اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
تعٌٌن مقرر االجتماع

قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  1بالقرار:

تم تعٌٌن السٌد سٌمون بالند ،من دائرة المملكة المتحدة وأسترالٌا ،مقررً ا الجتماع المجلس الثانً والعشرٌن.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 1من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
إقرار جدول األعمال
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  2بالقرار:

الموافقة على جدول أعمال االجتماع الثانً والعشرٌن للمجلس (الصندوق العالمً/االجتماع الثانً
والعشرون/النسخة المنقحة  )1وتعدٌالته.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 2من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
الموافقة على تقرٌر اجتماع المجلس الحادي والعشرٌن
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  3بالقرار:

تمت الموافقة على تقرٌر االجتماع الحادي والعشرٌن (الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند 2
بالقرار).
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 3من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010

تنفٌذ بنٌة المنح الجدٌدة ألنشطة تقوٌة األنظمة الصحٌة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  4بالقرار:

إلدخال تغٌٌر فنً على سٌاسة تطبٌق المنح وإدارتها بما ٌتٌح التوفٌق بٌن تموٌل إجراءات تقوٌة الصندوق العالمً
لألنظمة الصحٌة الشاملة والبنٌة الجدٌدة للصندوق والذي وافق علٌه المجلس فً اجتماعه العشرٌن (قرار الصندوق
العالمً/االجتماع العشرون/البند  31بالقرار) ،قرر المجلس ما ٌلً:
ٌ -1مكن لطلبات التموٌل الفردٌة المقدمة للصندوق العالمً أن تتناول واح ًدا من المكونات الثالثة التالٌة :داء فقدان
المناعة المكتسب/اإلٌدز أو السل أو المالرٌا ،وكذلك طلبات الدعم المتعلقة بتقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة (التً تركز
على األسالٌب واإلجراءات الشاملة للنظام كله التً تفٌد بدرجة كبٌرة أكثر من مكون من مكونات االٌدز والسل
والمالرٌا) ("مكون تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة").
ٌ -2إكد المجلس على تشجٌع مقدمً الطلبات على استكمال ،بقدر المستطاع ،طلبات تموٌل إجراءات تقوٌة األنظمة
الصحٌة فً إطار مكون (مكونات) المرض المعنً .تقوم هٌئة المراجعة الفنٌة بتقٌٌم هذه اإلجراءات كجزء من
مراجعتها لمكون هذا المرضٌ .وضح المجلس أن مكون تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة خاص بتلك األنشطة التً ٌتم
تناولها أصالً على نحو أكثر مالئمة بطرٌقة وافٌة أو شاملة للمرض .عند طلب التموٌل لمثل هذه اإلجراءات الخاصة
بتقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملةٌ ،تعٌن على مقدمً الطلبات توضٌح كٌفٌة تعاطً هذه اإلجراءات مع قٌود األنظمة
الصحٌة المحددة لتحقٌق نتائج أفضل فً تخفٌف وطؤة داء فقدان المناعة المكتسب/اإلٌدز والسل والمالرٌا.
ٌ -3طلب المجلس من األمانة إجراء القٌاس والمراقبة وإعداد التقارٌر – كجزء من مإشرات األداء الرئٌسٌة المرتبطة
بتموٌل أنشطة تقوٌة األنظمة الصحٌة – للجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة بشؤن التموٌل المقدم لطلبات تقوٌة األنظمة
الصحٌة الشاملة.
ٌ -4طلب المجلس من لجنة االستثمار والتنفٌذ ولجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة ،و مجموعة العمل الخاصة باألهلٌة و
المشاركة فً التكالٌف و ترتٌب األولوٌات ،بوضع معاٌٌر خاصة لتطبٌقات تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة كجزء من
مخطط األهلٌة وترتٌب األولوٌات لٌقوم المجلس باعتماده فً الوقت المناسب النطالق الدعوة لتقدٌم طلبات التموٌل فً
الجولة الحادٌة عشرة.
 -5بالنسبة لسٌاسات المجلس وقراراته التً تنطبق على الطلبات والمنح الخاصة بجمٌع األمراض الثالثةٌ ،جب أن
تنطبق على كذلك على الطلبات والمنح الخاصة بمكون تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملةٌ .جب أن ٌنطبق قرار المجلس
"مراجعة البنٌة – األحكام االنتقالٌة" (قرار الصندوق العالمً/االجتماع العشرون/البند  31بالقرار) على الطلبات و
ا لمنح الخاصة بمكون تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة الخاضع للتعدٌالت الموضحة فً الملحق  2من تقرٌر لجنة السٌاسة
و االستراتٌجٌة المقدم للمجلس فً اجتماعه الثانً والعشرٌن (قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند 4
بالقرار).
 -6تعد جوانب قرار المجلس ،المتعلقة بالنهج االستراتٌجً الخاص بتقوٌة األنظمة الصحٌة (الصندوق
العالمً/االجتماع السادس عشر/البند  10بالقرار) المتعلقة بتموٌل طلبات "إجراءات تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة"
(وبخاصة فً الفقرتٌن  3و  )4و/أو ال تتفق مع هذا القرار ،جوانب باطلة.
 -7ال ٌغٌر هذا القرار م ن النطاق الحالً لدعم الصندوق العالمً ألنشطة تقوٌة األنظمة الصحٌة الشاملة أو إعداد نافذة
تموٌل جدٌدة لهذه األنشطة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

صفحة 4من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 5من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة:
نموذج تجرٌبً لطلبات التموٌل على أساس استراتٌجٌات الصحة الوطنٌة التً ٌتم تقٌٌمها
بصورة مشتركة)
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  5بالقرار:

إن المجلس:
ٌ -1شٌر إلى أنه باإلضافة إلى قرار المجلس المتعلق ببرنامج تموٌل األنظمة الصحٌة (قرار الصندوق
العالمً/االجتماع الحادي والعشرون/البند  5بالقرار) ،وافقت لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة من حٌث المبدأ على
تصمٌم نموذج ألربع إلى خمس دول للمسار  2الخٌار "( 2النموذج")؛
ٌ -2وضح أن النموذج ٌجب إجراإه وف ًقا لقرار المجلس الخاص بـ "تنفٌذ بنٌة المنح الجدٌدة ألنشطة تقوٌة
األنظمة الصحٌة" الصادر فً اجتماعه الثانً والعشرٌن (قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند
 4بالقرار)؛ و
ٌ -3فوض األمانة العامة إلدخال استثناءات على السٌاسات واإلجراءات الحالٌة إلى الحد الالزم وفً إطار
المعاٌٌر المحدد فً صفحة "برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة – نموذج طلبات التموٌل على أساس استراتٌجٌات
الصحة الوطنٌة التً ٌتم تقٌٌمها بصورة مشتركة" (قرار الصندوق العالمً/االجتماع الرابع عشر للجنة السٌاسة
واالستراتٌجٌة/البند  4بالقرار) كما هو مقدم الجتماع لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة الرابع عشر لتنفٌذ النموذج.
ٌشٌر المجلس إلى أن أي استثناءات للسٌاسات واإلجراءات الحالٌة فٌما ٌتصل بالنموذج ٌجب أن تتوافق مع وثٌقة
إطار عمل الصندوق العالمً ،بما فً ذلك المبدأ الذي مفاده أن الصندوق العالمً ٌدعم األنشطة التً تعٌن األنظمة
الصحٌة فً التغلب على القٌود التً تعوق تحقٌق نتائج أفضل فً التخفٌف من وطؤة داء فقدان المناعة
المكتسب/اإلٌدز والسل والمالرٌا.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 6من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
عملٌة ترشٌح رئٌس المجلس ونائبه وانتخابهما
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  6بالقرار:

ٌوافق المجلس على إدخال التعدٌالت التالٌة على عملٌة ترشٌح رئٌس المجلس ونائبه وانتخابهما:
ٌ .1جب على رئٌس المجلس الحالً ونائبه بدء عملٌة الترشٌح قبل ثالثة أشهر من اجتماع المجلس المقرر
إجراء االنتخاب فٌه.
ٌ .2جوز ألي شخص مرشح من قبل إحدى دوائر التصوٌت ،وفق الخصائص المنصوص علٌها بشؤن مرجعٌة
رئٌس المجلس ونائبه ،الترشح للمنصب.
ٌ .3جب أن ٌصبح رئٌس المجلس ونائبه ،بعد انتخابهما و خالل فترة تولٌهما لمنصبٌهم ،أعضاء مستقلٌن عن
أي دائرة بالمجلسً  ،وال ٌحق لهما التصوٌت.
تتضح هذه التع دٌالت فً مقتطفات اللوائح المنقحة وإجراءات العمل المتبعة لدى المجلس واألسس المرجعٌة
لرئٌس المجلس ونائبه المضمنة فً الملحق  4من المراجعة األولى لتقرٌر لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة المقدم إلى
المجلس فً اجتماعه الثانً والعشرٌن (قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  4بالقرار).
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 7من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
المجموعة المرجعٌة للتقٌٌم الفنً – األمور ذات الصلة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  7بالقرار:

ٌ -1قر المجلس بعمل اللجنة الفرعٌة التابعة للجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة المتعلق بمتابعة التقٌٌم الخمسً
ومستقبل المجموعة المرجعٌة للتقٌٌم الفنً ،اعتبارً ا من ماٌو  .2009كما ٌتوجه المجلس بالشكر للمجموعة على
مساهمتها فً هذا الصدد.
 -2لضمان تقدم المجموعة المرجعٌة للتقٌٌم الفنً فٌما ٌتعلق بكفاٌة الموارد والخبرات واالستقاللٌة والمصداقٌة
فً تقدٌم االستشارة للمجلس ولجانه حول مراقبة األمور وتقٌٌمهاٌ ،وافق المجلس على الشروط المرجعٌة المنقحة
وكذلك العضوٌة واإلجراءات الخاصة بالمجموعة المرجعٌة للتقٌٌم الفنً (كما هو موضح فً الملحق  5من تقرٌر
لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة المقدم إلى المجلس فً اجتماعه الثانً والعشرٌن (قرار الصندوق العالمً/االجتماع
الثانً والعشرون/البند  4بالقرار)).
ٌ -3شٌر المجلس إلى أن الدكتورة /روث لٌفٌن قد استقالت من المجموعة المرجعٌة للتقٌٌم الفنً فً أبرٌل
 . 2010كما ٌشٌر المجلس إلى أن فترات عضوٌة الدكتورة /لوال داري والدكتورة /أستوكو أوٌاما بشؤن المجموعة
المرجعٌة للتقٌٌم الفنً حان موعد انتهائها ،لذا قرر المجلس تمدٌد فترات عضوٌتهما حتى نهاٌة شهر فبراٌر
.2011
ٌ -4طلب المجلس من األمانة ولجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة إطالق عملٌة الترشٌحات لألعضاء الجدد بهدف
استكمال المجموعة المرجعٌة للتقٌٌم الفنً المقرر اعتمادها من المجلس بنهاٌة شهر فبراٌر .2011
ٌ -5طلب المجلس من المجموعة المرجعٌة اشتمال تقرٌرها السنوي لعام  2011المقدم إلى المجلس على تقٌٌم
الستقاللٌتها واستقاللٌة فرٌق دعم المجموعة فً ضوء الترتٌبات الحالٌة ،عالوة على تقدٌم توصٌات التغٌٌر ،متى
كان ذلك مالئمًا.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 8من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010

مراجعة سٌاسة األهلٌة والمشاركة فً التكالٌف
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  8بالقرار:

ٌشٌر المجلس إلى قراره الصادر فً االجتماع السادس عشر لمراجعة معاٌٌر أهلٌة مستوى الدخل والمشاركة فً
التكالٌف فٌما ٌتعلق بالتموٌل (الصندوق العالمً/االجتماع السادس عشر/البند  18بالقرار).
ٌقر المجلس بالتقدم الذي حققته مجموعة عمل لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة ولجنة االستثمار والتنفٌذ المشترك
(مجموعة العمل المشتركة للجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة ولجنة االستثمار والتنفٌذ) فً مراجعة هذه المعاٌٌر
وقواعد ترتٌب األولوٌة المقرر تطبٌقها فً حال عدم وجود موارد كافٌة لتموٌل كل الطلبات التً تمت الموافقة
على تموٌلها (قواعد ترتٌب األولوٌة).
ٌدرك المجلس مدى صعوبة المراجعة وٌقر بضرورة إجراء المزٌد من التحلٌالت من قبل مجموعة العمل
ً
تحدٌدا لمناقشتها فً االجتماع
المشتركة للجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة ولجنة االستثمار والتنفٌذ لتقدٌم خٌارات أكثر
المشترك المقرر عقده فً شهر مارس عام .2011
ٌطلب المجلس من لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة ولجنة االستثمار والتنفٌذ تقدٌم توصٌات للمجلس فً اجتماعه
الثالث والعشرٌن فٌما ٌتعلق بنتائج مراجعة معاٌٌر أهلٌة مستوى الدخل والمشاركة فً التكالٌف وقواعد ترتٌب
األولوٌة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 9من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
تعدٌل فً سٌاسة ضمان الجودة الخاصة بالمنتجات الصٌدالنٌة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  9بالقرار:

ٌوافق المجلس على تعدٌل سٌاسة ضمان الجودة الخاصة بالمنتجات الصٌدالنٌة وإعادة صٌاغتها كما هو موضح
فً الملحق  1من تقرٌر اللجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع المقدم إلى المجلس (قرار الصندوق
العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  11بالقرار ،المراجعة األولى) (سٌاسة ضمان الجودة).
ٌطلب المجلس من األمانة التوضٌح كتابة إلى المستفٌدٌن من المنح مالبسات إلغاء االستثناءات المإقتة والتغٌرات
الطارئة على معاٌٌر األهلٌة الخاصة بمراجعة المنتجات الصٌدالنٌة الجاهزة من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة كما هو
محدد فً سٌاسة ضمان الجودة.
ٌطلب المجلس من منظمة الصحة العالمٌة مراعاة تقٌٌم المنتجات فً إطار برنامج التؤهٌل المسبق التابع لها فً
ظروف قد ال ٌكون فٌها للمنتوج المعنً سوى صلة جغرافٌة محدودة.
ٌإكد المجلس ،بناء على طلب ه فً اجتماعه الحادي والعشرٌن (الصندوق العالمً/االجتماع الحادي والعشرون/البند
السادس عشر من القرار) ،على أن اللجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع قد قامت بمراجعة الطرٌقة المحدثة
لهٌئة المراجعة الفنٌة للتعامل مع الحاالت االستثنائٌة وتعتبرها مقبولة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 10من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
سٌاسة ضمان الجودة الخاصة بالمنتجات التشخٌصٌة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  10بالقرار:

ٌوافق المجلس على سٌاسة ضمان الجودة الخاصة بالمنتجات التشخٌصٌة ("سٌاسة ضمان الجودة ألدوات
التشخٌص") كما هو موضح فً الملحق  2من تقرٌر اللجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع المقدم إلى المجلس
(قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  11بالقرار ،المراجعة األولى).
وٌطلب المجلس من األمانة التعاون مع منظمة الصحة العالمٌة إلبرام اتفاق تتولى المنظمة بموجبه إدارة التقٌٌم
الفنً للمنتجات التشخٌصٌة ،بما فً ذلك ،حسب الضرورة ،تشكٌل هٌئة المراجعة الفنٌة الخاصة بالوسائل
التشخٌصٌة ،كما هو موضح فً سٌاسة ضمان الجودة للوسائل التشخٌصٌة.
عالوة على ذلكٌ ،طلب المجلس من األمانة التعاون مع منظمة الصحة العالمٌة الستحداث التدابٌر التً تضمن
حصول المتلقٌن الرئٌسٌٌن على االختبارات التشخٌصٌة السرٌعة ،و التً تعمل بطرٌقة ناجحة ،لمرض المالرٌا،
وتقدٌم اللجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع التقارٌر ذات الصلة خالل اجتماع المجلس الرابع والعشرٌن.

تقدر النتائج المترتبة على المٌزانٌة جراء هذا البند من القرار الخاص بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام  2011بحوالً
 675.000دوالر أمرٌكً لدعم تقدٌم الخدمات الفنٌة فٌما ٌتعلق بإطار عمل االختبارات ،علمًا بؤن مٌزانٌة نفقات
التشغٌل المقترحة لعام  2011ال تتضمن هذه القٌمة.

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 11من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
تسرٌع التحول إلى استخدام التركٌبات ثابتة الجرعات للعالجات القائمة على
األرتٌمٌسٌنٌن ()ACTs
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند الحادي عشر من القرار:

ٌشٌر المجلس إلى توجٌه منظمة الصحة العالمٌة 1الذي ٌإكد على أن التركٌبات الثابتة الجرعات ()FDCs
للعالجات القائمة على األرتٌمٌسٌنٌن ( )ACTsتحظى بؤفضلٌة كبٌرة مقارنة بتركٌبات األرتٌمٌسٌنٌن
(.)Coblistered formulations
ٌطلب المجلس من اللجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع تقدٌم توصٌات للمجلس ،فً اجتماعه الثالث
والعشرٌن ،فٌما ٌتعلق باالنتقال المناسب للمتلقٌن لتموٌل الصندوق العالمً إلى استخدام التركٌبات الثابتة
الجرعات( )FDCsللعالجات القائمة على األرتٌمٌسنٌن (.)ACTs
كما ٌطلب المجلس من اللجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع تحلٌل تدابٌر إضافٌة لتعجٌل االنتقال إلى
التركٌبات الثابتة الجرعات ( )FDCsالخاصة بعالج داء فقدان المناعة المكتسب/اإلٌدز والسل ،كما ٌطلب منها
تقدٌم توصٌاتها إلى المجلس فً اجتماعه الرابع والعشرٌن.
ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

1دلٌل منظمة الصحة العالمٌة لعالج المالرٌا ،اإلصدار الثانً ()2010
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf

صفحة 12من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
رئاسة اللجنة:
رئٌس اللجنة المؤقتة لدٌنامٌكٌات السوق والسلع )(MDC

قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  12بالقرار:

ٌوافق المجلس على تعٌٌن أولٌفر سابوت من دائرة المإسسات الخاصة كرئٌس للجنة المإقتة لدٌنامٌكٌات السوق
والسلع لفترة تمتد من تارٌخ صدور هذا القرار وحتى فض االجتماع األول للمجلس فً عام  2011لٌحل محل
الرئٌس المنتهٌة صالحٌته ،السٌد داي إلٌس.
ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 13من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
منشأة األدوٌة ذات التكلفة المعقولة – المالرٌا :مرحلة التمدٌد األولى
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  13بالقرار:
ٌشٌر المجلس إلى قراره السابق فٌما ٌتعلق بتقٌٌم المرحلة األولى من منشؤة األدوٌة ذات التكلفة المعقولة –
المالرٌا (قرار الصندوق العالمً/االجتماع العشرون/البند الرابع والعشرون من القرار) ،وٌوضح أنه ٌجري حالًٌا
تموٌل المرحلة األولى من المنشؤة ببرنامج تموٌل ٌمتد حتى  24شهرً ا.
وٌقر المجلس بتؤخر بدء تنفٌذ المرحلة األولى من منشؤة األدوٌة ذات التكلفة المعقولة  -المالرٌا والحاجة لضمان
وجود تقٌٌم ٌمكن من خالله اتخاذ قرار بشؤن مستقبل المنشؤة كخط أعمال .وعلٌه قرر المجلس تمدٌد فترة تنفٌذ
المرحلة األولى لمنشؤة األدوٌة ذات التكلفة المعقولة – المالرٌا لستة أشهر ،ومطالبة اللجنة الخاصة بالمنشاة
بطرح توصٌات للمجلس ،فً اجتماعه الثانً عام  ،2012لٌحدد المجلس عندئذ ما إذا كانت هناك حاجة لتوسٌع
خط أعمال المنشؤة أو اإلسراع به أو تعدٌله أو إٌقافه أو تعلٌقه.
ٌفوض المجلس األمانة بالعمل مع الدول المعنٌة والمتلقٌن الرئٌسٌٌن لزٌادة المنح ذات الصلة وإجراء أٌة تعدٌالت
الحقة علٌها نتٌجة تمدٌد المرحلة األولى من منشؤة األدوٌة ذات التكلفة المعقولة –المالرٌا .كما ٌقرر المجلس
أٌ ً
ضا عدم تخصٌص أموال إضافٌة لتموٌل المرحلة األولى من المنشؤة لدعم التدخالت ،لذا ٌنبغً على الدول
ً
والمتلقٌن الرئٌسٌٌن التصرف وفقا لذلك.
ولدعم فترة التمدٌد المقررة لستة أشهرٌ ،نبغً تمدٌد نشاطات منشؤة األدوٌة ذات التكلفة المعقولة لستة أشهر أٌ ً
ضا.
طب ًقا لمعدالت المٌزانٌة الحالٌة ،ودون احتساب الرسوم المهنٌة للتقٌٌم المستقل ،فإنه سٌتوجب توفٌر مبلغ 1.6
ملٌون دوالر أمرٌكً فً عام  .2012وٌتوقع أن ٌإدي التمدٌد لستة أشهر إلى زٌادة الرسوم المهنٌة للتقٌٌم
المستقل فً عام  2012بمقدار  108.000دوالر أمرٌكً لتغطٌة التكالٌف اإلضافٌة للعمالة والتضخم وارتفاع
األجور.
وٌعنً التمدٌد لستة أشهر خفض اإلنفاق على الرسوم المهنٌة فً عام  2012لعقود جمع بٌانات نقطة النهاٌة .وأي
نفقات تم توفٌرها فً  2011تحمل فً  .2012وٌمكن احتساب التكلفة الفعلٌة للنقطة النهائٌة لجمع البٌانات عندما
ٌتم االنتهاء من العقود الخاصة بشركات جمع البٌانات .وٌشٌر المجلس إلى أن هذا األمر قد ٌتطلب تكلفة إضافٌة
أو ادخار للمٌزانٌة التً تقدر بمبلغ  3.9ملٌون دوالر أمرٌكً لجمع بٌانات نقطة النهاٌة .وٌجب عرض أي تكلفة
إضافٌة لمٌزانٌة جمع بٌانات نقطة النهاٌة على المجلس العتمادها.
ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:
___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 14من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010

تقدٌر إسهامات السفٌر األمرٌكً رٌتشارد هولبروك
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  14بالقرار:
ٌعرب مجلس الصندوق العالمً لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسب والسل والمالرٌا عن بالغ حزنه وأسفه لوفاة
السفٌر األمرٌكً رٌتشارد هولبروك.
لعب السفٌر رٌتشارد هولبروك أثناء تولٌه منصب سفٌر الوالٌات المتحدة لدى األمم المتحدة ثم منصب الرئٌس
المإسس لتحالف األعمال العالمً المعنً بمكافحة داء فقدان المناعة المكتسب دورً ا فعاالً فً تعمٌق الوعً
العالمً للتعامل مع كل من داء فقدان المناعة المكتسب و فٌروس نقص المناعة البشرٌة باعتبارهما من أخطر
التهدٌدات التً تواجه األمن الدولً واألعمال الدولٌة فضالً عن كونهما كارثة إنسانٌة .والجدٌر بالذكر أن السفٌر
هولبروك كان أحد العوامل المحركة وراء تخصٌص موارد إضافٌة ضخمة لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسب و
فٌروس نقص المناعة البشرٌة وداعٌا ً دإو ًبا ً إلشراك القطاع الخاص فً مكافحة الوباء وإلجراء الفحوصات
واتخاذ سبل الوقاٌة الالزمة باعتبارها من أهم العوامل فً هذا الصراع.
لقد فقدت الحرب ضد داء فقدان المناعة المكتسب و فٌروس نقص المناعة البشرٌة واحداً من أهم جنودها وأكثرهم
تفانًٌا.
وسٌفتقد هذا الجندي كل من عرفه والمالٌٌن الذٌن استفادوا من إنجازاته.
ٌتقدم أعضاء مجلس إدارة وموظفً الصندوق العالمً لمكافحة اإلٌدز والسل والمالرٌا بخالص التعازي والمواساة
لزوجة السفٌر رٌتشارد هولبروك وأوالده وأحفاده.

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 15من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010

تعزٌز دعم الصندوق العالمً لصحة األم والطفل.
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  15بالقرار:
إن المجلس:
ٌ .1شٌر إلى التقرٌر المقدم من جانب األمانة العامة بشؤن الخٌارات والنتائج الممكنة لتعزٌز مساهمة الصندوق
العالمً فً النهوض بصحة األم والطفل وحدٌثً الوالدة (قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً
والعشرون/البند  4بالقرار ،الملحق  ،)3والمتفِق مع القرار السابق الذي ٌحمل اسم "استكشاف خٌارات التآزر
األمثل مع صحة األم و الطفل"( .الصندوق العالمً/االجتماع الواحد والعشرون/البند  20بالقرار)؛
ٌ .2شجع الدول -حٌثما أمكن -على تعزٌز محتوى خدمات صحة األم والطفل الخاص باستثماراتهم التً ٌدعمها
الصندوق العالمً مضاعفا ً اإلمكانٌات الحالٌة للبرمجة المتكاملة كما ورد فً القرار السابق؛
ٌ .3طلب من األمانة العامة  -تحت إشراف لجنة االستثمار والتنفٌذ وبالتعاون مع الشركاء – وضع إرشادات
واضحة (بما فً ذلك المإشرات) للدول فٌما ٌتعلق بتعزٌز محتوى رعاٌة صحة األم والطفل الخاص بحقائب
تعزٌز األنظمة الصحٌة ومكافحة داء فقدان المناعة/اإلٌدز والسل والمالرٌا .تقدم األمانة ،كجزء من هذه المهمة،
بٌانا ً تفصٌلًٌا عن نتائج التشغٌل ونتائج المٌزانٌة المترتبة على وضع هذه اإلرشادات؛ و
ٌ .4قر بضرورة وضع إمكانات أطول مدىً لزٌادة قدر إسهام الصندوق العالمً فً رعاٌة صحة األم والطفل
واألطفال حدٌثً الوالدة ،كجزء من عملٌة تطوٌر االستراتٌجٌة المتنامٌة.

ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 16من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010

عملٌة تطوٌر إستراتٌجٌة الصندوق العالمً.
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  16بالقرار:
ٌقر المجلس بحاجة الصندوق العالمً إلى اتباع استراتٌجٌة تعكس المبادئ الواردة فً وثٌقة إطار العمل الخاصة
بالصندوق العالمً .والبد أن ٌستند ا لعمل على تطوٌر اإلستراتٌجٌة المقبلة إلى األهداف الستة الشاملة التً تمت مناقشتها
فً االجتماع الخلوي الذي عقده مجلس إدارة الصندوق العالمً فً الفترة ما بٌن  11 – 10من دٌسمبر عام 2010
والموضحة إجماالً فً ملخص الرئٌس الخاص باالجتماع (الصندوق العالمً/االجتماع /22البند  19من القرار) وتقرٌر
الخروج من عضوٌة المجلس األخٌر.
قرر المجلس تمدٌد فترة االستراتٌجٌة المقبلة حتى نهاٌة  ،2016على أن تتخللها مراجعة فً منتصف المدة وذلك فً
.2014
االستراتٌجٌة المقبلة عبارة عن وثٌقة موجزة رفٌعة المستوى تحدد االتجاه االستراتٌجً الشامل الذي سٌنتهجه الصندوق
العالمً ("وثٌقة االستراتٌجٌة") ،مع المزٌد من التفاصٌل الواردة بخطة تنفٌذ مرفقة بها ("خطة التنفٌذ") .كما تضع هذه
االستراتٌجٌة فً اعتبارها خطة عمل مجموعة عمل اإلصالح.
لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة هً الهٌئة التً ستتولى دفع مسٌرة العمل على تطوٌر هذه االستراتٌجٌة و طرح توصٌاتها
لمجلس اإلدارة .فً حٌن تسا هم األمانة العامة مساهمة فعالة فً تطوٌر االستراتٌجٌة وتداولها كما تضمن تحقٌق أي
تطوٌر ضروري للمحتوى.
ٌطلب المجلس إلى لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة وضع مسودة كاملة لوثٌقة االستراتٌجٌة متضمنة المقاصد واألهداف
والمبادرات االستراتٌجٌة لمناقشتها فً اجتماع المجلس فً ماٌو  .2011وعلٌه تطور األمانة خطة تنفٌذ االستراتٌجٌة.
تسعى لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة إلى تداول آراء مالئمة حول هذه االستراتٌجٌة فً منتدى الشراكة الرابع (بالتداول مع
لجنة توجٌه منتدى الشراكة ،والتً ستلقً الضوء على طبٌعة تلك األراء) .تعتمد وثٌقة االستراتٌجٌة النهائٌة وخطة التنفٌذ
الخاصة بها فً اجتماع المجلس فً نهاٌة عام .2011
وتقدر النتائج المترتبة على المٌزانٌة جراء هذا القرار فٌما ٌتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام  2011حوالً 165000
دوالر أمرٌكً وهً جملة تكالٌف االستشارات والسفر ،علمًا بؤن مٌزانٌة نفقات التشغٌل المقترحة لعام  2011ال تتضمن
هذه القٌمة.

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 17من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
رئاسة اللجنة:
رئٌس لجنة األخالقٌات

قرار
الصند
وق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  17بالقرار:

ٌوافق المجلس على تعٌٌن كارلو بوراس من دائرة المنظمات غٌر الحكومٌة بالدول النامٌة كرئٌس للجنة األخالقٌات بدءاً
من تارٌخ إصدار هذا القرار حتى انتهاء اجتماع المجلس األول لعام  2011لٌحل محل الرئٌس السابق دكتور بوبً جون.

ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 18من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
إدارة تبادل العمالت األجنبٌة فً المٌزانٌة
قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الثانً والعشرون  /البند  18بالقرار:
ٌقر المجلس بؤن نسبة كبٌرة من نفقات عمل المجلس ٌتم تحدٌدها بالفرنك السوٌسري فً حٌن تطرح المٌزانٌة بالدوالر
األمرٌكً وٌصدر المجلس تقارٌره بالدوالر األمرٌكً.
إلضفاء مزٌد من الٌقٌن على قرارات المجلس لدى اعتماد المٌزانٌة بالدوالر األمرٌكً ،قرر المجلس تفوٌض األمانة
العامة إدارة المعامالت المتعلقة بتبادل العمالت األجنبٌة بطرٌقة تساعد على تقلٌص مدى تؤثر المٌزانٌة بتقلصات سعر
الصرف بٌن الدوالر األمرٌكً والفرنك السوٌسري.
كما ٌفوض المجلس أٌضا المدٌر التنفٌذي باتخاذ جمٌع الخطوات الالزمة إلدارة هذه المسؤلة.
ٌجب أن تخضع الخطوات المقررة لمعالجة هذه المسؤلة إلشراف لجنة الشإون المالٌة والمراجعة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 19من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
مٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام 2011
قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الثانً والعشرون  /البند  19بالقرار:
ٌوافق المجلس علً مٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام  2011وقدرها  324.7ملٌون دوالر أمرٌكً كما هو وارد فً ملحق 1
المرفق بتقرٌر لجنة الشئون المالٌة والمراجعة الجتماع المجلس الثانً والعشرون (الصندوق العالمً/االجتماع الثانً
والعشرون/البند  6بالقرار) ،مستندا إلى سعر الصرف المعمول به وقت صدور تقرٌر لجنة الشئون المالٌة والمراجعة.

عقدا آج ً
مباشرة بعد اعتماد المٌزانٌة ستبرم األمانة العامة ً
ال مع أحد البنوك ذات المصداقٌة الجٌدة .فً حال إحداث سعر
الصرف المحدد فً تارٌخ توقٌع العقد اآلجل أي تغٌٌر فً المٌزانٌةٌ ،جب أن تخطر األمانة المجلس بهذا التغٌٌر .وعلٌه
تعتبر القٌمة الجدٌدة هً مٌزانٌة نفقات التشغٌل المعتمدة لعام .2011
استخدام أي مبلغ من مٌزانٌة الطوارئ ،التً تبلغ  3.0ملٌون دوالر أمرٌكً ،المتضمنة فً مٌزانٌة مكتب المفتش العام
لعام  ،2011مرهونة بموافقة مسبقة من لجنة التموٌل والمراجعة.
تقدر النتائج المترتبة جراء هذا القرار فً عام  2011بحوالً  324.7ملٌون دوالر أمرٌكً شامال التكلفة المخصصة ل
 7مناصب إضافٌة لمكتب المفتش لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 20من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
المبالغ مستحقة الدفع
قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الثانً والعشرون  /البند  20بالقرار:
ٌإكد المجلس على ضرورة إعالن أسماء المنظمات المنوطة بالتنفٌذ والمبالغ المالٌة المستحقة للصندوق العالمً نظٌر
التنفٌذ بالدوالر األمرٌكً فً التقرٌر السنوي.
كما ٌإكد المجلس على ضرورة اإلفصاح عن أسماء الجهات المانحة والمبالغ المستحقة للصندوق العالمً والتً لم ٌتم
سدادها فً التقرٌر السنوي.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 21من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
االمتٌازات واإلعفاءات
قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الثانً والعشرون  /البند  21بالقرار:
ٌقرر المجلس بوجود صعوبات ومخاطر شدٌدة ٌواجهها موظفو الصندوق العالمً أثناء تؤدٌة واجباتهم فً كثٌر من
الدول .ومن هذا المنطلق فإنه ٌإكد من جدٌد على أهمٌة قٌام الدول بمنح الصندوق العالمً ما ٌلزم من امتٌازات
وإعفاءات بما ٌتٌح له ممارسة مهامه على الوجه المناسب واستغالل موارده على النحو األمثل (قرار المجلس فً جلسته
المنعقدة بتارٌخ  14دٌسمبر ( )2009لجنة السٌاسة واالستراتٌجٌة  /االجتماع التاسع  /البند .)32
كما ٌدرك المجلس التدابٌر التً تتخذها األمانة لضمان حصول الصندوق على االمتٌازات واإلعفاءات من الدول فً جمٌع
أنحاء العالم .وفً هذا الصددٌ ،رحب المجلس بتوقٌع حكومة مالدوفا على اتفاقٌة االمتٌازات واإلعفاءات الخاصة
بالصندوق العالمً.
وٌإكد المجلس على الحاجة الشدٌدة للصندوق العالمً الستمرار حصوله على االمتٌازات واإلعفاءات ،وٌشجع األطراف
المعنٌة المتعددة ،بما فً ذلك جمٌع أعضاء المجلس والدوائر المحلٌة وثٌقة الصلة ،على دعم جهود األمانة الرامٌة إلى
تؤمٌن االمتٌازات واإلعفاءات للصندوق العالمً بؤقصى سرعة ممكنة وتعزٌزها.
كما ٌطلب المجلس من األمانة العامة إطالع المجلس بانتظام على حالة سٌر العمل وتقدمه فً هذا الشؤن.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 22من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
سٌاسة التموٌل الشاملة:
االدخار االحتٌاطً لتجدٌد المنح
قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الثانً والعشرون  /البند  22بالقرار:
لضمان توفٌر التموٌل المخصص لتجدٌد المنح فً غضون الفترة المقررة (أو الفترة المحددة مسب ًقا)ٌ ،قرر المجلس إعداد
ادخار احتٌاطً جدٌد لهذا الغرض .ووف ًقا لهذا اإلجراءٌ ،تم خصم مبلغ من أصول المبالغ المخصصة لتموٌل دورة جدٌدة
لتضاف إلى هذا االدخار وذلك لضمان توافر التموٌل لتلبٌة متطلبات التجدٌد المتوقع للمنحة فً غضون السنوات الثالث
الالحقة.
ٌضطلع المجلس بتعدٌل سٌاسة التموٌل الشامل 1من خالل حذف القسم  3د الحالً واستبداله بما ٌلً:
"ٌجوز للمجلس الموافقة على المقترحات وتخصٌص األموال للوفاء بااللتزامات المالٌة وثٌقة الصلة فً حدود المبلغ
التراكمً غٌر اإللزامً من األصول التً ٌقر المجلس بوجوب توفٌرها فً غضون المدة الزمنٌة التً تحددها األمانة فً
اتفاقٌات المنح وثٌقة الصلة .وبمجرد اتخاذ قرار فً هذا الشؤنٌ ،قوم المجلس بخصم المبلغ الالزم للوفاء بمتطلبات التجدٌد
المتوقع للمنحة فً غضون السنوات الثالث الالحقة من األصول ("ادخار احتٌاطً") ،مع األخذ فً االعتبار التوقعات
بشؤن مساهمات الجهات المانحة التً ٌمكن توفٌرها للجهات الثالث ذاتها والتً تقدمها لجنة التموٌل والمراجعة بدعم من
األمانة العامة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011
على:
متاحة
(حسب االعتماد فً االجتماع السادس للمجلس والتعدٌل فً االجتماع الثالث عشر واالجتماع الخامس عشر واالجتماع
العشرٌن للمجلس).
http://www.theglobalfund.org/documents/comprehensive_funding_policy.pdf

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 23من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
سٌاسة التموٌل الشاملة:
النظر فً األجزاء غٌر المشروطة من الساهمات متعددة السنوات كأصول
قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الثانً والعشرون  /البند  23من القرار:
ً
استنادا إلى قرار المجلس (قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الحادي والعشرون  /البند  20من القرار 10 ،دٌسمبر
 )2010الذي تم بموجبه الموافقة على العمل باتفاقٌات المساهمة متعددة السنوات ،على أساس غٌر مشروط ،كآلٌة العمل
الرئٌسٌة التً ٌجب على الجهات المانحة أن تتعهد وتساهم فً الصندوق العالمً من خاللها ،قرر المجلس اعتبار األجزاء
غٌر المشروطة ،من اتفاقٌات المساهمة متعددة السنوات ،أصوال تحت فئة "أو التزامات مماثلة" فً القسم  4من سٌاسة
التموٌل الشاملة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 24من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
استخدام مؤسسات القطاع الخاص لكمبٌاالت مبتكرة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  24من القرار:

مجلس اإلدارة:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

ٌشٌر إلى قراره الصادر بعنوان "المساهمات لسنوات عدٌدة والكمبٌاالت المقدمة من جهات المنح الخاصة"،
والذي اتخذ عن طرٌق التصوٌت االلكترونً فً  13سبتمبر ( 2010القرارات اإللكترونٌة/االجتماعان رقم
 ،)22/21الذي ٌصرح باستخدام المانحٌن الخواص للكمبٌاالت عند تقدٌم المساهمات للصندوق العالمً.
ٌقر باحتمال قٌام الصندوق العالمً بحشد موارد إضافٌة من مإسسات المانحٌن الخواص عن طرٌق كمبٌاالت
إبتكارٌة طوٌلة األجل ،مع ضرورة اإلنتباه إلى التكلفة المرتبطة بفقدان الخٌارات البدٌلة.
ٌشٌر إلى ضرورة عدم تعارض أشكال وسائل المساهمات التً تقدمها الجهات المانحة مع المبادئ والمتطلبات
الواردة فً سٌاسة التموٌل الشاملة ( ،)CFPبما فً ذلك الشروط التً ٌمكن بموجبها اعتبار هذه الوسائل من
األصول ،بغرض تحدٌد صالحٌات االلتزام.
ٌشٌر إلى ممارسة الصندوق العالمً الخاصة بقبول الكمبٌاالت مصحوبة بجداول صرف الدفعات السنوٌة على
مدار السنوات الثالث القادمة ،وهو ما ٌتوافق مع خصائص عملٌة صرف المنح وٌضمن استمرار الصندوق
العالمً فً الوفاء بمتطلبات صرف المنح.
ٌقرر أنه طوال فترة مبدئٌة تبلغ ثالثة أعوام ،وبنا ًء على موافقة لجنة التموٌل والمراجعة ،ال ٌجوز للصندوق
العالمً قبول كمبٌاالت صادرة من مإسسات القطاع الخاص إال عند نهاٌة الفترات التً تتجاوز ثالث سنوات
ً
مشروطا بتوافق هذه الوسائل مع
("كمبٌاالت طوٌلة األجل") .ومع هذاٌ ،عد قبول الكمبٌاالت طوٌلة األجل
متطلبات سٌاس ة التموٌل الشاملة وحق الصندوق العالمً فً الصرف األوتوماتٌكً المبكر للكمبٌاالت فً حال
احتٌاجه للسٌولة للوفاء بمتطلبات صرف المنح.
ٌقرر أن المساهمات فً الصندوق العالمً من خالل الكمبٌاالت طوٌلة األجل ٌنبغً أن تقتصر على تلك
الصادرة عن مإسسات القطاع الخاص.
ٌطالب األمانة العامة بصٌاغة سٌاس ٍة للحد األدنى من السٌولة ،سعًٌا إلى ضمان الوفاء بمتطلب الحد األدنى من
السٌولة ،المعادل لستة أشهر من عملٌات الصرف المنتظرة فً أي وقت محدد ،وف ًقا لما تقوم به لجنة التموٌل
والمراجعة من تعدٌالت من آن آلخر .وسٌدعم مطلب الحد األدنى من السٌولة ،الذي ستقوم األمانة العامة
بصٌاغته ،إجراءات الصرف المبكر للكمبٌاالت طوٌلة األجل ،للسماح بالدفع فً أي وقت تقل فٌه السٌولة
المتاحة للصندوق العالمً لتموٌل صرف المنح عن الحد األدنى المطلوب من السٌولة.

ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:
___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 25من 28
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صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
اإلجراءات المرتبطة بتموٌل الطلبات المستقبلٌة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  25بالقرار:

ٌبدي المجلس استعداده لتبنً التدابٌر الواردة أدناه بهدف تمكٌن بدء فرص التموٌل الموضحة فً قرار الصندوق
العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  26بالقرار.
عملٌة تطوٌر إستراتٌجٌة الصندوق العالمً وتنظٌم جدول األعمال
ٌقر المجلس العملٌات التً تتم حالًٌا لوضع إستراتٌجٌة جدٌدة وصٌاغة جدول األعمال الالزم لزٌادة كفاءة وفعالٌة
الصندوق العالمً ،وٌإكد أنه لٌس بهذه القرارات ما ٌسعى إلى الحكم المسبق أو اإلخالل بالنتائج المرجوة من تلك
العملٌات.
األهلٌة والمشاركة فً التكالٌف واألولوٌة
ٌإكد المجل س على أهمٌة وإلحاح المراجعة المستمرة لمتطلبات معاٌٌر األهلٌة والمشاركة فً التكالٌف واألولوٌة الصادرة
عن الصندوق العالمً ،وسوف ٌصدر المجلس قرارً ا بهذا الشؤن فً اجتماعه األول المرتقب فً عام ( 2011قرار
الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند الثامن) .وٌقرر المجلس فً الوقت الراهن أن المتطلبات المنقحة ذات
الصلة باألهلٌة والمشاركة فً التكالٌف واألولوٌة ،والمقرر التصدٌق علٌها فً اجتماع المجلس الثالث والعشرٌن ،تنطبق
على جمٌع فرص التموٌل المبٌنة فً قرارات الصندوق العالمً/االجتماعات من الثانً والعشرٌن حتى السادس
والعشرٌن.
تقٌٌم التأثٌر الناتج عن توقف البرنامج عند انعقاد اجتماع المجلس فً ماٌو عام

2011

تحلٌل للتؤثٌر المحتمل على تنفٌذ البرنامج ،نتٌجة توقف البرنامج إثر تؤجٌل موعد
ٌطالب المجلس األمانة العامة بإجراء
ٍ
ً
قرارات التموٌل الخاصة بالجولة  11إلى االجتماع األول من عام  2012بدال من نهاٌة عام  ،2011ورفع نتائج التحلٌل
إلى لجنة التموٌل والمراجعة ولجنة تنفٌذ االستثمارات.
واستنا ًدا إلى هذا التحلٌل ،ترفع لجنة التموٌل والمراجعة توصٌات للمجلس بشؤن أي تدابٌر الزمة للتخفٌف من تؤثٌر
حاالت توقف البرنامج التً تم الوقوف علٌها .وعقب ذلك ،سٌقرر المجلس فً اجتماعه المرتقب فً ماٌو عام  2011ما
إذا كان سٌقوم بتوسٌع نطاق األحكام المتعلقة بتموٌل االلتزامات اإلضافٌة ،كما هو موضح أدناه بالنسبة للجولة العاشرة،
بحٌث تنطبق كذلك على الجولة التاسعة ،مع دراسة ما ٌلً:



توفٌر موارد للتخفٌف من أثر توقف البرنامج نتٌجة تغٌٌر توقٌت الجولة الحادٌة عشرة.
توفٌر موارد للمساهمة فً تلبٌة الطلبات ،بما فً ذلك المرحلة الثانٌة من طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة وبرنامج
تموٌل األنظمة الصحٌة.

تموٌل االلتزامات اإلضافٌة للجولة العاشرة.
إذ ٌشٌر المجلس إلى قراره الصادر فً االجتماع العشرٌن (قرار الصندوق العالمً/االجتماع العشرون/البند التاسع)
بتحمل التزامات تموٌلٌة تخص االلتزامات اإلضافٌة خالل الفترة المبدئٌة البالغة عامٌن والفترة اإلضافٌة البالغة عامًا
واح ًدا.
ٌقرر المجلس  -بالنسبة لاللتزامات اإلضافٌة الناتجة عن طلبات الجولة العاشرة فقط  -تحمل تلك االلتزامات على ثالث
دفعات تبلغ مدة كل منها عامًا واح ًدا .وٌتم تبنً هذه التدابٌر بصفة استثنائٌة للوصول إلى مزٌد من الفعالٌة وتدبٌر الموارد
خالل فترة التجدٌد الثالثة ،وتعد تلك التدابٌر استثنا ًء من أحكام الفقرة  - 3ج من سٌاسة التموٌل الشاملة.
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ب من شؤنه تقلٌل تكالٌف المعامالت والشكوك ذات الصلة بالتموٌل.
وٌطالب المجلس األمانة العامة بتنفٌذ هذا القرار بؤسلو ٍ
زٌادة الحد األقصى الحالً من االلتزامات اإلضافٌة لطلبات الجولتٌن الثامنة والتاسعة ،ومرحلة التعلم المبدئٌة لطلبات
االستراتٌجٌة الوطنٌة.
وٌقرر المجلس زٌادة الحدود الخاصة بالجولتٌن الثامنة والتاسعة ومرحلة التعلم المبدئٌة لطلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة ،من
 %75إلى  .%90وفً خضم القٌام بذلكٌ ،شٌر المجلس إلى قراره الصادر عن االجتماع الثامن عشر (قرار الصندوق
العالمً/االجتماع الثامن عشر/البند الثالث عشر) وقراره الصادر عن االجتماع العشرٌن (قرار الصندوق العالمً
/االجتماع العشرون/البند التاسع) ،والذي نص على زٌادة الحدود الواردة فً هذٌن القرارٌن من  %75إلى  %90عند
توفر مصادر جدٌدة ،شرٌطة الحصول على موافقة المجلس.
تطبٌق التموٌل القائم على األداء
أصٌل من مبادئ الصندوق العالمً.
إذ ٌقر المجلس بؤهمٌة تنفٌذ التموٌل القائم على األداء كمبد ٍأ
ٍ
ٌطالب المجلس األمانة العامة فً هذا السٌاق بدعم تطبٌقها لمبادئ التموٌل القائم على األداء ،والحرص على دراسة
استغالل الموارد المالٌة وأداء المنح الحالٌة .وبنا ًء على ما تقدمٌ ،طالب المجلس األمانة العامة بالنظر فً خفض
ب تتعلق األداء ،والتعاون مع آلٌات التنسٌق بٌن الدول والمستفٌدٌن
االلتزامات اإلضافٌة  -متى كان ذلك مالئمًا  -ألسبا ٍ
الرئٌسٌٌن لتعدٌل أهداف األداء فً ضوء المٌزانٌات المستمرة المنقحة ،ومن المتوقع أن ٌإدي ذلك إلى توفر مدخرات
كلٌة تتٌح الموافقة على فرص تموٌل جدٌدة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أٌة نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
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تدشٌن الجولة الحادٌة عشرة والمرحلة الثانٌة من طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة ونموذج برنامج
تموٌل األنظمة الصحٌة
قرار الصندوق العالمً\االجتماع الثانً والعشرون\البند  26بالقرار:
ٌشٌر المجلس إلى قراره فً اجتماعه الثانً والعشرٌن بعنوان "اإلجراءات المرتبطة بالجولة العاشرة وفرص التموٌل
المستقبلٌة".
ٌقر المجلس بمسئولٌته فً اتخاذ قرار بشؤن األهلٌة والمشاركة فً التكلفة وترتٌب األولوٌة فً اجتماع المجلس الثالث
والعشرٌن وذلك لتدشٌن الجولة الحادٌة عشرة والمرحلة الثانٌة من طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة ( )NSAsونموذج برنامج
تموٌل األنظمة الصحٌة ( )HSFPعلى النحو التالً:
تدشٌن الجولة الحادٌة عشرة
أٌ -طلب المجلس إلى األمانة العامة عمل دعوة لتقدٌم الطلبات فً  15أغسطس  ،2011وذلك مع موعد التسلٌم المقرر
بتارٌخ  15دٌسمبر .2011
بٌ -قر المجلس بموافقة لجنة االستثمار والتنفٌذ على نماذج الطلبات واإلرشادات الخاصة بالجولة الحادٌة عشرة ،حٌث
تتضمن متطلبات االنتقال إلى نظام الصندوق العالمً الجدٌد بشؤن المنح وتوضٌح المتطلبات الخاصة بتحدٌد األولوٌة
والمشاركة فً التكلفة واألهلٌة التً تنص علٌها القرارات الصادرة عن المجلس فً ماٌو .2011
جٌ -طلب المجلس إلى هٌئة المراجعة الفنٌة ضرورة مراجعة طلبات الجولة الحادٌة عشرة فً الموعد المحدد العتمادها
فً اجتماع المجلس األول فً عام .2012
المرحلة الثانٌة من طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة
ٌشٌر المجلس إلى قراره (قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الحادي والعشرون  /البند  4من القرار) ببدء فرصة التموٌل
الثانٌة لطلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة ("( )NSAالمرحلة الثانٌة") والموافقة على تدشٌن المرحلة الثانٌة من طلبات
االستراتٌجٌة الوطنٌة وف ًقا للجدول الزمنً التالً:
أٌ -طلب المجلس إلى األمانة العامة بدء المرحلة الثانٌة من طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة فً ٌناٌر .2011
ب -وبغض النظر عن موعد تدشٌن هذه المرحلة ،فإنه سٌتم تطبٌق قرارات المجلس بشؤن المتطلبات الجدٌدة المتعلقة
باألهلٌة والمشاركة فً التكالٌف وتحدٌد األولوٌة على المرحلة الثانٌة من طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة.
جٌ -طلب المجلس إلى هٌئة المراجعة الفنٌة ( )TRPضرورة مراجعة طلبات المرحلة الثانٌة لطلبات االستراتٌجٌة
الوطنٌة فً الموعد المحدد العتمادها فً اجتماع المجلس األول فً عام .2012
نموذج برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة ).(HSFP
ٌشٌر المجلس إلى قراره فً االجتماع الحادي والعشرٌن للمجلس (قرار الصندوق العالمً  /االجتماع الحادي والعشرون
 /البند  5بالقرار) والذي من خالله ٌمكن التصدٌق على طلبات التموٌل المنبثقة من النموذج التجرٌبً للبرنامج فً  4إلى
 5دول بالتزامن مع التصدٌق على طلبات الجولة الحادٌة عشرة.
ٌشٌر المجلس ،فً اجتماعه الرابع عشر فً أكتوبر  2010وبموجب السلطة المخولة للمجلس ،إلى تصدٌق لجنة السٌاسة
واالستراتٌجٌة على تصمٌم البرنامج التجرٌبً الخاص بالنموذج المحدد فً "المسار الثانً ،الخٌار الثانً" لبرنامج تموٌل
األنظمة الصحٌة.
وعلى ذلكٌ ،وافق المجلس على تدشٌن نموذج برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة على النحو التالً:
أٌ -طلب المجلس إلى األمانة العامة بدء نموذج برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة فً ٌناٌر .2011
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ب -وبغض النظر عن موعد تدشٌن هذه المرحلة ،فإنه سٌتم تطبٌق قرارات المجلس بشؤن المتطلبات الجدٌدة المتعلقة
باألهلٌة والمشاركة فً التكالٌف وتحدٌد األولوٌة على نموذج برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة.
جٌ -قر المجلس بموافقة لجنة االستثمار والتنفٌذ على نماذج الطلبات واإلرشادات الخاصة بنموذج برنامج تموٌل األنظمة
الصحٌة.
دٌ -طلب المجلس إلى هٌئة المراجعة الفنٌة ضرورة مراجعة طلبات نموذج برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة فً الموعد
المحدد العتمادها فً اجتماع المجلس األول فً عام .2012
تدشٌن فرص التموٌل لما بعد عام .2011
ٌشٌر المجلس إلى قراره فً اجتماعه الرابع عشر بعنوان "تحدٌد مواعٌد ثابتة للجوالت" (قرار الصندوق
العالمً/االجتماع الرابع عشر/البند  12بالقرار) لإلعالن عن الجوالت المستقبلٌة للتموٌل ،من خالل إخطار مسبق.
وبناء على ما تقدمٌ ،قرر المجلس تدشٌن الجولة الثانٌة عشرة (وفرص التموٌل األخرى )1خالل فترة التموٌل الثالثة ،أي
قبل  31دٌسمبر  . 2013وقد ٌقرر المجلس بناء على األصول المتاحة لدٌه عمل هذه الدعوة للحصول على الطلبات قبل
 31دٌسمبر  2013وذلك بهدف اتخاذ قرارات التموٌل خالل عام  2013كما ٌقر بقٌمة ذلك فً دعم الحاجة الملحة
للزٌادة المستمرة فً توسٌع نطاق مكافحة األمراض الثالثة.
ٌفوض المجلس صالحٌته للجنة التموٌل والمراجعة للموافقة على النتائج المترتبة على المٌزانٌة الخاصة بهذا البند من
القرار.

والتً قد تتضمن طلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة أو طلبات برنامج تموٌل األنظمة الصحٌة.

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
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الموافقة على طلبات الجولة العاشرة
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  27بالقرار:
ٌ )1وافق المجلس على جمٌع طلبات الجولة العاشرة الموصى بتموٌلها من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة ()TRP
باعتبارها ضمن "الفئة األولى" و"الفئة الثانٌة" و"الفئة 2ب" ،والتً تخضع للقواعد الواردة أدناه.
ٌ )2وافق المجلس على تقدٌم التموٌل لعامٌن أوّ لٌن لجمٌع طلبات الجولة العاشرة الموصى بتموٌلها من قبل هٌئة
المراجعة الفنٌة باعتبارها ضمن "الفئة األولى" و"الفئة الثانٌة" و"الفئة 2ب" وف ًقا للمدرج فً الملحق ( )1من قرار
الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند الثالث عشر بالقرار ،ووف ًقا للفقرات ( )3و( )4و( )5الواردة أدناه.
وٌتضمن ذلك جمٌع طلبات الجولة العاشرة التً تركز على السكان األكثر عرضة لإلصابة بداء فقدان المناعة
المكتسب/اإلٌدز والتً تم تقدٌمها وف ًقا لالحتٌاطً المخصص المشار إلٌه فً قرار المجلس بعنوان "تحدٌد أولوٌة
التموٌل بٌن الطلبات التً أوصت بها هٌئة المراجعة الفنٌة فً الجولة العاشرة" (قرار الصندوق العالمً/االجتماع
الحادي والعشرون/البند الثامن عشر بالقرار) والموصى بتموٌلها من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة.
ٌ )3ستكمل مقدمو الطلبات الموصى بتموٌل طلباتهم ضمن "الفئة ( "1كما هو مبٌن فً الملحق ( )1من قرار
الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند الثالث عشر بالقرار) عملٌة اإلٌضاحات التً طلبتها هٌئة المراجعة
الفنٌة ،كما هو موضح فً الموافقة الكتابٌة الصادرة عن رئٌس الهٌئة أو نائبه ،وذلك فً مدة أقصاها ثمانٌة أسابٌع من
تارٌخ استالم مقدم الطلب لإلخطار الكتابً المرسل من األمانة بشؤن قرار المجلس.
ٌ )4ضطلع مقدمو الطلبات الموصى بتموٌل طلباتهم ضمن "الفئة  ،"2بما فً ذلك مجموعة الطلبات الفرعٌة
المشار إلٌها بالفئة " 2ب" (على النحو الموضح فً الملحق ( )1لقرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً
والعشرون/البند الثالث عشر بالقرار) بالمهام التالٌة:
تقدٌم رد كتابً مبدئً مفصل على اإلٌضاحات المطلوبة من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة وتعدٌالتها خالل
أ-
مدة أقصاها  6أسابٌع من تارٌخ استالم مقدم الطلب لإلخطار الكتابً من األمانة بشؤن قرار المجلس.
ب -استكمال اإلٌضاحات المطلوبة من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة وف ًقا للموضح فً الموافقة الكتابٌة الصادرة
عن رئٌس هٌئة المراجعة الفنٌة ونائبه فً مدة أقصاها ثالثة أشهر من استالم األمانة العامة للرد المبدئً
المفصل المرسل من مقدم الطلب على القضاٌا التً تم طرحها بغرض توضٌحها و/أو تعدٌلها.
 )5ووف ًقا لسٌاسة المشاركة فً التكالٌف ومستوى الدخلٌ ،نبغً أن تخضع فترة مبالغ المنح الخاصة بطلبات الجولة
العاشرة التً تمت الموافقة علٌها والتً سٌتم تنفٌذها فً الدول ذات متوسط الدخل المرتفع (طلبات الدول ذات متوسط
الدخل المرتفع) إلى حد جماعً ٌقدر بحوالً  %10بحد أقصى من فترة مبالغ المنح لجمٌع الطلبات التً تمت الموافقة
علٌها فً الجولة العاشرة .وٌشٌر المجلس إلى أنه سٌتم تطبٌق هذا الحد عند اعتماد التزامات إضافٌة تتعلق بطلبات
الجولة العاشرة التً تمت الموافقة علٌها بالنسبة للدول ذات متوسط الدخل المرتفع.
ٌ )6رفض المجلس الموافقة على تموٌل تلك الطلبات الموصى بها من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة باعتبارها ضمن
"الفئة الثالثة" ،كما هو موضح فً الملحق ( )1من قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند الثالث
عشر بالقرار .وٌحض المجلس مقدمً الطلبات المذكورٌن على إعادة تقدٌم نسخة منقحة من الطلب نفسه فً جولة
تموٌل مستقبلٌة.
ٌ )7رفض المجلس الموافقة على تموٌل هذه الطلبات الموصى بها من قبل هٌئة المراجعة الفنٌة باعتبارها ضمن
"الفئة  ،"4كما هو موضح فً الملحق ( )1لقرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند الثالث عشر
بالقرار.
ٌ )8الحظ المجلس طلب هٌئة المراجعة الفنٌة بتوفٌر دعم إضافً للتحلٌالت المالٌة فً إطار عملٌة االستٌضاحات،
وٌطلب من األمانة العامة إجراء الترتٌبات الالزمة.
صفحة 30من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
 )9تإكد األمانة العامة ،قبل التوقٌع على أي منحة ،أن مٌزانٌة المنحة تتفق وقٌمة المردودات المالٌة بما فٌها تكالٌف
الوحدة. ،بالقدر الذي ٌمكن تحدٌده وف ًقا للبٌانات المتاحة لألمانة.
ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة
صفحة 31من 28

اجتماع المجلس الثانً والعشرون
صوفٌا ،بلغارٌا 15 – 13 ،دٌسمبر 2010
إعادة ترشٌح المدٌر التنفٌذي
قرار الصندوق العالمً/االجتماع الثانً والعشرون/البند  28من القرار:

وف ًقا للقسم  26من إجراءات عمل المجلس وبنا ًء على تقٌٌم مستوى أداء البروفٌسور ماٌكل كازاتشكٌن كمدٌر
تنفٌذي للصندوق الدولً لمكافحة اإلٌدز والسل والمالرٌا ،قرر المجلس تمدٌد فترة تعٌنه لمدة ثالث سنوات
أخرى بدءًا من انتهاء فترته الحالٌة وحتى نهاٌة الشهر الذي ٌعقد فٌه االجتماع األول للمجلس عام .2014

ال ٌنطوي هذا القرار على أي نتائج ملموسة تتعلق بمٌزانٌة نفقات التشغٌل لعام .2011

التوقٌع:

___________________________

___________________________

سٌمون بالند
مقرر االجتماع

بوال هاكوبٌان
األمانة العامة

صفحة 32من 28

