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Resumo 
 
Este relatório é o primeiro apresentado ao Conselho de Direitos Humanos pela 
Especialista Independente em direitos humanos e solidariedade internacional, Virginia 
B. Dandan, desde que assumiu suas funções em 1º de Agosto de 2011.  
 
O presente relatório fornece um resumo das atividades realizadas pela Especialista 
Independente à pedido do Conselho de Direitos Humanos na sua resolução 18/5, que 
inclui cooperação com o Comitê Consultivo, participação em conferências e eventos 
internacionais, além de considerar as resoluções da Nações Unidas e outras cúpulas 
mundiais e reuniões ministeriais.  
 
No adendo a este documento, a especialista independente apresenta um resumo das 
discussões ocorridas durante a oficina sobre direitos humanos e solidariedade 
internacional ministrada por ela, e organizada pelo Escritório do Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos.  
 
A Especialista dedica uma grande parte do documento ao resumo de sua primeira 
missão de estudo, realizada no Brasil, para indicar a importância das boas práticas 
para a interface entre política e prática de solidariedade internacional e concretização 
dos direitos humanos. O relatório completo da missão de estudo será apresentado 
durante a 24ª sessão do Conselho de Direitos Humanos em 2013.   
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I.          Introdução 
 
            1.       O Conselho de Direitos Humanos nomeou Virginia B. Dandan 
Especialista Independente em direitos humanos e solidariedade internacional no dia 1º 
de agosto de 2011. Em sua resolução 18/5, o Conselho de Direitos Humanos 
examinou o plano de trabalho apresentado por ela durante a 18ª sessão e solicitou 
que ela continuasse a identificar as áreas que requerem atenção, os principais 
conceitos e normas que possam servir de base para um sistema, e boas práticas para 
orientar a futura elaboração de leis e políticas ligadas aos direitos humanos e à 
solidariedade internacional.  
 
            2.       O Conselho de Direitos Humanos solicitou à Especialista Independente 
que continue a trabalhar na elaboração da declaração do direito dos povos e dos 
indivíduos à solidariedade internacional, e a desenvolver diretrizes, padrões, normas e 
princípios para promoção e proteção desses direitos sem deixar de lado, entre outras 
coisas, obstáculos existentes e emergentes à sua concretização. Foi solicitado 
também que ela considerasse as resoluções apresentadas pelas reuniões de cúpula 
mundiais e da ONU, e por outras reuniões ministeriais nas áreas econômica, social e 
climática, além de buscar contribuições de governos, agências da ONU, e outras 
organizações internacionais e não-governamentais no decorrer de sua tarefa.  
 
            3.       O Conselho de Direitos Humanos examinou o que foi feito pelo grupo de 
elaboração criado pelo Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos e reiterou 
ao Comitê o pedido de levar em conta a questão dos direitos humanos e solidariedade 
internacional e de preparar, em colaboração com a Especialista Independente, 
subsídios para a elaboração do rascunho da declaração do direito dos povos e dos 
indivíduos à solidariedade internacional, e de continuar a desenvolver diretrizes, 
padrões, normas e princípios para promoção e proteção desse direito.  
 
            4.       Na mesma resolução 18/5, o Conselho de Direitos Humanos solicitou a 
todos os países, às agências de ONU, a outras organizações internacionais e não-
governamentais que incluam em suas atividades o direito dos povos e dos indivíduos à 
solidariedade internacional e cooperem com a Especialista Independente, fornecendo 
toda e qualquer informação por ela solicitada e considerando em dar uma resposta 
positiva aos pedidos de visita ao país, ajudando-a a cumprir suas funções de modo 
eficaz.  
 
            5.       Além disso, o Conselho de Direitos Humanos solicitou ao Escritório do 
Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU que realizasse, em 2012, antes 
da 21ª sessão do Conselho, uma oficina para troca de posições sobre a questão de 
gênero na solidariedade internacional, o impacto do direito à solidariedade 
internacional no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e na 
concretização do direito ao desenvolvimento, entre outras coisas. A oficina deve contar 
com a participação de representantes de todos os Estados interessados, da 
Especialista Independente, dos membros do Comitê Consultivo que trabalham com 
esse tema, e da sociedade civil.  
 
            6.       A Especialista Independente reconhece e agradece o trabalho realizado 
por seu antecessor, Rudi Muhammad Rizki – falecido em 2011 –, e afirma que irá 
aproveitá-lo em seu próprio trabalho. Os resultados das atividades por ela realizadas 
serão unidos ao trabalho de Rziki para formar a base empírica para a elaboração da 
declaração do direito dos povos e dos indivíduos à solidariedade internacional, a ser 
entregue ao Conselho em 2014.  
 



                                                                                                                                              
         II.      Cooperação com o Comitê Consultivo do Conselho de Direitos 
Humanos 
 
                 7.      A Especialista independente participou da 8ª reunião do Comitê 
Consultivo do Conselho de Direitos Humanos. Na ocasião, foi realizada uma avaliação 
preliminar do projeto de documento sobre direitos humanos e solidariedade 
internacional preparado pelo grupo de elaboração (A/HRC/AC/8/CRP.1). Ele servirá de 
subsídio para o trabalho da Especialista Independente de preparar a declaração dos 
direitos humanos e solidariedade internacional, conforme as resoluções 9/2, 12/9 e 
15/13 do Conselho. Ela apresentou sua concepção de direitos humanos e 
solidariedade internacional, agradeceu o apoio e assistência recebidos e afirmou a que 
orientação e sabedoria do Comitê serão de grande valia em seu mandato.  
 
                 8.      Ela deu informações atualizadas sobre as atividades conduzidas 
desde sua nomeação, apresentou seu plano de trabalho, e teceu comentários sobre o 
projeto de documento preparado pelo grupo de elaboração, destacando de que forma 
alguns trechos irão servir de base aos princípios que nortearão a declaração sobre 
solidariedade internacional, que será entregue ao Conselho de Direitos Humanos em 
2014.  
 
                 9.      Membros do Comitê Consultivo e a Especialista debateram sugestões 
para melhor elaborar a base de formulação do conceito de direitos humanos e 
solidariedade internacional, o que inclui um estudo mais detalhado dos tratados 
multilaterais com ênfase na solidariedade por meio de compromissos assumidos pelos 
Estados, e na questão da solidariedade internacional enquanto dever dos Estados.  O 
presidente do grupo de elaboração informou a Especialista Independente que o projeto 
de documento será modificado de acordo com as concepções por ela apresentadas, e 
que o Comitê pretende finalizá-lo na sua próxima reunião.  
 
                 10.     Diversos Estados membros do Conselho de Direitos Humanos 
tomaram a palavra para expressar seu apreço pela cooperação entre a Especialista e 
o Comitê Consultivo, e expressaram seus pontos de vista sobre: a relação entre 
solidariedade internacional e direito ao desenvolvimento na promoção de todos os 
direitos humanos; solidariedade internacional no contexto da sustentabilidade, 
convivência pacífica e igualdade; a importância da solidariedade preventiva; e 
cooperação internacional para benefício mútuo. A Especialista Independente convidou 
dois membros do Comitê Consultivo a participar da oficina ministrada por ela em 
Genebra nos dias 7 e 8 de Junho de 2012, conforme a resolução 18/5 do Conselho.  
 
       III.      Oficina sobre direitos humanos e solidariedade internacional ministrada pela 
Especialista  
 
                 11.     Em conformidade com a resolução 18/5 do Conselho de Direitos 
Humanos, a oficina sobre Direitos Humanos e Solidariedade Internacional ministrada 
pela Especialista Independente ocorreu em Genebra nos dias 7 e 8 de Junho de 2012.  
 
                 12.     Na mesma resolução, o Conselho também solicitou que a 
Especialista Independente apresentasse um resumo das discussões ocorridas na 
oficina, conforme o programa de trabalho do Conselho.  
 
                 13.     Um resumo das discussões ocorridas na oficina é apresentado no 
adendo a este relatório.  
 
IV.       Missão de Estudo: Brasil  



 
          14.      A solidariedade internacional é um conceito complicado, sendo 
especialmente difícil a sua definição, o que o torna quase abstrato.  Mas onde quer 
que ela exista, é inconfundível, permeando pensamento e ação, e seus efeitos são 
evidentes. Por isso, a Especialista Independente acredita que sua tarefa de elaborar 
normas e padrões para a elaboração da declaração do direito dos povos e dos 
indivíduos à solidariedade internacional necessita de diálogo com Estados, com a 
ONU e outros órgãos internacionais, e com o maior número possível de stakeholders.  
 
          15.      Além disso, é imperativo que sejam levadas em consideração as políticas 
e as práticas atuais dos Estados, que são canais essenciais da solidariedade e da 
cooperação internacional. Sendo assim, a Especialista Independente considera que a 
maneira mais efetiva e apropriada de se entender políticas e práticas de solidariedade 
internacional são os métodos empíricos de estudo e observação em campo.  
 
          16.      A Especialista Independente realizou sua primeira missão de estudo no 
Brasil, de 25 a 29 de junho de 2012, tendo como objetivo a troca de ideias com o 
governo e outros atores, a coleta de informações sobre a experiência brasileira em 
solidariedade internacional, principalmente a respeito de suas atividades de 
cooperação internacional.  
 
          17.     A Especialista Independente agradece o governo brasileiro por lhe ter 
dado a oportunidade de observar e aprender em primeira mão tudo o que ela, até 
então, havia apenas ouvido falar e lido sobre a “diplomacia solidária” brasileira, que 
gerou um crescente interesse por parte da comunidade internacional. A visita ocorreu 
em Brasília, onde estão situados os ministérios e as agências governamentais. Na 
semana anterior à visita, ela esteve no Rio de Janeiro para participar da Rio+20, e 
pôde intercalar suas atividades na Conferência com visitas a uma instituição do 
governo e a uma agência regional cujos escritórios são no Rio de Janeiro.  
 
          18.      A Especialista Independente agradece a recepção calorosa por parte 
tanto do governo brasileiro como de suas instituições que lidam com cooperação 
internacional, e a disposição de todos em discutir uma variedade de assuntos 
relevantes ao seu mandato. Ela observa com satisfação que todos os funcionários do 
governo que se reuniram com ela expressaram seu orgulho ao falar das grandes 
conquistas brasileiras, inclusive o alcance de diversos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio bem antes do prazo – que será em 2015 –, mas também reconheceram e 
identificaram prontamente as diversas dificuldades e obstáculos que ainda precisam 
ser enfrentados e superados.  
 
          19.      Durante a missão de estudo, a Especialista Independente se reuniu com 
funcionários do governo responsáveis por questões políticas e atividades de 
cooperação internacional. No Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, ela se 
reuniu com o diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC); o secretário para a 
Cooperação e Promoção do Comércio; o subsecretário Geral de Assuntos Políticos I; 
o subsecretário Geral Político II; o diretor do Departamento de Meio Ambiente e 
Temas Especiais; a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais; 
assessores internacionais da Secretaria de Direitos Humanos; a ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a ministra da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres; o coordenador-geral de Ações Internacionais de Combate à Fome e 
sua equipe; o chefe da Divisão de Cooperação Educacional; o chefe Divisão de 
Ciência e Tecnologia e Inovação.  
 
          20.      Nos ministérios, em Brasília, a Especialista se reuniu com a secretária de 
Inspeção do Trabalho e sua equipe; o coordenador geral de Cooperação do Ministério 



da Saúde e sua equipe; o presidente do Conselho Consultivo de Relações 
Internacionais; funcionários do Departamento de Relações Internacionais do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; funcionários da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para a Inclusão Social; o assessor de assuntos internacionais do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; o Coordenador de Cooperação Técnica 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Agricultura;     
o Gerente de Divisão da Fundação Banco do Brasil; e o presidente do Conselho de 
Relações Exteriores e Promoção do Comércio do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário.  
 
                 21.      Na Presidência da República, a Especialista Independente se reuniu 
com o assessor especial para Política Externa do Gabinete da Presidência da 
República e sua equipe. Ela também se reuniu com o Presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e sua equipe. Ela foi ao Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), onde realizou uma breve apresentação 
sobre suas funções e os objetivos da sua visita-estudo.  
 
                 22.      No Congresso Brasileiro, a Especialista Independente se reuniu com 
o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e com a vice-presidente, e 
ex-presidente, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Além disso, ela se 
reuniu com outro membro do parlamento que foi presidente da Comissão por duas 
vezes.  
 
                 23.      No Rio de Janeiro, a Especialista Independente se reuniu com o 
Diretor Executivo do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (ISAGS) e sua 
equipe; e com o Diretor do Centro de Relações Internacionais da Fundação Oswaldo  
Cruz (Fiocruz) e seus colegas.  
 
                 24.      Foram realizadas reuniões de consulta com representantes da ONU 
no Brasil e com organizações da sociedade civil. Além disso, foi feita uma reunião com 
o Coordenador Residente da ONU.  
 
                 25.      A Especialista Independente agradece a todos por sua gentileza e 
atenção. Ela agradece a Carlos da Cunha Oliveira e sua equipe, o principal 
colaborador no Ministério das Relações Exteriores responsável pela missão de estudo, 
Maria Nazareth Farani Azevêdo, embaixadora do Brasil na Organização das Nações 
Unidas em Genebra, e sua equipe na Missão Permanente, por seu apoio e 
assistência.  
 
                 26.      As consultas e diálogos entre a Especialista Independente e 
funcionários do Governo Brasileiro foram compiladas no relato que segue, onde estão 
contidas informações altamente relevantes para a política e prática de solidariedade 
internacional.  
 
         A.      Características da cooperação internacional brasileira 
 
                 27.      A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece uma série de 
princípios que regem as relações exteriores do país, como independência nacional, a 
prevalência dos direitos humanos, autonomia, não-intervenção, e cooperação entre os 
povos pelo progresso da humanidade. Esses princípios são confirmados pela 
solidariedade da sociedade brasileira – também abordada na Constituição – e 
aplicados em conjunto para a construção de uma cooperação integrada aos objetivos 
das políticas internacionais.  
 



                 28.      Esses princípios constitucionais que regem as relações exteriores 
moldaram as características da cooperação brasileira à luz do espírito solidário, uma 
vez que o Brasil busca contribuir para o progresso econômico e social de outros 
países por meio do compartilhamento de lições aprendidas, de conhecimento 
adquirido a partir de experiências bem-sucedidas, e de boas práticas. O Brasil lança 
mão de soluções criadas e desenvolvidas no próprio país para ajudar outros países 
que enfrentam dificuldades semelhantes a superar obstáculos ao seu 
desenvolvimento.  
 
                 29.      A cooperação brasileira se baseia em pedidos vindos de outros 
países, sempre levando em consideração suas necessidades específicas, e em 
resposta a demandas humanitárias vindas de órgãos internacionais especializados. 
Não há condições impostas e não visa o lucro. A cooperação é motivada pela 
solidariedade e segue os preceitos da Constituição Brasileira de não-intervenção, 
respeito à soberania e à autonomia.  
 
        30.     O diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) descreveu a 
cooperação brasileira como sendo um intercâmbio entre iguais, e não uma interação 
entre doador e beneficiário. A cooperação brasileira está na imagem do povo 
brasileiro, uma nação com sociedades misturadas que convivem em paz. Elas são 
idealistas em diversos sentidos. Apesar da pobreza, o que prevalece é um forte 
sentimento de solidariedade, e não de pena. A cooperação tem de ir além da 
resolução de problemas; é um diálogo entre nações e povos para que se possa lidar 
com esses problemas em conjunto.  
 
        31.     Uma característica importante da cooperação técnica brasileira é que os 
dois parceiros aprendem um com o outro na troca de experiências e de conhecimento, 
o que reforça e “solidariedade recíproca” entre povos. É um compromisso participativo 
no qual países parceiros não são beneficiários passivos e se envolvem de forma ativa 
desde a fase de negociação, o que garante que a metodologia de cooperação seja 
apropriada ao contexto da realidade local.  
 
B.      Estrutura e abrangência 
 
        32.     A Agência Brasileira de Cooperação, que é ligada ao Ministério das 
Relações Exteriores, é o órgão responsável pela negociação, coordenação, 
implantação e monitoramento dos programas de cooperação técnica dos quais o Brasil 
participa. A ABC orienta outros órgãos brasileiros sobre oportunidades de cooperação 
envolvendo o país, dá apoio à elaboração de projetos, coordena as negociações entre 
as partes envolvidas, monitora e avalia a implantação de projetos e divulga 
informações sobre o seu desenvolvimento e os resultados obtidos. Isso possibilitou a 
disseminação de conhecimento técnico das instituições brasileiras a seus equivalentes 
em mais de 80 países em desenvolvimento. Portanto, é exigido comprometimento com 
a cooperação por parte dos órgãos e das entidades públicas, das universidades e das 
organizações da sociedade civil envolvidas na parceria.  
 
        33.     A cooperação técnica internacional brasileira é um processo que parte da 
demanda e tem como base a solidariedade entre países em desenvolvimento, com o 
intuito de ajudar países parceiros a fortalecer suas instituições e seus recursos 
humanos. Portanto, o principal objetivo da cooperação brasileira Sul-Sul é o 
desenvolvimento das capacidades. Países parceiros se beneficiam de uma 
transferência de conhecimento efetiva e da troca de experiências adquiridas 
anteriormente em realidades sócio-econômicas semelhantes.  
 



        34.     Cooperação técnica, bolsas para estrangeiros, cooperação humanitária 
internacional, e contribuição a organizações internacionais são as principais 
modalidades do que o Brasil define como “cooperação brasileira para o 
desenvolvimento internacional”. Agricultura, segurança alimentar e nutrição, saúde, 
educação e treinamento vocacional são as áreas-chave da cooperação. A cooperação 
brasileira na África também tem como intuito fortalecer relações com os Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs): Angola, Cabo Verde, Guiné      
Bissau, Moçambique, e São Tomé e Príncipe. O foco central dos projetos de 
cooperação na Ásia é no Timor Leste, com ênfase em agricultura e segurança 
alimentar, educação, sistema jurídico, treinamento vocacional e administração pública. 
Recentemente, o Brasil iniciou relações com quatro países asiáticos que fazem parte 
do grupo dos Países Menos Desenvolvidos: Afeganistão, Camboja, Laos e Mianmar.  
 
        35.     A cooperação Sul-Sul contribui para a consolidação das relações entre o 
Brasil e países parceiros, pois intensifica o intercâmbio de maneira geral; cria, 
dissemina e aplica conhecimento técnico; promove qualificação de recursos humanos; 
e, principalmente, fortalece instituições em todas as nações envolvidas, além de 
reforçar políticas públicas no Brasil. Atualmente, o Brasil tem acordos de cooperação 
com 30 países em desenvolvimento nas Américas do Sul, Norte e Central e no Caribe. 
O país também mantém programas de cooperação técnica com 38 países africanos, 
sendo que 22 deles fazem parte do grupo dos Países Menos Desenvolvidos.  
 
                 36.      A cooperação técnica tripartite brasileira é orientada pelos mesmos 
princípios de sua cooperação Sul-Sul. A cooperação tripartite possibilita unir a 
vantagem comparativa da Cooperação Sul-Sul e outros parceiros do desenvolvimento 
(bilateral e multilateral), equilibrando o impacto do compartilhamento de conhecimento 
entre países em desenvolvimento. Esses fatores resultam em um impacto mais 
positivo no fomento aos processos de desenvolvimento local. O Brasil implantou e está 
implantando acordos de cooperação tripartite com os Estados Unidos, a União 
Europeia e seus membros, o Japão, além de países africanos, latino-americanos e do 
Caribe. Órgãos da ONU, como a Organização Mundial do Trabalho, a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (ONUAA), o Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), também 
desempenham um papel importante na cooperação internacional brasileira. A 
Organização Mundial da Saúde, a UNAIDS, o Alto Comissário das Nações Unidas 
para Refugiados e a ONU Mulheres também são parceiros do Brasil.  
 
                 37.      O Brasil também está envolvido em outras modalidades de 
cooperação coerentes com os princípios aplicados aos tipos de cooperação já 
existentes. Eles estão em fase inicial de implantação:  
 
                          (a)     No âmbito inter-regional, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África 
do Sul (IBAS), criado pelos três países em 2003, estabeleceu o Fundo IBAS para o 
Alívio da Fome e da Pobreza, uma iniciativa pioneira criada em 2004 com o intuito de 
identificar projetos replicáveis que possam ser adaptados e implantados nos países 
em desenvolvimento interessados. As melhores práticas dos três países são 
compartilhadas com países menos desenvolvidos por meio de projetos financiados 
pelo Fundo IBAS, em áreas como: desenvolvimento da agricultura e segurança 
alimentar, água potável, saúde e infraestrutura, coleta de resíduos sólidos e 
reciclagem, e desenvolvimento das capacidades de combate ao HIV/AIDS. Ainda no 
âmbito inter-regional, duas iniciativas de crescente importância são a Cúpula América 
do Sul-África (ASA) e Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA).  
 
                          (b)   No âmbito regional, Instituto Sul-Americano de Governo em 
Saúde (ISAGS) é uma entidade intergovernamental membro do Conselho da Saúde 



Sul-Americano da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), inaugurado em 2011 
no Rio de Janeiro, Brasil. As áreas estratégicas do plano de cinco anos da UNASUL 
para a saúde são a rede sul-americana de vigilância e resposta em saúde; o 
desenvolvimento do sistema universal de saúde; o acesso universal a medicamentos; 
a promoção da saúde e determinantes da saúde; e recursos humanos e 
gerenciamento. Comprometido com a implantação da Agenda de Saúde para a 
América do Sul e com as prioridades do plano de cinco anos da UNASUL (2010-2015), 
o ISAGS concentra suas ações nas seguintes estratégias: intercâmbio e treinamento 
de recursos humanos; linhas de pesquisa e diagnóstico; disseminação de 
conhecimento em governança na saúde; organização da oferta e demanda para a 
cooperação; e promoção de networking.  
 
                 38.      A ABC criou um programa chamado Cooperação Técnica Brasileira: 
Agricultura, Segurança Alimentar e Políticas Sociais para o biênio 2011-2012. O 
programa consiste em 24 cursos de curta duração – entre 40 e 80 horas – a serem 
realizados no Brasil e oferecidos a países do Caribe, da África, da Ásia Central e do 
Sul da Ásia, do Pacífico, da Europa Oriental e do Cáucaso. Está sendo implantado 
pela ABC em colaboração com 20 órgãos brasileiros de competência reconhecida nas 
áreas de agricultura, meio ambiente, pesca e aquicultura, segurança alimentar, 
desenvolvimento agrário, política de segurança alimentar e política de gênero. O Brasil 
acredita que este seja um legítimo exemplo de cooperação Sul-Sul, pois há o 
aprendizado com os parceiros, uma vez que todas as partes envolvidas se beneficiam 
do intercâmbio técnico internacional.  
 
 
C.      Boas práticas em solidariedade e cooperação internacional 
 
        39.     No resumo abaixo, mencionam-se boas práticas, pois os resultados obtidos 
apresentam grande potencial para gerar um ambiente favorável à concretização dos 
direitos humanos.  
 
        Agricultura e segurança alimentar: rumo à concretização do direito à comida  
 
        40.     A Agricultura é uma área de grande presença na cooperação entre o Brasil 
e seus parceiros do Sul. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – 
ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – é um dos atores mais 
importantes na área da cooperação técnica em agricultura do país. Sua missão é 
fornecer pesquisa, desenvolvimento e inovação para encontrar soluções viáveis para o 
desenvolvimento sustentável da agricultura em prol da sociedade brasileira. Seu foco 
de pesquisa se concentra em áreas de fundamental importância para o 
desenvolvimento do país.  
 
        41.     O trabalho da Embrapa é a chave do sucesso da agricultura tropical 
brasileira, o que motivou países com os mesmos problemas e desafios a buscar 
informação e parcerias com a Embrapa. A cooperação internacional é fator crucial 
para o estabelecimento e a consolidação da Embrapa, atualmente considerado o 
instituto de pesquisa em agricultura tropical mais avançado do mundo.  
 
        42.     A Embrapa tem um conceituado programa de pós-graduação, que já 
enviou centenas de profissionais ao exterior – Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Espanha, Países Baixos, Alemanha e Austrália. Projetos financiados pelo Banco 
Mundial, pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento e o pelo governo japonês 
têm sido muito importantes para o financiamento desse programa de desenvolvimento 
humano e para o equipamento das unidades de pesquisa.  A Embrapa tem atualmente 
46 centros de pesquisa e é um dos maiores canais de cooperação entre o Brasil e 



diversos países para a transferência de suas experiências e tecnologias e adaptação 
destas às particularidades dos países parceiros.  
 
        43.     O Brasil compartilha com nações parceiras sua expertise em acesso e 
produção de alimentos – melhoramento genético; métodos de plantio, irrigação e 
colheita mais sofisticados; uso de maquinário agrícola; pecuária; e processamento de 
produtos animais – e em marketing. O Brasil buscou melhorar a segurança alimentar e 
a nutrição por meio do fortalecimento da agricultura familiar e tem sido especialmente 
bem-sucedido na criação de cooperativas de fazendeiros para agregar valor ao 
produto e aumentar a renda familiar. O compartilhamento das melhores práticas 
consolidadas pelo governo brasileiro com países em desenvolvimento expande o 
alcance geográfico da cooperação brasileira e introduz políticas e programas 
implantados com sucesso no Brasil para tirar seu povo da pobreza.  
 
        44.      A iniciativa Plataforma África-Brasil de Inovação Agropecuária é um 
processo cujo foco é gerar benefícios para agricultores e produtores familiares. Seu 
objetivo é intensificar a inovação agrícola para o desenvolvimento do continente 
africano por meio da criação e do fortalecimento de parcerias entre organizações 
africanas e brasileiras, buscando a participação de todos os atores envolvidos na 
geração de conhecimento agrícola, inclusive os que fazem parte de áreas como 
pesquisa, academia, setor privado, organizações não-governamentais, produtores e 
legisladores. A Plataforma, conhecida como Marketplace, foi desenvolvida pela 
Embrapa e pelo Fórum para a Pesquisa Agrícola na África (FARA), com apoio do 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID), o Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD), o Banco Mundial, a Agência 
Brasileira de Cooperação, e a Fundação Bill e Melinda Gates. Essa colaboração Sul-
Sul com apoio ativo do Norte está fazendo uma importante contribuição para uma 
agricultura mais produtiva e alimentos mais baratos para os pobres na África, 
complementando outras iniciativas em andamento. Essa mesma iniciativa está sendo 
implantada em outra região: América Latina e Caribe (ALC), e é conhecida como 
Plataforma América Latina e Caribe-Brasil de Inovação Agropecuária.  
 
                 45.      Um programa para dar apoio ao desenvolvimento do setor algodoeiro 
nos países do C4 (Benin, Burkina Faso, Chade e Mali), também conhecido como 
Projeto Cotton 4, foi criado em 2008 com o apoio oficial do governo brasileiro para a 
Iniciativa do Algodão da OMC, apresentada pelos países do C4 por causa das perdas 
ocasionadas pelas políticas de subsídios praticadas no mercado internacional de 
algodão. Os objetivos do projeto são: contribuir para intensificar o desenvolvimento do 
setor algodoeiro nos países do C4; transferir a tecnologia brasileira para aumentar a 
rentabilidade da cadeia produtiva do algodão e melhorar a qualidade de vida, a 
segurança alimentar e os níveis de nutrição dos países beneficiários.  
 
                 46.      As políticas, experiências e o foco em programas sociais do Brasil 
fornecem um elemento importante que conecta os objetivos estabelecidos pelos 
países do Caribe, e das Américas Central e do Sul no que diz respeito ao 
desenvolvimento. Juntamente com a Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO), o governo brasileiro já está implantando programas de 
cooperação Sul-Sul na América Latina e Caribe, compartilhando experiências e 
políticas para a promoção da segurança alimentar na região.  
 
                 47.      São especialmente relevantes alguns programas brasileiros como o 
Fome Zero – já extinto e atualmente coberto pelo programa Brasil sem Miséria – e 
atividades apoiadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) cujo foco são redes de proteção social e desenvolvimento da 



agricultura que realizam trabalhos comprovadamente sérios e pró-desenvolvimento 
junto a pessoas em situação de pobreza e fome.  
 
                 48.     O Fome Zero serviu de inspiração para um programa desenvolvido na 
Nicarágua e em outros países ALC. Existem outros programas semelhantes, e com 
ideias parecidas, sendo implantados por toda a América Latina pelo Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). Outro programa importante é o Programa de Aquisição de 
Alimentos (Programa PAA África). O projeto traz o know-how adquirido pelo Brasil em 
seu próprio programa de aquisição de alimentos, e é realizado em parceria entre o 
Brasil, a FAO e o PMA. O projeto financia a aquisição de alimentos em cinco países 
africanos (Etiópia, Níger, Malaui, Moçambique e Senegal), visando a beneficiar 
pequenos agricultores locais e populações vulneráveis.  
 
        A saúde e seus determinantes sociais: para a concretização do direito à saúde 
 
                 49.      A saúde é uma prioridade tanto na agenda nacional do Brasil quanto 
na cooperação internacional, onde o país aplica sua abordagem estrutural, que 
consiste em esforços para desenvolver qualificação individual e institucional com 
resultados sustentáveis nos países parceiros.  
 
                 50.      Portanto, os principais projetos brasileiros na África e na América 
Latina têm como foco treinamento de pessoal, qualificação em pesquisa, ensino e 
serviços e o fortalecimento ou estabelecimento de órgãos do sistema de saúde, 
incluindo ministérios da saúde, faculdades de saúde pública, institutos nacionais de 
saúde, pessoal para ensino profissional avançado, escolas politécnicas de saúde, 
desenvolvimento tecnológico, além de fábricas e institutos de produção. O sistema 
público de saúde brasileiro e sua cooperação internacional na área de saúde são 
baseados no princípio de acesso universal ao sistema público de saúde.  
 
                          (a)      Um acordo tripartite entre Haiti, Cuba e Brasil tem como foco a 
implantação de órgãos de saúde haitianos; o estabelecimento de um sistema 
ambulatorial nacional; treinamento de profissionais de saúde, principalmente de 
quadros médios, que são de extrema necessidade; e o controle de doenças 
infecciosas. Requer a total reconstrução do sistema de saúde para torná-lo mais capaz 
de dar conta das necessidades do povo haitiano nessa área. No dia seguinte ao 
terremoto, foram estabelecidos parâmetros para orientar a reconstrução do sistema de 
saúde haitiano. Um dos objetivos desse acordo é o acesso universal, e a base é o 
desejo que a população tem de participar da reconstrução do país e sua habilidade de 
desenvolver formas inovadoras de solidariedade.  
 
         (b)     A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ligada ao Ministério da Saúde do 
Brasil, está envolvida na implantação de uma fábrica de medicamentos antirretrovirais 
(ARV) em Moçambique.  O projeto inclui implantação multidisciplinar, como 
treinamento de pessoal técnico local nas áreas de vigilância, inspeção, certificação e 
controle de medicamento, além dos processos de produção e comercialização para 
que a agência Moçambicana responsável possa implantar a fábrica de forma eficiente.  
A Fiocruz é referência mundial como centro de pesquisa para controle de doenças 
como HIV/AIDS, malária e tuberculose, entre outras.  Uma das principais missões da 
Fiocruz é fabricar produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde brasileiro 
(SUS). Com um dos maiores laboratórios farmacêuticos do país— o Instituto de 
Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos)—a Fiocruz possui vasta experiência na 
produção de medicamentos usados no tratamento do HIV/AIDS.  
 
51.      O primeiro Banco de Leite Humano (BLH) do Brasil foi aberto em 1943. Em 
1985, após a Fiocruz investir em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, ensino e 



consultoria, o BLH se tornou um dos elementos-chave para a criação do que hoje é 
conhecida como a maior e mais completa rede de BLH do mundo, a principal 
estratégia governamental para reduzir a mortalidade infantil. Trata-se de um modelo 
que une elevado nível de rigor técnico e um baixo custo operacional. Em 2001, a 
Organização Mundial de Saúde deu um prêmio à rede BLH, considerando-a a maior 
contribuição para a redução da mortalidade infantil e promoção do aleitamento 
materno nos anos 1990. A cooperação internacional é crescente devido aos esforços 
da Agência Brasileira de Cooperação com 19 projetos já implantados na América 
Latina e Caribe, além de iniciativas que reproduzem o modelo brasileiro em países 
africanos. Países europeus, como Portugal e Espanha adotaram a tecnologia BLH 
desenvolvida pelo Brasil.  
 
Proteção social: rumo à concretização do direito a um padrão de vida adequado 
 
52.      As políticas brasileiras de cooperação internacional se espelham nas políticas 
internas do país, como: Brasil sem Miséria, Fome Zero, Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, Bolsa Família, Luz para Todos, Casa para Todos, e 
recentemente o Brasil Carinhoso – uma extensão do Bolsa Família a famílias com 
crianças entre 0 e 6 anos de idade.  
 
53.      Devido aos resultados positivos obtidos nos últimos anos, o governo brasileiro 
se motivou a trabalhar mais – por meio do Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – com transferência de tecnologias na área de política social para 
fortalecer o desenvolvimento social além de suas fronteiras, colocando em prática a 
chamada “diplomacia da política social” – atualmente sendo implantada.  
 
54.      A cooperação internacional na área social é orientada conforme: o foco do 
desenvolvimento das capacidades institucionais em países parceiros; a importância do 
efeito multiplicador em projetos de cooperação; semelhanças culturais e linguísticas; e 
a transferência de tecnologia social adaptável a contextos locais. Seguem alguns 
exemplos de cooperação em andamento:  
 
         (a)     Programa Brasil-África de cooperação em proteção social resulta de uma 
parceria entre o Ministério de Desenvolvimento Social, o DFID do Reino Unido, e o 
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG). A cooperação 
desenvolve-se em quatro áreas: cooperação técnica regional, assistência técnica, 
missões de estudo e ensino à distância. Os países envolvidos são Angola, Gana e 
Moçambique.  
                                                                                                                     
          (b)     A promoção do direito à alimentação adequada por meio da redução da 
vulnerabilidade social e alimentar das populações em países africanos com o 
fortalecimento de programas de aquisição local de alimentos, como a estratégia de 
ajuda alimentar aplicada pelo governo e agências de ONU– incluindo programas de 
alimentação na escola – sem deixar de lado os que têm objetivos humanitários, como 
é o caso do Programa PAA África. Os países parceiros são Costa do Marfim, Etiópia, 
Gana, Malaui, Moçambique, Níger, Quênia, Ruanda, Senegal e Zimbábue.  
 
           (c)     Cooperação entre Brasil, Reino Unido e Gana para apoiar a elaboração 
do Programa de Empoderamento dos Meios de Subsistência contra a Pobreza (LEAP) 
do governo ganense.  
 
           (d)     Em El Salvador: programa para a promoção do fortalecimento 
internacional de entidades ligadas ao gerenciamento e implantação de políticas 
sociais; otimização do gerenciamento descentralizado de políticas e programas 
sociais; promoção do comprometimento intersetorial de todos os stakeholders para 



mobilizar recursos locais, regionais, nacionais e internacionais para implantação e 
gerenciamento de programas e políticas sociais; apoio à elaboração de proposta 
normativa para a institucionalização do sistema de proteção social de El Salvador; 
criação de mecanismos para melhorar o diálogo entre governo e sociedade civil; 
qualificação dos gerentes de políticas e programas sociais do país; promoção da 
integração do sistema de proteção a crianças e adolescentes em El Salvador.  
 
         D.      Observações da Especialista Independente  
 
                 55.      A Especialista Independente reitera que os parágrafos anteriores são 
apenas um resumo de algumas observações durante sua missão de estudo no Brasil. 
Dessa forma, o resumo não inclui outras informações coletadas por ela na ocasião. 
Um quadro de referência mais abrangente e um exame mais detalhado das práticas 
de solidariedade internacional nos programas de cooperação internacional brasileiros 
serão detalhados em um relatório completo que será entregue à 24ª sessão do 
Conselho de Direitos Humanos em setembro de 2013.  
 
                 56.      Considerando o que foi observado e aprendido em sua primeira 
missão de estudo no Brasil, a Especialista Independente cumprimenta o governo 
brasileiro por sua política e prática da solidariedade em todas as modalidades de seu 
programa de cooperação internacional, tanto no contexto Sul-Sul como no tripartite. 
Ela está impressionada com o fato de todos os ministérios e agências do governo 
envolvidos em projetos de cooperação terem, sem exceção, se referido à 
solidariedade como sendo a força motriz da cooperação brasileira.  
 
                 57.      A partir desta primeira missão de estudo, a especialista 
Independente percebeu que para examinar a interface entre boas práticas de 
solidariedade internacional na cooperação internacional e concretização dos direitos 
humanos, as parcerias devem ser estudadas a partir dos dois pontos de vista, o que 
possibilitará uma completa avaliação do impacto de tais práticas. Portanto, ela espera 
que sua próxima missão de estudo seja realizada em algum país africano parceiro do 
Brasil.  
 
         V.      Outras atividades 
 
                 58.      Desde que assumiu o cargo em 1º de agosto de 2011, além de 
realizar as tarefas descritas acima, a Especialista Independente emitiu comunicados 
de imprensa nas seguintes ocasiões: na Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática em Durban, também conhecida como COP17; no Dia Internacional 
da Solidariedade Humana, celebrado todos os anos no dia 20 dezembro; e na Rio+20. 
Ela também se juntou a outros titulares de mandatos de procedimentos especiais para 
emitir comunicados de imprensa pelos direitos humanos na Rio+20, em apoio a um 
Imposto sobre Transações Financeiras, e chamando a atenção para as falhas que 
ainda existem em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.  
 
        59.   A Especialista Independente realizou palestras em diversos fóruns, como:  
 
A.     O painel de discussão do Conselho de Direitos Humanos sobre o tema: “Rumo à 
concretização do direito ao desenvolvimento: entre política e prática”.  
 
       60.      O painel de discussão ocorreu em Genebra no dia 14 de setembro de 2011 
no 25º aniversário da Declaração do Direito ao Desenvolvimento (resolução 41/128 da 
Assembleia Geral). O presidente do Conselho de Direitos Humanos foi o moderador 
do painel, aberto pelo Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU.  
 



       61.      O foco e o objetivo do painel de discussão foram aumentar o entendimento 
da contribuição e do potencial da Declaração do Direito ao Desenvolvimento para se 
pensar em políticas e práticas de desenvolvimento; refletir sobre como o direito ao 
desenvolvimento pode ser implantado no contexto dos desafios políticos, sociais, 
ambientais e econômicos da atualidade; e contribuir para a elaboração de um futuro 
trabalho sobre a implantação efetiva do direito ao desenvolvimento.  
 
       62.      A Especialista Independente foi uma das três palestrantes convidadas a 
falar sobre o tema e a participar, em seguida, de uma discussão interativa. Em sua 
palestra, a Especialista falou sobre como o alcance dos objetivos de desenvolvimento 
do milênio e o direito ao desenvolvimento demandam uma abordagem mais baseada 
no sentimento de comunidade e na solidariedade internacional. Muito se pode 
aprender com as pessoas comuns, que vivem seu dia a dia em comunidade, lidam 
com seus problemas e, muitas vezes, encontram soluções e se unem em 
solidariedade, exercendo o direito ao desenvolvimento.1 
 
B.     Fórum Social de 2011  
 
       63.      Conforme a resolução 16/26 do Conselho de Direitos Humanos, o Fórum 
Social de 2011 ocorreu em Genebra de 3 a 5 de outubro de 2011. O foco do evento foi 
o direito ao desenvolvimento e na ocasião especialistas deram palestras seguidas de 
discussões, que resultaram em recomendações para a promoção e concretização 
efetiva do direito ao desenvolvimento, que inclui o papel e a contribuição da sociedade 
civil, e da cooperação e assistência internacional.  
 
       64.      A Especialista Independente participou do painel temático sobre “A 
Declaração do Direito ao Desenvolvimento”, na qual ela destacou que a solidariedade 
internacional deve ser um componente indispensável dos esforços para a 
concretização do direito ao desenvolvimento, o que ajudaria a diminuir a diferença 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, reforçando com ações tangíveis a 
retórica e as declarações.2  
 
C.     Cúpula dos Povos 2012, Rio+20  
 
       65.      A Especialista Independente foi uma das cinco palestrantes no painel de 
discussão realizada no dia 18 de Junho de 2012 na Cúpula dos Povos, no Rio de 
Janeiro, evento simultâneo à Rio+20 realizado por organizações de direitos humanos 
e desenvolvimento da região latino-americana. O tema do fórum foi “O novo papel das 
organizações de defesa de direitos na promoção da justiça social e ambiental”.  
 
                 66.      A Especialista Independente falou sobre o papel da solidariedade 
internacional no apoio à agenda mundial de desenvolvimento sustentável. Ela pediu 
uma “cooperação solidária”, convocando os Estados e a sociedade civil para trabalhar 
em conjunto a partir do que ambos têm em comum, deixando de lado as diferenças 
em um espírito de parceria e respeito mútuo, em prol do nosso futuro comum.  
 
                 67.     Uma discussão interativa com o público ocorreu após a fala de cada 
palestrante.  
 
       VI.       A solidariedade internacional nos resultados das maiores cúpulas e 
reuniões ministeriais 
 

                                                
1 Ver A/HRC/19/39 para um resumo da discussão ocorrida painel. 
2 Ver A/HRC/19/70 para resumo, conclusões e recomendações. 



         A.      Fórum dos Vulneráveis ao Clima, Reunião Ministerial de Dhaka 
 
                 68.   A Reunião Ministerial de Dhaka 2011 do Fórum dos Vulneráveis ao 
Clima ocorreu de 13 a 14 de novembro de 2011 e foi presidida pelo Ministro das 
Relações Exteriores de Bangladesh e pelo Ministro do Meio Ambiente e Florestas. 
Seus resultados estão na Declaração de Dhaka.3  
 
                 69.     O Fórum dos Vulneráveis ao Clima reúne os governos da África, das 
Américas, da Ásia e do Pacífico em uma parceria global. O objetivo é a resolução 
urgente da crescente crise climática enfrentadas por diversos países. Ela os torna 
mais vulneráveis aos efeitos prejudiciais da mudança climática. Os membros do Fórum 
são Afeganistão, Bangladesh, Barbados, Butão, Costa Rica, Etiópia, Gana, Quênia, 
Kiribati, Madagascar, Maldivas, Nepal, Filipinas, Ruanda, Santa Lúcia, Tanzânia, 
Timor-Leste,Tuvalu, Vanuatu e Vietnã.  
 
                 70.   Desde a sua criação, o Fórum obteve sucesso em apresentar as 
preocupações dos países vulneráveis e em gerar consciência e atrair atenção em 
reuniões internacionais sobre o clima.  
 
                 71.     Entre os destaques da Declaração de Dhaka estão o agradecimento, 
no preâmbulo do documento, pela expressão de solidariedade do Secretário-Geral da 
ONU e um pedido para que ele lance mão de todos os meios possíveis para promover 
a causa do Fórum dos Vulneráveis ao Clima; uma demanda por critérios/sistema 
comum para avaliar a vulnerabilidade climática para a alocação de recursos 
financeiros,4 e para a implantação imediata do parágrafo 14. 
 
                 (f)    da Convenção-Quadro sobre Mudança Climática (“Acordos de 
Cancun”)  (FCCC/CP/2010/7/Add.1), que reconhece a migração como estratégia de 
adaptação viável para lidar com o deslocamento humano resultante da mudança 
climática, e inclui a tomada de medidas para aumentar o entendimento, a coordenação 
e cooperação em relação aos deslocamentos dela resultantes; migração e realocação 
planejada; e demanda o início de um diálogo internacional para um sistema 
adequado.5  
             
  B.      4º Fórum de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda 
 
        72.     Busan, República da Coreia, recebeu o 4º Fórum de Alto Nível sobre 
Eficácia da Ajuda, de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2011. Mais de 3 mil 
delegados se reuniram para avaliar o progresso da implantação dos princípios da 
Declaração de Paris e discutir como manter a relevância da agenda da eficácia da 
ajuda no atual cenário do desenvolvimento, que está em constante evolução.  
 
        73.     O Fórum resultou na assinatura da Parceria de Busan para uma 
Cooperação Efetiva pelo Desenvolvimento. Assinaram o documento ministros de 
nações desenvolvidas e em desenvolvimento, economias emergentes, fornecedores 
de cooperação Sul-Sul e tripartite.6 Pela primeira vez na história do Fórum de Alto 
Nível, um representante da sociedade civil participou do processo de negociação – um 
momento crucial na cooperação para o desenvolvimento. Além disso, a parceria 
destaca a conexão entre o combate à pobreza e a proteção dos direitos humanos.  

                                                
3 Ver http://daraint.org/wp-content/uploads/2011/11/Dhaka.Declaration.pdf. 
4 Ibid. (8). 
5 Ibid. (9). 
6 Ver http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/Busan_ 
Effective_Development_EN.pdf. 



 
        74.     A Parceria de Busan forma uma “nova parceria global” que reconhece a 
diversidade e os diferentes papéis que podem ser desempenhados por todos os 
stakeholders da cooperação pelo fomento ao desenvolvimento. Sua base é uma série 
de princípios comuns que orientam todas as formas de cooperação para o 
desenvolvimento, e também há o reconhecimento de como esses princípios são 
postos em prática de maneiras diferentes pelos diversos stakeholders públicos e 
privados. O documento enfatiza como as lições aprendidas devem ser compartilhadas 
entre os que participam da cooperação pelo desenvolvimento, como a Sul-Sul. Nele 
está incluída a contribuição das organizações da sociedade civil e dos atores do setor 
privado. A parceria estabelece o trabalho em conjunto para que se possa aprender 
com as conquistas e inovações.7  
 
C.      Conferência sobre Mudança Climática em Durban (28 de novembro-1º de 
dezembro de 2011)  
 
        75.     A Conferência sobre Mudança Climática, realizada em Durban, África do 
Sul, consistiu em uma série de eventos, como a 17ª sessão da Conferência das Partes 
da Convenção do Clima (COP17), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês) e a 7ª reunião da Conferência das Partes do 
Protocolo de Quioto (CMP7). A COP17/CMP7 resultou em acordos que dão início ao 
processo de elaboração de um novo tratado em 2012, que deve ser finalizado até 
2015 e entrar em vigor até 2020; que criam Fundo Verde para o Clima; e que 
estendem a validade do Protocolo de Quioto para alguns países.  
 
        76.     A Conferência resultou em 19 decisões no COP e 17 no CMP, além da 
aprovação de conclusões pelos órgãos subsidiários. Um desses órgãos foi o Grupo de 
Trabalho “Ad Hoc” sobre Compromissos Futuros para as Partes do Anexo I do 
Protocolo de Quioto. O documento resultante contém os principais acordos ligados à 
continuação do Protocolo de Quioto no seu segundo período de compromissos, além 
de incluir em seu preâmbulo a importância de se desenvolver uma resposta global 
abrangente ao problema da mudança climática.  
 
        77.   O documento mais significativo resultante da Conferência é a criação de um 
Grupo de Trabalho “Ad Hoc” sobre a Plataforma de Durban para Ação Reforçada. Seu 
intuito é iniciar o processo de elaboração de um protocolo aplicável a todas as partes 
da Convenção.8  
   
         D.      UNCTAD XIII  
 
                 78.    A 13ª Conferência das Nações Unidas para Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD XIII), realizada de 21 a 26 de abril de 2012, em Doha, 
Qatar, adotou dois documentos finais: o Doha Mandate e o Doha Manar, uma palavra 
árabe que significa “farol”. Esses dois documentos afirmam as atividades centrais da 
UNCTAD e declaram a solidariedade dos Estados-membros na sua busca por um 
“mundo próspero”.  
 
                 79.     O Doha Mandate tem como foco o tema: “globalização centrada no 
desenvolvimento: rumo ao crescimento e desenvolvimento inclusivo e sustentável”, 
contribuindo para a redução da pobreza e para a criação de empregos. Ele confirma o 
papel da UNCTAD como o ponto central da ONU para lidar de maneira integrada com 
comércio e desenvolvimento, e questões e eles ligadas, como finanças, tecnologia, 

                                                
7 Ibid., par. 8. 
8 Ver http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/l10.pdf. 



investimento e desenvolvimento sustentável. O documento destaca que a UNCTAD 
deve contribuir com os esforços mundiais para a transição à economia verde.9  
 
                 80.  O Doha Manar é a declaração de encerramento da 13ª UNCTAD, e 
afirma em nome dos 194 Estados-membros que: “Juntos, enquanto um coletivo de 
nações soberanas, nós nos empenhamos para construir um mundo compartilhado, 
independente e próspero por meio de processos econômicos, políticos e sociais. Ao 
trabalhar para maximizar as oportunidades que emergiram da globalização no 
comércio internacional, buscamos promover crescimento e desenvolvimento 
econômico dando especial atenção à redução das desigualdades existentes entre nós 
e entre nossos países, além de aprimorar nossa capacidade de atingir objetivos 
comuns e administrar nossos recursos naturais e planetários de forma mais efetiva e 
responsável. Acima de tudo, buscamos concretizar, individualmente e coletivamente, 
as aspirações dos nossos povos de viver e em paz e de apreciar a vida em sua 
plenitude, riqueza e diversidade, com estabilidade e segurança.”10  
 
         E.      Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável: Rio+20  
 
                 81.     A Rio+20 ocorreu no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho de 2012. A 
primeira linha de seu documento final é uma afirmação implícita do espírito e princípio 
da solidariedade internacional servindo de base para a renovação do compromisso 
com o desenvolvimento sustentável como resultado da reunião entre Chefes de 
Estado e Governo e representantes de alto-nível. O documento faz referência à “total 
participação da sociedade civil” e “assegura a promoção de um futuro 
economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável para nosso planeta e 
para as gerações presentes e futuras”. É esse mesmo espírito de solidariedade 
internacional que permeia o princípio de responsabilidades comuns, porém diferentes, 
disposto no princípio 7 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento.  
 
                 82.     A essência da solidariedade internacional está implícita em todo o 
documento, nas referências feitas a parcerias e cooperações, principalmente para o 
alcance dos Objetivos do Milênio, juntamente com a necessidade de fortalecer a 
cooperação internacional para lidar com os desafios ligados ao desenvolvimento 
sustentável. O documento final enfatiza que o desenvolvimento sustentável requer 
comprometimento e ação de “uma grande aliança de pessoas, governos, sociedade 
civil e setor privado, todos trabalhando juntos para assegurar o futuro que queremos 
para gerações presentes e futuras”.11  
 
                   83.     Segue uma amostragem, não exaustiva, de uma série de conceitos 
do documento final, diretamente ligados à noção da solidariedade internacional para a 
concretização do desenvolvimento sustentável, com seus respectivos parágrafos: a 
participação total e efetiva de todos os países na tomada de decisões global; o apoio a 
países em desenvolvimento no combate à pobreza e promoção do empoderamento de 
pessoas em situação de pobreza e de vulnerabilidade; a importância da igualdade de 
gênero e do empoderamento das mulheres para o desenvolvimento sustentável e um 
futuro comum; uma abordagem holística e integrada do desenvolvimento sustentável 
que oriente a humanidade a viver em harmonia com a natureza; a participação ativa 
dos grandes grupos e outros stakeholders em processos que contribuam para a 

                                                
9 Ver http://www.saape.org/attached_docs/doha%20mandate.pdf. 
10 Ver http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdL425_en.pdf. 
11 Ver           
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20J
une%201230pm.pdf. 



tomada de decisão em relação a políticas de desenvolvimento sustentável; a 
necessidade de promover o diálogo inter-regional e a solidariedade; a necessidade de 
dar um novo impulso à busca conjunta por um desenvolvimento sustentável; reforço à 
cooperação internacional em apoio à redução do risco de desastres em países em 
desenvolvimento; proteção do sistema climático em prol das gerações futuras e 
presentes com base na igualdade e conforme suas responsabilidades comuns, porém, 
diferenciadas; a importância de um conjunto de objetivos do desenvolvimento 
sustentável que sejam consistentes com a lei internacional, elaborados com base em 
compromissos já assumidos; e contribuição para a total implantação das resoluções 
das grandes cúpulas nas áreas econômica, social e ambiental, incluindo este 
documento; a necessidade de um treinamento reforçado para o desenvolvimento 
sustentável e do fortalecimento da cooperação técnica e científica, incluindo a 
cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e tripartite.  
 
VII.        Conclusões e recomendações 
 
            84.     A Nota Conceitual preparada pela Especialista para sua oficina sobre 
Direitos Humanos e Solidariedade Internacional apresenta a estrutura de seu trabalho, 
em três etapas. A primeira consiste no trabalho realizado por seu antecessor, no qual 
a solidariedade internacional foi reforçada de diversas maneiras. Na segunda, são 
desenvolvidos padrões, normas e princípios de orientação para o a proposta de 
declaração. A terceira fase será dedicada à escrita da proposta de declaração do 
direito das pessoas e indivíduos à solidariedade internacional, que culminará na 
entrega do documento ao Conselho de Direitos Humanos, em 2014.  
 
            85.     O presente relatório é mais do que um registro das atividades realizadas 
pela Especialista Independente nos últimos doze meses, desde sua nomeação pelo 
Conselho. Ele mapeia o que ela pretende fazer agora em que está na Segunda Fase e 
caminhando para Terceira, rumo ao seu objetivo final até 2014.  
 
            Este documento pode, portanto, ser descrito como um período de coleta de 
informações a partir de um vasto campo de conceitos e práticas de solidariedade 
internacional e direitos humanos já existentes, e que não precisam ser reinventados.   
É também um período para se escutar o que está sendo dito – e o que não está sendo 
dito – pela diferentes vozes, que podem concordar ou discordar.  
 
            86.   Durante a oficina ministrada pela Especialista, ela pediu que os 
participantes sugerissem o que deveria ser incluído na sessão de conclusões e 
recomendações deste relatório anual. Eles apresentaram as seguintes 
recomendações.  
 
            87.     Elaborar uma resolução pedindo que os Estados utilizem a solidariedade 
internacional para superar os impactos negativos da globalização.  
 
            88.     Dar início à tarefa de descrever as responsabilidades ligadas à 
prestação de contas da solidariedade internacional, e definir os atores em níveis local, 
nacional e transnacional sem necessariamente definir direitos.  

                                                                                                                                                         
89.    Definir a relação da solidariedade internacional com todos os direitos 
humanos.  

 
            90.    Compilar padrões desenvolvidos em procedimentos ligados à 
solidariedade internacional.  
 



            91.    Fazer uma consulta com Estados doadores e beneficiários sobre o tema 
do direito das pessoas e indivíduos à solidariedade internacional, não apenas na 
Declaração, mas em assuntos gerais ligados a ela. Isso pode fazer surgir mais 
informações para a Declaração.  
 
                 92.   A Especialista Independente continuará a ouvir, a estudar e observar 
sob a perspectiva dos direitos humanos. Ela está ansiosa para continuar a Segunda 
Fase de seu trabalho.  
 
 
 
  


