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 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

 الصحة العالمية منظمةاللقاء البرلماني الجانبي في  ج(

 6102أيار/مايو  62جنيف، 

وكان هذا هو أول لقاء من  ،3152أيار/ مايو  32عقد االجتماع البرلماني في قصر األمم في جنيف يوم 
ي دعم الصحة ف ،وقد انعقد اعترافاً بالتزام البرلمانات والبرلمانيين ،(WHAالصحة العالمية ) منظمةنوعه في 

 والعالمي. والرعاية االجتماعية على الصعيدين الوطني

 لضمان المساءلة فيما يتعلق ،أكَّد اللقاء الجانبي على اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها البرلمانات
وكمناصرة للتغيير من خالل األدوار الرئيسية المتمثلة في إقرار التشريعات  ،بااللتزامات المتعلقة بالصحة

في  ،ى أهمية استخدام أحدث البيانات العلميةوالرقابة على العمل الحكومي. كما شدَّد عل ،والميزانيات
 اطالع البرلمانيين على األولويات واإلجراءات المتعلقة بالصحة.

ماني في كلمته الترحيبية على أهمية الشراكة بين االتحاد البرل ،وأكَّد األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي
ير في توف ،رامية إلى دعم البرلمانات للمساهمةفي الجهود ال ،(WHOومنظمة الصحة العالمية ) ،الدولي

التغطية الصحية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية للضعفاء والمهمشين. وأشار أيضًا أنَّ الرعاية الصحية قد 
 وجمعياته العامة على مدى السنوات ،اكتسبت أهمية متزايدة على جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي

ومنظمة  ،للقاء يمثل حدثًا تاريخيًا وثمرًة للتعاون المثمر بين االتحاد البرلماني الدوليالماضية، وأنَّ ا 51
 والمراهقين. ،واألطفال ،الصحة العالمية حول صحة النساء

، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، Dr. Margaret Chanوأشادت الدكتورة مارغريت تشان 
اإلنمائية  في تحقيق األهداف ،وشددت على الدور المحوري للبرلماناتبالتعاون المستمر بين المنظمتين، 

 المستدامة المتعلقة بالصحة.
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ذات الصلة بالصحة  ،وقد علق المشاركين في النقاش حول الطريقة التي تم بها تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
األكثر  ،لضمان توفير الرعاية الصحية للسكان ،على المستوى الوطني، والتدابير التي اتخذتها البرلمانات

 والالجئين والنساء والفتيات ضحايا العنف. ،ضعفاً، بما في ذلك المهاجرين
وفي هذا اللقاء، تحدث العديد من البرلمانيين من أربع قارات عن أمثلة ألعمال جريئة قاموا باتخاذها لتلبية 

ووضع الرعاية الصحية على رأس جداول األعمال الوطنية.  والمراهقين ،وحقوق النساء واألطفال ،احتياجات
ية. حول الرعاية الصح ،وشددوا كذلك على أهمية البرلمانيين بوصفهم جزء ال يتجزأ من الحوار العالمي

ث منظمة الصحة العالمية في تنظيم هذا الحدقيام االتحاد البرلماني الدولي و ورحََّب البرلمانيون أيضا ب
 الصحة العالمية القادمة. منظمةبوا أن تكون الجلسة رسمياً جزءاً من اجتماعات التاريخي. وطال
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The Parliamentary side event took place at the Palais des Nations in Geneva on 26 May 
2016. The event was the first of its kind at the World Health Assembly (WHA). It was held 
in recognition of the commitment of parliaments and parliamentarians to promote health 
and well-being at both the national and global levels. 
 
The side event highlighted steps that parliaments can take to ensure accountability for 
health-related commitments and become advocates for change through their key roles in 
helping to pass legislation, budgets and oversee government action. It also underlined 
the importance of using the latest scientific evidence to inform parliamentarians’ health-
related priorities and actions.  
 
In his welcome remarks, the IPU Secretary General highlighted the importance of the 
IPU's partnership with the World Health Organization (WHO) in efforts to support 
parliaments in contributing to universal health coverage and to ensuring access to health 
for the vulnerable and marginalized. He pointed out that health had gained in prominence 
on the IPU's agenda at its Assemblies over the past 10 years and the historic side event 
was the result of fruitful collaboration between the IPU and WHO on women’s, children’s 
and adolescents’ health.  
 
Dr. Margaret Chan, WHO Director-General, paid homage to the ongoing collaboration 
between the two organizations and stressed the centrality of parliaments to delivering on 
the health-related Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
Panellists commented on how the health-related Millennium Development Goals (MDGs) 
had been implemented at the national level, as well as how parliaments had taken action 
to ensure access to health for the most vulnerable populations, including migrants, 
refugees and women and girls experiencing violence. 
 
At the event, many parliamentarians spanning four continents shared examples of bold 
action they had taken to address the needs and rights of women, children and 
adolescents and to elevate health to the top of national agendas. They stressed the 
importance of parliamentarians being part and parcel of the global discussion on health. 
Parliamentarians also commended the IPU and WHO for the organization of the historic 
event. They requested that the meeting be institutionalized at future World Health 
Assemblies.   
 


	013
	13

