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A Comunidade do Caribe (CARICOM) e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe organizaram uma reunião 

de conscientização com múltiplas partes interessadas em preparação para a CSW66 

 

Na data de hoje, a Secretaria da CARICOM e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, em colaboração com o 

ParlAmericas, realizaram uma reunião de conscientização em preparação para a 66a sessão da Comissão sobre a 

Situação Jurídica e Social da Mulher (CSW66), que será realizada virtualmente e na sede das Nações Unidas em 

março de 2022. O tema principal deste ano é “Alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 

mulheres e meninas, no contexto de políticas e programas relacionados à mudança climática e à mitigação de riscos 

ambientais e de desastres.” 

Essa reunião virtual destacou as prioridades do Caribe à luz do tema da CSW66, tendo como base a razão pelo qual 

a mudança climática e a resiliência ao risco de desastres estão relacionadas às questões de gênero. Contou ainda 

com a participação de diversas partes relacionadas, entre elas, Ministros responsáveis por assuntos de gênero, 

parlamentares, líderes de mecanismos nacionais de gênero, bem como representantes de organizações da 

sociedade civil e acadêmicos. 

Após uma série de apresentações técnicas sobre o processo de negociação da CSW, o discurso principal foi proferido 

pelo Dr. Asha Kambon, um renomado Especialista em Gestão de Risco de Desastres e Igualdade de Gênero. Em 

seguida, um painel contou com comentários da Exma. Carolyn Trench-Sandiford, Presidenta do Senado de Belize e 

membro do Conselho do ParlAmericas; da Sra. Elizabeth Riley, Diretora Executiva da Agência para a Gestão de 

Emergências de Desastres do Caribe (CDEMA); da Sra. Joanna Edgill, Co-Fundadora e Diretora da Megapower 

Limited; e da Sra. Sarah Bailey, Dirigente do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas - Escritório Regional 

do Caribe. 

Em sua participação, a Exma. Carolyn Trench-Sandiford versou sobre as diferentes maneiras pelas quais 

parlamentares podem se envolver em estratégias para aprimorar a capacidade de adaptação, visando a uma gestão 

de risco de desastres inclusiva e sensível ao gênero nas Pequenas Nações Insulares em Desenvolvimento do Caribe, 

além de contribuições relacionadas à elaboração de leis, para as quais aproveitou exemplos do cenário jurídico de 

Belize. Ela também salientou a importância do trabalho desenvolvido por parlamentares junto aos seus constituintes 

e no âmbito da comunidade no contexto dos esforços de preparação e recuperação pós-desastres. 

Posteriormente, as contribuições da reunião de conscientização servirão de base para a elaboração da declaração 

da CARICOM para a CSW66, a qual reforçará prioridades específicas da região, com o objetivo de promover 

alinhamento entre soluções sensíveis ao gênero em questões de mudança climática e risco de desastres. A 

Declaração da CARICOM para a CSW66 será negociada por Ministros responsáveis por assuntos de gênero e pela 

defesa dos direitos da mulher no dia 17 de fevereiro. 

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas acesse www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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