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A História mostra que a inclusão significativa de mulheres nos processos de paz e segurança leva 

a acordos de paz mais bem-sucedidos, promove a estabilidade e fortalece a segurança nacional 

dos Estados Unidos. Através da implementação da Lei de Mulheres, Paz e Segurança (WPS) de 

2017 e do apoio contínuo à Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, os Estados 

Unidos continuam promovendo a participação plena, igualitária e significativa das mulheres, em 

toda a sua diversidade, em todo o mundo, em todos nossos compromissos diplomáticos e de 

política externa. Isso significa apoiar a participação significativa das mulheres; avançar na 

proteção de mulheres e meninas; dimensionar as capacidades internas para implementar nossa 

Estratégia de WPS; e expandir parcerias com organizações e governos que compartilham nossos 

ideais. 

Em conjunto com os Departamentos de Defesa e Segurança Interna e a Agência dos EUA para o 

Desenvolvimento Internacional, o Departamento de Estado está divulgando o segundo Relatório 

sobre a Implementação da Estratégia dos EUA de 2019 sobre WPS, juntamente com seu Plano 

de Implementação de 2020. Este relatório indica um progresso significativo em relação às metas 

de WPS do Departamento de Estado em comparação com o relatório inaugural do ano passado. 

No ano fiscal (FY) de 2021, o Departamento de Estado investiu aproximadamente US$ 110 

milhões na programação de assistência WPS, melhorando nossa capacidade de aplicar princípios 

e estratégias de WPS em todos os esforços do Departamento. Aumentamos a capacidade interna 

através de treinamento e vimos um aumento dramático de 25% no ano fiscal de 2021 no número 

de treinamentos liderados pelo Departamento de Estado para funcionários que incorporam os 

princípios de WPS. O Departamento de Estado também aumentou em 22% no ano fiscal de 2021 

o número de programas focados em melhorar a capacidade de mulheres e meninas de combater o 

terrorismo e o extremismo violento e prevenir, gerenciar e resolver conflitos. Esses esforços 

críticos refletem o compromisso contínuo do Departamento de Estado com a centralidade do 

trabalho de WPS em nossa missão mais ampla. 

Os Estados Unidos continuam totalmente comprometidos em manter seu papel de longa data 

como defensores da igualdade de gênero e incentivar a inclusão, proteção e desenvolvimento 
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significativos de mulheres e meninas sob a estratégia de WPS. Estou comprometido em garantir 

que o Departamento de Estado continue se responsabilizando pela implementação contínua das 

metas de WPS através de relatórios anuais. Sabemos que a promoção dos princípios de WPS em 

todos os esforços das agências do governo americano fortalece a democracia e os direitos 

humanos globalmente e contribui para a prevenção e estabilidade de conflitos. 

________________________________________ 

Veja o conteúdo original: https://www.state.gov/release-of-the-2022-women-peace-and-security-

report/  

Esta tradução é fornecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser considerado 

oficial. 
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