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O ParlAmericas participa de reuniões da Task Force Interamericana sobre Empoderamento e Liderança de
Mulheres na CSM da ONU
O ParlAmericas participou, em 13 de março, de uma série de reuniões organizadas pela Task Force Interamericana
sobre Empoderamento e Liderança da Mulher, com o apoio dos governos do Canadá, Peru e República
Dominicana. As reuniões ocorreram durante a 63ª Sessão da Comissão sobre o Status da Mulher (CSM), o principal
órgão intergovernamental global dedicado à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento das
mulheres. A sessão da CSM é realizada todos os anos na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos.
A Task Force convocou um diálogo ministerial de alto nível sob o tema “Liderança de mulheres nas agendas
nacionais das Américas e do Caribe”. As (os) ministras (os) responsáveis pela igualdade de gênero de todas as
Américas e do Caribe fizeram declarações sobre as prioridades de seus países visando ao preenchimento das
lacunas existentes na luta para fortalecer a liderança das mulheres. A sessão de diálogo contou, ainda, com
comentários de representantes de instituições-membro da Força-Tarefa, incluindo a ONU Mulheres, o PNUD, a
CIM, a CIDH e a CEPAL.
A Task Force também realizou uma sessão técnica com a presença de representantes do governo e parlamentares
que trocaram experiências em relação a temas-chave que objetivam promover a liderança das mulheres e alcançar
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 sobre igualdade de gênero. O ParlAmericas apoiou as discussões em
uma mesa de trabalho sobre o tema da participação política.
Os resultados e conhecimentos compartilhados nas sessões ministeriais e técnicas serão usados para moldar
futuras iniciativas e ações da Força-Tarefa.

-30Anunciada na 8ª Cúpula das Américas, a Task Force Interamericana para o Empoderamento e Liderança da
Mulher é um consórcio de instituições interamericanas e internacionais com experiência e programação que
contribuem para alcançar o ODS 5 sobre igualdade de gênero em vários setores. Como membro fundador da Task
Force, o ParlAmericas trabalha com instituições parceiras para conjuntamente aumentar o impacto e a
sustentabilidade dos esforços para fortalecer a liderança das mulheres e a igualdade de gênero nas Américas e no
Caribe - particularmente a partir da perspectiva das politicas legislativas.
ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no Sistema Interamericano. Composto por 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 adaptados para apoiar o
trabalho parlamentar. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está sediada em Ottawa, Canadá. Para mais
informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.

