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مةالمقدِّ.  1
ي بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب   تم إنشاء البرنامج الخاص المعن    

ة              1972البشري، عام    ز البحوث الدولي ة لتعزي ة الصحة العالمي ، باعتباره األداة الرئيسية في منظم
ل          ن أج رة م يم األس ري وتنظ اب البش لة باإلنج ا المتص وير التكنولوجي ا، وتط يقها ودعمه وتنس

 .الصحة

، تتلخص في تعزيز البحوث في مجال اإلنجاب البشري وأغراض هذا البرنامج الخاص
وتنسيقها ودعمها وإجرائها وتقييمها، مع االهتمام على وجه الخصوص باحتياجات البلدان النامية، 

 :وذلك عن طريق ما يلي
ة لتنظيم الخصوبة،                       • ة وفعَّال اد وتطوير طرق مأمون ى إيج ة إل تعزيز ودعم البحوث الرامي

 ت التي تعوق إجراء هذه البحوث وعملية التطوير؛وتحديد وإزالة العقبا
ل         • وبة، وتحلي يم الخص ا تنظ ة بتكنولوجي المة، المقترن حة والس اآل الص يم مش د وتقي تحدي

راءات   ار اإلج يم الخصوبة، واختب ال تنظ ي مج ة الحاسمة ف لوآية واالجتماعي العوامل الس
يم الخصوبة، اليب تنظ ى تحسين أس ة إل ردود، الرامي ة الم ي إطار خدمات الصحة العالي  ف

 اإلنجابية؛
 زيادة القدرة على التدريب والبحث لدى البلدان النامية في مجال اإلنجاب البشري؛ •
رامج األخرى المعنيَّ • ع الب اون م ة أساس للتع ـاب إقام ال اإلنج ي مج ة بالبحث والتطوير ف

يق ا  ال، وتنس ذا المج ي ه ات ف ـد األولوي ـك تحدي ـل ذل ـى أن يشم ـري، عل ي البش ألنشطة ف
 .ضوء تلك األولويات

م           ائي، وصندوق األم م المتحدة اإلنم امج األم لٌّ من برن ويشترك في رعاية البرنامج الخاص آ
ن             ع م ار واس ي إط ل ف و يعم دولي، وه ك ال ة، والبن حة العالمي ة الص كان، ومنظم دة للس المتح

 .المشارآة والتعاون بين الحكومات والوآاالت

 عضوًا   32فهي الهيئة الرئاسية للبرنامج الخاص، وهي تتألف من          يق  لجنة السياسة والتنس  أما  
 :من األطراف المتعاونة، وذلك على النحو التالي

ة   • الفئ
 األولى 

األموال : اهمين ب ر المس ر   11: أآب دَّمت أآب ي ق دان الت ن البل ًا م ثًال حكومي  مم
 .المساهمات المالية للبرنامج الخاص في الثنائية السابقة

ة   • الفئ
 الثانية

 

ة  : ة الصحة العالمي ة لمنظم ان اإلقليمي ا اللج ي تنتخبه دان الت ثًال 14: البل  مم
ة الصحة              ة لمنظم حكوميًا يمثِّلون الدول األعضاء التي تنتخبها اللجان اإلقليمي

ة،    نهم  العالمية، مدة ثالث سنوات، وفقًا لتوزُّع السكان واالحتياجات اإلقليمي م
 .خابه من إقليم شرق المتوسطممثِّل واحد يتم انت

ة   • الفئ
 الثالثة

رى : ة األخ ة المهتم راف المتعاون ـة  :األط ة السياس ا لجن وان تنتخبهم  عض
 .والتنسيق، مدة ثالث سنوات، من األطراف المتعاونة المتبقيِّة

ة  • د  الوآاالت المشترآة في رعاية البرنامج الخاص واالتحا       :األعضاء الدائمون:الفئ
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 .الدولي لتنظيم الوالدية الرابعة

 . الثانية والثالثةالفئَتْينويجوز إعادة انتخاب أعضاء لجنة السياسة والتنسيق من 

امج الخاص           ى    (وقد آانت الدول المانحة الرئيسية اإلحدى عشرة للبرن ة األول ة     )الفئ ، في الثنائي
ي  ية، ه بانيا، و :الماض ا، وأس األماني ي  بلجيك را، والص ويد، وسويس دا، ، والس يك، ن، وآن والمكس
 .، والنرويج، وهولندا لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوالمملكة المتحدة

وفي ما يلي دول اإلقليم التي سبق لّلجنة اإلقليمية لشرق المتوسط تسميتها لعضوية لجنة 
 ):القوَسْينمع ذآر مدة العضوية بين (السياسة والتنسيق 

 
اير   /آانون الثاني ( تونس  • انون األول   – 1994ين ديسمبر  / آ

1996( 
اير   /آانون الثاني ( باآستان  • انون األول   – 1997ين ديسمبر  / آ

1999( 
ة   • ة العربي الجماهيري

 الليبية
اير   /آانون الثاني ( انون األول   – 2000ين ديسمبر  / آ

2002( 
انون األول   – 2003يناير  /آانون الثاني ( األردن  • ديسمبر  / آ

2005( 

ت عضو  ا آان ي  األردنية ولم ي ف ة، تنته ي اللجن رق  31/12/2005 ف ة لش ة اإلقليمي إن اللجن ، ف
دة        ة، م ة باللجن ة الثاني المتوسط، مدعوة ألن تنتخب من بين الدول األعضاء في اإلقليم، عضوًا للفئ

 .1/1/2006ثالث سنوات، تبدأ في 

حوث، والتطوير في وُيراَعى في االنتخاب، اهتمام البلد بتنظيم األسرة من أجل الصحة، والب
 .ضح من السياسات والبرامج الوطنيةمجال اإلنجاب البشري، وتنظيم الخصوبة، بحسب ما يتَّ


