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Querida Família RSCM, amigos e colegas em todo o Mundo
Saudações,
Comissão para o Desenvolvimento Social
Terminou no dia 15 de Fevereiro, após duas semanas de negociações e um debate
geral, a 51ª sessão da Comissão sob o tema “Promover a capacitação das pessoas
para poderem erradicar a pobreza; a integração social; emprego a tempo inteiro e
trabalho aceitável para todos”. Foram aprovados cinco projectos de resolução para
adopção pelo Conselho Económico e Social, que dizem respeito a questões de
família, juventude, deficiência, envelhecimento e desenvolvimento em África. A
Presidente da Comissão sublinhou que os delegados reafirmaram o papel essencial
dos Governos na criação de um ambiente propício para capacitar as pessoas e
acentuou que é vital um trabalho equilibrado para prover a capacitação, reduzir a
pobreza e conseguir a inclusão social. Estes são alguns dos exemplos das resoluções.
Família Os Estados Membros são encorajados a adoptar medidas efectivas para reduzir a pobreza nas famílias e
prevenir a passagem intergeracional da pobreza, através de benefícios e medidas de protecção social centrados na
família, tais como pensões de velhice, transferência de dinheiros, assistência no alojamento, benefícios para as
crianças e diminuição de impostos. São ainda encorajados a desenvolver e a implementar políticas e estratégias a
nível nacional para impedir a violência doméstica no seu conjunto e assim promover o bem estar de todos os seus
membros;
Juventude Os Estados Membros são impelidos a promover a participação efectiva e plena dos jovens das diferentes
culturas, religiões, etnias e estratos socioeconómicos, assim como dos jovens deficientes e jovens indígenas, através
de fóruns interactivos, com o objectivo de permitir o debate e o trabalho comum em torno de questões e ideais
comuns. São ainda impelidos a promover a igualdade de género e a capacitação das mulheres em todos os aspectos
do desenvolvimento juvenil;
Deficiência Os Estados Membros, as organizações regionais com poderes e os
organismos e agências das Nações Unidas estão indicados para tratar as questões de
deficiências, pessoas com deficiência e os direitos das pessoas com deficiência, nos seus
esforços para atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e, ao rever os
progressos em ordem à prossecução dos Objectivos, perceber em que medida as
pessoas com deficiência beneficiaram desses esforços;
Envelhecimento A comunidade internacional é encorajada a aumentar a cooperação internacional para apoiar os
esforços na erradicação da pobreza, em acompanhar internacionalmente os objectivos acordados, em ordem a
conseguir um apoio social e económico sustentável para os idosos, incluindo a possibilidade de apoiar o
envelhecimento através de parcerias mais fortes com a sociedade civil;
Uma Nova Parceria para o Desenvolvimento de África encoraja os países africanos e os seus
parceiros para o desenvolvimento, a colocarem as pessoas no centro da acção de
Desenvolvimento dos Governos, para assegurar um investimento central na saúde, educação e
protecção social, e dar uma particular atenção ao acesso universal aos sistemas básicos de
segurança social.

Relatório de 2012 sobre o Tráfego de Seres Humanos
Em 2010 os Estados Membros renovaram o seu compromisso em combater o tráfego de seres humanos, quando a
Assembleia Geral adoptou o Plano Global de Acção das UN para o Combate ao Tráfego de Seres Humanos. No
projecto do Plano de Acção Global, a Assembleia Geral mandatou a UNODC (Departamento das UN para a Droga e

Crime) para publicar, de dois em dois anos, um Relatório Global sobre o tráfego de Seres
Humanos, a começar em 2012.
O Relatório Global de 2012 dá-nos uma visão geral dos modos e fluxos do tráfego de seres
humanos a nível geral, regional e nacional, baseado em casos detectados entre 2007 e 2010. O
relatório inclui ainda um capítulo sobre a resposta dada ao tráfego de seres humanos a nível
mundial. O Perfil dos Países referidos no Relatório Geral apresenta uma análise a nível nacional
para cada um dos 132 países cobertos por esta edição do relatório. Recentemente, na sua legislação, muitos países
passaram a considerar o tráfego de seres humanos como uma ofensa específica. Contudo, de uma forma geral, a
resposta da justiça criminal ao tráfego de seres humanos parece continuar muito fraca.
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web_pdf

Fome Global: Pense, coma, poupe
A UNEP ( Programa Ambiental das UN), FAO e outros parceiros lançaram uma
campanha a nível global para mudar a cultura do desperdício de alimentos. A
Campanha afirma que simples acções de consumidores e retalhistas podem cortar
1.3 biliões de toneladas de alimentos que se perdem e desperdiçam todos os anos
e podem ajudar a assegurar um futuro sustentável. A campanha Pense. Coma.
Poupe: reduza a sua Forma de Comer, apoia a Iniciativa POUPE ALIMENTOS para
reduzir o desperdício de alimentos em todas as cadeias de alimentação e consumo.
Visa, de forma especial, evitar o desperdício de alimentos pelos consumidores, retalhistas e a indústria hoteleira. A
perda de alimentos ocorre sobretudo na produção – recolha, processamento e distribuição – enquanto o desperdício
acontece nos retalhistas e consumidores das cadeias de fornecimento. http://www.fao.org/save-food/en/

Mudanças climáticas no Conselho de Segurança das UN
A 15 de Fevereiro de 2013 a Rede Internacional de Acção Climática (CAN-Internacional)
alertou os seus membros para um acontecimento especial no Conselho de Segurança das
Nações Unidas, dizendo que a mudança climática é uma questão de segurança global como
condutor de pobreza, desigualdade, instabilidade e conflito que afecta todos – mas
sobretudo os mais pobres e os mais vulneráveis da sociedade. Wael Hmiadan, Director da
CAN disse: “Estamos profundamente preocupados pelas perspectivas de deslocação de
tantas pessoas dentro dos Estados e além fronteiras causada directamente pelos impactos
ambientais, como a elevação do nível do mar, secas, desertificação, perda da
biodiversidade e, indirectamente, pelos seus impactos nos recursos alimentícios e naturais,” Tim Gore da Oxfam
Internacional disse que é essencialmente no sistema global de alimentação que este risco se faz sentir. “ As secas e
inundações podem destruir searas inteiras, como vimos recentemente no Paquistão, na Ponta de África e no Sahel.
http://tcktcktck.org/2013/02/un-securiry-council-warned-of-climate-change-driven-conflict/48570

Comissão para o Estatuto da Mulher
A 57ª Sessão da Comissão para o Estatuto da Mulher vai ter lugar na Sede das Nações
Unidas em Nova Iorque de 4 a 15 de Março de 2013. Participarão nesta Sessão os
Representantes dos Países Membros, as entidades das UN, e as ONGs de todas as
Regiões do mundo. A sessão de duas semanas inclui uma mesa redonda ao mais alto
nível, debates e painéis interactivos e outros acontecimentos paralelos. Muitos dos
eventos paralelos terão oradores que vão descrever a natureza da violência, a partir das
situações e esforços que conhecem, para a eliminar e impedir. A Comissão espera
consciencializar e pressionar os Governos para combater as forças e atitudes responsáveis pela violência de género.
http://www.unwomen.org/how-we-work/csw/
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