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 :نقاش
  صحة تعزيز في البرلمانيين دور: لمراهقينمن أجل ا اآلن العمل

 رفاههم و  المراهقين
 

 (473:1حىت  03:1) 7142 نيسان،/أبريل 1 الثالثاء
 (BICC)مركز املؤمترات الدويل ,  Carnival Hallقاعة  –الطابق األرضي 

 
 مذكرة مفاهيم

بوو   همأع ووار  تووواو مليووار نسوو ة  4.7أن  يعووي وهوو ا. قمراهوو العووام يف أشووصا  سوو ة كوول موو  واحوود حوولايل
 والعاطفيوووووة، واملعرفيوووووة، البدنيوووووة، القووووودرات حتقيوووووق أجووووول مووووو  حرجوووووة مرحلوووووة املراهقوووووةوتع ووووورب . سووووو ة 40و 41

 يف كأعضوواءبووال   أو   أفرادكوو سوولاء ،للصوو ة والرفووا  مسوو قبالا  سووساأل هووي هوو  و . واالق صووادية واالج  اعيووة،
 العامليوة الصو ة م ظ وة تقودر ذلو،، وموع. صو ياا  اج  اعيوة فئوةكأفضول  املوراهق إىل  ي ظر ما وغالبا. اجمل  ع

 اللقايوة ميكو  مراهوق ألسوبام مليولن :.4موا يقوارم مو   وحود ، 7142 عوا  يفنسبة اللفيات م  املوراهق  
ري صو ية يف اججوا  وغو ةيصو  ثوارهلوا آ ضوار  سوللكيات وتطولير ،م  إصوابات آخري  مالي  عاىنقد و  م ها

 أمهيووةاعوفوولا ب املسوو دامة، ال   يووة أهوودا  إضووافة إىل العامليووة، الصوو ة جمووا  يف ال طوولراتو . الطليلووةو  القصووري 
 .ورفاههم املراهق  ص ة

 

 بع ووولان قوووراراا  اع  ووود ،7147 عوووا  فووويف. والطفووول األ  صووو ة أمهيوووة سوووابقاا  الووودويل الربملووواين االحتووواد أبووور وقووود 
 ال سووواء صووو ة لضووو ان الرئيسوووية ال  وووديات ملاجهوووة يف الربملانوووات دور3 أساسوووي ك وووق الصووو ة إىل اللصووول 
 جلعوول الكثووريويف حوو  ا ازووا  . القوورارب وودقيق  اإلنسووان وحقوول  للدميقراطيووة الدائ ووة اللج ووةقاموو  . واألطفووا 

  وراهق أصوب  اجن لل إال أنو . املاضوي يف قليواا م يكو   املوراهق  صو ة علو  الوكيزومع أن  ،واقعاا  القرار ه ا

 اإلنسان وحقل  للدميقراطية الدائ ة اللج ة

لالتحاد البرلماني الدولي 631العامة الـ الجمعية   
7162نيسان / أبريل 5 -6 –بنغالدش  –دكا   

 



                                              
            

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
                                                                7142 آذار / مارس 41

 

 ال  وووديات وم اقشوووة امل ارسوووات أفضووول يف ال ووودو  هووو  سووو  ظر و . ال   يوووة أع وووا  جووودو  علووو  كوووربأ أولليوووة
 .والرفا  الص ة يف حقهم حتقيق عل   يقادر  املراهق  أن ض انل

 3ال الية الرئيسية املسائل مل اقشة املشاركلن وسيدع 
 ورفاههم؟ املراهق  ص ة عل  تؤثر اليت الرئيسية القضايا هي ما 
 للشوبام ومحايوة أفضول املراهقة مرحلة أث اء الص ية امل ارسات ل عزيز الربملانات تفعل أن ميك  ماذا 

الشصصوووية الووويت  اخلوووربات هوووي وموووا, اجليووود ؟ الربملانيوووة وموووا هوووي امل ارسوووات, الصووو ية؟ املصووواطر مووو 
 للربملاني  مشارك ها؟

 ورفاههم؟ املراهق  حل  ص ة والدولية ط يةالل  املساءلة ض ان للربملانات ميك  كيف 
 واحل ايوووة ال علووويم مثووول خم لفوووة، علامووول علووو  ت طووول  شووواملة اسووو جابة دعوووم للربملووواني  ميكووو  كيوووف 

 تقووود  ل  قيوووق سووو دامةلربملووواني  اسووو صدا  أهووودا  ال   يوووة امل ميكووو  وكيوووف, وال   يوووة؟ االج  اعيوووة
 ورفاههم؟ املراهق  ص ة بشأن

 
 



 

136th IPU Assembly 
Dhaka, Bangladesh, 1- 5 April 2017 

 

 

E 
#IPU136 

Standing Committee on Democracy 
and Human Rights 
 

Debate: Act Now for Adolescents: the Role of 
Parliamentarians in Promoting Adolescent Health  

and Well-being 
 

Tuesday, 4 April 2017 (9.30-12.30) 
Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 
Concept  note 

 
Around one in six people in the world are adolescents. That means 1.2 billion people are 
aged 10 to 19. Adolescence is a critical phase for achieving physical, cognitive, 
emotional, social and economic capacities. These are the foundations of our future health 
and well-being, both as individual adults and as members of society. Adolescents are 
often seen as the healthiest social group. However, WHO estimates that in 2015 alone, 
1.3 million adolescents died from preventable causes and millions of others suffered 
injuries and developed harmful behaviours with short- and long-term health-related and 
other impacts. Developments in global health, as well as the Sustainable Development 
Goals, have recognized the importance of adolescent health and well-being. 

The IPU has already highlighted the importance of maternal and child health. In 2012, it 
adopted a resolution entitled Access to health as a basic right: The role of parliaments in 
addressing key challenges to securing the health of women and children. The Standing 
Committee on Democracy and Human Rights scrutinized the resolution. While much has 
been done to make this resolution a reality, the focus on adolescent health has not been 
as strong in the past. However, adolescents are now becoming a higher priority on the 
development agenda. This panel will look at good practices and discuss the challenges of 
ensuring that adolescents are able to realize their right to health and well-being.  

Participants will be invited to discuss the following key questions: 
 

• What are the main issues affecting adolescents’ health and well-being? 
 

• What can parliaments do to promote healthy practices during adolescence and 
better protect young people from health risks? What good parliamentary practices 
exist? What personal experiences can parliamentarians share? 
 

• How can parliaments ensure national and international accountability for 
adolescent health and well-being? 
 

• How can parliamentarians support a comprehensive response involving different 
factors, such as education, social protection and nutrition? How can MPs use the 
Sustainable Development Goals to make progress on adolescent health and well-
being? 
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