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Durante o mês de junho houve muitos avisos de que os três pilares fundamentais da Carta das Nações Unidas não podem ser
abordados separadamente. Desenvolvimento, direitos humanos e paz /segurança são integralmente ligados. Nesta edição de
Notícias vindas das UN, nós focamos sobre o que foi provavelmente o mais contestado de todos os objetivos do desenvolvimento
sustentável: ODS 16 sobre paz, justiça e fortes instituições. Como notou o Coordenador da Comissão Construção da Paz durante a
reunião em junho, “Somos todos chamados pela nossa consciência, nosso espírito humanitário e a Carta da UN a construir uma paz
sustentável para o mundo… Paz sustentável requer uma abordagem compreensível” Macharia Kamau – Coordenador da Comissão Construção
da Paz.

DPI Conferência das ONG: Cidadania Global
A 66ª Conferência DPI ONG ‘Educação para a Cidadania Global: Atingindo Juntos os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável’ aconteceu em Gyeongju, Coréia do Sul, de 29 de maio a 1 de junho 2016.
Um total de 4.400 representantes de 700 ONGs e universidades participaram desta Conferência, que
adotou uma agenda de ação de educação global, que afirma a importância do ODS 4. O Plano de Ação
Gyeongju salienta a importância do cultivo da empatia, uma cienífica apreciação pelo mundo da natureza e
responsabilidade pelas futuras gerações como sendo o centro da educação para a cidadania global. O Plano de
Ação prevê orientações concretas para as ONGs no mundo inteiro, com sugestões para a mobilização de seus membros em
comunidades nas bases e mantendo seus governos comprometidos com a implementação dos ODS..
Leia mais …….
Veja o video

Reunião do Alto Nível sobre HIV AIDS
A reunião do Alto Nível sobre HIV AIDS
sobre Terminando com a AIDS, realizado
no início de junho na sede da ONU em
Nova Iorque focou a atenção do mundo
sobre a impotância de uma abordagem
“Fast-Track” para acabar com o flagelo do
HIV AIDS. Os Estados-Membros adoptaram uma nova
declaração política que visa acabar com a epidemia como uma
ameaça à saúde pública até 2030. 90-90-90
 90% de todas as pessoas que vivem com HIV vão saber
o seu estado serológico, 90% de todas as pessoas com
infecção diagnosticada HIV receberão terapia antiretroviral sustentado e 90% de todas as pessoas que
recebem terapia anti-retroviral terão supressão viral.

Profundas desigualdades de gênero e as
relações desiguais de poder estão no cerne
do aumento da vulnerabilidade das mulheres
ao HIV. Meninas adolescentes e mulheres
jovens constituem 60% de todos os jovens
que vivem com o HIV (15-24). Na sessão de
abertura
da
reunião,
uma
jovem
zimbabwiana de 24 anos compartilhou seu
testemunho comovente. Loyce Maturu nasceu com HIV
positivo, contraiu tuberculose, experimentou o estigma e o
abuso, tentou o suicídio e tornou-se uma defensora notável
trabalhando para sensibilizar e capacitar meninas e
adolescentes que são HIV-positivos..
Leia mais…

O dia Mundial do Refugiado – 20 de junho 2016

Ouca o testimunho de Loyce
"Nossas respostas a refugiados devem ser

20 de junho marcou o Dia Mundial do Refugiado. Em um fundamentadas em nossos valores
de partilha de responsabilidades,
mundo onde um número sem precedentes de 65 milhões comuns
não discriminação e nos direitos humanos
de pessoas são arrancadas de suas casas por causa do e no direito internacional dos refugiados,
conflito, violência, perseguição, pobreza e degradação incluindo o princípio de não repulsa."
ambiental, o papel do escritório do Alto Comissariado das — UN Secretary-General, Ban Ki-moon
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) é mais
importante do que nunca. O ACNUR está mandatado para coordenar a ação internacional para
resolver os problemas dos refugiados em todo o mundo. Seu trabalho inclui proteger aqueles que
foram obrigados a fugir, salvaguardando os seus direitos e bem-estar, ajudando as pessoas a exercer
o seu direito de procurar asilo e / ou retorno seguro. No Dia Mundial dos Refugiados 2016, a ACNUR
lançou a sua petição #ComOsRefugiados, chamando os governos a agir com solidariedade e
responsabilidade compartilhada, fazendo a sua devida parte. Ela será entregue à ONU na Cimeira de Alto Nível, em 19 de
setembro, para tratar dos movimentos em grande escala de refugiados e migrantes.
Leia mais….


Veja o video do Dia Internacional

Assine a petição ACNUR Com OsRefugiados

Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva,

violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os
lugares

participativa e representativa em todos os níveis

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as

desenvolvimento nas instituições de governança global

formas de violência e tortura contra crianças

16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos,

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e

incluindo o registro de nascimento

internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para
todos

16.10 Assegurar o acesso público à informação e

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os
fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a
recuperação e devolução de recursos roubados e
combater todas as formas de crime organizado

16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em

proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com
a legislação nacional e os acordos internacionais

16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes,

suborno em todas as suas formas

inclusive por meio da cooperação internacional, para a
construção de capacidades em todos os níveis, em particular
nos países em desenvolvimento, para a prevenção da
violência e o combate ao terrorismo e ao crime

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o
transparentes em todos os níveis

discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

Leia mais sobre a implementação do ODS16
Dia Internacional pela Eliminação da Violência Sexual em Conflito
Alguns fatos surpreendentes
O dia 19 de junho marcou o primeiro anual Dia
 Para cada estupro na guerra que é
Internacional pela Eliminação da Violência
relatado, estima-se que 10-20 vão sem
Sexual em Conflito. Em seu recente relatório
documentação.
sobre Violência Sexual relacionado com
 Mais de 4,3 milhões de pessoas fugiram
Conflito, o Secretário Geral reconheceu que
da Síria desde o início da crise e 13,5
estratégias
contra
terrorismo
tinham
milhões estão na necessidade de
tradicionalmente sido cegas sobre gênero. No
assistência humanitária no interior do país
entanto, crescentes evidências de casos
 37 dos 48 partidos identificados como
documentados pela ONU em 13 situações de conflito em 19 países demonstram
mantenedores de padrões de estupro e
violência sexual em 9 situações de conflito
que a segmentação de mulheres e meninas que muitas vezes acompanha a
armado não estão sob o controle dos
ascensão do extremismo é premeditada, sistemática e estratégica. Faz parte dos
Estados membros da ONU, mas constituem
sistemas de punição e recompensa, por meio do qual os
grupos separatistas, como ISIL e Boko
grupos terroristas e extremistas violentos controlam e
Haram.
intimidam comunidades, consolidam seu poder, aumentam a
 pagamentos de resgate para ISIL da
sua base de receitas e recrutamento, e "rasgam o tecido
comunidade Yazidi ascenderam a US $ 35 social das comunidades-alvo". Em alguns contextos foi
$ 45 milhões em 2014.
utilizado como uma ferramenta de genocídio contra
minorias.
Quando o Representante Especial do Secretário-Geral para a Violência Sexual em Conflitos, Zainab Hawa
Bangura, informou uma sessão especial do Conselho de Segurança no início de junho, ela observou que "os corpos de mulheres
e meninas estão gerando milhões de dólares em receitas para grupos extremistas ..." Ele é o renascimento do comércio de
escravos na nossa própria vida e nos nossos tempos". Ela pediu um maior foco a ser colocado sobre o tirar deles os recursos.
Leia mais…
Veja o Video

Recent UN initiatives taken to combat this include

 34 mulheres conselheiras de proteção foram mobilizados
para sete configurações diferentes de conflito
 Missões de manutenção da paz estão a ser mandatadas
para relatar sinais de alerta precoce de violência sexual
relacionada com conflitos
 Uma equipe de especialistas sobre o Estado de Direito e
Violência Sexual em Conflito está a prestar assistência aos
governos na investigação e julgamento de casos, bem
como na proteção das vítimas
Siga-nos no Twitter @rshmngo

 A ONU está a reforçar os mecanismos de
responsabilização e implementação de uma política de
"tolerância zero" para a exploração sexual
 O Tribunal Penal Internacional (TPI) proferiu a sua
primeira condenação por crimes sexuais e de gênero com 3
juízes do sexo feminino presidindo o caso contra o ex-vicepresidente da República Democrática do Congo (RDC).
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