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Joint Statement of the Personal Envoy of the UN Secretary-General for Mozambique, Mirko
Manzoni, and the UN Resident Coordinator in Mozambique, Myrta Kaulard, on the occasion
of the United Nations Day
Maputo, 24 October 2021 - Each year on 24 October, the United Nations invites Member States and people
around the world to celebrate the anniversary of the UN Charter, the foundation treaty of the UN and the
guiding document that underpins international peace and security. As we st rive to overcome the COVID-19
pandemic and reimagine a better future for people and for the planet, this year’s theme “Building Back
Together for Peace and Prosperity” is particularly relevant for Mozambique.
Mozambique is working to better prepare itself to respond to crises, and, in particular, to build its resilience;
be it the resilience of the healthcare system, climate resilience, or resilience in opposition to violence and
extremism. The UN remains committed to supporting the Government to build bac k better to advance the
wellbeing of all Mozambicans in particular youth, women, and the most vulnerable. Through this inclusive
approach, the country is firmly on the path to sustainable peace and prosperity.
Despite the challenges the country has faced over the last number of years, with the continued support of
the UN, a culture of peace is now prevailing. The steady progress made through the implementation of the
Maputo Accord for Peace and National Reconciliation means Mozambicans can look forward to a future of
peace. The UN reiterates the importance of promoting the peaceful resolution of conflict through
communication and dialogue as key to ensuring Mozambicans can live in peace and without fear. We know
that a sustainable, resilient, and inclusive Mozambique is not possible without peace.
As the UN and the Government of Mozambique look forward to enhancing cooperation through the new
Sustainable Development Cooperation Framework, we remain inspired by the values that have powered the
UN Charter for the last 76 years — peace, development, humanitarian assistance, human rights, and
opportunity for all. Let us unite behind these values, and live up to the full promise, potential and hope of the
United Nations.
[End]
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COMUNICADO DE IMPRENSA
Declaração Conjunta do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para
Moçambique, Mirko Manzoni, e da Coordenadora Residente das Nações Unidas em
Moçambique, Myrta Kaulard, por ocasião do Dia da ONU

Maputo, 24 de Outubro de 2021 - Todos os anos, no dia 24 de outubro, as Nações Unidas convidam os
Estados-Membros e pessoas de todo o mundo a celebrar o aniversário da Carta das Nações Unidas, o
tratado de fundação da ONU e o documento orientador que sustenta a paz e a segurança internac ionais.
Enquanto nos esforçamos para superar a pandemia da COVID-19 e reimaginar um futuro melhor para as
pessoas e para o planeta, o tema deste ano “Construindo Juntos pela Paz e Prosperidade” é particularmente
relevante para Moçambique.
Moçambique está a trabalhar para preparar-se melhor para responder às crises e, em particular, para
construir a sua resiliência; seja a resiliência do sistema de saúde, a resiliência climática ou a resiliência em
oposição à violência e ao extremismo. A ONU continua empenhada em apoiar o Governo a reconstruir
melhor para promover o bem-estar de todos os moçambicanos, em particular os jovens, mulheres e os mais
vulneráveis. Por meio dessa abordagem inclusiva, o país está firmemente no caminho para a paz e a
prosperidade sustentáveis.
Apesar dos desafios que o país enfrentou nos últimos anos, com o apoio contínuo da ONU, uma cultura de
paz prevalece. O progresso constante feito por meio da implementação do Acordo de Maputo para a Paz e
Reconciliação Nacional significa que os moçambicanos podem almejar por um futuro de paz. A ONU reitera
a importância de promover a resolução pacífica dos conflitos através da comunicação e do diálogo como
chave para garantir que os moçambicanos possam viver em paz e sem medo. Sabemos que um Moçambique
sustentável, resiliente e inclusivo não é possível sem paz.
Enquanto as Nações Unidas e o Governo de Moçambique procuram fortalecer a cooperação por meio do
novo Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, continuamos inspirados pelos valores que
impulsionaram a Carta das Nações Unidas nos últimos 76 anos - paz, desenvolvimento, assistência
humanitária, direitos humanos e oportunidade para tod as e todos. Vamos unirmo-nos através destes ideais e
cumprir em pleno a promessa, o potencial e a esperança das Nações Unidas.
[Fim]
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