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O ParlAmericas se reúne com representantes do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco

de Desastres à margem do lançamento regional da iniciativa Alerta Precoce para Todos

Em 6 de fevereiro de 2023, o Exmo. Reginald Farley (Barbados), Presidente do Senado, reuniu-se com

Mami Mizutori, Secretária Geral Adjunta e Representante Especial do Secretaria Geral do Escritório das

Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR, sigla em inglês), e Raúl Salazar, Diretor do

Escritório Regional da UNDRR para a América Latina eo Caribe, bem como com outros representantes de

alto escalão da UNDRR, no Parlamento de Barbados. Essa reunião foi realizada à margem do lançamento

mundial da iniciativa Alerta Precoce para Todos.

Durante a reunião, o Senador Farley, que atua como Vice-Presidente para o Caribe da Rede de

Parlamento Aberto do ParlAmericas, e a Secretária Geral Adjunta Mizutori discutiram o Plano de Ação

Executiva 2023-2027, recém-lançado pelo UNDRR na COP27 da Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre Mudança Climática, bem como o trabalho nacional que está sendo desenvolvido em Barbados no

que tange à redução do risco de desastres e suas respectivas conquistas e desafios, as áreas de

colaboração em políticas integrativas para a redução de riscos de desastres e adaptação às mudanças

climáticas e, o avanço da iniciativa Construindo Cidades Resilientes e do Sistema de Alerta Precoce sobre

Múltiplos Perigos.

A reunião ilustra a relação de trabalho colaborativa entre o ParlAmericas e o UNDRR, formalizada por

meio de uma carta de cooperação com o Escritório Regional do UNDRR; uma publicação conjunta

intitulada “Protocolo Parlamentar para Redução do Risco de Desastres e Adaptação às Mudanças

Climáticas”, alinhada com os princípios do Marco de Sendai, entre outras publicações; e participação de

alto nível em reuniões e eventos relevantes.

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga

@ParlAmericas nas redes sociais.
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35

legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político

cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em

seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite

www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.
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