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 عضوية ترشيح إحدى الدول األعضاء ل
 جلس الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريام

 المقدِّمة
 2002تأسس عام الرئيسية، وقد تمويل ات المؤسسأحد الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا . يُ َعدُّ 1
، 2012 احلايل عامالحىت و والسل واملالريا. بفريوسه  والعدوى اإليدزض ملرَ االستجابة العاملية ض توسيع نطاق رَ بغَ 

على مدار اجلوالت من األوىل حىت  مليار دوالر أمريكي 00.2بقيمة  مقرتحا   1112الصندوق العاملي اعتمد 
 مليار 1.7بقيمة  مقرتح   100وافق الصندوق العاملي على ، ومن بني تلك املقرتحات. العاشرة لتقدمي الطلبات

، أفغانستان، مجهورية إيران اإلسالمية، األردن :، وهي حتديدا  شرق املتوسطإقليم لة يف ن املؤه  دوالر أمريكي للبلدا
صومال، العراق، فلسطني، ة، الاجلمهورية العربية السوريسودان، ال، جيبويت، 1جنوب السودان ،باكستان، تونس
منحة للرعاية  01م الصندوق العامليقد  ، اليت متت املوافقة عليها لإلقليمح بني املنَ ومن يمن. المصر، املغرب، 

منحة يف جمال مكافحة  22و  ،لسلمنحة يف جمال مكافحة ا 20، ووالعدوى بفريوسه اإليدزرض مباخلاصة 
 الصندوق العاملي.لدى  م الصحيةظُ النُ املكّون اخلاص بتقوية من  اثنان ويستفيد حاليا  بلدانملالريا. ا

نظام ) اتمن متويل قائم على املشروعوحتو ل ، اخلاص به لتمويلا الصندوق العاملي وموج  ، غري  2012يف عام .و 2
 ة.أكثر توافقا  مع اخلطط االسرتاتيجية الوطنيو  ( إىل وموج  أكثر تبسيطا  جوالت تقدمي الطلبات

حىت ميكن  ،التنبؤإمكانية و  ةرونهو زيادة عوامل السرعة واملتمويل جديد للنموج  . وكان القصد من االستعانة ب0
باالعتماد البلدان املؤهلة يف إخطار رئيسي التغيري ويتمثل التأثري أكرب على هذه األمراض الثالثة. إحداث لبلدان ل

وفقا خلططها سم باملرونة، مواعيد تتّ يف  يةالتمويل اتقدمي مقرتحاهت هاميكنحىت التمويل، املخصص هلا من 
 .دوالر أمريكي مليون 692ويبلغ إمجايل اعتمادات التمويل املخصصة لإلقليم الوطنية. وميزانياهتا االسرتاتيجية 

، مجهورية أفغانستانهي طلب التمويل م إىل النموج  اجلديد لللتقدُّ املتوسط،  من إقليم شرق ،ؤهلةاملبلدان . وال2
انتقايل متويل العراق ) صومال،، الةاجلمهورية العربية السوريسودان، ، الجيبويت، تونس، باكستان، إيران اإلسالمية

 اليمن.، املغرب، مصر، فقط(
  

                                                      
 .2010كان جنوب السودان عضوا  بإقليم شرق املتوسط حىت أيار/مايو    1
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 اإلقليمي في مجلس الصندوق العالمي. التمثيل 4
ن اجلهات املاحنة واحلكومات املستفيدة، واملنظمات غري عممثلني يتأل ف من لصندوق العاملي جملس دويل . ل5

شركاء التنمية ومُيث ل شركات واملؤسسات( واجملتمعات احمللية املتضررة. الاحلكومية، والقطاع اخلاص )مبا يف جلك 
يف جملس الصندوق ا  له حق التصويت شرق املتوسط مقعديشغل إقليم يف اجمللس. و أيضا  ن و ن الرئيسيو الدولي

 العاملي.

عن متثيل  مسؤوال  يكون و  ،تصويت يف جملس الصندوق العامليله حق العضو هو عضو اجمللس املنتخب . 2
ويكون هذا رات اجمللس. امجيع قر عند التصويت على  واإلدالء بصوتهيف اجتماعات اجمللس اإلقليم موقف 

ا  عن املوقف الرمسي إل  .قليم شرق املتوسطالصوت ُمعربر

 اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط.أثناء الدول األعضاء من قبل املناوب  العضواجمللس و . يُنتَخب عضو 7

يف  هاوترشيح الدول األعضاء جنة اإلقليمية القرارات التالية جات الصلة باختيارالدورات السابقة للّ . اختذت 6
 جملس الصندوق العاملي.

  جنة اإلقليمية املغرب لعضوية جملس الصندوق العاملي مسون للّ ، رشحت الدورة احلادية واخل2002يف عام
يف عضوية باكستان وتقرر استمرار (. 2قرار رقم الليمن )خلفا  ل، 2002 – 2002 ،سنواتثالث ملدة 

ل املكتب بَ مؤهلة أخرى من ق  ثالثة بلدان على دعم أيضا ووافقت اللجنة . 2005اجمللس حىت عام 
 .نيضور اجتماعات اجمللس بصفة مراقبحلنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط اإلقليمي مل

  جنة اإلقليمية جيبويت لعضوية جملس الصندوق العاملي للّ  الدورة الثانية واخلمسون ت، رشح2005يف عام و
 كعضو مناوب ت األردنورشح ،(0قرار رقم الباكستان )خلفا  ل، 2006-2002ملدة ثالث سنوات 

 .2006-2002غرب ملدة ثالث سنوات لمخلفا  ل

  جنة اإلقليمية اليمن لعضوية جملس الصندوق العاملي للّ  الدورة اخلامسة واخلمسونرشحت ، 2006يف عام و
 .2011-2009ملدة ثالث سنوات كعضو مناوب فلسطني   تورشح ،2011-2009ملدة ثالث سنوات 

  جنة اإلقليمية السودان لعضوية جملس الصندوق العاملي للّ  الدورة الثامنة واخلمسونرشحت ، 2011يف عام و
 – 2012ملدة ثالث سنوات كعضو مناوب املغرب  ورشحت  ،2012 – 2012ملدة ثالث سنوات 

2012. 

 كان تشكيل التمثيل اإلقليمي يف اجتماعات جملس الصندوق العاملي على النحو التايل.إجيازا ،  و . 9

لمجلس )تشرين الثاني/نوفمبر االجتماع التاسع ل –( 4114لمجلس )كانون الثاني/يناير االجتماع األول ل
4112)  

 باكستانعضو اجمللس: 
 اليمنالعضو املناوب: 

 مركز االتصال: باكستان
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 أيلول/سبتمبرلمجلس )الحادي عشر لجتماع اال -( 4112 نيسان/أبريلمجلس )االجتماع العاشر لل
4112 ) 

  تانباكسلس: اجملعضو 
 املغرب: العضول املناوب

 باكستان: مركز االتصال

 42مجلس السابع عشر للجتماع اال -( 4112 كانون األول/ديسيمرمجلس )الثاني عشر للجتماع اال
 (4112 نيسان/أبريل

 جيبويتلس: اجملعضو 
  األردن: العضو املناوب
 جيبويت: مركز االتصال

مجلس الخامس والعشرون للجتماع اال -( 4112تشرين الثاني/نوفمبر مجلس )الثامن عشر للجتماع اال
 ( 4166مارس آذار/)

 اليمنلس: اجملعضو 
 فلسطني: العضو املناوب

 اليمناالتصال: مركز 

مجلس الحادي والثالثون للجتماع اال -( 4164مايو أيار/مجلس )السادس والعشرون للجتماع اال
 ( 4162مارس آذار/)

 لس: السودان اجملعضو 
 : املغرب العضو املناوب

 االتصال: السودان مركز

 التمثيل اإلقليمي في لجان مجلس الصندوق العالمي. 3
سلطة كل جلنة فل. مةاحلوكَ  منظومة إصالحاتيف إطار  جاناعتمد اجمللس هيكال  جديدا  للّ ، 2011يف عام . 10
واللجان يف جماالت حمددة.  والرقابيةاالستشارية وأداء املهام بعملية صنع القرار لالضطالع اجمللس لة إليها من خموّ 

 هي: ثالثال

ه االسرتاتيجي للصندوق على التوجُّ  املراقبةتوفري  الغرض منها هوو  ثر،واأل اتواالستثمار  اتسرتاتيجيجلنة االأ( 
 الستثمارات يف الصحة. املثاليني لداء األالعاملي مع ضمان األثر و 

على اإلدارة املالية ملوارد الصندوق العاملي  الرقابةتوفري  ض منها هوالغرَ واألداء التشغيلي ، و التمويل ب( جلنة 
 وضمان األداء األمثل يف العمليات. 
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الداخلية واخلارجية  التقصيو  املراجعةعلى وظائف الرقابة توفري ض منها هو الغرَ واألخالقيات، و  املراجعة ( جلنة 
 وااللتزام باملعايري. ،للصندوق العاملي

إىل مشاركة إقليمية احلاجة  ، ومتسُّ اجمللسخذها يتّ القرارات اليت رسم معامل يف  دور هام جدا  باللجان  تضطلع. 11
ويتوىل جملس سياسات الصندوق العاملي. رسم يف  اال  فعّ اإلقليم متثيال  قوية يف هذه اللجان من أجل متثيل 

، يف حني يعتمد جلاناالنضمام إىل اطلبات الصندوق العاملي وفريق التنسيق )رئيس كل جلنة ونائبه( مراجعة 
 .الذين تستمر عضويتهم ملدة عامني اجمللس األعضاء

، كما ظل ممثال  جملس الصندوق العاملييف ثر األو  اتواالستثمار  اتيف جلنة االسرتاتيجيل حاليا  واإلقليم ممث  . 12
 واألداء التشغيلي. التمويل جلنة يف  2010حىت عام 

عضاء واألالدول األعضاء يف اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط. عن اإلقليم من قبل عضو اللجنة  ويُنتخب. 10
 قرارات اللجنة. ه يف قفاومو اإلقليم مصاحل يعربون عن اللجنة و أعمال يف يشاركون ن و بخَ املنتَ 

يف جلان ها ممثلي يحاختيار وترشبجنة اإلقليمية القرارات التالية املتعلقة الدورات السابقة للّ د اختذت وق. 12
 :الصندوق العاملي

 اتجلنة السياسلعضوية جنة اإلقليمية العراق الدورة اخلامسة واخلمسون للّ حت رشّ ، 2006يف عام • 
 .(األثرو  اتواالستثمار  اتاالسرتاتيجيتغري امسها إىل جلنة )اليت  اتواالسرتاتيجي

جلنة لعضوية جنة اإلقليمية مجهورية إيران اإلسالمية الدورة الثامنة واخلمسون للّ رشحت ، 2011يف عام • 
َحت (، و األثرو  اتواالستثمار  اتاالسرتاتيجيتغري امسها إىل جلنة )اليت  اتواالسرتاتيجي اتالسياس اجلمهورية ُرش 

سنتني ال لفرتةاألداء التشغيلي( اليت تغري امسها إىل جلنة التمويل و ) املرجعةو ضوية جلنة التمويل لعالعربية السورية 
2012-2010. 

 مجلس الصندوق العالميلجدد  يناختيار ممثلين إقليمي. 2

. 2012ديسمرب كانون األول/ناوب يف  املعضو الجلس الصندوق العاملي و مبمدة العضو اإلقليمي احلايل تنتهي . 15
وكان املوعد النهائي لتقدمي  ،2010يف عام  واألثر اتاالستثمار و  اتالسرتاتيجيبلجنة اعضوية المدة وقد انتهت 

ح . 2012يناير  هو كانون الثاين/الطلبات  جمللس  احلادي والثالثنيخالل االجتماع ومت اختياره السودان وقد ُرش 
يف عام  واألداء التشغيلي أيضا  التمويل لجنة بعضوية ال مدةكما انتهت . 2012مارس يف آجار/الصندوق العاملي 

حت و  ،2010  . اختيارها مل يتم، ولكن مجهورية إيران اإلسالميةُرش 

 يف ما يلي:جملس الصندوق العاملي وجلانه يف عضوية اإلقليمية احلالية ل الوتتمث  . 12

 لس باجمل ا  السودان عضو • 
 لسمناوبا  باجمل ا  املغرب عضو • 
 واألثر اتواالستثمار  اتلجنة االسرتاتيجيعضوا  بالسودان • 
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بدأ وتجملس الصندوق العاملي. وعضوا  مناوبا  يف  ا  عضو  ينرتشيح ممثلني اثنني جديدمدعوة لاللجنة اإلقليمية و . 17
. 2017ديسمرب كانون األول/يف  ، وتنتهي 2015 /ينايريف كانون الثاينالعضو املناوب لس و اجملعضو مدة عضوية 

 /مارسجارآوتنتهي يف  2012مارس آجار/يف األثر و  اتواالستثمار  اتاالسرتاتيجيجلنة عضوية وقد بدأت مدة 
2012. 

 ه:جملس الصندوق العاملي وجلاناإلقليم لعضوية الختيار ممثلني جدد من مقرتحة املعايري التالية و . 16

ؤهلة للحصول هي املفقط  بلدا   12ولكن نظرا  ألن  اإلقليم، ميكن اختيار ممثلني جدد من أي بلد من بلدان• 
متويل لحصول على ؤهلة لاملأ( )دد من بني البلدان: اجلمثلني املاختيار فُيحبذ ، على متويل الصندوق العاملي حاليا  

 هذا التمويل. اليت سبق هلا تلقي ب( )الصندوق العاملي. و

 بعد يف اجمللس واللجان. مُتث ل ختيار من بني البلدان املؤهلة اليت مل االمن املستحسن أن يتم فإضافة إىل جلك، و • 

لتمثيل الدائرة االنتخابية اإلقليمية املهارات واخلربات الالزمة  ، ينبغي أن ميتلك األعضاءضوية اللجنةوبالنسبة لع• 
 .جات الصلة باللجنةلقضايا مستفيضة بالديهم معرفة وأن تكون  ها،والتحدث بامس

 اإلقليمية في مجلس الصندوق العالمياالنتخابية وفد عن الدائرة  تعيين. 2
طُل َب صندوق العاملي، احلوكمة اخلاصة بالاإلقليمية يف عمليات ائرة االنتخابية تسهيل مشاركة الد . حىت يتسّن  19

م ويقدر  ةورَ املش حيثما أمكن، يف اجتماعات اجمللس ويسديلكي يشارك،  وفد  تعيني الدول األعضاء من 
يكون أن ذ وحيبّ موقف إقليمي قبل اجتماعات اجمللس. يف إطار صياغة املناوب  العضواجمللس و  لعضوتوصيات ال

متويل الصندوق العاملي. سبق هلا تلقي متويل الصندوق العاملي، و للحصول على من البلدان املؤهلة أعضاء الوفد 
 .أعضاء الوفدأحد مدعوة لتعيني كل دولة عضو و 


