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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

A UNICEF 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF - é um órgão 
internacional integrante da Organização das Nações Unidas (ONU), 
que desempenha o papel de salvaguardar os direitos humanos da 
criança e do adolescente. Foi criado durante um cenário de pós-
guerra, por um grupo de países membros da ONU, para ajudar a 
reconstruir aqueles que foram mais afetados por ela, inicialmente 
funcionando como um fundo de emergência para socorrer crianças 
que sofreram com as diversas consequências acarretadas pelo mundo 
pós-guerra, e, posteriormente tornando-se um órgão integrante da 
ONU, devido à grande importância de suas ações durante esse 
contexto e da existência de milhares de crianças que permanecem 
necessitando de sua assistência. Trabalha juntamente com as nações 
e as demais organizações em busca de programas para o 
desenvolvimento dos setores da saúde, educação, saneamento, água 
e nutrição, priorizando as crianças que se encontram em situação de 
emergência - em zonas de conflito, países com índice elevado de 
pobreza, locais onde ocorrem desastres naturais, dentre outros - que 
necessitam de maior atenção. Atualmente a UNICEF atua em 191 
países e sua renda parte das doações realizadas por diversos atores. 

 
A Mutilação Genital Feminina 

A UNICEF juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
e a Fundo Populacional das Nações Unidas (UNFPA) fornecem 
relatórios com levantamento de locais onde ocorre a prática da 
mutilação genital feminina (MGF), assim como as consequências 
acarretadas pelo processo. Objetivando a proteção de mulheres e 
meninas, assim como acelerar o fim da mutilação genital feminina a 
UNICEF e UNFPA promoveram o maior programa global pelo 
abandono da MGF, para, assim, poderem sanar esse problema social 
que atinge principalmente a esfera da saúde feminina. A maior parte 
das mulheres que sofrem a MGF, tem sua genitália mutilada durante 
a infância, ainda bebê ou quando criança. Por ser um órgão que 
objetiva proteger integralmente os direitos da criança e do 
adolescente, a UNICEF vê-se como parte integrante da luta pela 
dissipação da prática, através da promoção de informações públicas 
e auxiliando com programas de educação, chamando atenção para o 
fim da MGF. 

Direitos Humanos 

A UNICEF age em prol dos direitos humanos 
recomendando que todos os estados respeitem os 
direitos da criança e do adolescente. Juntamente com o 
Conselho de Direitos Humanos (CDH), visa a proteção das 
crianças contra a violência física e psicológica, 
salvaguardando integralmente seus direitos nas diversas 
esferas sociais. Na MGF agem em conjunto para criar 
sanções àqueles que contribuem com a violência contra a 
criança, visando garantir a saúde e segurança desta.  

 

 

 


