
O Conselho 

O Conselho de Direitos Humanos (CDH) é um dos órgãos da 
ONU. Foi criado em 2006 para substituir  a antiga Comissão 
dos Direitos Humanos (CNUDH), devido a uma forte crise 
de estabilidade da instituição. Os objetivos propostos pelo 
CDH estão entre o fortalecimento da promoção e proteção 
dos direitos humanos, civis, políticos, sociais culturais e das 
liberdades fundamentais em escala mundial, buscando ces-
sar a violação desses direitos; a ampliação do uso dos direi-
tos humanos nos países e, como consequência, em suas 
constituições. É composto por 47 Estados-membros 
e divididos em grupos regionais: 8 vagas para a América 
Latina e Caribe, 13 para a África, 6 para a Europa Orien-
tal, 13 para a Ásia, e 7 para "Europa Ocidental e Ou-
tros", que inclui a América do Norte, Oceania e Turquia.  

 

CDH e a OMS 

O CDH e a OMS compreendem a importância da proteção 
dos direitos humanos, o que inclui o direito de ter uma saú-
de de qualidade e a sua liberdade resguardada, desta forma 
as instituições trabalham conjuntamente em diversos âm-
bitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CDH e sua relação com a crise de refugiados por conta do 
surto de Ebola 
 É necessário, antes de mais nada, entender o conceito de 
direitos humanos: “Os direitos humanos são direitos ine-
rentes a todos os seres humanos, independentemente de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qual-
quer outra condição”. Tendo em vista que a crise de refugi-
ados se caracteriza como em evento que ameaça direta-
mente os direitos humanos, é de grande importância 
abranger a discussão  dessa crise. A calamidade ocorrida 
por conta do vírus Ebola, sobretudo nos países africanos, é 
tema constante nos debates do Conselho de Direitos Hu-
manos (CDH). Considerando dois assuntos que são de ex-
trema importância para o CDH, tanto a crise de refugiados 
como o surto de Ebola, este importante ator estará presen-
te nos debates de 2018  e manterá os olhos abertos para 
qualquer tipo de infração que possa ser cometida contra os 
direitos humanitários.  
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