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 لنساء الربملانياتامنتدى 

 جلسة نقاش
 حول تأمني حقوق ومستقبل النساء والفتيات

 أثناء احلروب والنزاعات
2016أكتوبر،  23األحد،   

، مركز املؤمترات0مستوى ، 2مساء من غرفة  2،30-4،30  
 

هذه احلقوق هي و : لطاملا قد متَّ التأكيد على احلقوق املتأصلة جلميع البشر يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. حملة عامة
أو  طبيق تلك احلقوقت لتقليصكذريعة   اتنزاعب والو احلر كما أنه ال ميكن اختاذ حقوق عاملية ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة.  

لنساء والفتيات على اوكذلك ال ميكن ترك يف كل مكان وعلى اجلميع. و  أن يتم تطبيقها يف مجيع األوقات جيب ، إذهاتعليق
لتمتع ات على االستمرار يف ان قادر واحلرب، جيب أن تك نزاعالفي أوقات فلحرب. لضحايا  هنواعتبار  ،وجه اخلصوص

التمييز القائم  نزاعأثناء ال يفتفاقم ي، حيث كبريا    يشكل حتديا   الواجبهذا  قيقوال يزال حتلتغيري. اعوامل  متثلنوأن  حبقوقهن
من  ،ه اخلصوصعلى وج ،الشاباتو الفتيات وكثريا  ما متنع ود يف زمن السلم. يسما  غالبا   الذيوالعنف  ،على نوع اجلنس

ويزيد  مستقبلهن ما يعوق وهو ،والتعليم بسبب التحديات اجملتمعية واالقتصادية واألمنية ،احلصول على اخلدمات األساسية
يف البلدان  يعيشون حاليا   ،مليون طفل 250ما يقرب من وهناك  األطفال. *للعنف اجلنسي واالجتار وزواج  تعرضهن من

املدرسة ن عبعيدا  الطفل الالجئ احتمال بقاء إن اورة. ماليني الجئ، معظمهم يف البلدان اجمل 10 ت إضافة إىلنزاعابالاملتأثرة 
عيدات عن ب هنئحيث احتمال بقا ،فهن أكثر بؤسا   ،خباصة ،الفتياتأما . الطفل غري الالجئمس مرات من أكثر خبهو 

ات الالزمة الختاذ مجيع اخلطو  آن األوان. لقد الصبيانيف البلدان املتأثرة بالنزاعات، باملقارنة مع  ،مرة 2.5املدرسة أكثر بـ 
 ات واحلروب.نزاعال يف الضياعلتغيري الوضع ومنع جيل كامل من 

 التالية: األسئلة عنباإلجابة سيقوم املشاركون يف النقاش 
  النزوح  اعويف أوضخالل النزاع، يف يف التعليم والصحة  ،والفتيات األساسية النساءكيف ميكن ضمان حقوق

 ؟حتديدا   واللجوء
 االجتار واالستغالل يف و  اجملحفةمن العنف واملمارسات  ،ا التدابري اليت أثبتت فعاليتها يف محاية النساء والفتياتم

 املناطق املتضررة من النزاع؟
  جمتمعات أكثر مساواة  يف بناء يتهافعال ،نزاع، النزوح ومرحلة ما بعد النزاعالأوضاع الربامج التعليمية يف أثبتت هل

 سلمية؟أكثر بني اجلنسني و 
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  اج لتمكني النساء والفتيات، وتسهيل إعادة اإلدم نزاععادة اإلعمار بعد انتهاء الإلجلهود بذل أفضل اكيف ميكن
 االجتماعي والتعليمي واالقتصادي؟

 ،لنساء والفتياتا حصوللربملانيني االعتماد على أفضل املمارسات املستخدمة لضمان لمناقشة تتيح : النتيجة املتوقعة
 االجتار واالستغالل.و  اجملحفةمن العنف واملمارسات  ومحايتهنعلى اخلدمات الصحية والتعليم والتمكني،  نزاعاملتضررات من ال

تبادل سجيات عالظظات همييدةة  سسيوو  املشاكوون ععد لل  مب سيديل املتحدثونخالل املناقشة التفاعلية، : التنظيم
 النظر ساألسئلة ساألجوعة 

 
ظول املرأة يف منع  ،(2013) 30* اللجنة املعنية عالوضاء على التمييز ضد املرأة )سيداس(، التوصية العامة كقم 

 الصراعات سظاالت النزاع سما ععد النزاع:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symboln

o=CEDAW/C/GC/30&Lang=en  
 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
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Background: The rights inherent to all humans have long been affirmed in the Universal 
Declaration of Human Rights. These rights are universal, interdependent and indivisible. 
War and conflict cannot be used as a reason to diminish or suspend the application of 
those rights: they must be applied at all times, everywhere and to everyone. Women and 
girls in particular cannot continue to be left behind and considered as casualties of war. In 
times of conflict and war, they must be able to continue to enjoy their rights and to be 
agents of change. Fulfilling that imperative remains a major challenge, as the gender-
based discrimination and violence that often prevail in peacetime are exacerbated during 
conflict. Girls, and young women in particular, are too often prevented from accessing 
basic services and education due to societal, economic and security challenges. This 
hampers their future and further exposes them to sexual violence, trafficking and child 
marriage.* Nearly 250 million children currently live in countries affected by conflict and 
an additional 10 million are refugees, mainly in neighbouring countries. A refugee child is 
five times more likely to be out of school than a non-refugee child. Girls are particularly 
disadvantaged, being 2.5 times more likely to be out of school in countries affected by 
conflict, as compared to boys. The time has come to take all necessary steps to change 
the situation and prevent an entire generation from being lost to conflict and war. 
 
Participants in the debate will address the following questions: 

• How can women’s and girls’ basic rights to education and health be ensured during 
conflict, including in displacement and refugee settings? 

• What measures have proved effective in protecting women and girls from violence, 
harmful practices, trafficking and exploitation in conflict-affected areas? 

• Have educational programmes in conflict, displacement and post-conflict settings 
proved effective in building more gender-equal and peaceful societies? 

• How can post-conflict reconstruction efforts best be designed to empower women 
and girls and to facilitate their social, educational and economic reintegration? 

 
Expected outcome: The discussion will allow parliamentarians to draw on best practices 
used to ensure that women and girls affected by conflict have access to health, education 
and empowerment, and are protected from violence, harmful practices, trafficking and 
exploitation. 
 
Format: During the interactive debate, panellists will make introductory remarks. 
Participants will then exchange views, questions and answers. 
 
*Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General 
Recommendation n°30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30
&Lang=en  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
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