
NOUTĂŢI 

CD a ONU oferă utilizatorilor informații  privind activitatea sistemului Națiunilor Unite din întreaga 

lume şi Republica Moldova  

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/valorificarea-

dimensiunii-de-gen-in-domeniul-aprrii-naionale--gh.html 

Valorificarea dimensiunii de gen în domeniul apărării naţionale. Ghid 

pentru formatori și formatoare 

Prezentul Ghid „Valorificarea dimensiunii de gen în domeniul apărării 
naţionale”, este pentru formatori şi formatoare, aceasta fiind o iniţiativă a 
Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Lucrarea cuprinde informaţii 
teoretice şi instrumente practice adresate în special femeilor şi bărbaţilor 
care, în calitate de formatoare/formatori, urmează a instrui personalul din 
sistemul de securitate şi apărare, în vederea sensibilizării acestora cu privire 
la dimensiunea de gen. Respectiv, Ghidul urmează să contribuie la formarea 
competenţelor de gen ale formatoarelor/formatorilor. 
https://news.un.org/ru/news/topic/health 

https://news.un.org/ 

Organizația Mondială a Sănătății: Regiunea europeană : vaccinurile sunt eficiente, dar sunt încă puține 

Noile tulpini de coronavirus se răspândesc din ce în ce mai 

mult în țările din regiunea europeană , povara asupra 

spitalelor este în creștere. Oamenii au început să 

comunice mai mult în legătură cu sărbătorile religioase . 

Combinația acestor factori a dus la o creștere a ratelor de 

incidență - doar în ultima săptămână au fost confirmate 

1,6 milioane de cazuri noi de COVID-19, 24 de mii de 

persoane au murit din cauza acestei boli.(1.04.2021-Biroul European al Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS). Numărul total de persoane infectate de la începutul pandemiei a ajuns la 45 de milioane. „Cu doar 

cinci săptămâni în urmă, numărul de cazuri noi în Europa nu depășea un milion, iar acum regiunea are cea 

mai gravă situație din ultimele luni”, a spus Dorit Nitzan, directorul regional pentru situații de urgență al 

OMS. Multe țări introduc noi restricții pentru a opri răspândirea virusului, a spus ea. „Toată lumea ar 

trebui să respecte cu sârguință aceste reguli”, a adăugat ea.Cincizeci de țări din regiune au raportat 

detectarea tulpinii B.1.1.7, identificată pentru prima dată în Marea Britanie. Astăzi, această variantă a 

coronavirusului domină în Europa și se știe că este mai ușor de transmis și poate crește riscul unei evoluții 

severe a bolii și a spitalizării. OMS reamintește că această tulpină prezintă un mare pericol și necesită 

măsuri de precauție suplimentare.Vaccinurile nu numai că protejează împotriva evoluției severe a COVID-

19, ci sunt extrem de eficiente în prevenirea infecției.Numărul de cazuri noi în Europa crește în toate 

grupele de vârstă, cu excepția europenilor cu vârsta de peste optzeci de ani - aceștia au fost primii care 

au primit vaccinări. Astfel, vaccinarea se dovedește a fi extrem de eficientă. Din decembrie anul trecut, 

vaccinările au contribuit la salvarea a cel puțin 6.000 de persoane cu vârsta peste șaptezeci de ani, potrivit 

Departamentului de Sănătate din Marea Britanie. Statisticile provenite din Israel arată că două doze de 

vaccin Pfizer-BioNTech protejează 90% de infecții, boli severe și spitalizare.„Vaccinurile sunt cel mai bun 

mod de a învinge pandemia”, a declarat dr. Hans Kluge, șeful biroului european al OMS. „Nu numai că 

protejează împotriva bolilor severe, dar sunt, de asemenea, extrem de eficiente în prevenirea infecției. 

Dar campania de vaccinare progresează încet. Atâta timp cât această situație persistă, trebuie să 

respectăm aceleași reguli care au fost în vigoare până acum. ”Conform ultimelor date, doar 10% din 

populația regiunii europene a OMS a primit prima doză de vaccin COVID-19 și doar 4% au primit ambele 

doze. Vaccinările au început în toate țările bogate din regiune, 80% din țările cu venituri medii și 60% din 
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țările cu venituri mici. Zece țări din regiunea europeană a OMS au primit vaccinuri prin COVAX, 

mecanismul internațional de distribuire a vaccinurilor.OMS este convins că vaccinările și măsurile de 

carantină vor ajuta la stoparea pandemiei.  

https://news.un.org 

Ce probleme îi  îngrijorează pe locuitorii planetei? Schimbările 

climatice și pierderea biodiversității. 

 După cum se dovedește, aceste probleme sunt de interes nu 

numai pentru personalul ONU. Potrivit unui sondaj realizat de 

UNESCO, 67% dintre locuitorilor planetei  sunt îngrijorați de 

încălzirea globală și de dispariția rapidă a speciilor de faună și 

floră.La sondaj, numit „Pace în 2030”, au participat 15 mii de 

persoane. În primul rând, tinerii s-au arătat interesați de ea - 

57% dintre respondenți aveau sub 35 de ani în momentul sondajului.A doua cea mai importantă 

problemă globală, potrivit locuitorilor planetei, sunt conflictele și violența. În al treilea rând - 

discriminare și inegalitate, în al patrulea rând - lipsa apei, a alimentelor și a locuințelor.În ceea ce 

privește rezolvarea problemelor mondiale, cheia acesteia, așa cum au spus mulți respondenți, este o 

educație bună. Majoritatea locuitorilor lumii cred, de asemenea, că cooperarea internațională este 

necesară pentru rezolvarea problemelor globale. Cu toate acestea, doar 25% dintre cei chestionați 

consideră că țările vor putea rezolva problem înpreună.Experții UNESCO au încercat, de asemenea, să 

afle care sferele vieții umane ar trebui să se schimbe fundamental în următorul deceniu. 47% dintre 

respondenți au răspuns că, având în vedere pandemia, trebuie să se facă reforme serioase în domeniul 

educației. De asemenea, 45% - trebuie să-și schimbe radical atitudinea față de natură.  Alți 40% dintre 

locuitorii lumii consideră că trebuie acordată mult mai multă atenție cooperării științifice și schimbului 

de date.În regiunea Europei de Est, aproape 2.000 de persoane au participat la sondajul UNESCO, 

majoritatea dintre ele, 62%, femei. După cum sa dovedit, locuitorii acestei regiuni sunt mai preocupați 

decât alții de probleme precum dezinformarea și restricțiile privind libertatea de exprimare, precum și 

problemele legate de migrație și mobilitate. 

https://news.un.org/ 

UNESCO: Pandemia peste 100 de milioane de copii nu au învățat să citească 

Datorită închiderii școlilor în timpul pandemiei COVID-19, 

peste 100 de milioane de copii nu au putut învăța să citească 

la timp. Aceasta este concluzia la care a ajuns UNESCO. 

Experții acestei organizații au analizat nivelul de alfabetizare 

a copiilor din întreaga lume.Potrivit acestora, înainte de 

pandemie, 483 de milioane de copii din întreaga lume nu 

știau să citească. Mai mult, în ultimii ani, această cifră a 

scăzut constant. Din cauza pandemiei, există acum 584 de 

milioane de copii analfabeți în întreaga lume.UNESCO 

estimează că, în medie, elevii au ratat 25 de săptămâni - adică aproximativ șase luni - de la școală de la 

începutul pandemiei. Cea mai dificilă situație din această zonă s-a dezvoltat în țările din America Latină și 

Caraibe.Acum, autoritățile din multe țări încearcă să reia cel puțin parțial lecțiile în școli. Școlile din 30 de 

țări din întreaga lume sunt încă complet închise, forțând 165 de milioane de copii să învețe acasă. Școlile 

au fost deschise în 107 țări din întreaga lume, în principal în Africa, Asia și Europa. Aproximativ 400 de 

milioane de copii studiază .În 70 de țări, școlile sunt fie deschise numai în unele regiuni, fie doar pentru 

cei mai mici copii, sau funcționează după un model „hibrid”, când unele lecții au loc direct în sala de clasă, 

iar altele pe internet. 
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