máxima]  [justa] 
reparação para as vítimas, inclusive através da garantia de acesso rápido à justiça;]



153. Conclama  que  os  Estados,  como  um assunto  de  prioridade,  [proíbam]  [e  criminalizem] 
[qualquer  defesa  de  ódio  nacional,  racial  ou  religioso  que  constitua  incitamento  à 
discriminação,  hostilidade  ou  violência  de  acordo  com  [todos)  instrumentos 
internacionais pertinentes]  [e punam atividades violentas, racistas e xenofóbicas de grupos 
neo-nazistas de acordo com instrumentos internacionais pertinentes];

ALT: Conclama  que  os  Estados,  como  um  assunto  de  prioridade,  proíbam  [e  criminalizem] 
qualquer defesa de ódio nacional,  racial  ou religioso que constitua incitamento à discriminação, 
hostilidade  ou  violência  de  acordo  com  todos  os  instrumentos  nacionais  pertinentes  e  punam 
atividades violentas, racistas e xenofóbicas [de grupos neo-nazistas] adequadamente;

154. Convida os Governos e suas agências de execução da lei a coletarem informações confiáveis 
sobre crimes de ódio para fortalecer seus esforços para combater o racismo, a discriminação 
racial e a xenofobia e intolerância associada; [Adotado ad. ref.]

Pobreza, globalização

NOVO PARÁGRAFO: Convoca o Conselho de Direitos Humanos, através de mecanismos de 
acompanhamento de Durban para desenvolver uma ampla estratégia com participantes chave, tais 
como  a  Organização  Mundial  de  Comércio,  a  Organização  Internacional  de  Trabalho  e  a 
Organização Internacional para Migração, visando prevenir, atenuar e reverter os efeitos negativos 
da globalização;

NOVO PARÁGRAFO: Consistente  com  os  compromissos  nos  parágrafos  157  e  158  do 
DDPA, convoca os países desenvolvidos, as Nações Unidas e suas agências especializadas, assim 
como instituições financeiras internacionais, a fornecer, através de seus programas operacionais, 
novos e adicionais recursos financeiros, conforme apropriado, e para desenvolver programas para o 
desenvolvimento social e econômico nas áreas conforme destacado nestes parágrafos;

[Proposta para incluir também referência e reiterar idioma no par. 159 do DDPA]

(Conflito  armado,  étnico,  violência  tribal,  crimes  de  guerra,  crimes  contra  a  humanidade,  
genocídio)

155. Conclama os Estados a combaterem a impunidade por crimes de genocídio  [reconhecidos 
como tal pelos tribunais internacionais competentes e de acordo com a definição e termos 
da  Convenção  sobre  Prevenção  e  Punição  do  Crime  de  Genocídio,  1948];  [A  ser 
discutido]

NOVO PARÁGRAFO: Exige que os Estados respeitem e implantem a responsabilidade de 
proteger de acordo com os parágrafos 138 e 139 do Resultado Conferência Mundial;

(Comércio  escravo,  formas  tradicionais  de  escravidão,  colonialismo,  injustiças  históricas,  
rememoração de tragédias passadas, desculpas)

156. [[Conclama os Estados que ainda não] (Tendo em mente o parágrafo 100 do DDPA, nota 
iniciativas adicionais de Estados que] condenaram, se desculparam e pagaram reparações 
por  violações  graves  e  massivas  assim  como  sofrimento  humano  massivo  causado  por 
escravidão,  comércio  escravo,  comércio  escravo  transatlântico,  colonialismo  e  genocídio 



[reconhecidos como tal pelos tribunais internacionais competentes e de acordo com a 
definição e termos da Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 
1948], a assim fazer o mais breve possível;]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  as  disposições  das  resoluções  61/19  e  62/122  da 
Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas  sobre  comércio  escravo  transatlântico  sejam  totalmente 
integradas nos mandatos dos mecanismos de acompanhamento do DDPA;

(Perseguição  racial, contra-terrorismo)

157. Conclama  os  Estados  a  proibirem por  lei  a  prática  conhecida  como  perseguição  racial  e 
perseguição baseada em quaisquer tipos de discriminação reconhecidas sob a lei internacional 
de direitos humanos e o DDPA, a adotar outras medidas necessárias [e políticas] para eliminar 
esta prática, estabelecer sanções para aqueles que violem a lei, e assegurar a efetiva reparação 
para as vítimas;]

ALT: [Convoca]  [Incita] os Estados a não classificarem a perseguição baseada em estereótipos 
fundamentada em razões de discriminação proibida por lei internacional, incluindo razões raciais, 
étnicas e/ou religiosas;

158. [Convoca os Estados a garantirem que quaisquer medidas tomadas na luta contra o terrorismo 
não discriminem, em finalidade ou efeito, com base na raça, cor, descendência, nacionalidade 
ou origem étnica, nem com base na cultura, religião, crença, nomes, aparência ou idioma, e 
garantir  que  os  não-cidadãos  não  sejam  submetidos  a  perseguição  racial  ou  étnica  ou 
estereotipagem;]

ALT: Convoca  os  Estados  a  garantirem  que  quaisquer  medidas  tomadas  na  luta  contra  o 
terrorismo sejam implantadas em total  consideração aos direitos  humanos para todos, incluindo 
pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosa ou linguística, e a não discriminar, 
com base em  [sexo,  idioma, religião,  opinião política ou outra,  origem social,  propriedade, 
nascimentos ou outra condição] [raça,  cor,  sexo,  idioma,  religião  ou origem social,  [cultura, 
religião,  crença, nomes, aparência ou idioma]] [e garantir que  [cidadãos e] não-cidadãos não 
sejam submetidos a perseguição racial ou étnica ou estereotipagem; 

(Liberdade  de  religião,  incitamento  à  intolerância  religiosa,  ódio  ou  violência,  difamação  de  
religião, liberdade de expressão)

159. [Conclama os Estados a tomarem medidas efetivas para resolver formas contemporâneas de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada, [e a tomar uma ação firme 
contra a estereotipagem negativa e discriminação com base em religião] [e incitamento à 
intolerância religiosa] [e a tomar uma ação firme contra estereotipagem negativa de religiões 
e difamação de personalidades religiosas, livros, escrituras e símbolos sagrados];]

ALT.: Conclama  os  Estados  a  tomarem  medidas  efetivas  para  combater  o  incitamento  à 
intolerância religiosa, ódio ou violência, incluindo a estereotipagem negativa e discriminação com 
base em religião;

NOVO PARÁGRAFO: Convoca os Estados a darem atenção à natureza séria de incitamento 
ao ódio religioso,  [tal  como anti-semitismo, fobia ao cristianismo e,  [mais particularmente] 
fobia ao islamismo,] e  a promover  a  luta  contra  estes  fenômenos,  estreitando o diálogo inter-



religioso  e  intercultural  a  respeito  da  ética  comum de todas  as  religiões  e  adotando  legislação 
buscando o fim da impunidade a este respeito;

NOVO ALT 1: Convoca os Estados a darem atenção à natureza séria de incitamento ao ódio 
religioso,  [tal como anti-semitismo, fobia ao cristianismo e, [mais particularmente] fobia ao 
islamismo,] e a promover a luta contra estes fenômenos, adotando legislação buscando o fim da 
impunidade a este respeito e reforçando o diálogo inter-religioso e intercultural a respeito da ética 
comum de todas as religiões;

NOVO ALT 2: Conclama  os  Estados  a  tomarem  medidas  efetivas  para  combater  o 
incitamento à intolerância religiosa,  ódio ou violência,  e convoca os Estados a promover a luta 
contra  estes  fenômenos  reforçando  o  diálogo  inter-religioso  e  intercultural  a  respeito  da  ética 
comum de todas as religiões;

160. [Convoca  os  Estados  a  desenvolverem]  [como]  e  quando  apropriado  para  incorporar, 
limitações permissíveis sobre o exercício do direito à liberdade de expressão na legislação 
nacional;]

ALT: Convoca  os  Estados  a  promoverem  uma  campanha  sistemática  [e  medidas]  contra  o 
incitamento  ao ódio religioso e racial  e o respeito  à complementaridade de todas as liberdades 
contidas no Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;

[ALT 2: Convoca  os  Estados  a  garantirem  que  cada  um  tenha  o  direito  à  liberdade  de 
expressão, que inclui a liberdade de buscar, receber e dividir informações e idéias de todos os tipos, 
seja verbalmente, por escrito ou na imprensa, na forma de arte ou através de qualquer outra forma 
de mídia de sua escolha, de acordo com a lei internacional;]

161. Relembra os Estados a promoverem e protegerem o exercício dos direitos estabelecidos na 
Declaração  sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Intolerância  e  de  Discriminação 
Baseadas em Religião ou Crença, proclamada pela Assembléia Geral em sua resolução 36/55 
de 25 de novembro de 1981, de modo a prevenir  [discriminação baseada em religião ou 
crença] [discriminação religiosa] que, quando combinada com determinadas outras formas de 
discriminação, constitui uma forma de discriminação múltipla;

162. Convoca os Estados a garantirem que os legisladores desempenhem suas responsabilidades em 
conformidade com [suas obrigações sob os artigos 18, 19 e] [parágrafo 2 do artigo] 20 do 
Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigos 4 [e 5 (d) (8)]  da Convenção 
Internacional  sobre  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Discriminação  Racial,  [e  a  esse 
respeito  tome  nota  de] [levando  em  conta]  Comentário  Geral  15  do  Comitê  sobre  a 
Eliminação de Discriminação Racial [e a esse respeito];

(Disposições gerais sobre vítimas, baseadas em discriminação)

(Africanos e afro-descendentes)

163. Conclama os Estados a estabelecerem políticas que promovam a diversidade étnica e racial no 
mercado de trabalho para atender  a necessidade,  em particular,  da incorporação prática  de 
mulheres  afro-descendentes  [e asiático-descendentes] no mercado de trabalho,  nos setores 
público e privado, e em programas de geração de renda e emprego;



164. Conclama os Estados a tentarem resolver a questão de jovens indígenas  e aquela de afro-
descendentes e a violência, particularmente nas áreas periurbanas de grandes cidades, a partir 
da perspectiva dos direitos sociais e humanos,  na qual seja focalizado o fortalecimento do 
capital social, assistência a e a construção das capacidades de pessoas jovens indígenas e de 
afro-descendentes;

NOVO PARÁGRAFO: Recomenda  que  os  Estados  e  organizações  internacionais  e  regionais 
estabeleçam órgãos independentes, onde eles ainda não existam, para receber reclamações, feitas 
por  afro-descendentes  e  migrantes,  de  discriminação  no  acesso  a  habitação,  educação,  saúde, 
emprego e outros direitos fundamentais;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama os Estados a concentrar  novos investimentos em assistência 
médica, saúde pública, educação, eletricidade, água potável e controle ambiental, juntamente com 
outras  medidas  de ação afirmativa  em comunidades,  principalmente  as que compreendem afro-
descendentes e povos indígenas;

(Pessoas de descendência asiática)

165. Convoca os Estados a continuarem a tratar  os problemas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia  e  intolerância  associada  contra  pessoas  de descendência  asiática  e  conclama  os 
Estados a tomar todas as medidas necessárias para eliminar  as barreiras que estas pessoas 
enfrentam ao participarem da vida econômica, social, cultural e política [e a eliminar o uso de 
palavras derrogatórias em referência às populações minoritárias e vítimas de racismo e 
discriminação racial];

(Povos indígenas)

166. Conclama  os  Estados  a  tomarem  medidas  que,  congruentes  com  [suas] [obrigações  de] 
[normas  de]  os  direitos  humanos  internacionais  e  [seus] [os]  sistemas  legais  respectivos 
[permitam o adequado] [de cada Estado, assegurem] o acesso a e/ou propriedade coletiva das 
terras que tem sido tradicionalmente possuídas, ocupadas ou usadas [em uma outra forma] por 
povos indígenas e aqueles de descendência africana, além da promoção do uso produtivo das 
mesmas,  o  desenvolvimento  geral  da  comunidade,  e  o  respeito  por  sua  cultura  e  as 
características particulares de seus processos de tomada de decisão;

ALT: Conclama  os  Estados  a  tomarem  medidas  consistentes  com  as  normas  e  padrões 
internacionais de direitos humanos para garantir o acesso a e/ou propriedade coletiva das terras que 
tem sido tradicionalmente possuídas, ocupadas ou usadas em uma outra forma por povos indígenas;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama os Estados a tomarem todas as medidas necessárias para 
implantar os direitos dos povos indígenas reconhecidos em instrumentos internacionais de direitos 
humanos, sem discriminação; [A ser discutido]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama os Estados  a estabelecerem e implantarem,  em conjunto 
com os  povos  indígenas  correspondentes,  um processo justo,  independente,  imparcial,  aberto  e 
transparente,  dando  o  devido  reconhecimento  a  todos  seus  direitos  sem  qualquer  tipo  de 
discriminação; [A ser discutido]

(Migrantes, refugiados, asilados, IDPs, pessoas sem pátria)



NOVO PARÁGRAFO: Convoca  o  fim  de  todas  os  atos  violando  direitos  humanos 
internacionais e a lei humanitária, o respeito pelo princípio de auto-determinação e o final de todo 
sofrimento; convoca ainda a implantação de obrigações legais internacionais incluindo a opinião da 
Corte Internacional de Justiça sobre o Muro e a proteção internacional dos palestinos em todo o 
Território Palestino Ocupado;

167. Salienta a necessidade de estabelecer esforços para proteger os direitos humanos de  [todos] 
migrantes  [sejam domésticos ou internacionais] [qualquer que seja seu estado migratório], 
junto com a importância de  [mantendo a necessidade dos Estados Partes de cumprirem 
com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares],  [mantendo o dever dos Estados 
Partes  para  com  a  Convenção  de  Viena  sobre  Relações  Consulares  de  cumprir  com  tal 
Convenção],  incluindo  a  obrigação  dos  Estados  Partes  em  cujos  territórios  nacionais 
estrangeiros estejam detidos, de informá-los de seu  [direito de ter qualquer comunicação 
endereçada ao posto consular enviada sem demora] [de comunicar-se com um oficial 
consular de seu próprio Estado no caso de prisão ou detenção] [direito de comunicar-se 
com seus oficiais consulares];

[Proposta para parágrafo separado]

ALT PARÁGRAFO SEPARADO 1: Salienta a necessidade de estabelecer esforços para proteger 
os direitos humanos de  [todos] migrantes  [sejam domésticos ou internacionais, qualquer que 
seja sua condição migratória];

ALT PARÁGRAFO SEPARADO 2: Enfatiza a importância de manutenção do dever dos Estados 
Partes para com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de cumprir com tal Convenção, 
incluindo a obrigação das Partes Estados em cujos territórios nacionais estrangeiros estejam detidos, 
de  informá-los  do  seu  [direito  de ter  qualquer  comunicação endereçada  ao posto  consular 
enviada sem demora] [direito de comunicar-se com seus oficiais consulares];

168. Conclama os Estados a impedirem comportamento e práticas racistas e xenofóbicas em pontos 
de entrada do país e nas áreas de recepção e espera, em particular com respeito a imigrantes, 
refugiados e solicitantes de asilo;

ALT: Encoraja  os  Estados  a  formularem  e  implantarem  programas  de  treinamento  para  seus 
executores da lei, oficiais da imigração e oficiais da fronteira, promotores e fornecedores de serviço, 
visando sensibilizá-los para a questão do racismo, discriminação racial,  xenofobia e intolerância 
associada, em particular com respeito a refugiados, imigrantes e solicitantes de asilo;

169. Conclama  os  Estados  a  estabelecerem programas  nacionais  para  promover  o  acesso,  sem 
qualquer  discriminação  [proibida  por  lei  internacional] de  migrantes  ou  outros  grupos 
raciais,  étnicos,  nacionais,  culturais,  religiosos  e  linguísticos  ou  minorias  [pessoas  afro-
descendentes] e  povos  indígenas,  onde  ele  exista,  ao  [registro  civil],  [e  todos] serviços 
sociais básicos, [incluindo educação primária e assistência médica básica];

ALT: Conclama  os  Estados  a  estabelecerem programas  nacionais  para  promover  o  acesso  de 
todos, sem qualquer discriminação ao [registro civil] e todos os serviços sociais básicos;

170. Renova a convocação a todos os Estados para revisar e, quando necessário, rever políticas de 
[migração] [imigração]  inconsistentes  com  suas  obrigações  de  direitos  humanos 
internacionais  [visando eliminar  todas  as  políticas  e  práticas  discriminatórias  contra]  [e  a 



respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais de] migrantes, incluindo asiáticos 
e pessoas com descendência asiática  [pessoas afro-descendentes, povos indígenas e outros 
grupos vulneráveis];

ALT: Revoca a convocação para todos os Estados revisarem e, quando necessário, reverem sua 
abordagem na negociação de questões de migração, incluindo fortalecendo o diálogo internacional 
sobre migração e desenvolvendo parcerias reais entre países de origem, trânsito e destino;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  os  Estados  a  adotarem  medidas  gerais  relacionadas  a 
[migração] [imigração], asilo e a situação de minorias estrangeiras e nacionais que sejam baseadas 
em lei internacional e instrumentos relevantes, incluindo a Convenção sobre Proteção dos Direitos 
de  Todos  os  Trabalhadores  Migrantes  e  Membros  de  Suas  Famílias  e  o  DDPA,  que  adiciona 
prioridade ao respeito por seus direitos;

171. Conclama os Estados que [não tenham proteções suficientes existentes em vigência] [ainda 
não  o  fizeram]  a  adotarem  e  executarem  nova  legislação  para  fornecer  proteção  aos 
trabalhadores  domésticos  migrantes  [a  despeito  de  sua  condição  migratória], 
particularmente mulheres empregadas domésticas, e a conceder aos trabalhadores migrantes 
em serviço  doméstico  acesso  a  mecanismos  [transparentes] para  apresentar  reclamações 
contra  os  empregadores.  Tais  instrumentos  não  devem  visar  punição  a  trabalhadores 
migrantes.  Convoca  os  Estados  a  investigarem imediatamente  e  punirem todos  os  abusos, 
incluindo tratamento de doença;

NOVO PARÁGRAFO: Solicita que os Estados elaborem um mecanismo para estabelecer os 
direitos de migrantes que foram vítimas de um crime em razão de sua condição de estrangeiros;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados  de  asilo  assumam  totalmente  suas 
obrigações internacionais na proteção de refugiados em seu próprio território contra práticas que 
sejam  discriminatórias  ou  degradantes  à  sua  dignidade  humana,  e  permitam  que  o  Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados cumpra seu mandato estatutário a este respeito e 
permitam um livre acesso à população refugiada para coletar todos os dados necessários sobre tais 
práticas;

172. Conclama os Estados a estabelecerem esforços para proteger os direitos humanos de pessoas 
internamente  deslocadas  e  no  cumprimento  de  suas  obrigações  para  com  as  pessoas 
internamente deslocadas, usarem estratégias gerais com base em uma perspectiva dos direitos 
humanos e políticas de cuidado público especializado, fornecerem a estas pessoas proteção e 
assistência  durante  seu deslocamento através de suas instituições  nacionais  competentes,  e 
conclama que os Estados comprometam-se a buscar soluções permanentes, incluindo o retorno 
seguro de pessoas internamente deslocadas, em condições dignas e de acordo com a vontade 
das  pessoas  internamente  deslocadas,  levando  ao  seu  restabelecimento  e  reintegração. 
[Adotado ad. ref. em Informais]

173. Conclama que os Estados se abstenham de tomar medidas discriminatórias e de promulgar ou 
manter  legislação  que  privaria  arbitrariamente  as  pessoas  de  sua  nacionalidade  [ou 
arbitrariamente neguem a elas a aquisição de nacionalidade, em particular] [com base em 
raça, cor, gênero, nacionalidade ou origem étnica], especialmente se tais medidas e legislação 
tornarem uma pessoa sem pátria;



NOVO PARÁGRAFO: Enfatiza a importância do fluxo dos resultados dos mecanismos de 
acompanhamento do DDPA em todo o sistema das Nações Unidas, em particular suas agências 
especializadas, tais como UNHCR e UNESCO; [proposta de transferir ao grupo nas NU).

(Roma, Ciganos, "Sinti", Viajantes)

NOVO PARÁGRAFO: Reconhece  com  profunda  preocupação  a  persistência  de  racismo, 
discriminação racial,  xenofobia e intolerância associada contra Roma/ Ciganos/Sinti/Viajantes,  e 
enfatiza a necessidade de tomar medidas concretas para prevenir, combater e erradicar estes flagelos 
assim, como a adoção de políticas ou legislação suficientes de saneamento e compensatórias.

ALT: Conclama que os Estados tomem medidas concretas para prevenir, combater e erradicar o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada persistentes contra Toma/Ciganos/
Sinti/Viajantes,  [assim como a adotarem políticas ou legislação suficientes para saneamento e 
compensatórias, e fornecer proteção especial às vítimas];

Minorias étnicas, linguísticas e religiosas

NOVO PARÁGRAFO: Conclama que os Estados introduzam proibições legais para eliminar 
o  preconceito  racial  ou  religiosa  ou  preconceito  baseado  em  qualquer  tipo  de  discriminação 
reconhecida sob a lei internacional de direitos humanos, com a ação legal contra os perpetradores e 
recursos efetivos para as vítimas, assim como restrições legais sobre a disseminação de todas as 
idéias baseadas em superioridade racial ou religiosa, ódio ou incitamento ao ódio;

NOVO PARÁGRAFO: Convoca  os  Estados  para  revisarem  a  legislação  nacional  para 
eliminar a discriminação contra pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas ou 
linguísticas, no acesso ao emprego, assistência médica, habitação, serviços sociais e educação.

(Tráfico)

174. [De acordo em informais]

(Proposta para parágrafo separado 174)

NOVA ALT: Conclama que os Estados aprovem e implantem legislação para combater o tráfico 
de pessoas, particularmente mulheres e crianças e outros grupos vulneráveis, levando em conta as 
práticas que colocam em risco vidas humanas  ou que levam a diversas formas de escravidão e 
exploração,  tais  como  dependência  por  dívida,  pornografia  infantil  e  exploração  sexual  e  de 
trabalho; [Adotado ad. ref. em Informais]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  os  Estados  para  que  aprovem,  executem  e  fortaleçam 
planos  de  ação  nacionais  que  integrem  uma  perspectiva  de  direitos  humanos,  em  particular 
envolvendo gênero e idade, para combater e eliminar todas as formas de tráfico, especialmente com 
mulheres e crianças; [Adotado ad. ref. em Informais]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama que os Estados garantam proteção e assistência às vítimas 
de tráfico com total respeito a seus direitos humanos, e promovam ativamente a reabilitação das 
vítimas de tráfico proporcionando às mesmas acesso a cuidados e serviços físicos e psicológicos, 
incluindo aqueles relacionados ao HIV/AIDS, assim como abrigo, assistência jurídica e linhas de 
ajuda; [Adotado ad. ref. em Informais]



(Formas contemporâneas de escravidão)

(Discriminação múltipla)

175. Nota que o caráter de formas múltiplas e agravadas de discriminação ressalta a necessidade de 
políticas internacionais;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados  apóiem o  estabelecimento  de  órgãos  de 
monitoramento nacional,  regional e internacional  para atos racistas e xenofóbicos por quaisquer 
razões;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados  introduzam  legislação  específica  para 
controlar tendências racistas baseadas em múltiplas formas de discriminação e garantir ajuda às 
vítimas;

NOVO PARÁGRAFO: Reconhecendo  a  importância  do  papel  da  diversidade  cultural, 
recomenda que os Estados fortaleçam seus esforços para assegurar educação em direitos humanos 
em todos os níveis para promover a tolerância e impedir o racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância associada;

(Mulheres, gênero, crianças)

176. [De acordo em informais]

ALT: Convoca  os  Estados  a  adotarem  ou  fortalecerem  programas  ou  medidas  para  erradicar 
discriminação  múltipla  ou  agravada  experimentada  por  mulheres  e  meninas,  de  acordo  com o 
DDPA, como um assunto de prioridade, [Adotado ad. ref. em Informais]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama que os Estados adotem todas as medidas necessárias, em 
particular  por  meio  de  políticas  e  programas  para  resolver  violência  baseada  em  raça  contra 
mulheres  e meninas,  e recomenda cooperação,  respostas prescritivas e a implantação efetiva de 
legislação  nacional  e  obrigações  sob  instrumentos  internacionais  relevantes  e  outras  medidas 
protetoras e preventivas para erradicar todas as formas de discriminação e violência baseadas na 
discriminação racial contra mulheres e meninas;

NOVO PARÁGRAFO:  Incita  ainda  que  os  Estados  concordem  em  garantir  o  acesso  à 
educação,  particularmente o acesso por todas as crianças à educação primária gratuita e acesso, 
pelos adultos, ao treinamento e educação continuada, com base no respeito dos direitos humanos 
diversidade e tolerância, livre de qualquer forma de discriminação.

NOVO PARÁGRAFO (Movido do parágrafo 55 ALT na seção 1): Enfatiza a proteção de e 
assistência a vítimas de tráfico de pessoas e o início de uma ampla faixa de medidas coletivas e 
corporativas, incluindo, inter alia, criminalização do tráfico de pessoas, particularmente mulheres e 
crianças, e o desenvolvimento de planos de ação, melhores práticas, normas e procedimentos para 
prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, visando sua total erradicação;

177. [De acordo em informais]



ALT: Convoca os Estados para revisarem, como um assunto de prioridade, a extensão na qual eles 
adotaram e implantaram medidas específicas para incorporar uma perspectiva de gênero em todos 
os programas e planos de ação para combater  o racismo,  a discriminação racial,  a xenofobia e 
intolerância  associada  e  convida  os  Estados  a  incluírem  uma  avaliação  da  efetividade  de  tais 
programas e planos de ação em relatórios aos órgãos do tratado relevante; [Adotado ad. ref. em 
Informais]

178. Convoca  os  Estados  a  promoverem [igualdade  social],  [justiça  de  gênero]  [igualdade  de 
gênero] e os direitos humanos das mulheres, fortalecendo e promovendo a participação total e 
igual das mulheres no processo políticos de seus países e no processo de tomada de decisão 
em todos os níveis;

NOVO PARÁGRAFO: Convoca os Estados a tomarem medidas para tratar as necessidades 
especiais de crianças migrantes desacompanhadas [e refugiadas].

[(Orientação Sexual)]

NOVO PARÁGRAFO: [Convoca  os  Estados  a  desenvolverem  e  implantarem  programas 
públicos provenientes da conscientização, para promover a tolerância e respeito por todos aqueles 
que  enfrentam  múltiplas  formas  de  discriminação,  inclusive  com  base  na  orientação  sexual  e 
identidade do gênero, e a tomarem medidas para proibir discriminação com base nisso;]

(Pessoas com incapacidades)

[(Anti-semitismo / Fobia ao islamismo)]

(Disposições gerais sobre medidas)

NOVO PARÁGRAFO: [Conclama  que  os  Estados  incorporem]  [Incorporação]  na  lei 
doméstica de [suas respectivas] obrigações sob o ICERD, e [projetem] [projetando] legislação e 
políticas  que  sejam  específicas  para  o  combate  ao  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada em nível nacional, para complementar as disposições gerais estabelecidas em 
constituições nacionais;

(Legislação Nacional)

179. [De acordo em informais]

180. [De acordo em informais]

[Proposta para fundir parágrafos 178 e 179]

ALT: Conclama que os Estados combatam impunidade por crimes com uma motivação racista ou 
xenofóbica,  incluindo  através  da  adoção  de  legislação  apropriada,  assim  como  alterando, 
rescindindo  ou  anulando  quaisquer  leis  e  regulamentos  que  criem  ou  perpetuem  o  racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada; [Adotado ad. ref. em Informais]

181. Recomenda que os Estados adotem e implantem leis severas contra plataformas políticas e 
ideologias baseadas no racismo, discriminação racial,  xenofobia e intolerância associada ou 
doutrinas de superioridade racial ou nacional.



ALT: Convoca que os Estados de acordo com suas obrigações  de direitos  humanos,  declarem 
ilegais e proibidas [por lei] todas as organizações [e plataformas políticas] que sejam baseadas em 
idéias ou teorias de superioridade de uma raça ou grupo de pessoas de uma cor ou origem étnica, ou 
que tentem justificar ou promover o ódio e a discriminação racial [e religiosa] em qualquer forma, e 
se comprometam a [introduzam leis estritas para] adotar medidas imediatas e positivas destinadas 
a erradicar todo o incitamento a, ou atos de, tal discriminação;

(Execução da lei, administração de justiça, acesso à justiça, sanções)

182. Recomenda  que  os  Estados  tomem  as  medidas  apropriadas  referentes  aos  efeitos 
consequenciais do racismo em todas as esferas de execução da lei criminal, em particular o 
policiamento,  decisões  do  tribunal,  reabilitação  em  prisão  e  a  concessão  de  livramento 
condicional ou outros benefícios legais para prisioneiros;

183. Recomenda que os Estados amparem proteção contra racismo, discriminação racial, xenofobia 
e  intolerância  associada,  assegurando  que  cada  pessoa  [dentro  de  sua  jurisdição] tenha 
acesso  à  administração  de  justiça,  [aos  tribunais  competentes]  e  outras  instituições  e 
mecanismos [adequados]  do Estado para buscar a justa e adequada reparação ou satisfação 
de qualquer dano sofrido como resultado de tal discriminação, e enfatiza ainda a importância 
para os reclamantes de atos de racismo e discriminação racial terem acesso à proteção da lei e 
dos  tribunais  [e  enfatiza  o  dever  de  fornecer  acesso  a  recursos  justos  e  efetivos  e  [a 
importância  de  fornecer]  assistência  especializada  às  vítimas,  incluindo  assistência 
médica e psicológica, assim como o aconselhamento necessário], [, e chama a atenção para 
a necessidade de evocar a consciência de recurso judicial e outros recursos legais existentes e 
para que estes sejam facilmente acessíveis, rápidos e não excessivamente complicados];

[Proposta para separar o parágrafo 182]

184. Reconheça ainda a necessidade de adotar e implantar leis severas, medidas administrativas e 
planos de ação apoiados em contra-atacar todas as formas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância  associada,  realizar investigações  [justas] [exaustivas, oportunas] e 
imparciais de todos os atos de racismo e discriminação racial, em particular aqueles cometidos 
por  oficiais  de  execução  da  lei,  [e  levando]  [para]  [executar]  [e] [penalizar]  aqueles 
responsáveis  [perante a justiça] de acordo com a lei [e garantir imediata e justa reparação 
para as vítimas];

NOVO PARÁGRAFO: Solicita que os Estados proíbam por lei  e adotem as medidas políticas 
necessárias para eliminar o perfilamento racial e o perfilamento baseado em qualquer discriminação 
sob a lei internacional dos direitos humanos, estabelecendo sanções para aqueles que violam a lei e 
assegurando reparação efetiva para as vítimas;

(Monitoramento, coleta de dados)

185. Recomenda  que  os  Estados  estabeleçam  mecanismos  através  dos  quais  informações 
desagregadas possam ser efetivamente coletadas sobre a saúde, educação, acesso a habitação, 
emprego, tratamento no sistema de justiça criminal, participação e representação política com 
respeito a pessoas afro-descendentes  [povos indígenas] e migrantes, e que tais informações 
forneçam  a  base  para  a  criação  e  monitoramento  de  políticas  e  práticas  tratando  de 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;



ALT: Recomenda que os Estados estabeleçam mecanismos através dos quais dados estatísticos 
confiáveis  que são necessários para avaliar  a situação de pessoas e grupos de pessoas que são 
vítimas  de racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e  intolerância  associada,  incluindo,  quando 
apropriado,  sobre  saúde,  educação,  acesso  à  habitação,  emprego,  sistema  de  justiça  criminal, 
participação  e  representação  política,  e  que  tais  dados  forneçam  a  base  para  a  criação  e 
monitoramento  de  políticas  e  práticas  tratando  a  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância 
associada;

ALT 2: Recomenda que os Estados que ainda não o fizeram, estabeleçam mecanismos para 
coletar,  compilar,  analisar,  disseminar  e  publicar  dados  estatísticos  confiáveis  e  assumam todas 
outras medidas relacionadas que sejam necessárias para avaliar regularmente a situação de pessoas 
e  grupos de pessoas que são vítimas de racismo,  discriminação racial,  xenofobia  e intolerância 
associada de acordo com o DDPA;

186. Exige que os Estados produzam um sistema de indicadores de [e/ou um índice de [igualdade 
racial]] [incluindo através da coleta e uso de estatística desagregada sobre vários grupos,] 
que,  mantendo  o  direito  à  privacidade  e  o  princípio  de  auto-identificação,  torne  possível 
avaliar  e orientar  a formulação de políticas  e atos para erradicar o racismo,  discriminação 
racial, xenofobia e intolerância associada, junto com a promoção de igualdade racial;

ALT: Exige que os Estados produzam um sistema de coleta de dados que, mantendo o direito à 
privacidade e o princípio de auto-identificação, torne possível avaliar e orientar a formulação de 
políticas e atos para erradicar o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;

(Atacando a discriminação em (acesso a) educação, emprego, saúde)

NOVO PARÁGRAFO: Exige  que os  Estados  introduzam currículos  baseados na crescente 
conscientização  de  diferentes  culturas  e  civilizações  com  um  [objetivo  e  perspectiva 
intercultural] justos  [e  perspectiva  objetivo]  e  com  o  envolvimento  das  comunidades 
correspondentes;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama que os Estados implantem medidas para atender o direito 
de cada pessoa de gozar o máximo nível possível de saúde mental e física, na busca para eliminar 
desequilíbrios em condições de saúde que possam originar-se do racismo, discriminação racial e 
intolerância associada;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama que os Estados tomem medidas para facilitar  o acesso a 
medicamentos,  tratamento  e  educação  pública,  programas  de  capacitação  e  informação  para 
erradicar  a  violência,  estigmatização,  discriminação,  desemprego e  outros  efeitos  adversos  para 
pessoas  vivendo  com  e  afetadas  pelo  HIV/AIDS  e  outras  doenças  [infecciosas  e  contagiosas, 
estigmatizantes];

NOVO PARÁGRAFO: Conclama que os Estados coloquem em prática programas de ação 
afirmativa  visando  promover  oportunidades  e  tratamento  iguais  [genuínos]  para  estudantes 
indígenas e afro-descendentes no acesso a, e permanecendo em, todos os níveis de educação de alta 
qualidade,  particularmente  a  educação  superior,  junto  com a igualdade  e  não discriminação no 
acesso a emprego;



NOVO PARÁGRAFO: Recrutando  para  diversos  postos  em  todos  os  níveis  através  de 
esquemas de ação afirmativa e estabelecendo instituições com a função de promover tolerância e 
harmonia intercultural através do diálogo;

(Planos de Ação Nacionais)

NOVO PARÁGRAFO: Encoraja os Estados a projetarem e implementarem planos de ação 
nacionais e locais para sustentar a diversidade, oportunidades iguais, igualdade social e justiça;

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados  que  não  tenham  desenvolvido  e/ou 
implantado planos de ação nacionais para combater o racismo, discriminação racial,  xenofobia e 
intolerância associada [nos níveis nacional e local] que elaborem tais planos [visando amparar a 
diversidade, oportunidades iguais, igualdade social e justiça] e monitorar sua implantação em 
consulta com participantes relevantes, [incluindo] [em particular/ instituições nacionais de direitos 
humanos [e sociedade civil];

NOVO PARÁGRAFO: Convoca os Estados para que incluam uma perspectiva de gênero em 
programas de ação contra racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada e que 
considerem o ônus do peso da discriminação,  em particular,  das mulheres  indígenas  e os afro-
descendentes, junto com mulher de outros grupos minoritários, de modo que seu acesso a recursos 
produtivos  em termos  iguais  com os  homens  seja  garantido  como  um meio  de  promover  sua 
participação no desenvolvimento econômico e produtivo de suas comunidades;

((Direitos  humanos)  educação,  treinamento  ou  sensibilização  de  profissionais,  aumento  da 
conscientização, comunicação)

187. Exige  que os  Estados  incluam educação de direitos  humanos  em planos  de ação nacional 
contra  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada,  conforme 
estabelecido  no  Programa  Mundial  para  Educação  de  Direitos  Humanos,  para  amparar  o 
respeito por e apreciação das diferenças e oposição à discriminação com base na raça, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou outra, nacionalidade, origem étnica ou social, condição 
física ou mental [orientação sexual e identidade de gênero], e em outras bases;

188. Conclama  que  os  Estados,  organizações  regionais  e  internacionais  e  sociedade  civil, 
continuem a promover respeito aos aspectos [multirraciais], multiculturais e multi-étnicos de 
sociedades e espalhem a conscientização dos direitos humanos, visando prevenir e combater 
todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;

NOVO PARÁGRAFO: Reafirma que a erradicação de racismo, preconceito racial e xenofobia 
deve ajudar não apenas na promoção da igualdade e eliminação da discriminação mas também na 
promoção de interações entre comunidades  étnicas,  culturais  e religiosas;  [Adotado ad ref. em 
informais]

[NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados  aumentem  a  conscientização  e 
implementem as resoluções 60/7 e 61/255 da Assembléia Geral das Nações Unidas que inter alia 
observaram que a rememoração do Holocausto é crítica  para impedir  outros atos de genocídio, 
condenaram  sem  reserva  qualquer  negativa  do  Holocausto  e  incitaram  que  todos  os  Estados 
Membro rejeitem a negativa do Holocausto como um evento histórico seja no total ou em parte ou 
quaisquer atividades para este fim;]



189. Encoraja  que  os  Estados  desenvolvam  capacidades  nacionais  para  educação  dos  direitos 
humanos, atividades de treinamento e informação pública, envolvendo instituições nacionais 
de direitos humanos,  organizações não-governamentais  e outros participantes  relevantes  de 
modo  a  combater  o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância  associada,  de 
acordo com o Plano de Ação do Programa Mundial  para Educação de Direitos Humanos; 
[Adotado ad ref. em informais]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados,  em  cooperação  próxima  com  a 
Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas, promovam a implantação da 
Declaração e Programa de uma Ação sobre Cultura da Paz;

(Diálogo intercultural, diálogo interreligioso)

190. Conclama que os Estados, como um assunto de prioridade:

a. promovam  a  aceitação  intelectual  e  política   da  [diversidade  através  de  uma 
abordagem baseada em direitos] ,  multiculturalismo através  de uma abordagem 
baseada  em  direitos  para  vítimas  de  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada;

b. demonstrem uma firme vontade política para combater o aumento na discriminação 
racial  e  intolerância  religiosa,  e  promovam  o  mútuo  respeito  e  entendimento  da 
diversidade cultural;

NOVO SUB-PARÁGRAFO:  Enquanto garantindo que ninguém invoque a diversidade cultural 
para violar os direitos humanos garantidos por lei internacional nem limite seu escopo;

191. Encoraja todos os Estados e organizações  internacionais  relevantes  a iniciar  e desenvolver 
programas  culturais  e  educacionais  baseados  no  contra  racismo,  discriminação  racial, 
xenofobia e intolerância associada e melhorando o mútuo entendimento entre diversas culturas 
e civilizações; [Adotado ad ref. em Informais]

192. Convida os Estados a promover o diálogo intercultural e interreligioso e cooperação em todos 
os  níveis,  especialmente  os  níveis  locais  e  rurais,  [e  dar  a  devida  consideração  para] 
[levando em conta] as recomendações dos [procedimentos especiais relevantes e órgãos das 
Nações  Unidas][Relator  Especial  sobre  formas  contemporâneas  de racismo,  discriminação 
racial, xenofobia e intolerância associada e o Relator Especial sobre liberdade de religião ou 
crença];

ALT: Convoca os Estados para implantarem direitos culturais  através da promoção de diálogo 
intercultural e interreligioso e a cooperação em todos os níveis, especialmente os níveis locais e 
rurais, levando em conta as recomendações dos órgãos do tratado correspondente e procedimentos 
especiais;

(Partidos e programas políticos, participação política, Parlamentos)

193. Conclama que os Estados  [encorajem partidos políticos a trabalhar na direção de uma 
representação justa de minorias raciais, étnicas, nacionais e religiosas dentro e em todos 
os  níveis  do  sistema  de  seu  partido]  [visem]  [garantam  que  seus  sistemas  políticos  e 
jurídicos reflitam a diversidade multicultural de suas sociedades], e desenvolvam instituições 



democráticas mais participantes de modo a evitar a discriminação, marginalização e exclusão 
de  setores  específicos  da  sociedade,  [e  estudem  a  possibilidade  de  introduzir,  [quando 
necessário e] sempre que possível, [medidas especiais] [medidas positivas] [quotas de ação 
afirmativa] para a eleição de Parlamentos de representantes indígenas e femininas e pessoas 
afro-descendentes;

[Proposta para separar o parágrafo 193]

NOVO PARÁGRAFO: Conclama  que  os  Estados  estudem  a  possibilidade  de  introduzir, 
sempre  que  possível,  medidas  positivas  para  a  eleição,  para  os  Parlamentos,  de  representantes 
indígenas e femininas e de pessoas afro-descendentes;

194. Conclama  que  os  Estados  melhorem  as  instituições  democráticas  [incluindo  o  apoio  à 
condução de eleições democráticas], de modo que elas sejam mais totalmente participativas e 
evitem a marginalização, exclusão de e discriminação contra setores específicos da sociedade, 
por exemplo, aceitando propostas de apoio eleitoral;

[Proposta para fundir os parágrafos 93 e 194]

NOVO PARÁGRAFO: Convoca  os  Estados  a  assumirem medidas  [efetivas] [apropriadas] 
para suprimir a elaboração e implantação de programas políticos racistas ou racialmente baseados, 
[e a estabelecerem mecanismos nacionais específicos para verificar que os programas de partidos 
políticos não sejam baseados em idéias ou motivações racistas ou raciais];

195. Encoraja os Parlamentos a considerarem o tratamento da questão de racismo e discriminação, 
por  exemplo,  apresentando  relatórios  contendo  recomendações  para  consolidar  legislação 
contra discriminação e propostas para melhorar as políticas para enfrentar o racismo;

(Ação afirmativa, medidas positivas)

196. [Encoraja os Estados a promoverem estratégias, programas e políticas, incluindo [e medidas 
especiais]  [medidas  especiais  quando  as  circunstâncias  assim  exijam,  incluindo  ação 
afirmativa] [ação afirmativa],  [em nível  nacional  [ou local]]  [para garantir o adequado 
avanço de determinados grupos raciais ou étnicos ou pessoas requerendo tal proteção e] 
a  realizarem totalmente  os  direitos  civis  e  políticos  [econômicos,  sociais  e  culturais] de 
vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada, inclusive através 
de acesso mais efetivo a instituições políticas, judiciais e administrativas;]

197. [Encoraja os Estados a promoverem,  em nível nacional,  estratégias,  políticas e programas, 
incluindo  ação afirmativa,  para  a  promoção  e  proteção  dos  direitos  econômicos,  sociais  e 
culturais  de  todas  as  vítimas  de  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e  intolerância 
associada e a concederem oportunidades maiores a eles de participar na prosperidade e riqueza 
das  sociedades  em  que  vivem,  assim  como  a  garantirem  que  os  benefícios  de 
desenvolvimento, ciência e tecnologia contribuam efetivamente para a melhoria da qualidade 
de vida de tais vítimas e atenuem a exclusão histórica];

198. [Conclama que os Estados focalizem novos investimentos em assistência médica, educação, 
saúde pública, eletricidade, água potável  [alimentos]  e controle ambiental, junto com outras 
medidas  de ação afirmativa  em comunidades  compreendendo principalmente pessoas afro-
descendentes e povos indígenas];



(Instituições nacionais, órgãos especializados nacionais e mecanismos)

NOVO PARÁGRAFO (movido da Seção 1): Convoca os Estados  [que ainda não o fizeram] 
[medidas especiais quando as circunstâncias assim o permitam] para projetarem programas e 
criarem instituições  nacionais  responsáveis  por  questões  de direitos  humanos  de  acordo com a 
Declaração de Viena e Programa de Ação de 1993 e os Princípios de Paris [e garantirem que as 
instituições sejam representativas e inclusivas, tenham pontos focais sobre racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância associada e tenham a capacidade de receber e tratar de queixas a 
este respeito];

ALT: [[Encoraja] [Conclama: referência DDPA] [Convoca] Estados que ainda não o fizeram 
[considerem o estabelecimento] [estabeleçam] instituições nacionais para a promoção e proteção 
de direitos humanos de acordo com a Declaração de Viena e Programa de Ação de 1993 e os 
Princípios  de  Paris,  e  que  garantam que  tais  instituições  tenham pontos  focais  sobre  racismo, 
discriminação racial,  xenofobia e intolerância associada,  assim como a capacidade de contribuir 
para os recursos efetivos a vítimas;]

199. [[Encoraja]  [Convoca] que Estados que ainda não o fizeram que estabeleçam e equipem 
órgãos  especializados  [Estado]  [ou  outros] e  mecanismos  [para  implementar]  [para 
implantação de] políticas públicas para erradicar o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância  associada  e  promover  igualdade  racial  com  recursos  financeiros  adequados, 
capacidade e capacidade para pesquisar, investigar, educar e realizar atividades de aumento da 
conscientização pública; 

(Mídia)

200. Conclama que os Estados tomem medidas necessárias para denunciar, desencorajar ativamente 
e proibir [de acordo com a lei internacional de direitos humanos relevante, o incitamento 
ao  ódio  [racial  e  religioso]] [a  transmissão  de  [todos  os  tipos  de  mensagens 
discriminatórias] racistas  e  xenofóbicas]  através  de  todos  os  meios  de  comunicação, 
incluindo novas tecnologias de comunicações tal como a Internet;

NOVO PARÁGRAFO (movido da seção 1): Convoca os Estados, em cumprimento do DDPA, a 
elaborarem um código de conduta ética voluntário em associação com a Federação Internacional de 
Jornalistas  para  tratar  do  racismo  na  mídia  e  outras  tecnologias  modernas  de  informação  e 
comunicação levando em conta questões fundamentais, tais como o direito à liberdade de expressão 
e eliminarem a projeção e perpetuação através da mídia e novas tecnologias de imagens negativas e 
estereótipos de pessoas africanas e afro-descendentes;

(Sociedade civil, ONGs)

201. Exige  que  todos  os  Estados  protejam os  defensores  dos  direitos  humanos,  em  particular 
aqueles que trabalham com racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada e 
permitir  que eles  trabalhem livremente para a promoção e proteção dos direitos  humanos; 
[Adotado ad. ref. em Informais]

202. Convida  os  Estados  a  fornecerem  e,  quando  apropriado,  aumentarem  o  custeio  para 
organizações da sociedade civil  para amparar seu trabalho contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância associada. [Adotado ad. ref. em Informais]



203. Renova nosso compromisso de criar uma atmosfera que leve ao efetivo funcionamento das 
organizações não governamentais de direitos humanos e aderir às obrigações internacionais 
referentes  a  organizações  não  governamentais  de  direitos  humanos,  e  transpor  quaisquer 
barreiras ilegais ao seu efetivo funcionamento;

ALT: [Convoca] [Exige [todos] [Conclama] [[Encoraja [Fortemente] [Convida] os Estados a 
criarem uma atmosfera que leve ao efetivo funcionamento de organizações não governamentais de 
acordo com as normas e [padrões] internacionais sobre direitos humanos [obrigações, incluindo a 
exclusão de quaisquer barreiras ilegais para seu efetivo funcionamento] [e excluírem quaisquer 
barreiras ilegais para seu efetivo funcionamento];

Ação em Nível Regional

(Organizações regionais)

204. Conclama que os Estados melhorem os mecanismos de coordenação governamental e inter-
institucionais no nível regional, em esforços para combater todas as formas de discriminação e 
para fortalecer a cooperação sobre as mesmas com organizações regionais e internacionais; 
[Adotado ad. ref. em Informais]

205. [Encoraja]  [Convoca  para]  [Recomenda] o  estabelecimento  [ou  fortalecimento]  de 
mecanismos regionais  contra  racismo e discriminação,  incluindo mecanismos de queixa  [e 
[mecanismos para] examinar a eficácia de tais medidas tomadas para prevenir, combater 
e erradicar o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada];

ALT: Convoca  [os Estados] para o estabelecimento ou fortalecimento de mecanismos regionais 
para examinar a eficácia das medidas tomadas para prevenir [e] combater  [e erradicar] racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;

Ação em Nível Internacional

(Cooperação Internacional)

206. [Resolve estender cooperação [internacional] [entre Estados] para maximizar os benefícios da 
globalização,  visando  a  realização  de  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais  [e  também 
direitos civis e políticos] [e o direito ao desenvolvimento] como uma grande contribuição 
para a luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada];

207. Conclama  os  Estados,  enfatizando  a  importância  de  cooperação  entre  países  de  origem, 
trânsito e destino, a garantirem a proteção total dos direitos humanos de todos os migrantes e 
de acordo com o aumento nos fluxos migratórios,  [fortalecendo esforços em direção da luta 
contra [migração irregular][ilegal] [tráfico e exploração de seres humanos], [tráfico de 
seres  humanos],  incluindo  migrantes,  que  podem  levar  a  violência,  discriminação, 
exploração e abuso]  [políticas de transferência para acompanhar e proteger os nacionais no 
exterior de acordo com os acordos legais aplicáveis];

208. [Convoca a adoção de] [Reconhece a necessidade por] uma abordagem geral e equilibrada na 
negociação com questões de migração,  incluindo o fortalecimento do diálogo internacional 
sobre migração, o desenvolvimento de parcerias reais entre países de origem, trânsito e destino 



e  a  exploração  de  todas  as  sinergias  possíveis  entre  o  gerenciamento  de  migração  e  a 
promoção do desenvolvimento];

209. [Conclama a repercussão da política de um principal Estado de destino na coleta, compilação, 
análise e publicação de dados estatísticos confiáveis  sobre migrantes irregulares de acordo 
com o parágrafo 92 do Programa Durban de Ação, de modo a:

a. Avaliar por setor a diferença entre a demanda e o suprimento de trabalho nacional;
b. Promover  a  conclusão  de  contratos  de  trabalho  bilaterais  e  multilaterais  para 

preencher esta falta e assim reduzir,  visando sua eliminação absoluta,  a migração 
irregular aos Estados de destino e a prática de tráfico humano;]

210. Conclama os Estados  a fortalecerem cooperação bilateral,  regional  e internacional  sobre o 
tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, e a facilitarem o trabalho do Relator 
Especial  sobre  os  aspectos  de  direitos  humanos  das  vítimas  do  tráfico  de  pessoas, 
especialmente  mulheres  e  crianças  e  organizações  não  governamentais  que  fornecem 
assistência a vítimas; [Adotado ad. ref. em Informais]

(Esportes)

211. Convida todos os órgãos de esporte internacionais  a promover,  através de suas federações 
nacionais, regionais e internacionais, um mundo de esporte livre de racismo e discriminação 
racial; [Adotado ad. ref. em Informais]

212. Convida a Federação Internacional de Futebol, em conexão com o torneio da Copa do Mundo 
d Futebol de 2010 a ser realizado na África do Sul, a introduzir um tema visível sobre não-
racismo no futebol e solicita ao Alto Comissário para Direitos Humanos em sua capacidade de 
Secretário Geral da Conferência de Revisão de Durban, que leve este convite à atenção da 
Federação  e  leve  a  questão  do  racismo  no esporte  à  atenção  de  outros  órgãos  esportivos 
internacionais; [Adotado ad. ref. em Informais]

A estrutura jurídica internacional

(Legislação internacional, lei branda, código de conduta)

213. Convida os Estados [a considerarem a assinatura e ratificação ou aprovação de todos os 
instrumentos mencionados no DPPA, assim como a Convenção  sobre os Direitos das 
Pessoas com Incapacidades] [que ainda não sejam partes da Convenção Internacional sobre a 
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias, a 
considerarem a aceitação do e ratificação deste instrumento] [Convenção sobre a Proteção e 
Promoção  da  Diversidade  Cultural];  [proposta  do  Presidente  para  listar  instrumentos 
conforme parágrafo 78 do DDPA]

Parágrafo 78 do DDPA:

Conclama que os Estados que ainda não o fizerem, que considerem a assinatura e ratificação ou 
aprovação dos seguintes instrumentos:

(a) Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948;



(b) Migração  para  Convenção  de  Emprego  (Revisada)  da  Organização  Internacional  do 
Trabalho, 1949 (N° 97);

(c) Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas  e  da Exploração  da Prostituição  de 
Outros de 1949;

(d) Convenção relativa à Condição de Refugiados de 1951, e seu Protocolo de 1967;

(e) Convenção  da  Discriminação  (Emprego  e  Ocupação)  da  Organização  Internacional  do 
Trabalho, 1958 (N° 111);

(f) Convenção contra Discriminação em Educação, adotada em 14 de dezembro de 1960 pela 
Conferência geral da Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas;

(g) Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres de 
1979, visando conseguir ratificação universal dentro de cinco anos, e seu Protocolo Opcional de 
1999;

(h) Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 e seus dois Protocolos Opcionais de 2000, 
e  a  Convenção  de  Idade  Mínima  da  Organização  Internacional  de  Trabalho,  1973  (N°138)  e 
Convenção sobre Piores Formas de Trabalho Infantil, 1999 (N° 182);

(i) Convenção  sobre  Trabalhadores  Migrantes  (Disposições  Suplementares)  da  Organização 
Internacional de Trabalho, 1975 (N°143);

(j) Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional de Trabalho, 1989 
(N° 169), e a Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992;

(k) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos Trabalhadores Migrantes e 
Membros de Suas Famílias de 1990;

(l) O Estatuto de Roma da Corte Criminal Internacional de 1998;

(m) Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Trans-nacional, o Protocolo para 
Prevenir,  Suprimir  e  Punir  o  Tráfico  de  Pessoas,  Especialmente  Mulheres  e  Crianças, 
suplementando a Convenção e o Protocolo contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar, 
suplementando a Convenção de 2000;

NOVO PARÁGRAFO: Convida os Estados que ainda não sejam partes do Protocolo para 
Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, e o Protocolo 
contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar, suplementando a Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Trans-nacional, a considerarem a aprovação dos ou ratificação 
destes instrumentos;

214. [De acordo em informais]

215. Ressalta a importância de [melhorar esforços internacionais para combater] [combater] a 
impunidade  [em  nível  [nacional  e]  internacional]  por  crimes  com  motivação  racista  ou 
xenofóbica,  [em particular crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio] 
[inclusive através da adoção de legislação apropriada];



216. [[Reconhece] [Estipula]  que  as  leis  nacionais  sozinhas  não  podem resolver  a  questão  da 
difamação  ou  estereotipagem  negativa  de  religiões.  É  necessária  uma  estrutura  para 
estabelecer diretrizes para os Estados – apoiada na contra-difamação de religiões;]

217. [Convoca  os  Estados  a  desenvolverem,  em  cooperação  com  organizações  multilaterais, 
provedores de serviço de Internet, participantes do setor privado e sociedade civil, e levando 
em conta os princípios de multilateralismo, democracia e transparência, uma estratégia global 
coordenada  para  formular  um  código  voluntário  de  conduta  ética,  visando  proibir  a 
proliferação  de  idéias  de  superioridade  e  a  justificativa  de  ódio  racial  ou  religioso  ou 
discriminação em qualquer forma, e promovendo mútuo respeito e tolerância entre todas as 
pessoas;]

218. [Convoca que um código de conduta ético voluntário seja elaborado, em associação com a 
Federação Internacional de Jornalistas, para tratar do racismo na mídia e outras tecnologias 
modernas de informação e comunicação, levando em conta questões fundamentais tais como o 
direito à liberdade de expressão, e para eliminar a projeção e perpetuação através da mídia e 
novas tecnologias, de imagens negativas e estereótipos de africanos e de afro-descendentes;]

[Proposta para fundir parágrafos 217 e 218 e fazer ref. ao parágrafo 144 do DDPA]

Parágrafo 144 do DDPA:

Conclama os Estados  e encoraja o setor  privado a promoverem o desenvolvimento  pela  mídia, 
inclusive a mídia impressa e eletrônica, incluindo a Internet e propaganda, levando em conta sua 
independência, através de suas associações e organizações relevantes nos níveis nacionais, regionais 
e  internacionais,  de um código de conduta ético e voluntário  e  medidas  auto-regulatórias,  e de 
políticas e práticas buscando:

(a) Combater o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;

(b) Promover  a representação justa, equilibrada e equitativa da diversidade de suas sociedades, 
assim como garantir que esta diversidade seja refletida entre sua equipe;

(c) Combater  a  proliferação  de  idéias  de  superioridade  racial,  justificativa  de  ódio  racial  e 
discriminação em qualquer forma;

(d) Promover o respeito, tolerância e entendimento entre todas as pessoas, populações, nações e 
civilizações, por exemplo através da assistência em campanhas de conscientização públicas;

(e) Evitar a estereotipagem em todas suas formas, e particularmente a promoção de imagens 
falsas de migrantes, incluindo trabalhadores migrantes, e refugiados, de modo a impedir a dispersão 
de sentimentos xenofóbicos entre o público e encorajar o objetivo e equilibrado retrato de pessoas, 
eventos e história;

(Comitê de Direitos Humanos)

219. Convida o Comitê de Direitos Humanos e o Comitê sobre Eliminação de Discriminação a 
adotarem um comentário  geral  conjunto  sobre  o  artigo  20  do  Acordo Internacional  sobre 
Direitos Civis e Políticos e artigo 4 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 



as Formas de Discriminação Racial, esclarecendo e definindo ainda, inter alia, as obrigações 
dos  Estados  sob  os  mesmos  e  o  limite  além do qual  um ato  constitui  uma  violação  dos 
mesmos,  tendo  em  mente  o  comentário  geral  11  do  Comitê  de  Direitos  Humanos  e  a 
recomendação geral 15 do Comitê sobre a Eliminação de Discriminação Racial;

(Normas Complementares)

220. [Conclama o Comitê Ad Hoc sobre a Elaboração de Normas Complementares para continuar 
trabalhando  visando  elaborar,  como  um  assunto  de  prioridade  e  necessidade,  normas 
complementares na forma de uma convenção ou protocolo(s) adicional(is) para a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, preenchendo 
as  lacunas  existentes  na  Convenção  e  estabelecendo  novos  padrões  normativos  buscando 
combater todas as forma de racismo contemporâneo, incluindo o incitamento ao ódio racial e 
religioso;]

ALT: Conclama o Comitê Ad Hoc sobre a Elaboração de Normas Complementares para continuar 
trabalhando de acordo com seu mandato;

O Conselho de Direitos Humanos e seus Mecanismos

(Conselho de Direitos Humanos)

221. Encoraja os Estados a incluírem em seus relatórios nacionais para o mecanismo de revisão 
periódica  universal  do Conselho  de  Direitos  Humanos  nas  Nações  Unidades,  informações 
sobre  medidas  para  prevenir  e  combater  o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada; [Adotado ad. ref. em Informais]

222. [Para  [intensificar  seus  esforços  para] combater  a  impunidade  por  crimes  de  genocídio, 
recomenda a Conselho de Direitos Humanos [, de conformidade com seu mandato,] tratar a 
[negativa]  [questão]  de genocídio,  conforme definido na Convenção sobre Prevenção e 
Punição do Crime de Genocídio [como uma tentativa de enfraquecer o reconhecimento 
de genocídio como um crime sob lei internacional];]

223. Exige que o Conselho de Direitos Humanos  [promova] [continue promovendo] um diálogo 
intercultural e interreligioso em profundidade [com melhor participação de autores do nível 
rural], baseado em ações conjuntas sobre problemas [relevante a seu mandato] [tais como 
paz, direitos humanos e desenvolvimento]; [Proposta para fundir com parágrafo 192]

224. Solicita que [o Conselho de Direitos Humanos e seus processos] [Comitê Consultivo] leve 
totalmente em conta, ao preparar a minuta da Declaração sobre Educação e Treinamento em 
Direitos  Humanos,  o  objetivo  de  promover  [perspectivo  do  gênero] o  entendimento, 
tolerância,  gênero  [perspectiva]  [justiça]  [  igualdade] e  amizade  entre  todas  as  nações, 
povos  indígenas  e  [pessoas  afro-descendentes  e] grupos  [raciais,],  nacionais,  étnicos, 
religiosos e linguísticos;

NOVO PARÁGRAFO: Exige do Comitê sobre a Eliminação de Discriminação Racial e todos 
outros órgãos relevantes monitorando o tratado de direitos humanos, procedimentos especiais e o 
Conselho de Direitos Humanos, consistente com seus respectivos mandatos, que tratem de políticas 
e  práticas  discriminatórias,  tais  como  colonialismo,  escravidão  e  limpeza  étnica  com base  em 
teorias  de superioridade racial  ou nacionalidade,  ódio e distinção quanto à raça,  cor ou origem 



nacional  ou  étnica,  assim  como  cultura,  religião  e  idioma  que  afetem  as  vítimas  de  racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância associada;

225. Convoca o Conselho de Direitos Humanos a observar adequadamente o Dia Internacional de 
Rememoração das Vítimas de Escravidão e do Comércio Transatlântico e Escravos designado 
pela Assembléia Geral da NU (25 de março) e a considerar, inter alia, a construção sobre os 
esforços do Projeto de Rota Escrava da UNESCO;

226. Exige que o Conselho de Direitos Humanos organize um seminário ou painel de discussão 
sobre todos os aspectos [das disposições do comércio [transatlântico] escravo] da Declaração 
de Durban e Programa de Ação  [relacionado à escravidão e ao comércio de escravos] [e 
resoluções 61/19 e 62/122 da Assembléia Geral,  levando em conta as iniciativas da União 
Africada sobre esta questão];

(Procedimentos Especiais)

227. Convoca [todos] detentores de mandato [relevantes] de procedimentos especiais a manter em 
mente as recomendações dos mecanismos de acompanhamento  [inter-governamentais] do 
DDPA ao emitirem relatórios sobre seus respectivos temas/mandatos. [As resoluções sobre 
assuntos  relacionados  a  racismo  também devem incluir  e  dar  destaque  às  recomendações 
destes mecanismos];

228. [De acordo em informais]

229. Convida o Relator Especial sobre Tráfico de Pessoas, especialmente mulheres e crianças, ao 
desempenhar sua função, a levar em consideração os Princípios e Diretrizes Recomendadas 
sobre  Direitos  Humanos  e  Tráfico  Humano  desenvolvidos  pelo  OHCHR  em  2002  para 
estabelecer a diretriz prática da política de abordagem baseada em direitos sobre a prevenção 
do tráfico e proteção de pessoas traficadas e visando facilitar a integração de uma perspectiva 
de  direitos  humanos  em  leis,  políticas  e  intervenções  anti-tráfico  nacionais,  regionais  e 
internacionais; [Adotado ad. ref. em Informais]

Ação pelo sistema OHCHR/NU

(OHCHR)

230. [Convida] [Convoca]  o  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos  a  [aumentar  a 
conscientização  de] [fazer]  o  esforço  contra  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada  [através de atividades relevantes] [uma questão sem fronteiras nas 
atividades e programas] do Escritório do Alto Comissariado sobre Direitos Humanos;

231. [Convoca  o  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos  a  atualizar  a  Unidade  Anti- 
Discriminação [Racial] para o posto de divisão e fortalecer a mesma com recursos e pessoas 
adicionais  para  melhor  servir  o  mecanismo  estabelecido  para  monitorar  e  implantar  a 
Declaração  de Durban e  o  Programa de Ação e  para interagir  efetivamente  com todos os 
parceiros, incluindo sociedade civil, na campanha mundial para combater o racismo;]

232. Reitera  que  [convoca] [solicita  ao]  Escritório  do  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos 
continue seus esforços para aumentar a conscientização  [e suporte] do trabalho do Comitê 
sobre a Eliminação de Discriminação Racial (e outros órgãos do tratado das Nações Unidas];



233. Convida  o  Alto  Comissário  a  implantar  integralmente  o  mandato  dado  a  seu  Cargo  na 
Declaração de Durban e Programa de Ação e em particular, a coletar e disseminar dados e 
melhores práticas sobre a luta contra o racismo e a discriminação racial em todo o mundo, 
incluindo planos de ação e legislação nacionais; [Adotado ad. ref. em Informais]

234. Solicita  ao  Escritório  do  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos  que  estabeleça  o 
observatório para incidentes racistas proposto pelo Relator Especial sobre racismo;

235. [Solicita que o [Conselho] de Direitos Humanos  [mecanismos relacionados ao Conselho] 
redija  diretrizes  sobre  a  coleta  de  informações  desagregadas,  [mantendo  o  direito  a 
privacidade e ao princípio de auto-identificação];] [Proposta a ser movida ao grupo no 
Conselho de Direitos Humanos]

236. [Solicita  ao  Alto  Comissário  das  Nações  Unidas  sobre  Direitos  Humanos  a  considerar  a 
possibilidade de criar um índice de igualdade social, como uma ferramenta para avaliar mais 
efetivamente a discriminação que afeta os afro-descendentes e outros grupos vulneráveis  e 
guiar  a  adoção de políticas  para sanar  sua situação,  conforme proposta  pelos  especialistas 
independentes na implementação do DDPA;]

237. [Conclama que o Escritório do Alto Comissário sobre Direitos Humanos continue a aumentar 
a conscientização de e dar visibilidade ao mecanismo através de campanhas e outros eventos 
especiais,  incluindo  em nível  nacional,  em  cooperação  com os  Estados  correspondentes;] 
[Considerar com parágrafos 230 e 232]

238. [Convoca  o  Escritório  do  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos  das  Nações  Unidas  a 
continuar seu apoio [aos Estados [Africanos]] [a seu pedido] [particularmente aos países em 
desenvolvimento] no processo de estabelecimento  [e  fortalecimento] [e  implantação] de 
instituições  nacionais  [direitos  humanos] [em cumprimento dos  Princípios  de Paris]  [e 
planos de ação nacional], fornecendo treinamento e recursos];  [Proposta para mover ao 
grupo sobre cooperação técnica]

ALT: Convoca  o Escritório  do  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos  das  Nações  Unidas  a 
continuar seu apoio aos Estados, a seu pedido, no processo de estabelecimento e fortalecimento de 
instituições de direitos humanos nacionais em cumprimento dos Princípios de Paris e implantando 
planos de ação nacional; [Adotado ad. ref. em Informais]

239. Encoraja  a  Unidade  Anti-Discriminação  do  Escritório  do  Alto  Comissário  para  Direitos 
Humanos  das  Nações  Unidas  a  continuar  trabalhando  com  determinação  ao  estabelecer 
diretrizes  e  suporte  aos  mecanismos  do  Conselho  de  Direitos  Humanos  para  monitorar  a 
implantação da Declaração de Durban e Programa de Ação; [Adotado ad. ref. em Informais]

240. Encoraja  o  Escritório  do  Alto  Comissário  para  Direitos  Humanos  a  intensificar  sua 
colaboração  com  órgãos  internacionais  e  regionais  tratando  da  luta  contra  o  racismo  e 
discriminação racial; [Adotado ad. ref. em Informais]

NOVO PARÁGRAFO: Convoca o Escritório do Alto Comissário para Direitos Humanos a 
fortalecer  seu  procedimento  de  advertência  anterior  para  detectar  sinais  de  tensões  e  violência 
étnicas, em colaboração com o Comitê sobre a Eliminação de Discriminação Racial, o Conselho 
Especial sobre a Prevenção de Genocídio e outras partes das Nações Unidas;



(NU)

NOVO PARÁGRAFO: Recomenda  que  as  Nações  Unidas  criem  um  programa  de 
solidariedade para afro-descendentes, estabeleçam um fundo voluntário para facilitar a participação 
da sociedade civil, incluindo organizações não governamentais e instituições nacionais de direitos 
humanos  que  representem  afro-descendentes  e  migrantes  em  assembléias  e  atividades  de 
mecanismos para o acompanhamento do DDPA;

NOVO PARÁGRAFO: Enfatiza a importância do fluxo dos resultados dos mecanismos de 
acompanhamento do DDPA em todo o sistema das Nações Unidas, em particular suas agências 
especializadas, tais como o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados e a Organização 
Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas;

NOVO PARÁGRAFO: Encoraja  a  UNESCO a  empenhar  seu  trabalho  na  mobilização  de 
autoridades  municipais  e  governos  locais  contra  o  racismo,  discriminação  racial,  xenofobia  e 
intolerância associada, particularmente através de sua iniciativa de Coalizão de Cidades contra o 
Racismo e Discriminação;[Adotado ad. ref. em Informais]

241. [Enfatiza  a  necessidade  de  o  sistema  das  Nações  Unidas  e  suas  agências  especializadas 
relevantes  estabelecer  cooperação  técnica  dedicada  para  melhorar  a  implantação  eficaz  do 
Programa Durban de Ação, e] encoraja os Estados a buscarem assistência para estabelecer ou 
melhor as estruturas de política nacional, estruturas administrativas e medidas práticas para dar 
efeito ao Programa de Ação Durban; [Proposta para transferir ao grupo sobre cooperação 
técnica]

242. Convoca  para  que  Grupo  de  Trabalho  de  Especialistas  Sobre  Afro-Descendentes  seja 
estabelecido como um fórum permanente dos afro-descendentes nas Nações Unidas;

243. [Recomenda ainda que as Nações Unidas criem um programa de solidariedade para os afro-
descendentes];

244. Convoca o sistema das Nações Unidas, em particular o Departamento de Informação Pública 
das Nações Unidas (UNDPI), a empreender  campanhas  de mídia  eficazes  para melhorar  a 
visibilidade da mensagem da Declaração de Durban e Programa de Ação e seus mecanismos 
de acompanhamento [assim como o resultado da Conferência de Revisão de Durban]

245. Solicita  que  medidas  apropriadas  sejam  tomadas  para  estender  o  mecanismo  para  a 
participação de organizações não-governamentais e outras organizações da sociedade civil – 
com o suporte financeiro requerido para seu desenvolvimento – nas atividades e assembléias 
do sistema das Nações Unidas contra racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
associada;

Recursos adequados e custeio

(Cooperação técnica)

246. [Reconhece  a  necessidade  de  destinar  fundos  adicionais  para  implantar  políticas  anti-
discriminação  [contra racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância associada] 
através de cooperação internacional e assistência técnica;]



(CERD)

247. Levando  em  conta  as  dificuldades  encontradas  pelo  Comitê  sobre  Eliminação  de 
Discriminação Racial em suas atividades, conclama que as Nações Unidas se esforcem para 
melhorar a capacidade do Comitê, fornecendo a ele mais tempo e recursos para possibilitar 
que ele desempenhe totalmente seu mandato sob a Convenção de 1965;

248. [[Ressalta a importância de e] convida os Estados Partes do ICERD a ratificarem a alteração 
em seu  artigo  8,  sobre  o  financiamento  da  Convenção,  e  requer  que  recursos  adicionais 
suficientes sejam alocados para tal fim do orçamento regular das Nações Unidas, de modo que 
o Comitê possa desempenhar seu mandato integralmente];

(Mecanismos de acompanhamento)

249. Solicita ao Secretário Geral que forneça os recursos requeridos para o efetivo desempenho dos 
mandatos  do  Grupo  de  Trabalho  Intergovernamental  sobre  a  efetiva  implantação  da 
Declaração de Durban e Programa de Ação, do Grupo de Trabalho de Especialistas em Afro-
Descendentes,  o  Relator  Especial  sobre formas  contemporâneas  de racismo,  discriminação 
racial,  xenofobia e intolerância associada, os especialistas eminentes independentes sobre a 
implementação da Declaração de Durban e Programa de Ação e o Comitê Ad Hoc sobre a 
Elaboração de Normas Complementares;

250. Recomenda que seja criado um fundo voluntário para facilitar  a participação da sociedade 
civil, incluindo organizações não-governamentais e instituições nacionais de direitos humanos 
que  representam  os  afro-descendentes  e  migrantes,  em  assembléias  e  atividades  de 
mecanismos para o acompanhamento da Declaração de Durban e Programa de Ação; [A ser 
considerado com novos parágrafos sob o grupo nas NU e com parágrafos 144 e 145]


