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 تقرير االجتماع الثالث للجنة االستشارية التقنية للمدير اإلقليمي

 مقدمة .0

َالثالثَيوم يَدَ قَ عَ  .1 َاإلقليميَاجتماعها َللمدير َالتقنية َاالستشارية مبقّر5112ََأيلول/سبتمرب11ََ-11تَاللجنة
ماسَومتثّلتَأردافَاالجتماعَ يَالتَ .َنممةَالحةةَالاامليةَلشر َاملتوس َ يَالقارر، َمحراإلقليميَملتكت َامل

 :اجتماعهاَبشأنَماَيليَا،َأعضاءَاللجنةَوغريرمَمنَاخلرباءَالذينَحضرَومشورَ 

 َ املتوس ؛األمورَاملتالقةَبتنفيذَالتوجيهاتَاالسرتاتيجيةَملنممةَالحةةَالاامليةَوتقييمهاَ يَإقليمَشر 
  َدراتَاملتكت َاإلقليميَواملتكات َالق طريةَلدعمَالدولَاألعضاء؛التدابريَالراميةَإىلَتازيزَق 
 .سياساتَواسرتاتيجياتَتطويرَالتااونَالتقينَ يَماَبنيَبلدانَاإلقليم 
  ََوغرَيبَ س َالحةي َالقطاع َمن َالرئيسية َاألطرافَاملانية َإشراك َيتسَّنََهل َالقطاعاتَحىت َمفهو َمن َتازيز

 "الحةةَ يَمجيعَالسياسات"؛
 .أيَموضوعاتَأخرىَحييلهاَاملديرَاإلقليميَإىلَاللجنة 

ن َإىلَجان َالااملنيَاملانينيَ يَاملتكت َاإلقليميََومخسةَخرباءَإضافيَوَحضرَاالجتماعَستةَأعضاءَباللجنة .5
 .ملنممةَالحةةَالاامليةَلشر َاملتوس 

 .تماع َط ل  َمنَاملشاركنيَمناقشةَعددَمنَورقاتَالاملَاليتَق دِّم تَهلمَقبلَاناقادَاالجتماعوخاللَاالج .3
لَاليتَسبَ قَوتقدميَاملشور،َحولَأفضلَالَ فَ تَ يَاألالحَ ياتَإضافيةَأيَحتدَّفَعلىَالتارَ وتناولتَاملناقشاتَ

لسائدَباإلقليمَوالذيَينطويَيات َوذلكَ يَالسيا َاحلايلَالتلكَالتةدََّيالتحدَِّميتكنَللمنممةَأنَتتباهاَ يَ
 .علىَأزماتَمتواصلةَ يَعددَمنَالبلدان

 التوصيات. 6

 منممةَالحةةَالاامليةَ يَاإلقليم.َبشأنَأعمالأصد ر تَاللجنةَاالستشاريةَالتقنيةَالتوصياتَاآلتيةَ .4

  عامةَموضوعات
 الدولَاألعضاءالتااملَمعَاألزماتَ يَجمالَ يََاهلوتبادَ َهاتوثيقَاخلرباتَاإلقليميةَوحتليل. 
 َجماالتَالاملَضمنَضمانَإمتكانيةَتوسيعَنطا َالاملَ يَحاالتَالطوارئَمنَخاللَترتي َاألولويات

 ذاتَاألولوية.
 اخلرباتَالتكبري،منَذويَبنيَاجلددَوالاملَعلىَضمانَتوظيفَاستشارينيََومواصلةَاستقطابَالااملنيَاملور. 
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 َعندَاخنراطَمؤسساتَدوليةَوخرباءَدولينيَ يَمبادر،َمااإلقليمَمنََتشجيعَمشاركةَاخلرباءَواملتخححني 
 فَبناءَالقدراتَوتبادلَاخلربات.هبدَوذلك

 مواصلةَالاملَعلىَتبادلَاألفتكارَبنيَالربامجَالتقنيةَاملختلفة. 

  يَجمالَتازيزَالن م مَالحةية 
 التغطيةَالحةيةَالشاملةَ يَحتقيقَةَهمَّاملصرَاانإحدىَالَاتشجيعَالاملَ يَجمالَأدواتَالتشخيصَبوصفه

 .مَالحةيةمَ عنَطريقَإدماجَأدواتَالتشخيصَوالتتكنولوجياتَالحةيةَ يَالنَ 
 َالرعايةَالحةية َفضاًلَعنَجمالَنيَ يَعنحرينَمهمَّباعتبارمهاَتوسيعَنطا َاالعتناءَبالذاتَومشاركةَاملرضى

 .سالمةَاملرضىتازيزَ
 بناءَ يَاإلقليمَوزياد،َاالستثمارََداخلتالقَباملستشفياتَتنسيقَاجلهودَالراميةَإىلَفهمَالوضعَاحلايلَفيماَي

لَاخلرباتَ يَجمالَإدار،َاملستشفيات َمنَدونَاإلضرارَبالاملَاملتالقَبالرعايةَالحةيةَناتَوتبادَ قاعد،َبيِّ
 .األولية

 ََِّالبلدانَ يَتبين َللتمويلَالحةيَلتوجيه َتوفريَمناذجَوخياراتَخمتلفة َإىلَأوضضمان اعهاََاحللولَاستنادًا
 .واحتياجاهتاَاخلاصة

 َّجينيَواألشخا َالنازحنيَاَلَلَوَ ةالرتكيزَعلىَن  ه جَحتسنيَإتاحةَالرعايةَالحةيةَملنَيايشونَ يَظروفَرش
 ياً.لداخ

 .دراسةَحالةَالتشريااتَاملتالقةَبالتغطيةَالحةيةَالشاملةَ يَالدولَاألعضاء 

 و يَجمالَنممَاملالوماتَالحةية
 َمَمَ نَ املبادر،َاخلاصةَببإطارَتسجيلَاألحوالَاملدنيةَواإلححاءاتَاحليويةََواملبادر،َاخلاصةَمواصلةَالاملَعلى

َواملؤشَِّ َواللت َ املالومات َاألساسية  َنْيَرات َتمال َأن َصدار،َينبغي َالدولََ ي َمع َاملنممة َأعمال أولويات
 .األعضاء

 َعلىَآ َاإلقليمية َاملستجدََإطالعَاللجنة َاليتَالخر َالبلدان َاملؤشراتََالتبليغَ َعلىتواظَ َاتَحول بشأن
 األساسية.

  َلةالةَالحةيةَللستكانَالشاملَللمسحَللَبنيَاملؤشراتَاألساسيةَواملؤشراتَاليتَمتَحتديدراَضمانَالتتكام
 .يَجيريَجتربتهَحالياًَ يَتونسذال

 ََّنَ َحث َلتقوية َختحيصَاملوارد َعلى َوالسيََمَ البلدان َالحةية  َاملالومات َالبياناتَم َاستةداث َلتمويل ما
 .سيةَاملوثوقةاألسا

 َمَمَ تتكنولوجياتَاهلواتفَاحملمولةَوالسجالتَالحةيةَاإللتكرتونيةَونَ استخدا َتشجيعَالبلدانَعلىَالنمرَ ي
 .مَاملالوماتَالحةيةمَ تقويةَنَ َإطارَعملهاَعلىَرب َالبياناتَ ي
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 و يَجمالَالوظائفَاألساسيةَللحةةَالامومية
 َالام َتقييمَالوظائفَاألساسيةَللحةة َمعَالرتكيزَعلىَإشراكَالقطاعاتَغريَالحةية َمراجاةَعملية ومية

 .واملشاركةَالتكاملةَمنَجان َرامسيَالسياساتَرفيايَاملستوىَللربامجَوتأكيدَامللتكيةَالوطنية
 النمرَ يَإنشاءَشبتكةَإقليميةَللمؤسساتَ يَجمالَالوظائفَاألساسيةَللحةةَالامومية. 
 َتقييمَالوظائفَاألساسيةَللحةةَالاموميةَ يالنمرَ يَإدراجَتقييمَالتغطيةَالحةيةَالشاملة. 

 و يَجمالَصةةَاألمهاتَواألطفال
 َمَو َ يَالبلدانَوتقويةَاصلة َوتوثيقَالتجاربَالناجةة َاألمهاتَواألطفال"  َحيا، َ"إنقاذ الاملَعلىَمبادر،

 .أواصرَالاملَمعَالشركاءَ يَرذاَاجملال
 َََزَ يَباضَالبلدانَاليتَملَتل َِّ َاحملرَ الَللتقدَ عمَالفاََقَللقيودَاليتَتايقَالتنفيذَوسبلَالدإجراءَحتليلَمام

 .بادَغاياتَاهلدفنيَالرابعَواخلامسَمنَاألردافَاإلمنائيةَلأللفية
 َالنمرَ يَإطال َمبادر،َهبدفَحتسنيَصةةَاألمهاتَواألطفالَ يَالبلدانَاليتَت سجِّلَمستوياتَمنخفضة

 .منَوفياتَاألمهاتَواألطفال
 و يَجمالَاألمنَالحةي

  َممَ النَ تلكََمَالحةيةَووضعَإطارَعملَلتقييمَمدىَمرونةمَ دعمَالبلدانَ يَتقويةَمرونةَالن. 
 (َ َالدولية َواالمتثالَللوائحَالحةية َالقدراتَاألساسية َتلبية َالتأكيدَعلىَأمهية َمعَالرتكيز5112َمواصلة  )

 علىَدعمَالبلدانَ يَجمالَ"نقاطَالدخول".
 َ َمتكات  َسائر َإطالع َأعمال َعلى َاملوضوعيَاملنممة َالتقييم َبشأن َاإلقليم َبلدان َمع َاإلقليمي املتكت 

َالدولية َالحةية َمبوج َاللوائح َاملطلوبة َذلكَجزءاًََ للقدراتَاألساسية َ يَجال َاملبادر، َزما  منََوأخذ
 .اإلجراءاتَاملاتاد،

 َالرتكيزَعلىَمقاومةَاملتكروباتَللمضاداتَاحليويةَباعتباَر َأصياًلَمنَعناصرَاألمنَالرا حةيَوليسَعنحرًا
 مبادر،َمستقلة.َاباعتبارر

 َإعدادَحتليلَدقيقَللوضعَفيماَيتالقَحبجمَمقاومةَاملتكروباتَللمضاداتَاحليويةَوالسماتَاخلاصةَهباَ ي
 اإلقليم َوذلكَبإشراكَاملؤسساتَالبةثيةَمنَأجلَتازيزَعمليةَمجعَالبيانات.

 ََّيالئمَالرتكيزَعلىَوضعَدالئلَإرشاديةَحولَاالستامالَالرشيدَوالفا َمبا الَللمضاداتَاحليويةَوتحميمها
 .السيا َالسائدَ يَاإلقليم

 و يَجمالَالوقايةَمنَاألمراضَغريَالسارية
  َمدخولَالساراتَاحلرارية.علىَأمناطَالغذاءَالتقليديةََىَتأثريملدَ التَالوقائيةَعلىَفهمَواضحَبناءَالتدخ 
 َاملوجهةَللمجتمع.إحياءَالربامجَالتوضيةيةَاخلاصةَبأمناطَاحليا،َالحةية 
 َّاليةَواملأمونيةَواملردودية.َالرتكيزَعلىَاالستامالَالرشيدَلألدويةَاستناداًَإىلَماايريَالفا 
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 َالنمرَ يَالتااونَمعَالشركاءَالفاعلنيَ يَجمالَإعدادَالدالئلَاإلرشاديةَومواءمتها َوذلكَلتوفريَإرشادات
 . َازدواجيةَاجلهودناتَللةاالتَالشائاةَولتجنَ دَبالبيِّحمَدثةَللدولَاألعضاءَبشأنَالتدبريَالاالجيَاملسنَ 

 حتسنيَأعمالَاملنممةَفيماَيتالقَبتازيزَتوسيمَاملنتجاتَالغذائيةَوبتوعيةَاملستهلتكني. 
 َ َعلى َالرتكيز َأجَالاالقةمواصلة َمن َالسارية  َواألمراضَغري َاألمهاتَواألطفال َمنَبنيَصةة َالوقاية ل

 .السمنةَعندَاألطفال
 دورَاستباقيَ يَاجلمعَبنيَوزاراتَالحةةَووزاراتَاملاليةَللتشجيعَعلىَاختاذَموقفَبشأنَالضرائ ََأداء

 علىَالتبغَداخلَالبلدانَوفيماَبينها.
 َِّيَهلاَ يَاإلقليم.تسلي َالضوءَعلىَمسألةَالوصمَ يَجمالَالحةةَالنفسيةَوتقدميَمزيدَمنَاإلرشاداتَحولَالتحد 

 تدامةو يَجمالَأردافَالتنميةَاملس
 َكمبدأَرئيسيَ يَتنفيذَأردافَالتنميةَاملستدامة   .إدراجَ"املسؤوليةَاجلماعية"
 َيَحتقيقَغاياتَاهلدفَالثالثَاألخرىَخبالفَقطاعَالحةةََحتديدَدورَالقطاعاتيهدفَإىلَإجراءَحتليل 

 منَالفقر.َماَفيماَيتالقَباملساوا،َبنيَاجلنسنيَواحلدَّاملاينَبالحةة َوالسيََ
 َباألردافَمراجاة َعشرَاملؤشراتَاخلاصة َمنََالستة َتنطويَعليه َما َعلى َوالرتكيز َبالحةة  غريَاخلاصة

 قضاياَمرتبطةَبالحةة َواإلقرارَبأمهيةَالادالةَالحةية.
 النمرَ يَوضعَخطةَإقليميةَلتنفيذَأردافَالتنميةَاملستدامةَفيماَيتالقَبالحةة. 

 و يَجمالَالطوارئ
 ََعلىَضمان َللمساعد، َمنها  َاإلقليمية َوخحوصًا َاجلهاتَاملاحنة  َعلىَارتما  استتكشافَآلياتَلإلبقاء

 نَاإلقليمي.استمراريةَصندو َالتضامَ 
 َنَاإلقليميزياد،َالتمويلَاملقَد َلحندو َالتضامَ َحولَاللجنةَاإلقليميةمعَمناقشةَإجراء. 
  ََوإتباد َصةي َمنمور َمن َالطوارئ َمع َالتاامل َخربات َعربَل َوذلك َاألطراف  َسائر َمع نساين

 (. َمالوماتَنوعيةاالجتماعات/املؤمتراتَالدوليةَواملنشوراتَ)اليتَتقدَِّ
  َالتَاملانيةَبحةةَاألمهاتَواألطفالَوالحةةَالنفسيةَخاللَحاالتَالطوارئ.مناصر،َالتدخ 
 َاألزماتَو يَاملناطقََأوقاتَ ياالستثمارَ يَحتليلَدورَاملنمماتَغريَاحلتكوميةَ يَتسهيلَإتاحةَاخلدمات

 .رَالوصولَإليهااليتَيتاذَّ
 و يَجمالَممارسةَط َاألسر،

 َ َاجملالَاهلا َوإعدادَحتليلَأكثرَعمقًا َالاملَ يَرذا البلدان َمعَتتكوينَفهمَأفضلَملاََللوضعَ يمواصلة
 جيريَ يَكلَبلد.

 َالتوصياتَمنَجمموعاتَالبلدانَالثالث َبداًلَمنَجمموعةَالنمرَ يَاستةداثَجمموعةَمنَاخلياراتَلتكل
 . َوظروفَباضَالبلدانءَ الاامةَاليتَقدَالَتتال

 .مجعَاخلرباتَوأفضلَاملمارساتَاملتاحةَعلىَالحايدَالااملي 


