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UNFPA 

O Fundo Populacional das Nações Unidas (UNFPA) é a principal 
agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para proporcionar 
um ambiente em que o potencial de cada jovem é cumprido, as 
gravidezes são desejadas e cada parto seja seguro. Criado em 1969, 
sua sede está localizada em Nova York. O trabalho do UNFPA baseia-
se na premissa de que todos os seres humanos têm direito à 
igualdade de direitos e proteções. Se concentram na população 
feminina e jovens porque estes são grupos cuja capacidade de 
exercer seu direito à saúde reprodutiva e sexual é muitas vezes 
comprometida.  

A Mutilação Genital Feminina 

Em 2008, o UNFPA e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) criaram o Programa Conjunto sobre a mutilação genital 
feminina (MGF), o maior programa global para agilizar o fim da MGF 
e cuidar das suas consequências. Este programa trabalha nos níveis 
comunitário, nacional, regional e global para aumentar a 
conscientização sobre os danos causados pela MGF e capacitar as 
comunidades, mulheres e meninas para que tomem a decisão de 
abandoná-la. O UNFPA ajuda a fortalecer os serviços de saúde para 
prevenir a MGF e para tratar as complicações que ela pode causar. O 
UNFPA também trabalha com organizações da sociedade civil que 
participam em sessões de educação e diálogo lideradas pela 
comunidade sobre os aspectos da prática em saúde e direitos 
humanos. O Fundo trabalha com líderes religiosos e tradicionais para 
desvincular a MGF da religião e gerar apoio para o abandono. E o 
UNFPA também trabalha com a mídia para promover o diálogo sobre 
a prática e mudar a percepção das meninas que permanecem sem 
cortes. Com o apoio do UNFPA e de outros órgãos da ONU, muitos 
países aprovaram legislação que proíbe a MGF - incluindo, em 2015, a 
Nigéria e a Gâmbia - e desenvolveram políticas nacionais para 
conseguir o seu abandono. 

Direitos Humanos 

Como outros órgãos da ONU e organizações da 
sociedade civil, o UNFPA defende o desenvolvimento de 
padrões internacionais de direitos humanos e estruturas 
de responsabilização. Estas ajudam a acompanhar a 
implementação de recomendações sobre saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos. O UNFPA também trabalha com 
sistemas regionais e nacionais de proteção de direitos 
humanos, incluindo instituições nacionais de direitos 
humanos. Ao fortalecer a responsabilidade nacional e os 
sistemas de proteção dos direitos humanos, o UNFPA 
ajuda a monitorar a prestação e a qualidade dos serviços 
de saúde reprodutiva e sexual. Isso ajuda os esforços para 
remover barreiras que impedem certos grupos - como 
mulheres e meninas, adolescentes e pessoas com 
deficiência - de acessar esses serviços. O UNFPA também 
trabalha com grupos específicos que enfrentam violações 
da saúde sexual e reprodutiva para ajudá-los a avançar e 
proteger seus direitos. O UNFPA também aplica 
uma abordagem baseada em direitos humanos em todos 
os seus programas. Isso significa que a promoção da 
igualdade de gênero e dos direitos humanos é um foco 
central de todas as atividades do UNFPA - desde a 
formação de parteiras e o desenvolvimento de currículos 
de educação sexual abrangente para apoiar a capacidade 
dos governos de proteger e cumprir os direitos humanos. 

 

http://www.unfpa.org/human-rights-based-approach


 

 


