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 :الشابة األجيال صحة حتسني أجل من العقبات إزالة
 منهج متعدد القطاعات

 

 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية يف فعالية جانبية
 

 2017 نيسان/أبريل 2 األحد
 بعد الظهر 3:00حىت الساعة 1:30من الساعة 

 

Windy Town room( الطابق األول، مركز ابنغاابندو الدويل للمؤمترات ،BICC) 
 

 غداء خفيف مسيتم تقد
 

من  كاف  حنو على االسييييت مار على البلدان قدرة على كبري  حد إىل املسييييتدامة التنمية أهداف حتقيق سيييييعتمد
 التنميةدول أعمال وضييييييي  جقد و . العامل يفاإلطالق  على الذين مي لون اجملموعة األكرب املراهقني صييييييي ة أجل

 حتفيزو  الفقر على للقضيييياء شييييامل هنج من كجزء  والرفاه الصيييي ة لت سييييني طموحة أهدافا   2030 املسييييتدامة
 والطفل, املرأة, من أجل صيييييييييييييي ةاالسيييييييييييييي ا ية العاملية  (EWEC)كل طفل كل امرأة و مبادرة   إن   .التنمية

 خارطة, توفر 2015 سيييبتمرب/أيلول يف املت دة لألمم العام األمني أطلقها اليت ,)االسييي ا ية العاملية(واملراهق 
 الربملاين االحتاد تعهد وقد. املراهقنيالطفل, و و  ،صيييييييي ة املرأةب املتعلقة املسييييييييتدامة التنمية غاايت لت قيق طريق
 عن الوطنية املسييييياءلة ضيييييمان يف العاملي الربملاين اجملتم  إبشيييييرا  تعهدكما   العاملية، االسييييي اتيجية بدعم الدويل
 .احمللية املصادر من واملراهقني واألطفال النساء ص ةل املوارد ختصيصعن و  النتائج

 

 حنو أن   إىل الب وث تشيييريإذ  الصييي ة  قطاع خارج تق  ك رية  عوامل على ةييييييييييييييييييالصييي ي   النتائج حتسيييني ويعتمد
 تشييج شيييا  م  هذه األدلة, امتو . أخرى قطاعات يف اسييت مارات عن تنتج الصيي ة قطاع يف املكاسيي  نصييف
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 القطاعات متعدد هنجا   يشييييييييمل ورفاههم املراهقني صيييييييي ة لضييييييييمان هنجا  , EWEC العاملية االسيييييييي اتيجية
 أن األدليةوبينميا تظهر  .الصيييييييييييييي ية تعزز اليت والقطياعيات االجتمياعيية احمليددات تراعي ابتكياريية وشييييييييييييييراكيات
 إال أن  ،ورفاههم بشيييكل أفضيييل ملراهقنيا صييي ة لت قيق ضيييرورية القطاعات متعددة والتدخالت السيييياسيييات

 هذا  عل ما ك ريا  ,  على الصيييعيد العامليو  البلدان معظم يف والتمويل, والربامج ,اهلياكلالصيييعوابت اليت تواج  
 .صعبا   األمر

 
 حتول اليت العقبات على للتغل  اختاذها للربملاانت ميكن اليت امللموسة التدابريهذه الفعالية اجلانبية  د د  ستو 

يف و املتعددين  املصل ة أص ابمن قبل  إجراءات اختاذ رتيس   اليت السياسات وتنفيذ املنسق التصميم دون
 .للمراهقني الص ية النتائج حتسني من أجل متعددةقطاعات 

 
 :التالية الرئيسية األسئلة ناقشةمل املشاركون وسيدعى
 القطاعات؟ عرب والتدخالت السياسات وتنفيذ وض  يف للمساعدة ب  القيام للربملاانت ميكن الذي ما •

 معاجلة يف تقدمال لت قيق العاملية االس اتيجية بتنفيذ حكومتهم التزام استخدام للربملانيني ميكن كيفو 
 املراهقني؟ احتياجات

 هذه اإلجراءات؟ تنفيذل العمل معهم الربملاانت علی جی  الذين ناألساسيو  الشرکاءمن هم  •
 اجليدة الربملانية املمارسات هي وما املراهقني؟ ص ة افعوا عن حمدداتأن يد للربملانيني ميكن كيف •

 مشاركتها؟ للربملانيني ميكن اليت الشخصية التجارب هي وما القائمة؟



 

 

Breaking down barriers for improved health of young generations: A 

multisectoral approach 

Side event at the 136
th

 IPU Assembly 

Sunday 2 April 2017 

1.30 – 3.00 p.m. 

Windy Town room, first floor, Bangabandhu International Convention Centre (BICC) 

 

A light lunch will be served 

Achieving the Sustainable Development Goals will in large part depend on countries’ ability to 

adequately invest in the health of the largest adolescent cohort the world has ever seen. The 2030 

Agenda for Sustainable Development set ambitious targets for improved health and wellbeing as part 

of a comprehensive approach to eradicating poverty and stimulating development. The Every Woman 

Every Child (EWEC) Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (Global 

Strategy), launched by the UN Secretary-General in September 2015, provides a roadmap for the 

achievement of the SDG targets related to women’s, children’s’ and adolescents’ health. The IPU has 

made a commitment to support the Global Strategy, pledging to engage the global parliamentary 

community in ensuring national accountability for results and for allocating resources for women’s, 

children’s and adolescents’ health from domestic sources. 

Improving health outcomes is dependent on many factors that fall outside of the health sector; 

research shows that about half of the gains in the health sector result from investments in other 

sectors. The EWEC Global Strategy, in line with this evidence, promotes an approach to ensuring 

adolescent health and well-being that includes multisectoral approaches and innovative partnerships 

that account for social determinants and health-enhancing sectors. While the evidence demonstrates 

that multisectoral policies and interventions are essential to achieving better health and wellbeing for 

adolescents, siloed structures, programmes and financing in most countries, and globally, often 

render this difficult. 

This side event will identify concrete measures that parliaments can take to overcome the barriers to 
coordinated design and implementation of policies that facilitate multi-stakeholder and multi-sectoral 
action for improved adolescent health outcomes. 

 

Participants will be invited to discuss the following key questions: 

 

• What can parliaments do to help develop and implement policies and interventions across 
sectors? How can parliamentarians use their government’s commitment to implement the 
Global Strategy to advance progress on addressing adolescents’ needs? 
  

• Which critical partners should parliaments engage with to implement these actions? 
 

• How can parliamentarians advocate the determinants of adolescent health? What good 
parliamentary practices exist? What personal experiences can parliamentarians share?  

 

http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/

