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Financiamento para a Conferência do Desenvolvimento – Addis Ababa, Etiópia
A Terceira Conferência sobre o Desenvolvimento realizou-se em Addis
Ababa, na Etiópia, de 13 a 16 de Julho de 2015. A primeira do “trio” de
Cimeiras importantes das UN a ter lugar em 2015, juntou representantes
dos Governos ao mais alto nível, de 174 países, chefes de agências das
UN e ainda cerca de 700 representantes de organizações internacionais
da Sociedade Civil e do sector empresarial.
“As necessidades de financiamento para o desenvolvimento sustentável
são elevadas, mas os desafios são ultrapassáveis,” disse o SecretárioGeral das UN, Ban-ki-Moon, na abertura da Conferência. “A Agenda de
Acção de Addis Ababa vai ajudar a transformar estas necessidades em
oportunidades de investimento”. Os Governos aceitaram um pacote de mais de 100 medidas concretas que procuram
apoiar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável baseando-se em todas as fontes de
financiamento e ainda na tecnologia, inovação e comércio. Porém, os representantes da Sociedade Civil foram mais
cépticos quanto aos resultados. Expressaram uma profunda preocupação quanto ao insucesso no tratamento das
questões sistémicas na economia global e na pesada dependência na parceria com o sector privado sem garantias
seguras.
Leia o que as irmãs têm para dizer…
Leia mais sobre isso
Veja o vídeo short video

Alcançado o Acordo Final – Negociações sobre o Desenvolvimento Sustentável
Duas longas semanas de negociações finais ,levaram a uma conclusão bem sucedida,
no Domingo, 2 de Agosto , quando 193 estados membros das UN chegaram a um
consenso sobre a Declaração e a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável para
os próximos 15 anos. Depois de várias sessões ao longo das noites, a notícia do
acordo alcançado, com a aceitação de todos os estados membros, foi recebida com
uma grande ovação e vivas. O documento emanado “Transformar o nosso mundo; A
Agenda 2030 para o desenvolvimento Sustentável” irá ser formalmente adoptado
por todos os líderes mundiais na Cimeira para o Desenvolvimento Sustentável que
se realiza em Nova Iorque, de 25 a 27 de Setembro. O tamanho, o alcance e a
complexidade da agenda vão ser um desafio para as UN, para os estados membros e
para todos nós nos próximos anos!
Entre as palavras de agradecimento expressas, foi notável um comentário do
Embaixador Macharia Kamau, um dos dois co-facilitadores do processo, que conduziu
este
processo
desde que foi instituído, em 2013, o Grupo de Trabalho Aberto. Disse “Em primeiro
lugar quero enviar uma mensagem ao Santo Padre, o Papa Francisco, através da
Santa Sé. Não porque sejamos todos católicos, não somos. Mas porque ele
estimulou-nos continuamente durante estes últimos dias e semanas a manter um
alto nível de ambição e uma verdadeira dedicação aos assuntos centrais da nossa
agenda: pobreza, sofrimento dos esquecidos e o desenvolvimento sustentável.
Devo dizer, sabendo que ele ia seguindo este assunto particular, pessoalmente e
directamente, que sempre me ajudou a perceber que, o que se estava a passar aqui,
era algo muito especial”.
Leia mais sobre isto…

Excerto da Declaração…
Hoje estamos a tomar uma decisão de grande significado histórico. Decidimos construir um futuro melhor para
todas as de pessoas no nosso mundo, milhões que tiveram negadas as chances de levar vidas decentes, dignas e
gratificantes e de alcançar o seu pleno potencial humano. A nossa pode ser a primeira geração a conseguir acabar
com a pobreza; assim como somos a última que tem a chance de salvar o planeta.( #50)

Dia Internacional da Juventude 2015
O dia 12 de Agosto marcou o Dia Mundial da Juventude. Esta celebração anual sobre
o papel dos e das jovens como parceiros essenciais na mudança, é também uma
oportunidade para a consciencialização de desafios e problemas que a juventude
mundial hoje enfrenta. O tema da celebração deste ano foi Compromisso Cívico da
Juventude. Como diz a agência das UN, a UNESCO, “São necessários mais esforços para
elevar a consciência sobre a importância do compromisso cívico da juventude e os seus
benefícios para a pessoa e para a sociedade, incluindo o desenvolvimento sustentável, assim como para a resiliência e o
bem estar.” Foi lançada recentemente uma campanha online para reafirmar a importância de dar aos jovens
oportunidades para que possam participar em pleno e comprometer-se em acções cívicas, a fim de atingir o
desenvolvimento humano sustentável. Este ano, antes da celebração, houve um evento de dois dias na Sede das UN para
dar aos jovens de todo o mundo a possibilidade de dialogarem com os estados membros e terem voz nas áreas que mais
os afectam. Foi-lhes dada também uma oportunidade para apresentarem os seus pontos de vista, partilharem ideias e
focos sobre o papel que os e as jovens podem ter na capacitação do desenvolvimento sustentável. Veja o vídeo de 2
minutos
Youth speak out!
Verifique o mapa das actividades globais

Ébola e os direitos da criança
O registo de nascimento é uma parte
crianças, garantindo-lhes um direito a
um nome e a uma nacionalidade.
Mas a falha do registo dos
nascimentos significa que falta um
importante documento de identidade
às crianças e por isso estão muito
mais vulneráveis ao trabalho infantil,
ao casamento precoce, ao tráfico de crianças e a outras formas de abuso.
Uma das consequências facilmente falhadas na crise de ébola na África
Ocidental foi o vasto número de bebés nascidos durante a crise que não
tinham sido registados. A UNICEF e a WHO organizaram uma campanha em
Julho, para registar os nascimentos e vacinar as crianças na Serra Leoa que
não tinham sido cobertas durante a crise de ébola. Em três dias foram
registadas cerca de 200.000 crianças nascidas em casa e vacinadas 1.4
milhões.
Leia mais sobre isso
Veja o vídeo short video

Na esfera das RSCM

Durante o mês de Julho sentimo-nos felizes por acolher nas Nações
Unidas várias irmãs da Região do Zambeze. A Irmã Coltrida Mooya,
RSCM (Choma, Zâmbia) e a Irmã Rosalia Sakayomba, SHS (Chivuna,
Zâmbia) passaram um dia na sede da ONG RSCM nas UN, depois do
Encontro da Rede Internacional de Escolas RSCM, em Nova Iorque. As
Irmãs Edna O’Connor (Zâmbia) e Eveline Murray (Zimbabué) vieram
também um dia às UN, depois de terem estado na Convocação da PAL,
em Tarrytown, em meados de Julho. Estamos ansiosas por aproveitar
estas visitas para fortalecer os laços entre a nossa missão em África e o
nosso ministério nas UN.
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essencial da protecção dos direitos das
Registo de Nascimento – UNICEF


Em todo o mundo, nunca tinham sido
registados os nascimentos de cerca
de 230 milhões de crianças com
menos de 5 anos (aproximadamente
uma em três).



Na Zâmbia só 14 em cada 100
crianças com menos de 5 anos tinha
registo de nascimento em
comparação com 49 em
Moçambique, Timor-Leste e
Zimbabué, 93 no Brasil e no México e
100 nos outros países onde as RSCM
estão presentes.

Em Julho, a Veronica RSCM esteve como
facilitadora num encontro de uma semana,
com pessoas ligadas ao trabalho contra o
Tráfico de Seres
Humanos, das Irmãs
Religiosas da Caridade, em Dublin. Além de
desenvolver um plano estratégico de acção, o
grupo visitou o Ministro da Justiça e o
MECPATH (um projecto das Sisters of Mercy)
para aprender mais sobre os esforços
colaborativos contra o Tráfico de Seres
Humanos na Irlanda. O Dia Internacional
contra o Tráfico de Seres Humanos teve lugar
no dia 30 de Julho e o grupo serviu-se dos
meios
de
comunicação
social
para
consciencializar sobre o tráfico de seres
humanos, através da campanha #givehope

