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Regras Especiais de Procedimento para o  

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

 

1. Representações 

As representações serão em duplas. 

 

2. Fluxo do Debate 

1.1 No debate formal, o tempo limite para discurso será de 2 (dois) minutos.  

1.2 Nos debates formais-informais, o tempo de discurso será de um (1) minuto.  

1.3 Nas coordenações de grupo, os delegados serão divididos nos seguintes grupos: 

1.3.1 Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC): 

• Antígua e Barbuda 

• Colômbia 

• Cuba 

• El Salvador 

• Panamá 

1.3.2 Grupo de países africanos: 

• Botsuana 

• Burkina Faso 

• Camarões 

• Eritreia 

• Etiópia 

• Líbia 

• Serra Leoa 

• Zâmbia 

1.3.3 Grupo de países asiáticos: 

• Bangladesh 

• China 

• República da Coreia 

• Índia 

• Irã 

• Nepal 

• Papua-Nova Guiné 
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1.3.4 Grupo de países da Europa Oriental: 

• Bielorrússia 

• Bósnia e Herzegovina 

• Estônia 

• Rússia 

1.3.5 Grupo de países da Europa Ocidental e outros: 

• Andorra 

• Austrália 

• Dinamarca 

• Estados Unidos  

• Finlândia 

• Itália  

• Japão 

• Luxemburgo 

• Países Baixos 

• Suécia 

• Reino Unido  

• Suíça 

 

3. Participação externa nas deliberações do UNICEF 

Se algum membro do UNICEF deseja convidar um indivíduo ou representante de uma 

organização ou governo para participar das deliberações do comitê (sem direito de voto), ele 

deverá submeter um pedido escrito à Mesa, que perguntará se algum membro do UNICEF se 

opõe ao convite. Se não houver objeções, o convite será emitido. 

 

4. Documento final 

O documento final a ser elaborado é uma resolução, que contenha as decisões do UNICEF para 

o programa de cooperação com Serra Leoa na área da educação. A decisão deverá seguir o 

modelo apresentado em anexo. 

 

5. Votação do documento final 

Caso os rascunhos de resolução não possam ser aprovados por consenso, deverá haver uma 

votação dos mesmos, com aprovação por maioria simples. 
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Anexo – Modelo de Resolução 

Nações Unidas       E/ICEF/2015/4 

 
Conselho Econômico e Social 
 

                Distr.: Geral  
 16 de Setembro de 2014 

                    Original: Inglês 
 
 

  

 

Fundo das Nações Unidas para a Infância  

Conselho Executivo 

 

Fortalecimento da previsibilidade da resposta do UNICEF em crises humanitárias: proposta de 

aumento do limite máximo do Fundo do Programa de Emergência 

 

O Conselho Executivo 

1. Toma nota da proposta de aumento do limite máximo do Fundo do Programa de Emergência 

(E/ICEF/2015/P/L.4); 

2. Encoraja o UNICEF a continuar o fortalecimento de suas capacidades internas e sua 

coordenação com governos nacionais, partes relevantes do sistema das Nações Unidas e 

sociedade civil para garantir uma resposta efetiva, previsível e oportuna a desastres naturais 

bem como em emergências complexas em curso; 

3. Toma nota das ações tomadas pelo UNICEF para construir vínculos mais fortes entre 

programas humanitários e de desenvolvimento, incluir um maior foco em construção de 

resiliência rumo ao desenvolvimento sustentável, e encoraja o UNICEF a continuar tomando 
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tais ações para responder aos desafios de 

crises prolongadas e crescentes necessidades humanitárias; 

4. Encoraja o UNICEF a mobilizar recursos suficientes por meio de seu trabalho com parceiros, 

para atender às necessidades de todas as crianças em ambos os contextos de desenvolvimento 

e humanitário; 

5. Aprova um aumento do limite máximo do Fundo do Programa de Emergência para $ 75 milhões 

por ano, efetivo em 2015, a ser atendido por meio da alocação de recursos regulares, para 

aumentar a habilidade do UNICEF em prover uma resposta imediata, efetiva e previsível às 

necessidades das crianças e mulheres afetadas por emergências humanitárias; 

6. Solicita ao UNICEF a continuar a reportar o status do Fundo do Programa de Emergência em 

seu relatório sobre o uso de recursos regulares. 

 

Primeira sessão regular 

5 de fevereiro de 2015 
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