VIII ASSEMBLEIA PLENÁRIA DO FÓRUM INTERPARLAMENTAR DAS AMÉRICAS
8-10 DE SETEMBRO DE 2011, ASSUNÇÃO, PARAGUAI

GRUPO DE TRABALHO: ASPECTOS TRANSNACIONAIS DA SEGURANÇA CIDADÃ

AGENDA TEMÁTICA E PROGRAMA

1.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Examinar as iniciativas regionais e as melhores práticas existentes
Determinar a importância da colaboração regional no desenvolvimento de políticas a longo
prazo para tratar os aspectos transnacionais da segurança
Examinar o conceito de vítimas de crime transnacional
Examinar as perspectivas rurais e urbanas
Conseguir integrar a perspectiva de gênero no trabalho de grupo

2.

PONTOS CENTRAIS DO DEBATE

Hoje em dia é necessário reconhecer que nenhum país - nem sequer o mais poderoso - pode enfrentar
sozinho as emergentes e inúmeras ameaças regionais: terrorismo, conflitos entre Estados, corrida
armamentista, crime transnacional, tráfico de armas, desastres naturais, ataques ao sistema de saúde
pública e pobreza.
Nesta sessão, os parlamentares examinarão as ameaças urgentes referentes à segurança, assim como as
repercussões sociais, econômicas e políticas a essas ameaças. Os participantes adquirirão um enfoque
multidimensional da segurança hemisférica e ferramentas para poderão servir no marco da cooperação
internacional para combater as ameaças à segurança e ao desenvolvimento da região. Os especialistas
encarregados de orientar as deliberações serão Eric L. Olson, Especialista Principal do Instituto México
do Woodrow Wilson International Center for Scholars, e Alejandra Mohor, Coordenadora da Área de
Prevenção do Delito, Centro de Estudos em Segurança Cidadã, Instituto de Assuntos Públicos,
Universidade do Chile. [Notas biográficas nos resumos dos seus artigos.]
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3.

PROGRAMA DE TRABALHO
Quinta-feira, 8 de setembro de 2011: Primeira sessão

16h00 - 16h15

Mensagem de boas-vindas do Presidente e apresentação da versão
preliminar do programa

-

Senador Rogelio Rueda (México), anfitrião convidado pelo Comitê
Executivo do FIPA

Apresentação dos participantes

16h15 - 16h45

Apresentação
- Eric L. Olson, Especialista Principal do Instituto México do Woodrow
Wilson International Center for Scholars

16h45 - 17h15

Apresentação
- Alejandra Mohor, Coordenadora da Área de Prevenção do Delito,
Centro de Estudos em Segurança Cidadã, Instituto de Assuntos
Públicos, Universidade do Chile

17h15 - 17h45

Sessão de perguntas

17h45 - 19h00

Início das deliberações

Sexta-feira, 9 de setembro de 2011: Segunda sessão

14h30 - 15h00

Continuação das deliberações

15h00 - 16h30

Formulação das recomendações

16h30 - 17h30

Aprovação das recomendações e conclusões
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