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  عن أحد يف العراء خل  تال ت
سيما يف خضم  ، والاهلجرةالربملانات يف طليعة احملامني عن صحة املرأة، واألطفال واملراهقني يف أزمات 

 وهشة بائسة إنسانيا   أوضاع 
 لالحتاد الربملاين الدويلفعالية على هامش اجلمعية العامة 

 2016تشرين األول/أكتوبر  24االثنني 
 

 عصرا   12:00-2:00
 1-، الطابق 18مركز املؤمترات جنيف، غرفة 

 
 يتخلل الفعالية وجبة غداء خفيفة

 اللغات: اإلجنليزية والفرنسية

وخاصة يف أزمات  أينما كانهذا  يصحو صحة جيدة. ب ينعمكل طفل وكل مراهق أن و كل امرأة، من حق  
 عاملي زديادا يف السنوات األخريةوقد طرأ هشة.  وأوضاعسياقات إنسانية عن  تنجمتلك اليت  سيَّمااهلجرة، 

وتشكل  .20151يف عام مليون  244إىل  ،2000يف عام مهاجر مليون  173لهجرة، حيث ارتفعت من ل
 32ن ع ا يزيدملعدد املهاجرين الدوليني اإلناث ارتفع فقد . يف العاملمن نصف املهاجرين  أقل قليال  النساء 
 .2015و 2000بني عامي  امرأةمليون 

عن مستقل  بشكل هجرهتن وتزدادكما خدمات وفرص جديدة.  و وحياة أفضل  عن عمل حبثا   هتاجر نساٌء كثرٌ 
تقالل الشخصي. االس وحبثا  عن ،ياجلنس الفارقالتمييز القائم على  ا  منفرار  فالعديد منهن يهاجرن. هنأسر 

أو  هبن الجتارايقسرن على النزوح أو أو  ،من صراع يهربن وهناك من. كي يرحلنلضغوط  ل نبعضهويتعرض 
 بسبب عوامل بيئية. هتاجر النساء أيضا  كما .  هن عنوة  خطف

                                                           
 1    dfhttp://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.p 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf


 لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 2016 أكتوبر/  تشرين األول 18

 

بشكل أثرون يتالنساء واألطفال إال أن  ،الكوارث اإلنسانية بشكل خطري وسليب على مجيع الناسوإذ تؤثر 
 فإن ما يزيد، 2014مساعدات إنسانية يف عام للحصول على مليون شخص سعوا  84 بنيمن ف. متفاوت

أثناء  يف النساء واملراهقات وقد تتعرض. 2فقريات ُكنَّ   نَّ منه ا  من النساء واألطفال، وكثري كان    % 75ن ع
أو  ،لعنف اجلنسيل أحيانا   يتعرضن أو أن ،نواستغالهل هنوهتميش هنؤ إقصاميكن إذ . حتديدا  للخطر  ترحاهلن

سيما يف  ال ،فحدث وال حرجالتحديات الصحية للنساء واألطفال واملراهقني أما القائم على نوع اجلنس. 
 .جمتمعات النازحني داخليا   صفوفأو  ،املراكز املؤقتة أو ،الالجئنيخميمات 

ادي تشكيل الصحة والرعاية يف القرن احل املسامهني يفمن أهم  ،أيضا   نالنساء والفتيات ه فإن ،ومع ذلك
وشركاء رئيسيني  ،لتغيريل عوامل حامسة همالنساء واملراهقني ف. ينجبار  ا  بأسا  وصمود والزلن يبدين. والعشرين
اتيجية سر و عنصر أساسي لتنفيذ االهل أمامهمملساءلة بوضوح يف موقف ا إن الوقوف. الناجحة تنميةلعملية ال

 للتنمية املستدامة. ،2030الطفل واملراهقني وخطة و  املرأةالعاملية لصحة 
للتحديات  ،دور حاسم يف ضمان استجابة ذات مغزى ومتوازنة ومدروسةبن و الربملانييضطلع ويف هذا السياق، 

اللتزامات عن اعتماد قوانني لتنفيذ ا وناملسؤول هم، ففي املقام األول. ةاملهاجر  للتجمعات البشريةالصحية 
صحة اجلنسية املتعلقة بالاألساسية ية، وضمان توفري اخلدمات الصحية األساسية، مبا يف ذلك املسائل الدول

ميكن و ق اإلنسان. حقو تتمحور حول لربملانيني تعزيز سياسات عادلة بني القطاعات ا وباستطاعةواإلجنابية. 
م من االزدهار ، ومتكينهاملهاجرين صحة النساء واألطفال واملراهقني حتسنيساعد على أن تلتلك السياسات 

 ، على الرغم من ظروفهم.أقصى طاقاهتم وبلوغ

يف يف بلداهنم  اتيجية العامليةاالست لتفعيل  ،الربملانات القيام بهتستطيع ما  ةاجلانبيالفعالية  ههذستناقش و 
ستويل ما كشة.  ه وأوضاعأثناء األزمات اهلجرة، مبا يف ذلك األزمات اليت تنبع من سياقات إنسانية 

ميكن من خالل استجابات فعالة يف حاالت الطوارئ  ،كيفية ضمان احلق يف الصحةب خاصا   اهتماما  
  ناقش أيضا  تواستمرارية الرعاية عن طريق اخلدمات الصحية األساسية للنساء واألطفال واملراهقني. وس

                                                           
نظرة عامة على االستجابة . مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  2 

  2013مارس آذار/. 2014اإلنسانية العالمية عام 
 https://docs.unocha.org/sites/dms/ CAP/Overview_of_Global_Humanitarian_Response_2014.pdf.     

. 2014انظر أيضًا اليونيسف: العمل اإلنساني لألطفال عام 

  2014شباط/فبراير 
 .  www.unicef.org/gambia/Humanitarian_Action_ for_Childen_2014_Overview.pdf  
  

http://www.unicef.org/gambia/Humanitarian_Action_%20for_Childen_2014_Overview.pdf
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طفال ج الصحية للمرأة واألمتعدد القطاعات لتحسني النتائ ا  كيف ميكن للربملانات أن تدعم هنج
واملراهقني. وميكن حتقيق ذلك عن طريق سن القوانني املتعلقة باملياه والصرف الصحي والبنية التحتية 

األوسع اليت  الضوء على التحديات وكذلك تسلط الفعالية. هاوتنفيذ والتعليم واملساواة بني اجلنسني
 تواجهها النساء يف سياقات اهلجرة.

 جدول األعمال

 : التحيب
 مارتن شانغون، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل

 : ميسر اجللسات
 آالن ديستيكسيه، الربملان البلجيكي

 :منصة النقاش
الدكتور فالفيا بوستريو، املرشح ملنصب املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، مساعد املدير العام قسم 

 خاص(، يف منظمة الصحة العامليةاألسرة واملرأة وصحة الطفل )بإذن 
 روزالني  او. جي. مسيث، برملان سرياليون 
 رئيس برملان مجهورية فيجيد. جيكو فتافيهي لوفيين ، 
 ممثل برملان أوغندا 
  عضو الربملان النامييب ندوييكيالسيد نورمان ، 
 بيا لوكاتيلي، برملان إيطاليا 
  كيت غيلمور، نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، نيابة عن الشراكة من أجل صحة األم

 والوليد وصحة الطفل 

 :منظمنقاش جلسة 
 ،طوارئعالة حلاالت الاألساسية لضمان االستجابة الف أن تستغل سلطاهتالربملانات لكيف ميكن 
 جرة.يف أزمات اهل ال سيماشة، هإنسانية  لنساء واألطفال واملراهقني يف أوضاعارعاية واستمرارية 



 

   
 
 

LEAVING NO ONE BEHIND: PARLIAMENTS AT THE FOREFRONT OF PROTECTING WOMEN’S, 
CHILDREN’S AND ADOLESCENTS’ HEALTH IN MIGRATION CRISES, INCLUDING IN 

HUMANITARIAN AND FRAGILE SETTINGS 
 

Side event to the 135th IPU Assembly 
Monday 24 October 2016 

 
12.00 – 2.00 p.m. 

CICG Geneva, Room 18, Level -1 
 

A light lunch will be served 
 

Languages: English and French 
 
Every woman, every child and every adolescent has a right to be healthy. This holds true everywhere, 
especially in migration crises, including those that stem from humanitarian contexts and fragile settings. In 
recent years there has been a worldwide increase in migration, rising from 173 million in 2000 to 

244 million in 2015.
1
 Women comprise slightly less than half of all international migrants. The total number 

of female international migrants increased by over 32 million between 2000 and 2015.  

Many women move to find work, a better life, access to services and new opportunities. Increasingly, they 
move independently from families. Many move to escape gender-based discrimination and to find personal 
autonomy. Some are pressured to move. Others flee conflict or are forcibly displaced, trafficked or 
kidnapped. Women also migrate due to environmental factors. 

While humanitarian disasters gravely and adversely affect all people, women and children are 
disproportionately affected. Of the 84 million people who sought humanitarian assistance in 2014, over 75 
per cent were women and children, many of whom were impoverished.

2 Women and adolescent girls on 
the move may be particularly vulnerable. They can be excluded, marginalized, exploited and sometimes 
subjected to sexual or gender-based violence. Health challenges for women, children and adolescents are 
particularly acute among those in refugee or temporary camps and among internally displaced communities. 

That said, women and girls are also key contributors to the shaping of 21st century health and care. They 
continue to demonstrate extraordinary agency and resilience. Women and adolescents are critical agents 
of change and key partners for effective development action. Being clearly accountable to them is a key 
component of the implementation of the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health 
and the 2030 Agenda for Sustainable Development.  

Within this context, parliamentarians have a crucial role to play in ensuring a meaningful, balanced and 
informed response to the health challenges of migrant populations. Firstly, they are responsible for 
adopting laws to give effect to international obligations and to ensure the provision of key health services, 
including for essential sexual and reproductive health matters. Parliamentarians can promote fair, cross-
sectoral and human-rights-centred policies. Those policies can help strengthen the health of migrant 
women, children and adolescents, and enable them to thrive and reach their full potential, despite their 
circumstances. 

This side event will discuss what parliaments can do to operationalize the Global Strategy in their countries 
during migration crises, including crises that stem from humanitarian contexts and fragile settings. It will 
pay particular attention to how the right to health can be ensured through effective emergency responses 
and continuity of care via essential health services for women, children and adolescents. It will also discuss 
how parliaments can support a cross-sectoral approach to improve health outcomes of women, children 
and adolescents. This can be achieved by enacting and implementing laws on water, sanitation, 
infrastructure, education and gender. The event will also highlight the broader challenges that women face 
in migration contexts. 

                                                             
1
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlight

s.pdf 
2
 OCHA. Overview of global humanitarian response 2014. Mar 2013. https://docs.unocha.org/sites/dms/ 

CAP/Overview_of_Global_Humanitarian_ Response_2014.pdf.  See also Unicef. Humanitarian action for children 2014. Feb 

2014. www.unicef.org/gambia/Humanitarian_Action_ for_Childen_2014_Overview.pdf.  



 

   
 
 
 
AGENDA 
 
Welcome: 
Martin Chungong, IPU Secretary General  
 
Moderator: 
Hon. Alain Destexhe, Parliament of Belgium  
 
Panel: 
 
Dr Flavia Bustreo, Candidate for Director-General WHO, Assistant-Director General Family, Women’s and 
Children’s Health (on special leave), World Health Organization 
 
Hon. Rosaline J. O. Smith, Parliament of Sierra Leone 
 
Dr. Jiko Fatafehi Luveni, Hon. Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji 
 
Representative of the Parliament of Uganda  
 
Mr. Norman Ndeuyeeka, member of the Namibian Junior Parliament 
 
Hon. Pia Locatelli, Parliament of Italy 
 
Kate Gilmore, Deputy High Commissioner on Human Rights, on behalf of the Partnership for Maternal, 
Newborn and Child Health (TBC) 
 
Moderated discussion:  
How parliaments can leverage their core functions to ensure effective emergency response and continuity 
of care for women, children and adolescents in humanitarian and fragile settings, including migration crises.  
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