
Nota explicativa para os organizadores de eventos em paralelo a 
Conferência de Revisão de Durban

20 a 24 de abril de 2009
Genebra/Suíça

 Para facilitar uma grande participação dos Governos, das instituições especializadas 
das Nações Unidas, dos organismos intergovernamentais, das instituições nacionais 
de  Direitos  Humanos,  das  organizações  não  governamentais  e  de  outras 
organizações  credenciadas  para  a  Conferência  de  Avaliação  de Durban,  salas  de 
reuniões  serão  disponibilizadas  para  os  eventos  paralelos  da  Conferência.  Estes 
eventos acontecerão cotidianamente das 9h00 às 18h00, de 20 a 24 de abril de 2009 
no Palácio das Nações em Genebra.

 Os  organizadores  dos  eventos  paralelos  devem  encaminhar  suas  demandas  ao 
Secretariado da Conferência através de um formulário de inscrição antes de 14 de 
abril de 2009. O formulário de inscrição para os eventos paralelos estão disponíveis 
no site Internet da Conferência de Revisão: www.un.org/durbanreview/updates

 Levando em conta os objetivos da Conferência de Revisão os eventos deverão estar 
baseados  na  Declaração  e  no  Plano  de  Ação  de  Durban.  Estes  últimos  deverão 
oferecer a oportunidade de examinar os avanços obtidos na luta contra o racismo, a 
discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas. Eles deverão igualmente 
permitir o exame da implementação atual da Declaração e do Programa de Ação nos 
níveis nacional, regional e internacional desde 2001, assim como o intercâmbio de 
boas práticas na temática.

 O Secretariado da Conferência examinará todos os pedidos que serão encaminhados 
para garantir o maior número de participantes possíveis dos atores envolvidos e o 
tratamento dos diferentes temas e questões relativas à Declaração e ao Programa de 
Ação  de  Durvan.  Uma  vez  a  demanda  aceita,  o  Secretariado  da  Conferência 
contatará os organizadores afim de estabelecer as questões de infra estrutura relativa 
aos horários,  as salas de reuniões e os serviços disponíveis.

 Os  responsáveis  de  eventos  no  edifício  das  Nações  Unidas  e  no  contexto  da 
Conferência de Avaliação de Durban, os organizadores se comprometem a respeitar 
e  a  aderir  aos  princípios  das  Nações  Unidas,  assim  que  as  suas  regras  e 
procedimentos.  Os  organizadores  se  comprometem  igualmente   realizar  estas 
atividades de acordo com o texto e o espírito da Declaração e do Plano de Ação de 
Durban, assim como os princípios anunciados na resolução 1996/31 do Conselho 
Econômico e Social sobre as relações de consulta entre a Organização das Nações 
Unidas e as organizações não governamentais.

 Quando da organização de um evento, solicitamos aos organizadores de coordenar 
esforços  no  sentido  de  evitar  a  duplicação  de  eventos  paralelos  a  Conferência. 
Quando demandas similares serão apresentadas, o Secretariado garantirá um esforço 
de  coordenação  e  incentivara  a  parceria  nos  eventos.  No  caso  de  duplicação 
evidente, o Secretariado reserva  o direito de facilitar a organização do evento mais 
diretamente associado a Declaração e ao Programa de Ação de Durban.

http://www.un.org/durbanreview/updates


 O Alto Comissariado de Direitos Humanos organizará igualmente eventos relativos 
a  Declaração e  ao Programa de Ação de Durban.  Maiores  informações  sobre os 
eventos estarão disponíveis no site Internet da Conferência de revisão de Durban: 
www.un.org/durbanreview2009/updates.

 Os organizadores deverão garantir que os participantes dos eventos são credenciados 
para  a  Conferência  de  Avaliação  de  Durban.  Os  participantes  devem obter  seus 
crachás da mesma maneira que as outras pessoas credenciadas para a Conferência de 
Avaliação de Durban.

 Os eventos paralelos a Conferência ocorrerão nas salas de reunião do Palácio das 
Nações em Genebra. As salas serão equipadas de 5 ou 6 cabines para intérpretes. Os 
organizadores  deverão  garantir  a  interpretação  de  seus  eventos  e  informar 
antecipadamente ao Secretariado através do formulário de inscrição.

 A distribuição de documentos de informação só poderá ser efetuado no interior da 
sala  onde  o  evento  acontecerá.  O nome da  organização  que  apadrinha  o  evento 
deverá figurar  sobre os  documentos  distribuídos.  Os documentos que contenham 
mensagens ofensivas não serão autorizados.

 As salas de reuniões terão capacidade para 250 e 300 pessoas. Os organizadores 
deverão  estar  atentos  a  capacidade  das  salas  de  reunião  disponíveis  quando  do 
planejamento do evento paralelo a Conferência.

 Nenhum espaço será concedido aos organizadores no site da Conferência (Palácio 
das Nações/Genebra).

 Os organizadores devem prever a informação e recepção nos hotéis e outros lugares 
fora  do  site  da  Conferência  e  planificar  diretamente  com  o  lugar  acordado.  O 
Secretariado  da  Conferência  não  terá  condições  de  facilitar  a  organização  de 
informações e recepções.
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