اللجنة اإلقليمية لشـرق المتوسط
الدورة الحادية والستون
البند ( 7ب) من جدول األعمال

EM/RC61/11 Rev.1

ش

م/ل إ  66/16تنقيح 6
أيلول/سبتمبر 4162

ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية
مجلس الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا
المقدِّمة
 .1يُ َع ُّد الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا أحد مؤسسات التمويل الرئيسية ،وقد تأسس عام
بغََرض توسيع نطاق االستجابة العاملية َملرض اإليدز والعدوى بفريوسه والسل واملالريا .وحىت العام احلايل ،2012
اعتمد الصندوق العاملي  1112مقرتحا بقيمة  00.2مليار دوالر أمريكي على مدار اجلوالت من األوىل حىت
العاشرة لتقدمي الطلبات .ومن بني تلك املقرتحات ،وافق الصندوق العاملي على  100مقرتح بقيمة  1.7مليار
دوالر أمريكي للبلدان املؤهلة يف إقليم شرق املتوسط ،وهي حتديدا :األردن ،أفغانستان ،مجهورية إيران اإلسالمية،
باكستان ،تونس ،جنوب السودان ،1جيبويت ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،الصومال ،العراق ،فلسطني،
مصر ،املغرب ،اليمن .ومن بني املنَح اليت متت املوافقة عليها لإلقليم ،قدم الصندوق العاملي 01منحة للرعاية
اخلاصة مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه ،و 20منحة يف جمال مكافحة السل ،و  22منحة يف جمال مكافحة
املكون اخلاص بتقوية النُظُم الصحية لدى الصندوق العاملي.
املالريا .ويستفيد حاليا بلدان اثنان من ّ
2002

.2ويف عام  ،2012غري الصندوق العاملي وموج التمويل اخلاص به ،وحتول من متويل قائم على املشروعات (نظام
جوالت تقدمي الطلبات) إىل وموج أكثر تبسيطا وأكثر توافقا مع اخلطط االسرتاتيجية الوطنية.
 .0وكان القصد من االستعانة بنموج جديد للتمويل هو زيادة عوامل السرعة واملرونة وإمكانية التنبؤ ،حىت ميكن
للبلدان إحداث تأثري أكرب على هذه األمراض الثالثة .ويتمثل التغيري الرئيسي يف إخطار البلدان املؤهلة باالعتماد
املخصص هلا من التمويل ،حىت ميكنها تقدمي مقرتحاهتا التمويلية يف مواعيد تتّسم باملرونة ،وفقا خلططها
االسرتاتيجية وميزانياهتا الوطنية .ويبلغ إمجايل اعتمادات التمويل املخصصة لإلقليم  692مليون دوالر أمريكي.
 .2والبلدان املؤهلة ،من إقليم شرق املتوسطُّ ،
للتقدم إىل النموج اجلديد لطلب التمويل هي أفغانستان ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،باكستان ،تونس ،جيبويت ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،الصومال ،العراق (متويل انتقايل
فقط) ،مصر ،املغرب ،اليمن.

 1كان جنوب السودان عضوا بإقليم شرق املتوسط حىت أيار/مايو .2010
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 .4التمثيل اإلقليمي في مجلس الصندوق العالمي
 .5للصندوق العاملي جملس دويل يتألف من ممثلني عن اجلهات املاحنة واحلكومات املستفيدة ،واملنظمات غري
احلكومية ،والقطاع اخلاص (مبا يف جلك الشركات واملؤسسات) واجملتمعات احمللية املتضررة .وُميثل شركاء التنمية
الدوليون الرئيسيون أيضا يف اجمللس .ويشغل إقليم شرق املتوسط مقعدا له حق التصويت يف جملس الصندوق
العاملي.
 .2عضو اجمللس املنتخب هو عضو له حق التصويت يف جملس الصندوق العاملي ،ويكون مسؤوال عن متثيل
موقف اإلقليم يف اجتماعات اجمللس واإلدالء بصوته عند التصويت على مجيع قرارات اجمللس .ويكون هذا
عربا عن املوقف الرمسي إلقليم شرق املتوسط.
الصوت ُم ر
نتخب عضو اجمللس والعضو املناوب من قبل الدول األعضاء أثناء اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط.
 .7يُ َ
 .6اختذت الدورات السابقة للّجنة اإلقليمية القرارات التالية جات الصلة باختيار الدول األعضاء وترشيحها يف
جملس الصندوق العاملي.


يف عام  ،2002رشحت الدورة احلادية واخلمسون للّجنة اإلقليمية املغرب لعضوية جملس الصندوق العاملي
ملدة ثالث سنوات ،2002 – 2002 ،خلفا لليمن (القرار رقم  .)2وتقرر استمرار باكستان يف عضوية
اجمللس حىت عام  .2005ووافقت اللجنة أيضا على دعم ثالثة بلدان مؤهلة أخرى من قبَل املكتب
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط حلضور اجتماعات اجمللس بصفة مراقبني.



ويف عام  ،2005رشحت الدورة الثانية واخلمسون للّجنة اإلقليمية جيبويت لعضوية جملس الصندوق العاملي
ملدة ثالث سنوات  ،2006-2002خلفا لباكستان (القرار رقم  ،)0ورشحت األردن كعضو مناوب
خلفا للمغرب ملدة ثالث سنوات .2006-2002



ويف عام  ،2006رشحت الدورة اخلامسة واخلمسون للّجنة اإلقليمية اليمن لعضوية جملس الصندوق العاملي
ملدة ثالث سنوات  ،2011-2009ورشحت فلسطني كعضو مناوب ملدة ثالث سنوات .2011-2009



ويف عام  ،2011رشحت الدورة الثامنة واخلمسون للّجنة اإلقليمية السودان لعضوية جملس الصندوق العاملي
ملدة ثالث سنوات  ،2012 – 2012ورشحت املغرب كعضو مناوب ملدة ثالث سنوات – 2012
.2012

 .9وإجيازا ،كان تشكيل التمثيل اإلقليمي يف اجتماعات جملس الصندوق العاملي على النحو التايل.
االجتماع األول للمجلس (كانون الثاني/يناير  – )4114االجتماع التاسع للمجلس (تشرين الثاني/نوفمبر
)4112
عضو اجمللس :باكستان
العضو املناوب :اليمن
مركز االتصال :باكستان
2

ش م/ل إ  66/16تنقيح

6

االجتماع العاشر للمجلس (نيسان/أبريل  - )4112االجتماع الحادي عشر للمجلس (أيلول/سبتمبر
)4112
عضو اجمللس :باكستان
العضول املناوب :املغرب
مركز االتصال :باكستان
االجتماع الثاني عشر للمجلس (كانون األول/ديسيمر  - )4112االجتماع السابع عشر للمجلس
نيسان/أبريل )4112

42

عضو اجمللس :جيبويت
العضو املناوب :األردن
مركز االتصال :جيبويت
االجتماع الثامن عشر للمجلس (تشرين الثاني/نوفمبر  - )4112االجتماع الخامس والعشرون للمجلس
(آذار/مارس )4166
عضو اجمللس :اليمن
العضو املناوب :فلسطني
مركز االتصال :اليمن
االجتماع السادس والعشرون للمجلس (أيار/مايو  - )4164االجتماع الحادي والثالثون للمجلس
(آذار/مارس )4162
عضو اجمللس :السودان
العضو املناوب :املغرب
مركز االتصال :السودان

 .3التمثيل اإلقليمي في لجان مجلس الصندوق العالمي
 .10يف عام  ،2011اعتمد اجمللس هيكال جديدا للّجان يف إطار إصالحات منظومة احلوَكمة .فلكل جلنة سلطة
خمولة إليها من اجمللس لالضطالع بعملية صنع القرار وأداء املهام االستشارية والرقابية يف جماالت حمددة .واللجان
ّ
الثالث هي:
التوجه االسرتاتيجي للصندوق
أ) جلنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر ،والغرض منها هو توفري املراقبة على ُّ
العاملي مع ضمان األثر واألداء املثاليني لالستثمارات يف الصحة.
الغرض منها هو توفري الرقابة على اإلدارة املالية ملوارد الصندوق العاملي
ب) جلنة التمويل واألداء التشغيلي  ،و َ
وضمان األداء األمثل يف العمليات.
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الغرض منها هو توفري الرقابة على وظائف املراجعة والتقصي الداخلية واخلارجية
) جلنة املراجعة واألخالقيات ،و َ
للصندوق العاملي ،وااللتزام باملعايري.
متس احلاجة إىل مشاركة إقليمية
 .11تضطلع اللجان بدور هام جدا يف رسم معامل القرارات اليت يتّخذها اجمللس ،و ُّ
فعاال يف رسم سياسات الصندوق العاملي .ويتوىل جملس
قوية يف هذه اللجان من أجل متثيل اإلقليم متثيال ّ
الصندوق العاملي وفريق التنسيق (رئيس كل جلنة ونائبه) مراجعة طلبات االنضمام إىل اجلان ،يف حني يعتمد
اجمللس األعضاء الذين تستمر عضويتهم ملدة عامني.
 .12واإلقليم ممثل حاليا يف جلنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر يف جملس الصندوق العاملي ،كما ظل ممثال
حىت عام  2010يف جلنة التمويل واألداء التشغيلي.
 .10ويُنتخب عضو اللجنة عن اإلقليم من قبل الدول األعضاء يف اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط .واألعضاء
املنتَ َخبون يشاركون يف أعمال اللجنة ويعربون عن مصاحل اإلقليم ومواقفه يف قرارات اللجنة.
 .12وقد اختذت الدورات السابقة للّجنة اإلقليمية القرارات التالية املتعلقة باختيار وترشيح ممثليها يف جلان
الصندوق العاملي:
• يف عام  ،2006ر ّشحت الدورة اخلامسة واخلمسون للّجنة اإلقليمية العراق لعضوية جلنة السياسات
واالسرتاتيجيات (اليت تغري امسها إىل جلنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر).
• يف عام  ،2011رشحت الدورة الثامنة واخلمسون للّجنة اإلقليمية مجهورية إيران اإلسالمية لعضوية جلنة
السياسات واالسرتاتيجيات (اليت تغري امسها إىل جلنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر) ،وُرش َحت اجلمهورية
العربية السورية لعضوية جلنة التمويل واملرجعة (اليت تغري امسها إىل جلنة التمويل واألداء التشغيلي) لفرتة السنتني
.2010-2012

 .2اختيار ممثلين إقليميين جدد لمجلس الصندوق العالمي
 .15تنتهي مدة العضو اإلقليمي احلايل مبجلس الصندوق العاملي والعضو املناوب يف كانون األول/ديسمرب .2012
وقد انتهت مدة العضوية بلجنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر يف عام  ،2010وكان املوعد النهائي لتقدمي
الطلبات هو كانون الثاين /يناير  .2012وقد ُرشح السودان ومت اختياره خالل االجتماع احلادي والثالثني جمللس
الصندوق العاملي يف آجار/مارس  .2012كما انتهت مدة العضوية بلجنة التمويل واألداء التشغيلي أيضا يف عام
 ،2010وُرشحت مجهورية إيران اإلسالمية ،ولكن مل يتم اختيارها.
 .12وتتمثل العضوية اإلقليمية احلالية يف جملس الصندوق العاملي وجلانه يف ما يلي:
• السودان عضوا باجمللس
• املغرب عضوا مناوبا باجمللس
• السودان عضوا بلجنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر
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 .17واللجنة اإلقليمية مدعوة لرتشيح ممثلني اثنني جديدين عضوا وعضوا مناوبا يف جملس الصندوق العاملي .وتبدأ
مدة عضوية عضو اجمللس والعضو املناوب يف كانون الثاين/يناير  ،2015وتنتهي يف كانون األول/ديسمرب .2017
وقد بدأت مدة عضوية جلنة االسرتاتيجيات واالستثمارات واألثر يف آجار/مارس  2012وتنتهي يف آجار/مارس
.2012
 .16واملعايري التالية مقرتحة الختيار ممثلني جدد من اإلقليم لعضوية جملس الصندوق العاملي وجلانه:
• ميكن اختيار ممثلني جدد من أي بلد من بلدان اإلقليم ،ولكن نظرا ألن  12بلدا فقط هي املؤهلة للحصول
على متويل الصندوق العاملي حاليا ،فيُحبذ اختيار املمثلني اجلدد من بني البلدان( :أ) املؤهلة للحصول على متويل
الصندوق العاملي .و(ب) اليت سبق هلا تلقي هذا التمويل.
• وإضافة إىل جلك ،فمن املستحسن أن يتم االختيار من بني البلدان املؤهلة اليت مل ُمتثل بعد يف اجمللس واللجان.
• وبالنسبة لعضوية اللجنة ،ينبغي أن ميتلك األعضاء املهارات واخلربات الالزمة لتمثيل الدائرة االنتخابية اإلقليمية
والتحدث بامسها ،وأن تكون لديهم معرفة مستفيضة بالقضايا جات الصلة باللجنة.

 .2تعيين وفد عن الدائرة االنتخابية اإلقليمية في مجلس الصندوق العالمي
ب
 .19حىت يتسّن تسهيل مشاركة الدائرة االنتخابية اإلقليمية يف عمليات احلوكمة اخلاصة بالصندوق العاملي ،طُل َ
ورة ويق ردم
من الدول األعضاء تعيني وفد لكي يشارك ،حيثما أمكن ،يف اجتماعات اجمللس ويسدي املش َ
التوصيات لعضو اجمللس والعضو املناوب يف إطار صياغة موقف إقليمي قبل اجتماعات اجمللس .وحيبّذ أن يكون
أعضاء الوفد من البلدان املؤهلة للحصول على متويل الصندوق العاملي ،وسبق هلا تلقي متويل الصندوق العاملي.
وكل دولة عضو مدعوة لتعيني أحد أعضاء الوفد.
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