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* MACJT: diálogo intergeracional com o CAEDBE
* Mauritânia: ateliê de formação sobre coesão social e diálogo intercultural
* RDC: crianças recomendam um aumento no orçamento alocado a elas
* Chade: formação de CJT na confecção de sacos
* Togo: Crianças e jovens reforçados no processo de seguimento da implementação da Agenda
2030
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* MACJT: diálogo intergeracional com o CAEDBE
A celebração do 30º aniversário da Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança sobre o tema: "O papel
das crianças na implementação da Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança após 30 anos de existência
"foi marcado por um diálogo intergeracional entre o MACJT e o Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e
Bem-Estar da Criança (CAEDBE ). Foi um momento de advocacy junto ao CAEDBE para que este transmita as
mensagens das crianças aos Chefes de Estado para que atuem com rapidez e enfrentem os desafios que as
crianças do continente enfrentam: violência, casamento das crianças , MGF, a discriminação, exploração, os
abuso, as piores formas de trabalho infantil, registro de crianças no nascimento, etc. Este diálogo foi coberto por
alguns meios de comunicação online. Você pode clicar nos links abaixo para ouvir o clamor dos corações das
crianças:
https://youtu.be/oer1vjARLXs
https://youtu.be/s_MsVmyPE5o
https://youtu.be/Mqo87-QE76U
https://youtu.be/u69NYaOugYY
https://youtu.be/trPyG4Mq4rs

elsakewelou@gmail.com, fatoumattasonko3@gmail.com, sidibémaria621@gmail.com
* Mauritânia: ateliê de formação sobre coesão social e diálogo intercultural
Nos dias 14 e 15 de Novembro de 2020, 25 jovens de associações da comuna de Arafat e de várias autarquias
receberam formação sobre o tema: “Coesão social e convivência”. Organizado pela Associação para a Integração
de Crianças e Jovens Trabalhadores da Mauritânia (AIEJTM) com o apoio financeiro do CORIM, este ateliê
enquadra-se no projeto "Melhorar a resiliência de jovens vulneráveis a diferentes formas de radicalização",
por reforço da coesão social nos distritos periféricos de Nouakchott-Sud. A escolha do tema do projeto, partiu da
observação feita sobre crises sociais, marginalizações e exclusões de certas populações na gestão dos negócios
da cidade. Para isso, a AIEJTM se baseia nos valores fundamentais da não violência e da justiça social, vetores
da educação para a paz. Para atingir o objetivo, foram ministrados diferentes módulos: "Coesão social / Geral,
Prevenção de conflitos / Geral, Estratégia e ferramentas de comunicação". Os participantes não deixaram de
expressar sua satisfação com o conteúdo de ateliê . Segundo Avia Salem Matalla: “A sessão foi muito benéfica.
Pudemos realizar intercâmbios frutíferos entre os jovens e compreender melhor os problemas que enfrentamos
em nossas respectivas comunidades e como realizar mediações e campanhas de sensibilização para prevenir
conflitos, integrando os valores da convivência ”.

cnaejtmauritanie@gmail.com, amadoumauritanie@gmail.com
* RDC: crianças recomendam um aumento no orçamento alocado a elas

As crianças contribuem muito para a promoção de seus direitos por meio de grupos de base. Assim, no dia 18 de
Dezembro de 2020, a convite, os filiados de ACJT / Goma receberam nas instalações da sua estrutura de apoio
Muungano Solidariedade a visita dos Srs. BAHATI Ngumbi e NGWAJI Célestin, respectivamente Ministro dos
Assuntos Sociais e Ministro do Orçamento da província de Kivu do Norte acompanhado por uma delegação.
Durante duas horas, as crianças discutiram com eles as questões que afetam as crianças na província,
especialmente na cidade de Goma, e recomendaram aumentar o orçamento destinado às crianças. As autoridades
apreciaram esta discussão com as crianças nestes termos: “As crianças são a esperança do amanhã, investir nas
crianças é um sinal de desenvolvimento sustentável”. Trocaram mais com eles sobre as experiências das crianças
e o orçamento destinado à promoção dos direitos da criança. O dirigente da Associação agradeceu esta visita que
é uma grande oportunidade para eles discutirem e darem os seus pontos de vista, uma oportunidade para
capitalizar: “Agradecemos por terem visitado o nosso ACJT; nossas visões podem contribuir para o surgimento e
respeito aos direitos da criança em geral ”.

cnaejtrdcongo@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
* Chade: formação de CJT na confecção de sacos
A fim de fortalecer os seus membros e contribuir para o seu empoderamento económico, a Coordenação
Nacional das Associações de Crianças e Jovens Trabalhadores do Chade (ACJT / Chade) em colaboração com
ACJT da cidade de Moundou no Sul, organizou ateliê de formação em técnicas de confecção de bolsas, baseado
em pérolas com o tema: “Eu posso cuidar de mim mesmo”. Realizado de 22 a 23 de Novembro de 2020, o ateliê
ocorreu em duas fases: uma fase teórica e uma fase prática. Como resultado desta formação, um total de 73 CJT
incluindo 44 jovens e 29 crianças foram equipados. Com os novos conhecimentos e habilidades adquiridas, essas
crianças e jovens agora podem embarcar em IGAs para atender às suas necessidades e, por sua vez, reduzir sua
vulnerabilidade.

manudjo2014@gmail.com, aejtbongor@gmail.com
* Togo: Crianças e jovens reforçados no processo de seguimento da implementação da Agenda
2030
No dia 18 de Dezembro de 2020, ainda parte do projeto de fortalecimento da sociedade civil para a governança
dos direitos da criança no Togo, ACJT-DE organizou um ateliê de capacitação para associações de crianças e
jovens. sobre a organização e preparação do Exame Nacional Voluntário (ENV). Financiado pelo Plan
International Togo, este ateliê realizado no ODEF em Lomégan reuniu 25 participantes de diferentes
organizações infantis e juvenis como ACJT-DE, Alafia Jeunes, A nous la planet, Afriyan, CCNE, CCPE Lomé
Golfe, Girls'Motion, Painel Juvenil e ROJET. O objetivo desta oficina é fortalecer a participação de crianças e
jovens no processo de seguimento da implementação da Agenda 2030 por meio das Avaliações Nacionais
Voluntárias. Isso, a fim de preparar as organizações de crianças e jovens para participarem do Fórum Político de
Alto Nível (HLPF) programado para julho de 2021 em Nova York.

coordination01aejttogo@gmail.com, bfagbedzi@gmail.com, benrubien07b73@gmail.com

Encontro brevemente com Calao Expresso n°202!

