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Forum Permanente das UN sobre Assuntosdos Povos Indígenas  (UNPFII) 

 

De 20 a 30 de Maio, o Forum Permanente das UN sobre Assuntos dos Povos Indígenas  
(UNPFII) reuniu-se em Nova Iorque. Cerca de 2.300 pessoas indígenas de todo o mundo 
juntaram-se para debater a cultura, educação, saúde e direitos humanos, este ano com um 
foco especial na juventude e nos grupos indígenas de África. Na abertura do Forum, o 
Presidente recém-eleito, (do Quénia) sublinhou que “ a cultura, educação e saúde estão no 
cerne do direito à vida, à dignidade e ao bem-estar dos povos indígenas.” Os conflitos 
armados também exercem múltiplas pressões sobre os povos indígenas. Além disso, os 
territórios destes povos são muitas vezes explorados nas minas, no derrube de árvores e outras 
indústrias de extracção, ameaçando a vida agrícola, semi-nómada  dos caçadores e dos povos florestais. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44952&Cr=indigenous&Cr1=#.UZ50M7W-l-0  
 

Situação das Mães a Nível Mundial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
No dia 7 de Maio, as UN acolheram um evento co-organizado pela Missão Permanente 
da Zâmbia e Salvem as Crianças  para lançar o relatório “Situação das Mães a Nível 
Mundial”. Com o título “Sobreviver ao Primeiro Dia”, o relatório sublinha a descoberta 
de que todos os anos morrem 3 milhões de recém-nascidos, 1/3 dos quais morre no dia 
em que nasce. Quase todas as mortes de nascituros têm origem em causas preventivas e 
tratáveis. Embora tenha havido progressos na redução do índice de mortes antes dos 5 
anos, em muitos países esta redução tem sido muito lenta. Existem tratamentos simples, 
que podem salvar a vida e custam pouco e que podiam salvar as vidas de milhões de 
mães. Mas as causas subjacentes à mortalidade infantil, sobretudo a desigualdade de 
género, a má nutrição  e a desigualdade em relação ao acesso aos cuidados de saúde 

precisam de ser abordadas. http://www.everymothercounts.org/blog/201305/launch-
event-save-children-s-report-state-world-s-mother-s-2013-surviving-first-day  
 
 

Encontro de Alto Nível sobre o Plano Global de Acção Contra o Tráfego de Seres Humanos 

 

Realizou-se a 13 e 14 de Maio o Encontro de Alto Nível sobre o Plano Global de Acção 
Contra o Tráfego de Seres Humanos na Sede das UN em NY. Na abertura do Encontro, 
o Secretário-Geral, Ban-Ki-Moon, disse que as Nações Unidas congregaram todos os 
parceiros para proteger as vítimas, perseguir os traficantes e acabar com este tráfego 
de seres humanos. Chamou os estados a ratificar o Protocolo do Tráfego de Seres 
Humanos, o principal pacto internacional contra o tráfego, corrupção e escravatura – 
assim como os tratados que protegem os direitos humanos, em especial os direitos 
das mulheres e crianças. Chamou também as nações a implementar o Plano Global de 
Acção das Nações Unidas contra o tráfego e a contribuir para o Fundo de Depósitos Voluntários das Nações Unidas. 
Como as nações apresentaram relatórios sobre os passos dados para implementar o Plano Global de Acção, muitas 
pediram mais trabalho em rede e parceria entre os países e a sociedade civil nesta abordagem. 
 

Tivemos a possibilidade de estar presentes neste Encontro e ouvir muitas das deliberações. Uma das várias ONGs 
convidada para falar nos painéis foi a CAST, a organização com quem as RSCM da PAO colaboram de perto. O 
Zimbabué é o único país onde as RSCM estão presentes que ainda não ratificou o Protocolo. 
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/May/general-assembly-reviews-efforts-to-combat-human-
trafficking.html  
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Grupo de Trabalho Aberto 

 

Sob o tema Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) o Boletim anterior (#45) fez 
referência ao Grupo de Trabalho Aberto da Assembleia Geral como sendo o veículo para o 
seu desenvolvimento. O GTA foi criado em 22 de Janeiro de 2013 e vai realizar 8 sessões 
entre Março 2013 e Fevereiro de 2014. Cada sessão vai focar-se profundamente numa 
questão específica dos 3 pilares de Desenvolvimento – social, económico e ambiental. A 
primeira sessão em Março, foi essencialmente de organização. A segunda sessão foi o 
primeiro encontro substantivo. O seu objectivo era conduzir em profundidade os debates sobre a forma de 
conceptualizar os ODSs e a erradicação da pobreza. A síntese do Presidente contém um esboço excelente sobre as 
características dos ODSs finais e o acordo para que a erradicação da pobreza possa estar no centro. 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1813Summary_ OWG2_ final.pdf  
 
A sessão de 3 dias em Maio foi sobre: “Alimentação segura e nutrição, agricultura sustentável, desertificação, 
degradação da terra, seca, água e saneamento”.  Em cada dia os peritos apresentaram sondagens científicas, ideias 
criativas para a formulação do ODS a cobrir cada área específica. E mais uma vez, a síntese do Presidente contém 
informação muito válida. Podem seguir o trabalho contínuo do GTA em:  
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549  

 

O meu Mundo – A Visão Global das UN para um Mundo Melhor 

 

Até fins de Maio cerca de 600.000 pessoas de 194 países tinham votado nas 
mudanças que acham que iriam fazer a grande diferença no seu mundo. O que 
significa esta visão global? Num evento lateral organizado pela Campanha do Milénio 
das UN partilharam-se algumas ideias interessantes. Como o apresentador brasileiro 

(primeiro negociador chefe da Rio+20) explicou, os diálogos na Rio+20 foram vistos como sendo o começo de uma 
maneira nova de comprometer as pessoas em todo o mundo. As pessoas sabem o que precisam e deve-lhes ser dada 
voz para o expressar. A Visão Global do Meu Mundo não se limita ao acesso à Internet. 57% dos participantes 
completaram a visão global com caneta e papel! Podem ter acesso à visão global por meio de 3 canais principais: 

a) Online: em http://myworld2015.org em seis línguas oficiais das UN e através dos media; 
b) Tecnologias do telemóvel via SMS e RVI (Resposta de Voz interactiva) através de números grátis; 
c) Offline em papel, na forma de escrutínio – distribuído por uma rede da net de organizações, comunidades 

de fé, grupos de jovens, organizações privadas e parceiros de ONGs em todo o mundo. Vamos juntar-nos a 
eles?  http://www.endpoverty2015.org/en/2013/05/20/my-world-survey-first-results-half-a-million-citizens-
tell-the-united-nations-their-priorities/  

 

O Estatuto de ECOSOC (Conselho Económico e Social) 
O dia 20 de Maio foi um dia muito importante para as RSCM nas UN. Para nossa surpresa 
e alegria a nossa acreditação foi aprovada no primeiro dia do encontro de uma semana da 
Comissão das UN para a Pertença como ONG! A Rita trabalhou muito para finalizar o 
pedido e obter toda a documentação necessária ao longo dos últimos anos. O pedido para 
obtenção de estatuto consultivo foi submetido em Junho de 2012. Em Abril fomos informadas que éramos o #181 
das 246 novas aplicações que iriam ser revistas pela Comissão das Organizações Não-Governamentais. Obrigada à 
Rita por todo o seu trabalho árduo que levou com sucesso à conclusão do nosso pedido! 
 

Transição – a caminhada continua… 
 

 
 
 
 

 
Paz e tudo de bom   

Paz e tudo de bom,         
Veronica em nome do Equipe ONG 

Distribuição: Conselho Geral; Provinciais e Regionais; Animadoras JPIC; 
Rede Internacional de Escolas RSCM; Grupo de Interessadas no Boletim 

Tradução portuguesa por Maria Luiza Pinho, rscm 

Os próximos três meses vão ser um tempo de transição para nós nas UN. Como próxima 
Representante da ONG, a Veronica, foi convidada pelo Conselho Geral para estar no Capítulo Geral  
(6 a 27 de Junho) no Brasil e a participar no Encontro da Rede de Escolas RSCM, em Medellin, 
Colombia (de 1 a 4 de Julho) Durante este tempo a Brigid aceitou de bom grado, continuar a ir aos 
encontros quando necessário. Agradecemos-lhe a sua generosa disponibilidade quando se preparava 
para deixar. O nosso próximo Boletim das UN sairá nos fins de Julho. 
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