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Banco Mundial

O Banco publica anualmente o Relatório do Desen-
volvimento Mundial.
O Relatório do Desenvolvimento Mundial de 2006
trata da eqüidade não somente como um fim em
si mesma, mas como incentivo a maiores investi-
mentos, mais produtividade e, por conseqüência,
a um crescimento mais rápido. O relatório mostra
abismos de desigualdades na riqueza e na opor-
tunidade, no interior dos países e entre eles.
Propõe políticas que corrijam as desigualdades
de oportunidades, tais como: investimento nas
pessoas, mediante maior acesso a serviços de
saúde e educação e redes de proteção social;
expansão do acesso à justiça, terra e infra-estru-
tura econômica; e promoção de eqüidade nos mer-
cados financeiros, trabalhista e de produtos.

O relatório está disponível em:
 <www.bancomundial.org.br>.

World Development Indicators (WDI) – Indicado-
res do Desenvolvimento Mundial – é uma compi-
lação anual de dados sobre o desenvolvimento.
O WDI 2003 inclui aproximadamente 800 indica-
dores em 87 tabelas organizadas em seis seções:
Panorama do Mundo, Gente, Meio Ambiente, Eco-
nomia, Estados e Mercados e Vínculos Globais.
A versão impressa do WDI 2003 oferece dados
atualizados dos últimos anos. Para séries de dados
de 1960 em diante, consulte a versão do WDI em
CD-ROM ou on-line em: <www.worldbank.org/
data/onlinedatabases/onlinedatabases.html>.

CEA
(Comissão Econômica das Nações Unidas
para a África)

E-mail: ecainfo@uneca.org
Site: www.uneca.org

Ceap
(Comissão Econômica das Nações Unidas
para a Ásia e o Pacífico)

E-mail: webmaster@unescap.org
Site: www.unescap.org

Cepal
(Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe)

E-mail: secepal@eclad.cl
Site: www.cepal.org

Coleção de Tratados das Nações Unidas

Base de dados na Internet elaborada e atualizada
de forma regular pela Seção de Tratados do Escritó-
rio de Assuntos Jurídicos da ONU. Oferece acesso a
mais de 40 mil tratados e acordos internacionais.

E-mail: subscriptions@un.org
Site: untreaty.un.org

Fontes e recursos internacionais de informação

DAW
(Divisão para o Progresso da Mulher)

Como parte do Departamento de Assuntos Eco-
nômicos e Sociais (Desa, na sigla em inglês) do
Secretariado da ONU e com base na concepção
de igualdade da Carta das Nações Unidas, a DAW
promove a melhoria do status das mulheres e sua
igualdade com os homens. Seu objetivo é garantir
a participação das mulheres em todos os aspectos
da atividade humana, em condições de igualdade
com os homens. A DAW promove as mulheres
como participantes e beneficiárias eqüitativas do
desenvolvimento sustentável, da paz e segurança,
do governo e dos direitos humanos. Também luta
para estimular a inclusão de uma perspectiva de
gênero dentro e fora do sistema das Nações Unidas.

E-mail: daw@un.org
Site: www.un.org/womenwatch/daw

Divisão das Nações Unidas para Política
Social e Desenvolvimento

Seu principal objetivo é fortalecer a cooperação
internacional para o desenvolvimento social, espe-
cialmente em três temas fundamentais – erradica-
ção da pobreza, geração de emprego e integração
social – para a construção de sociedades seguras,
justas, livres e harmoniosas, visando a uma me-
lhor qualidade de vida para todas as pessoas.

E-mail: social@un.org
Site: www.un.org/esa/socdev/dspd.htm

Divisão de Estatísticas da ONU

Reúne estatísticas de inúmeras fontes internacio-
nais e elabora atualizações mundiais, entre as quais
o Statistical Yearbook (Anuário estatístico), World
Statistics Pocketbook (Estatísticas mundiais em
livro de bolso) e anuários de áreas estatísticas
especializadas. Também oferece especificações,
por país, dos melhores métodos para compilar
informações de modo que dados de fontes dife-
rentes possam ser comparados com facilidade.

E-mail: statistics@un.org
Site: unstats.un.org/unsd

The World’s Women 2000: Trends and Statistics
(As mulheres do mundo 2000: tendências e esta-
tísticas) é uma série, na terceira edição, que trata
da situação da mulher pela perspectiva dos dados
e das análises estatísticas. É um texto de referência
estatística que oferece uma análise integral da situ-
ação das mulheres em diferentes partes do planeta.
Destaca as principais conclusões das análises
estatísticas sobre a situação das mulheres no mun-
do em comparação com a dos homens, em uma
grande variedade de esferas, como família, saúde,
educação, trabalho, direitos humanos e política.

E-mail: genderstats@un.org
Site: unstats.un.org/unsd/demographic/
ww2000

Escritório do alto-comissário
da ONU para direitos humanos

O alto-comissário é o principal responsável pelos
direitos humanos na ONU e presta contas ao se-
cretário geral. Seu mandato provém da Carta da
ONU, da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos e seus instrumentos subseqüentes e da
Declaração e Programa de Ação de Viena (1993).
A missão do alto-comissário é promover a ratifi-
cação e implementação universal dos tratados de
direitos humanos. Presta apoio aos órgãos de
direitos humanos e aos organismos de supervisão
dos tratados no marco do sistema da ONU.

E-mail: InfoDesk@ohchr.org
Site: www.unhchr.ch

FAO
(Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação)

Fundada em 1945, com o mandato de elevar os
índices de nutrição e de vida, incrementar a pro-
dutividade agrícola e melhorar as condições da
população rural. Atualmente, é uma das maiores
agências especializadas do sistema da ONU e a
principal organização dedicada à agricultura, à
silvicultura, à pesca e ao desenvolvimento rural.

E-mail: FAO-HQ@fao.org
Site: www.fao.org

A Faostat é uma base de dados integrada on-line
que contém mais de 1 milhão de séries anuais de
mais de 210 países e territórios, com estatísticas
de população, agricultura, nutrição, produtos de
pesca, produtos florestais, ajuda alimentar, apro-
veitamento de terras e irrigação.

E-mail: faostatinqueries@fao.org
Site: www.apps.fao.org

El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo
(A situação da insegurança alimentar no mundo)
é um informe sobre os esforços realizados no
mundo para alcançar o objetivo estabelecido pela
Cúpula Mundial da Alimentação em 1996: reduzir
à metade o número de pessoas subnutridas no
mundo até 2015. A publicação recorre ao trabalho
que a FAO e seus parceiros internacionais reali-
zam de acompanhamento da situação nutricional
e de análise da vulnerabilidade que sofrem as
populações de todo o mundo. O texto representa
uma parte da contribuição da FAO à iniciativa in-
terinstitucional Sistema de Informação e Carto-
grafia sobre a Insegurança Alimentar e a Vulnera-
bilidade (Siciav). Para mais informações sobre o
informe, consulte: <www.fao.org/sof/sofi>.
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Financiamento para o desenvolvimento

A Conferência Internacional sobre o Financiamen-
to do Desenvolvimento foi realizada de 18 a 22
de março de 2002, em Monterrey, México. Essa
primeira conferência patrocinada pela ONU para
abordar temas decisivos das finanças e do de-
senvolvimento atraiu 50 chefes de Estado e de
governo e mais de 200 ministros(as), assim como
dirigentes do setor privado e da sociedade civil,
altos(as) funcionários(as) de todas as principais
organizações intergovernamentais financeiras, co-
merciais, econômicas e monetárias. Foi o primeiro
intercâmbio quadripartido de opiniões entre go-
vernos, sociedade civil, comunidade empresarial
e partes interessadas institucionais sobre temas
econômicos mundiais, reunindo mais de 800 par-
ticipantes em 12 mesas-redondas.

E-mail: ffd@un.org
Site: www.un.org/esa/ffd

OCDE
(Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico)

Produz instrumentos, decisões e recomendações
acordadas internacionalmente para fomentar as
regras do jogo nas quais os acordos multilaterais
são necessários para que os países avancem na
economia globalizada.

O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento
(CAD) é um dos principais foros da OCDE, onde
os principais doadores bilaterais cooperam para
aumentar a eficácia de seus esforços conjuntos de
apoio ao desenvolvimento sustentável. As ativi-
dades do CAD estão centradas em como a coope-
ração internacional para o desenvolvimento con-
tribui para melhorar a participação dos países em
desenvolvimento na economia mundial e na capa-
cidade de as pessoas superarem a pobreza e
participarem integralmente nas suas sociedades.
Os indicadores estão disponíveis e atualizados na
Internet em: <www.oecd.org/department>.

E-mail: dac.contact@oecd.org

OIT
(Organização Internacional do Trabalho)

Desde sua criação em 1919, tem atribuído parti-
cular importância às atividades de estabelecimento
de normas. Suas 174 convenções e 181 recomen-
dações abrangem áreas que incluem os direitos
humanos básicos, emprego, políticas sociais, rela-
ções trabalhistas, administração sindical, condições
de trabalho e proteção social.

E-mail: ilo@ilo.org
Site: www.ilo.org/ilolex/index.htm

A Ilolex é uma base de dados trilíngüe (inglês,
espanhol e francês) que contém os acordos e as
recomendações da OIT, ratificações, comentários
da Comissão de Especialistas e do Comitê de
Liberdade Sindical, reclamações, interpretações,
estudos e numerosos documentos relacionados
a essas questões.

E-mail: infonorm@ilo.org
Site: www.ilo.org/ilolex

O World Labour Report 2000 (Relatório Mundial
do Trabalho 2000) examina o papel fundamental
da proteção social em apoiar, complementar e
substituir a renda do mercado, no caso de pessoas
aposentadas, incapacitadas para o trabalho,  de-
sempregados ou cuidando e educando filhos e
filhas. Também inclui o atendimento à saúde, sem
o qual muitas pessoas no mundo em desenvolvi-
mento não podem ganhar a vida.

Site: www-ilo-mirror.cornell.edu/public/
english/protection/socsec/pol/publ/
wlrblurb.htm

OMS
(Organização Mundial da Saúde)

Dirige e coordena a esfera da saúde internacional.
Seu objetivo é o de “que todas as pessoas atin-
jam o nível mais alto possível de saúde”. Desde
sua fundação em 1948, a OMS deu grandes con-
tribuições para um mundo mais saudável.

E-mail: info@who.int
Site: www.who.int

O Atlas mundial das doenças infecciosas reúne,
para análise e comparação, dados e estatísticas
padronizados sobre doenças infecciosas em nível
nacional, regional e internacional. O atlas reco-
nhece especificamente a extensa variedade de
determinantes que influenciam os padrões de
transmissão das doenças infecciosas.

Site: www.who.int/GlobalAtlas

ONU
(Organização das Nações Unidas)

Disponibiliza na Internet informações gerais sobre
o sistema da ONU, sua estrutura e missão. Também
estão acessíveis bases de dados, estatísticas,
documentos, notícias e comunicados de imprensa.

Site: www.un.org

A partir de 1990, as Nações Unidas realizaram uma
série de conferências e cúpulas internacionais.
A Declaração e o Programa de Ação da Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Social (CMDS) e
a Declaração e a Plataforma de Ação da 4a Conferên-
cia Mundial sobre a Mulher, ocorrida em Pequim,
estão disponíveis em: <www.socialwatch.org>.

Pnud
(Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento)

Desde 1990, publica anualmente o Relatório do
Desenvolvimento Humano, com o Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH). O índice mede o pro-
gresso socioeconômico relativo das nações.

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2003
oferece uma análise única dos avanços mundiais
na direção das ambiciosas Metas de Desenvolvi-
mento do Milênio (MDMs) e apresenta um plano de
ação novo e detalhado para atingir essas metas:
o Pacto de Desenvolvimento do Milênio. Além dis-
so, inclui uma classificação de 173 países de
acordo com seu nível de desenvolvimento huma-
no e identifica 59 países “prioritários”, que preci-
sarão de mais esforços para alcançar as MDMs.
Em 31 desses países, os avanços na direção das
metas estão estagnados ou, ainda pior, começa-
ram a ser revertidos.

Site: www.undp.org/hdr2003

As informações gerais do Pnud, como os docu-
mentos das conferências da ONU, estão disponí-
veis na Internet em: <www.undp.org>.

Popin
(Rede de Informação sobre População)

Fundada em maio de 1979, a rede – que integra a
Divisão de População/Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais da ONU – oferece à comu-
nidade internacional as informações sobre a po-
pulação mundial, regional e nacional, especial-
mente as informações que estão disponíveis nas
fontes da ONU.

E-mail: population@un.org
Site: www.un.org/popin

Uma de suas publicações é World Population
Prospects: The 2002 Revision (Perspectivas da
População Mundial: a revisão de 2002), que apre-
senta a 18a rodada de cálculos e projeções demo-
gráficos internacionais realizados pela Divisão de
População desde 1950.

As informações estão também disponíveis na base
de dados da Popin na Internet: <esa.un.org/unpp>.

SLNG
(Serviço de Ligação da ONU com
as Organizações Não-governamentais)

Com escritórios em Genebra e Nova York, o SLNG
é um programa interagências que foi criado em 1975
para fortalecer o diálogo e a cooperação entre a
ONU e as ONGs nas áreas de educação para o
desenvolvimento, informação e políticas de pro-
moção do desenvolvimento sustentável global.

E-mail: nglj@un.org, nglj@unctad.org
Site: www.un-ngls.org
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Unaids
(Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre o HIV/Aids)

Principal promotor da ação global contra o HIV/
Aids, dirige, consolida e apóia uma ampla resposta
voltada para a prevenção da transmissão do HIV,
proporcionando cuidados e ajuda, reduzindo a
vulnerabilidade de indivíduos e comunidades ao
HIV/Aids e aliviando o impacto da epidemia.

E-mail: unaids@unaids.org
Site: www.unaids.org

Unesco
(Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura)

Em março de 1990, a comunidade internacional
colocou o tema da educação na agenda global
durante a Conferência Mundial sobre a Educação
para Todos (EPT), quando os governos adotaram
o desafio de atingir a universalização do ensino
primário até o ano 2000.

A Unesco publica o Education for All Global
Monitoring Report 2003/4: Gender and Education
for All – The Leap to Equality (Relatório de Acom-
panhamento sobre a Educação para Todos 2003/
4: Gênero e Educação para Todos – O Salto para a
Igualdade). Esse relatório é considerado a pes-
quisa mais completa do mundo sobre tendências
educacionais, medindo os esforços para matri-
cular mais meninas nas escolas em todo o mundo.
Também inclui um índice de desenvolvimento da
EPT, que dá um panorama geral dos avanços reali-
zados pelos países para cumprir as quatro metas
de Dacar que são mais facilmente mensuráveis:
educação primária universal, alfabetização da po-
pulação adulta, qualidade da educação (permanên-
cia até a quinta série) e paridade entre os gêneros.

E-mail: efa@unesco.org

O relatório está disponível na Internet em:
<www.efareport.unesco.org>.

O Instituto de Estatísticas da Unesco, com sede na
Universidade de Montreal (Canadá), elabora uma
base de dados com indicadores selecionados.
Disponível na Internet em: <www.uis.unesco.org>.

Unicef
(Fundo das Nações Unidas para a Infância)

A Cúpula sobre a Infância, realizada em Nova York
em 1990, produziu um programa de ação de
impacto com objetivos muito concretos para
melhorar a situação das crianças nos países em
desenvolvimento. O Unicef publica informes
anuais sobre os avanços de cada país na imple-
mentação dos acordos.

O Estado Mundial da Infância 2004 é dedicado
à educação das meninas e seus vínculos com
outras metas de desenvolvimento e com a campa-
nha Educação para Todos. A publicação defende
que o investimento na educação das meninas
permite assegurar os direitos dos meninos e me-
ninas e impulsionar o programa de desenvolvi-
mento de qualquer país. O resumo feito para a
Internet apresenta os pontos gerais do texto com-
pleto e oferece uma sinopse dos programas que
se mostraram eficazes.

O informe completo, incluindo informações de
apoio e estatísticas, pode ser pedido ao Unicef:

E-mail: pubdoc@unicef.org
Site: www.unicef.org/sowc04

A base de dados estatísticos do Unicef contém
informações detalhadas por país, utilizadas para
as estimativas do fim da década. Análises globais
e regionais resumidas, assim como apresenta-
ções gráficas dos principais avanços durante a
década, podem ser consultadas no site, além de
um conjunto completo de ferramentas técnicas
para realizar pesquisas por agrupamento de indi-
cadores múltiplos.

E-mail: childinfo@unicef.org
Site: www.childinfo.org

Unifem
(Fundo de Desenvolvimento das Nações
Unidas para a Mulher)

Promove o empoderamento das mulheres e a
igualdade entre os gêneros, trabalhando para
garantir a participação das mulheres em todas as
esferas do planejamento e da prática do desen-
volvimento. O Unifem age como um catalisador
no sistema da ONU, apoiando esforços que vin-
culem as necessidades e preocupações das mu-
lheres a todas as questões críticas nas agendas
nacionais, regionais e global.

E-mail: unifem@undp.org.br
Site: www.unifem.org

Unrisd
(Instituto de Pesquisa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Social)

Agência de pesquisa independente subsidiada
por governos, organizações de desenvolvimento
e outras organizações. Por meio da pesquisa, o
instituto estimula o diálogo e contribui com os
debates das políticas sobre os temas principais
do desenvolvimento social, dentro e fora do sis-
tema da ONU.

E-mail: info@unrisd.org
Site: www.unrisd.org

Women Watch
(Observatório da Mulher)

É um portal da Internet com informações e recur-
sos para a promoção da igualdade entre os gêne-
ros e o empoderamento das mulheres em todo o
mundo, por meio do sistema da ONU. Foi criado
em 1997 pela DAW, Unifem e o Instituto Interna-
cional de Pesquisa e Formação para o Progresso
da Mulher (Instraw), para monitorar os resulta-
dos da 4a Conferência Mundial sobre a Mulher,
ocorrida em Pequim, em 1995.

E-mail: womenwatch@un.org
Site: www.un.org/womenwatch


