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

GRUPO DE TRABALHO: ENFOQUES MULTIDIMENSIONAIS DA SEGURANÇA CIDADÃ

AGENDA TEMÁTICA E PROGRAMA

1.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•

Explorar as possibilidades de colaboração com todas as partes interessadas, incluindo a
sociedade civil, os meios de comunicação e o setor privado
Estabelecer as fases de prevenção, socorro e assistência no caso de desastres naturais
Promover a obrigação dos estados de desenvolver políticas públicas
Examinar o impacto da extração de recursos
Examinar o efeito da mudança climática
Determinar o impacto das políticas públicas
Conseguir integrar a perspectiva de gênero no trabalho de grupo

2.

PONTOS CENTRAIS DO DEBATE

A maior vulnerabilidade de alguns países, regiões ou zonas depende da sua localização geográfica, tipo
de clima, geologia ou capacidade de enfrentar condições extremas. As complexas interações entre
fatores sociais, políticos, econômicos e ambientais que ocorrem em diferentes níveis aumentam os
níveis de vulnerabilidade, elemento que, por sua vez, impacta na capacidade de preparar, responder e
se recuperar das emergências e dos desastres sofridos por indivíduos, comunidades, e em geral, pelas
autoridades do país no qual ocorre o desastre.
Nesta sessão, os parlamentares estudarão os diferentes impactos produzidos pelos desastres, tanto
naturais como os causados pelo homem, as emergências que afetaram recentemente o hemisfério, ou
as funções das instituições regionais e internacionais e as interações que estas têm com os governos
dentro de um marco jurídico internacional. Os especialistas encarregados de orientar as deliberações
serão Marco Antonio Rodriguez Corrales, Consultor independente especializado em prevenção, socorro
e assistência durante desastres naturais, e Gustavo Béliz, Coordenador de Segurança Cidadã no Cone
Sul, IDB. [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

-

Senadora Edmonde Beauzile (Haiti), Representante de Caribe no
Comitê Executivo do FIPA

Apresentação dos participantes

16h15 - 16h45

Apresentação
- Marco Antonio Rodriguez Corrales, Consultor independente
especializado em prevenção, socorro e assistência durante desastres
naturais

16h45 - 17h15

Apresentação
- Gustavo Béliz, Coordenador de Segurança Cidadã no Cone Sul, IDB

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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