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  املقدمة  .1

 دعوكان قد مت تأسيس . يةملكافحة اإليدز والسل واملالريا واحداً من مؤسسات التمويل الرئيس الصندوق العامليي
. ااة العاملية ملرض اإليدز والعدوى بفريوسه، والسـل، واملالريـا  بـمستوى لالرتقاء  2002هذا الصندوق يف العام 

بليونـاً مـن الـدوالرات     32.2مقترحـاً بلغـت قيمتـها     773، 2011الصندوق العـاملي، حـىت العـام احلـايل     وقد اعتمد 
ومـن بـني هـذه املقترحـات، متـت       .األوىل حـىت العاشـرة   مـن  تقدمي املقترحاتوالت األمريكية، وذلك من خالل ج

األردن، : بليون دوالر أمريكي، للبلدان املؤهلة من إقليم شـرق املتوسـط، وهـي    2.1مقترحاً، بقيمة  97املوافقة على 
رية، وجيبـويت، والسـودان،   وأفغانستان، وباكستان، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهوريـة العربيـة السـو   

منحـة   25ومـن بـني املـنح املعتمـدة لإلقلـيم، خصصـت       . والصومال، والعراق، وفلسطني، ومصر، واملغرب، واليمن
. منحـة مت اعتمادهـا مـن أجـل مكافحـة املالريـا       22للسـل، و منحـة   32لرعاية مرضى اإليدز والعدوى بفريوسـه، و 

  .خالل العنصر اخلاص بتقوية النظُم الصحية وذلكالصندوق العاملي، وهنالك أربعة بلدان تستفيد أيضاً من 
 حيـث احلصـول علـى   ، من بني مجيع أقـاليم املنظمـة، مـن    كان إقليم شرق املتوسط األكثر جناحاً 2010ويف عام 

مقارنـةً  من التمويل املوصى بـه،   %14، وذلك حبصة نسبية بلغت  التمويل املوصى به من قبل جملس الصندوق العاملي
بليـون   2.1( األوىل حىت العاشـرة  على مدى اجلوالت من %6.5 وقدرهاإلقليم احلصة اإلمجالية اليت حصل عليها امع 

  ).بليوناً مت اعتمادها على املستوى العاملي 32.2دوالر أمريكي لإلقليم من إمجايل 

  التمثيل اإلقليمي يف جملس الصندوق العاملي . 2
ــألَّلصــندوق العــاملي جملــس دل ــة، واملنظمــات   ويل يت ف مــن ممــثلني عــن احلكومــات املاحنــة واحلكومــات املتلقي

كمـا يشـارك يف الـس    . ، واتمعات املتضـررة )األعمال واملؤسسات يف ذلكمبا (الالحكومية، والقطاع اخلاص 
 يتمتـع حبـق  ط مقعـد  وإلقلـيم منظمـة الصـحة العامليـة لشـرق املتوسـ      . أيضاً الشركاء الدوليون الرئيسـيون يف التنميـة  

وعالوة على ذلك، فإن اإلقليم ممثَّل أيضاً يف جلنة املالية ومراجعـة احلسـابات،   . التصويت يف جملس الصندوق العاملي
  .ني لس الصندوق العامليتوجلنة السياسات واالستراتيجيات التابع

وينضم الصـندوق العـاملي، وهـو مسـؤول عـن       التصـويت يف جملـس   ع حبقاملمثل املنتخب من اإلقليم كعضو يتمت
جتسيد موقف اإلقليم يف اجتماعات الس، ولدى التصـويت علـى مجيـع القـرارات الـيت يتخـذها الـس، وميثـل         

ويشـارك ممثلـو اإلقلـيم املنتخبـون يف جلنـة املاليـة ومراجعـة        . املتوسـط  الدول األعضاء يف إقليم شرقتصويته موقف 
االستراتيجيات التابعتني للمجلس، وجيسدون اهتمامـات وموقـف اإلقلـيم لـدى اختـاذ      احلسابات، وجلنة السياسات و

وينتخـب العضـو اإلقليمـي يف الـس، والعضـو املنـاوب، واملمثلـون يف جلـنيت املاليـة          . القرارات يف هاتني اللجنتني
اللجنـة اإلقليميـة لشـرق    ومراجعة احلسابات، والسياسات واالستراتيجيات، من قبـل الـدول األعضـاء لـدى انعقـاد      

باختيـار وتسـمية الـدول     يف ما يتعلَّـق وكان قد مت يف دورات سابقة للجنة اإلقليمية، اختاذ القرارات التالية، . املتوسط
  :األعضاء يف جملس الصندوق العاملي

املغرب لعضوية جملس الصـندوق  بتسمية اللجنة اإلقليمية، يف دورا احلادية واخلمسني،  قامت، 2004يف عام  •
ر استمرار وكان قد تقر). 4القرار (، لتحل بذلك حمل اليمن 2006إىل  2004العاملي، ملدة ثالث سنوات، من 
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لشـرق  للمنظمـة  كتـب اإلقليمـي   املفـق كـذلك علـى دعـم     وات. 2005باكستان يف عضوية الس حىت عام 

 .مراقبنيهلة، حلضور اجتماعات الس بصفة املؤاملتوسط، لثالثة بلدان أخرى من البلدان 

جيبويت لعضـوية جملـس الصـندوق    بتسمية اللجنة اإلقليمية يف دورا الثانية واخلمسني،  قامت، 2005يف عام  •
 اًعضـو وتسـمية األردن  ). 3القـرار  (، لتحـل حمـل باكسـتان    2008إىل  2006العاملي ملدة ثالث سنوات، مـن  

 .2008إىل  2006ملدة ثالث سنوات، من ، بدالً من املغرب، اًمناوب

اليمن لعضـوية جملـس الصـندوق    بتسمية اللجنة اإلقليمية، يف دورا اخلامسة واخلمسني  قامت، 2008يف عام  •
 .العراق لعضوية جلنة السياسات واالستراتيجيات وتسمية، 2011إىل  2009العاملي ملدة ثالث سنوات، من 

 :اجتماعات جملس الصندوق العاملي، على النحو التايلمتثيل اإلقليم يف وبذلك يتلخص 

  )2004نوفمرب /تشرين الثاين(جتماع التاسع للمجلس حىت اال) 2002يناير /كانون الثاين(مجلس من االجتماع األول لل
  باكستان: عضو الس
  اليمن: العضو املناوب

  باكستان: املنسق

  )2005سبتمرب /أيلول(االجتماع احلادي عشر للمجلس  حىت) 2005إبريل /نيسان(االجتماع العاشر للمجلس من 
  باكستان: عضو الس
  املغرب: العضو املناوب

  باكستان: صلَة الوصل

االجتمـاع السـابع عشـر للمجلـس      حـىت ) 2005ديسـمرب  /كـانون األول (االجتمـاع الثـاين عشـر للمجلـس     من 
  )2008إبريل /نيسان(

  جيبويت: عضو الس
  األردن: العضو املناوب

  جيبويت: صلَة الوصل

ن للمجلـس  حـىت االجتمـاع الثالـث والعشـري    ) 2008نوفمرب /تشرين الثاين(االجتماع الثامن عشر للمجلس من 
  )2011مايو /أيار(

  اليمن: عضو الس
  فلسطني: العضو املناوب

  اليمن: صلَة الوصل
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  التمثيل اإلقليمي يف جلان جملس الصندوق العاملي  .3

القـرارات الـيت    صـياغة السياسات واالستراتيجيات بدور مهم جداً يف جلنة املالية ومراجعة احلسابات، و م جلنةتقو
لسيتواحلاجة ماث. خذها ا  لة ملشاركة إقليمية قويـة يف هـاتـ ين اللجنتـ   يال لإلقلـيم يف رسـم   ن لضـمان التمثيـل الفع

  .سياسات الصندوق العاملي

  د لعضوية جملس الصندوق العاملي، وجلانهدني جليمياختيار ممثلني إق  .4

مدة العضـوية اإلقليميـة احلاليـة يف جملـس الصـندوق العـاملي، وكـذلك مـدة          2011مايو /لقد انتهت يف شهر أيار
     املاليـة  جلنـة  السياسـات واالسـتراتيجيات، و   ني يف جلنـة العضو املناوب، كما انتـهت أيضـاً عضـوية املمـثلني اإلقليمـي

  :؛ أيراجعة احلساباتوم
 اليمن كعضو يف الس •
 فلسطني كعضو مناوب يف الس •
 العراق كعضو يف جلنة املالية ومراجعة احلسابات •
 تونس كعضو يف جلنة السياسات واالستراتيجيات •

ي، عضو لس الصندوق العامل: اختيار أربعة ممثلني جدد، وذلك على النحو التايل ةاإلقليمي اللجنةطلوب من املو
وعضو يف جلنـة املاليـة ومراجعـة    وعضو يف جلنة السياسات واالستراتيجيات وعضو مناوب لس الصندوق العاملي، 

  .احلسابات

  .الختيار املمثلني اجلدد من اإلقليم لالنضمام لعضوية جملس الصندوق العاملي وجلانهمقْترحة املعايري التالية و
إلقليم، غري أنه بالنظر إىل وجود ما ال يزيد على أربعة عشـر  بلد من بلدان اميكن اختيار املمثلني اجلدد من أي  •

بلداً مؤهالً حالياً لطلب متويل الصندوق العاملي، فيأ: (ذ اختيار املمـثلني اجلـدد مـن البلـدان    حب (لنيـل لـة  املؤه 
 .ربة يف تلقّي هذا التمويلاخل ذات) ب(متويل الصندوق العاملي؛ و

 .يف الس أو يف جلانه ك، يحبذ أن يتم االختيار من بني البلدان املؤهلة اليت مل تمثَّل بعدباإلضافة إىل ذل •
   

  


