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ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسات والتنسيق التابعة للبرنامج الخاص
للبحوث والتطوير والتدريب في مجال اإلنجاب البشري
المقدمة
.1

أنشئ الربنامج اخلاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث يف جمال اإلجناب البشري يف عام  ،1791بوصفه
األداة الرئيسية يف منظمة الصحة العاملية لتعزيز وتنسيق ودعم البحوث الدولية وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة
باإلجناب البشري ،وتنظيم األسرة من أجل الصحة.

.1

وتتمثل أهداف الربنامج اخلاص يف تعزيز البحوث يف جمال اإلجناب البشري ،وتنسيقها ودعمها ،وإجرائها ،وتقييم
نتائجها ،مع اإلشارة بشكل خاص إىل احتياجات البلدان النامية ،من خالل ما يلي:
●

●

●
●

.3

.4

التعرف على العقبات اليت
تعزيز ودعم البحوث الرامية إىل إجياد وتطوير طرق آمنة وفعالة لتنظيم اخلصوبة ،و ُّ
تواجه البحوث والتطوير والعمل على إزالتها؛
حتديد وتقييم املشاكل اخلاصة بالصحة والسالمة املصاحبة لتكنولوجيا تنظيم اخلصوبة وحتليل احملددات
السلوكية واالجتماعية لتنظيم اخلصوبة ،واختبار التدخالت العالية املردود من أجل تطوير أساليب حُمسنة
لتنظيم اخلصوبة يف سياق خدمات الصحة اإلجنابية؛
تقوية اإلمكانات التدريبية والبحثية للبلدان النامية يف جمال اإلجناب البشري؛
إرساء قاعدة للتعاون مع الربامج األخرى املنخرطة يف أنشطة البحث والتطوير يف جمال اإلجناب البشري ،مبا يف
ذلك حتديد األولويات يف هذا اجملال بأكمله وتنسيق األنشطة يف ضوء هذه األولويات.

ويقوم هيكل الربنامج اخلاص على أساس الرعاية املشرتكة من قِبَل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم
املتحدة للسكان ،ومنظمة الصحة العاملية ،والبنك الدويل ،ويعمل ضمن إطار عريض من التعاون واملشاركة بني
احلكومات وبني الوكاالت.
وتح َع ُّد جلنة السياسات والتنسيق هي اهليئة الرئاسية للربنامج اخلاص ،وتتألف من اثنني وثالثني عضوا ،يتم
اختيارهم من بني األطراف املتعاونة ،على النحو التايل:
●

الفئة األوىل أكبر المساهمين في الموارد المالية :أحد عشر ممثال حكوميا حُيتارون من البلدان األكثر
مسامهة يف املوارد املالية للربنامج اخلاص خالل الثنائية السابقة؛

ش م/ل
●

●

●

إ 62/16

الفئة الثانية البلدان المنتَ َخبة من قِبَل اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية :أربعة عشر ممثال حكوميا
للدول األعضاء اليت تنتخبها اللجان اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية ملدة ثالث سنوات ،حبسب توزُّع السكان
نتخب من إقليم شرق املتوسط؛
واالحتياجات اإلقليمية ،ح
أحدهم ممثل يح َ
ينتخبَان من قِبَل جلنة السياسات والتنسيق ملدة ثالث
الفئة الثالثة أطراف أخرى متعاونة معنيّة :عضوان َ
سنوات ،وذلك من بني سائر األطراف املتعاونة؛
الفئة الرابعة أربعة أعضاء دائمون :وهم الراعون ال حم ْش َرتَكون للربنامج اخلاص ،واالحتاد الدويل لتنظيم األسرة.
وميكن إعادة انتخاب ممثلي الفئة الثانية والثالثة من األعضاء احلاليني يف جلنة السياسات والتنسيق.

.5
.6

وكان املاحنون الرئيسيون األحد عشر (الفئة األوىل) للربنامج اخلاص ،خالل الثنائية السابقة ،هم :بلجيكا ،وكندا،
والصني ،واهلند ،وهولندا ،والنرويج ،وأسبانيا ،والسويد ،وسويسرا ،وتايالند ،واململكة املتحدة.

.9

وسبق أن رشحت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط الدول األعضاء التالية ،لعضوية جلنة السياسات والتنسيق (مدة
العضوية موضحة بني األقواس)
●

ليبيا (كانون الثاين/يناير  – 1222كانون األول/ديسمرب )1221

●

األردن (كانون الثاين/يناير  – 1223كانون األول/ديسمرب )1225

●

اجلمهورية العربية السورية (كانون الثاين/يناير  – 1226كانون األول/ديسمرب )1222

●

العراق (كانون الثاين/يناير  – 1227كانون األول/ديسمرب )1211

●

تونس (كانون الثاين/يناير  - 1211كانون األول/ديسمرب )1214

.2

وملا كانت عضوية تونس ستنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب  ،1214فاملطلوب من اللجنة اإلقليمية لشرق
املتوسط انتخاب عضو من بني الدول األعضاء يف اإلقليم ،لالنضمام إىل عضوية جلنة السياسات والتنسيق،
ضمن الفئة الثانية ،ملدة ثالث سنوات ،تبدأ يف أول كانون الثاين/يناير .1215

.7

ويتعني على ال حقطْر املنتخب أن يبدي ،من خالل سياساته وبراجمه الوطنية ،اهتماما مبجال الصحة اإلجنابية
وصحة األمهات واألطفال وحديثي الوالدة وتنظيم األسرة من أجل الصحة ،والبحوث والتطوير يف جمال اإلجناب
البشري وتنظيم اخلصوبة.
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