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 (GFATM) واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  يعترب 
يقوم  حيث  الثالثة.  لألمراض  االستجابة  يف  املؤسسات  أهم  من  واحدا 
للتمويل،  آلية  باعتباره  واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق 
بتجميع األموال من الجهات املانحة الدولية ومن ثم يقدمها يف شكل منح 

للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل لفائدة الخدمات والنظم الصحية.

والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  يف  املجتمعية  املشاركة  تعد 
العاملي عىل  الصندوق  يتوفر  حيث  نجاحه.  من  يتجزأ  ال  جزًءا  واملالريا، 
عدد من الفرص لألشخاص املصابني باألمراض الثالثة للمشاركة يف تشكيل 
مكان وكيفية تقديم األموال. وتتمثل إحدى السامت املهمة لهذه املشاركة 
لجنة وطنية  الوطنية، وهي  التنسيق  آلية  املجتمع عىل مستوى  يف متثيل 
تقدم طلبات التمويل إىل الصندوق العاملي نيابة عن البلد بأكمله. ويلعب 
ممثلو األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية دوًرا حيويًا 
يف آلية التنسيق الوطنية ويحتاجون إىل الدعم لضامن أن تكون مشاركتهم 

مفيدة للمجتمع عىل أوسع نطاق.

املتعايشني  لألشخاص  الناشطة  املشاركة  تسهيل  إىل  الكتيب  هذا  يهدف 
الوطنية  التنسيق  آلية  يف   (PLHIV) البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مع 
 .(GFATM) للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا (CCM)
ويحدد هذا الكتيب، القيم واملبادئ األساسية، ويقدم املعلومات واألدوات 
العملية التي ميكن تكييفها مع السياقات الوطنية. كام ويشدد عىل األهمية 
مع  املتعايشني  األشخاص  بقيادة  والتشاور  والتنسيق  للتواصل  املستمرة 
األكرث  األشخاص  يتمكن  حتى   ،(PLHIV) البرشية املناعة  نقص  فريوس 
الثالثة باالستمرار من إسامع أصواتهم وإبداء رأيهم  من األمراض  ترضراً 

يف القضايا املهمة.

نقص  فريوس  مع  املتعايشني  األشخاص  لتمثيل  األسايس  الهدف  ويتجسد 
الربامج  أن  الوطنية، يف ضامن  التنسيق  آلية  البرشية عىل مستوى  املناعة 
تتسم  واملالريا،  والسل  اإليدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  من  املمولة 

بالكفاءة والفعالية واالستدامة.

ملخص تنفيذي
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أ- نبذة مرجعية
يشكل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، آلية متويل تدعم 
الثالثة. حيث يركز هذا األخري موارده يف  البلدان يف االستجابة لألمراض 
املقام األول لفائدة البلدان املنخفضة الدخل. فمنذ إنشائه سنة 2002 
لتحقيق الهدف رقم 6 من األهداف اإلمنائية لأللفية، قام الصندوق برصف 
أكرث من 18.5 مليار دوالر أمرييك إىل 150 دولة يف جميع أنحاء العامل، 
وذلك بغرض مساعدة البلدان عىل الوقاية والعالج من فريوس نقص املناعة 
البرشية والسل واملالريا. وتدعم منح الصندوق (GFATM)، أنشطة مثل 
املعقمة،  واإلبر  الذكرية  الواقيات  وتوفري  الرئيسية،  الفئات  مع  التواصل 
العالجات  ورصف  البرشية،  املناعة  نقص  فريوس  الختبار  املرافق  وزيادة 
االنتهازية،  األمراض  لعالج  األدوية  ورشاء  القهقرية،  للفريوسات  املضادة 
حسب  الداعمة  الخدمات  من  وغريها  جنسيا،  املنقولة  األمراض  وتدبري 

احتياجات البلد.

واملالريا  والسل  اإليــدز  ملكافحة  العاملي  الصندوق  استحداث  تم  لقد 
القطاعني  بني  رشاكة  عىل  مبنية  دولية  متويل  كمؤسسة   (GFATM)
الواليات  مثل  املتقدمة  البلدان  من  املانحني  من  بأموال  والخاص،  العام 
املتحدة وبريطانيا العظمى وأملانيا وفرنسا واليابان، بالتعاون مع الجهات 
املانحة الخاصة، عىل غرار مؤسسة بيل وميليندا غيتس والرشكات متعددة 
الجنسيات، مثل مايكروسوفت وشيفرون. وتقدم البلدان، حتى يتسنى لها 
االستفادة من أموال الصندوق العاملي، طلبًا للحصول عىل منح من خالل 
تقديم اقرتاح عىل مستوى البلد إىل الصندوق العاملي. وتتم إدارة االتجاه 
االسرتاتيجي للمنظمة من قبل مجلس الصندوق العاملي، والذي يتكون من 

ممثلني عن:   

• وكاالت التنمية الدولية
• الوكاالت الحكومية التي تسهر عىل التنفيذ

1 Pour plus d’informati on sur les gouvernements donateurs/pays, se référer à : htt p://www.theglobalfund.org/en/government/

• القطاع الخاص
• املجتمع املدين واملجتمعات املتأثرة باألمراض الثالثة

• الحكومات املانحة 1.
 

ويعقد مجلس اإلدارة اجتامعات بشكل دوري، لالتفاق عىل قرارات التسيري 
االسرتاتيجية الخاصة بالصندوق العاملي، وهو مسؤول عن انتخاب املدير 
التنفيذي للصندوق. وتقع أمانة الصندوق العاملي يف جنيف، سويرسا. وال 
لجنة مستقلة  البلدان، حيث تضطلع  العاملي مكاتب يف  للصندوق  يوجد 
أنشأتها هذه األخرية بإدارة أنشطة الصندوق، من خالل عملية تسمى آلية 

التنسيق الوطنية. 

ما هي آلية التنسيق الوطنية؟ 
عبارة عن منتدى أو لجنة شكلها كل بلد لتسهيل  الوطنية  التنسيق  آلية 
القطاعات،  ومتعددة  مستقلة  اللجنة  الصندوق.  منح  دورة  تنسيق 
الصلة  ذات  القطاعات  من  متنوعة  مجموعة  من  تتألف  أنها  يعني  مام 
باالستجابة لألوبئة؛ عىل سبيل املثال، الوكاالت الحكومية واملجتمع املدين 

وكيانات الرشكات الخاصة ووكاالت التنمية الدولية.

ما هي مهام آلية التنسيق الوطنية؟ 
1. تنسيق التصميم الخاص باملقرتح الوطني

2. تقديم املقرتح الوطني إىل أمانة الصندوق
3. ترشيح واختيار املنظامت أو الوكاالت لتعمل كمتلقي رئييس للمنحة

4. تقديم متديد متويل املنحة يف نهاية السنة الثانية للتنفيذ
جهات  من  املمولة  واملالريا  والسل  اإليدز  برامج  وتنسيق  5.  مواءمة 

أخرى من البلد.

الفصل األول – مقدمة
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كيف يتم اختيار أعضاء آلية التنسيق الوطنية؟ 
وكاالتهم  قبل  من  تعيينهم  أو  الوطنية  التنسيق  آلية  أعضاء  اختيار  يتم 
الخاصة ومن خالل عملياتهم الفردية. ومتتد فرتة عمل األعضاء املختارون 
عىل مستوى اآللية ملدة عامني (باستثناء الهند، حيث تبلغ مدة آلية التنسيق 
الوطنية حاليا ثالث سنوات). وينبغي تنظيم اختيار املمثلني يف كل قطاع 
بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وموثقة جيًدا. بعد ذلك يتم اإلبالغ عن 
نتائج العمليات املختلفة إىل أمانة آلية التنسيق الوطنية، مرفقة بالوثائق 
املشاركني،  وقامئة  االجتامعات  محارض  (مثل  اختيارهم  لعملية  الداعمة 

إلخ).

ملاذا يجب إرشاك املجتمعات املتأثرة؟
والسل  اإليدز  لوباء  االستجابة  يف  حيويًا  دوًرا  املجتمعات  لعبت  لطاملا 
واملالريا. وقد يتصدر الصندوق العاملي طليعة الحركة لتوفري دعم دوري 
ملشاركة املجتمع، وهو أمر رضوري لتمكني استجابة فعالة طويلة األجل 
استدامة  أيًضا  املتأثرة  املجتمعات  مشاركة  تضمن  كام  األوبئة.  لهذه 
الطويل وتكفل بقاء مبدأ حامية حقوق  استثامرات الصندوق عىل املدى 

اإلنسان وتعزيزها، يف مركز اهتامم االستجابة.   

ب- األهداف
الناشطة  املشاركة  لدعم  فني  كمرجع  العمل  إىل  الكتيب  هذا  يهدف 
آلية  البرشية عىل مستوى  املناعة  نقص  املتعايشني مع فريوس  لألشخاص 
التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، ويرمي 

الكتيب عىل وجه التحديد إىل:

فريوس  مع  املتعايشني  األشخاص  ملجتمع  املشاركة  آليات  فهم  1.  زيادة 
نقص املناعة البرشية يف التمويل الخاص بالصندوق العاملي.

نقص  فريوس  مع  املتعايشني  مجتمع  يف  واملهام  األدوار  تقسيم  2.  رشح 
الصندوق  منح  وتنفيذ  تصميم  يف  باملشاركة  املتعلق  البرشية  املناعة 

العاملي.
3.  دعم مشاركة املجتمعات يف الحوارات الوطنية ودعم جهودها لتوفري 

اإلرشاف من خالل تتبع أداء املنح داخل البلد.
البرشية من  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  حياة  نوعية  4.  تحسني 
نقص  لفريوس  استجابتهم  تنظيم  يف  والبناءة  الناشطة  املشاركة  خالل 

املناعة البرشية عىل املستويني املحيل والوطني.

املجتمعات  فعال  بشكل  تٌلزم  الكتيب من خالل عملية  متت صياغة هذا 
املتأثرة بفريوس نقص املناعة البرشية.

ج األساس املنطقي  
للمتعايشني  النصح  تقدم  توجيهية  مبادئ  وجود  إىل  ماسة  حاجة  هناك 
مع فريوس نقص املناعة البرشية ومجتمعات الفئات الرئيسية، للمشاركة 
الفعالة والناشطة يف عملية صنع القرار الخاصة بالصندوق العاملي ملكافحة 
الخربات  إىل  هذه  األدوات  مجموعة  وتستند  واملالريا.  والسل  اإليدز 
أنه  حيث  نرشها.  تم  والتي  بالبلد  الخاصة  السابقة  التوجيهية  واملبادئ 
من الرضوري أن تشارك املجتمعات املتأثرة بفريوس نقص املناعة البرشية 
والسل واملالريا بشكل ناشط، عىل جميع مستويات اسرتاتيجية الصندوق 
ومراعية  موحدة  بطريقة  املشاركة  هذه  تسهيل  ينبغي  كام  العاملي، 
الالزمة  األساسية  واملبادئ  القيم  الكتيب  هذا  ويحدد  املحلية.  للسياقات 
إلنشاء مقاربة اسرتاتيجية، أخالقية وشفافة إلرشاك املتعايشني مع فريوس 
نقص املناعة البرشية يف عمليات صنع القرار للصندوق العاملي، مبا يضمن 

أن تكون املشاريع التي ينفذها فعالة، ذات أثر ومستدامة.

دراسة حالة  
التنسيق الوطنية اإلندونيسية سنة 2002 يف وقت  تأسست آلية 
أول مقرتح وطني ناجح للصندوق العاملي. حيث تم اختيار مجموعة 
الوكاالت  من  كل  تتمثل  اآللية،  أجل  من  شخًصا   25 من  مؤلفة 

والوزارات التالية:
 

الصحة  وزارة  من  شخصان  ذلك  يف  (مبا  حكومية  وزارات   10  •
التخطيط وامليزانية إىل جانب شخص  (شخص واحد من مكتب 
آخر من املديرية العامة للخدمات الطبية)؛ وزارة تنسيق الرعاية 
االجتامعية؛ وزارة املالية؛ وزارة الشؤون الداخلية؛ وزارة الشؤون 
الخارجية؛ وزير الدولة؛ الوكالة الوطنية للتخطيط؛ اللجنة الوطنية 

ملكافحة اإليدز ووزارة العمل.
•  10 ممثلني عن املجتمع املدين والقطاع الخاص (من املنظامت 
ملكافحة  خدمات  تقدم  التي  الحكومية  غري  واملنظامت  الدينية 
السل واملالريا وفريوس نقص املناعة البرشية واألكادمييني وممثيل 
شبكة املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية وممثيل مرىض 

مالحظة مهمة السل والقطاع الخاص).
أن  اىل  الوثيقة  الواردة يف هذه  واإلرشادات  والقيم  املبادئ  تهدف 
التي  تكون دليًال مفيًدا وال تلزم بأي حال من األحوال املجتمعات 
باملجتمعات  نرحب  بإتباعها.  املحيل  املستوى  عىل  نفسها  تنظم 
بناًء  العاملي  الصندوق  الخاصة مبشاركتها يف  ومبادئها  قيمها  لوضع 
والسياسات  والثقافات  االجتامعية  واألعراف  املحيل  السياق  عىل 

واألوضاع االقتصادية.

كام تشكل مجموعة األدوات هذه مرجعا للمجتمعات املحلية؛ إنها 
وثيقة حية وديناميكية ستتطور حسب الحاجة من قبل املجتمعات 

عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.
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اإليدز  ملكافحة  العاملي  للصندوق  الوطنية  التنسيق  آلية  تضم  أن  ينبغي 
والسل واملالريا، ممثال واحدا للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 
وعضوا بديال واحدا؛ وميتلك املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية 
الحقوق  بنفس  املمثلني  هؤالء  من  كل  ويتمتع  للتصويت.  واحدا  مقعدا 
مختلف  من  اآلخرين  الوطنية  التنسيق  آلية  أعضاء  تجاه  والواجبات 

القطاعات مبا يف ذلك الحكومة واملجتمع املدين ووكاالت التنمية الدولية.

أ املبادئ والقيم
املناعة  املتعايشني مع فريوس نقص  التالية مشاركة  والقيم  املبادئ  توجه 
البرشية يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل 

واملالريا:

التمثيلية

الشفافية

املساءلة

املصلحة العامة

مكافحة الفساد

االستقاللية

االلتزام

العمل الجامعي

01

05

02

06

03

07

04

08

ب املعايري
ميتلك ممثيل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية الصالحية لتضمني 
العاملي  للصندوق  الوطنية  التنسيق  آلية  منتديات  يف  ناخبيهم  تطلعات 
معايري  التالية  التوجيهية  املبادئ  وتوفر  واملالريا.  والسل  اإليدز  ملكافحة 
عامة الختيار عضو وعضو بديل يف آلية التنسيق الوطنية ميثل املتعايشني 

مع فريوس نقص املناعة البرشية.  

مع  متعايشا  شخًصا  الوطنية  التنسيق  آلية  مرشح  يكون  أن  1.  ينبغي 
فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز ويشارك يف االستجابة لفريوس 

نقص املناعة البرشية ملدة 3 سنوات عىل األقل؛
2.  ينبغي عىل املرشحني االلتزام بتخصيص الوقت لتنفيذ جميع الواجبات 
األشخاص  ومتثيل  الوطنية  التنسيق  آلية  يف  كعضو  واملسؤوليات 

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية؛
3.  أن يفهم املرشح نطاق التمويل املتعلق بالصندوق العاملي؛

4.  أن يكون لدى املرشح مهارات تواصل قوية، خاصة يف إجراء املفاوضات 
والتحيل بالدبلوماسية يف املنتديات الرسمية؛

سواء  اإلنجليزية،  اللغة  إجادة  يف  ماهرا  املرشح  يكون  أن  5.  ينبغي 
الشفوية واملكتوبة.  

ج املهام واملسؤوليات 
البرشية يف  املناعة  نقص  مع فريوس  املتعايشني  ممثل  مدة عمل  تختلف 
التنسيق  الحوكمة املحيل آللية  الوطنية، وتعتمد عىل دليل  التنسيق  آلية 
أو ثالث  املتوسط، سنتني  املدة، يف  تكون  أن  ينبغي  ذلك،  الوطنية. ومع 
سنوات عىل األقل، تتمثل خاللها مهام املمثلني يف العمل بشكل اسرتاتيجي 
والتشاور  بالتنسيق  البرشية،  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  لصالح 
مع ناخبيهم، لضامن إدراج اهتاممات املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 
ملكافحة  العاملي  الصندوق  طرف  من  املمولة  الربامج  تنفيذ  يف  البرشية 

اإليدز والسل واملالريا.

تتجىل املسؤوليات العامة ملمثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 
يف آلية التنسيق الوطنية يف: 

1.  املشاركة بشكل ناشط يف آلية التنسيق الوطنية واالجتامعات ذات الصلة، 
املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  باألشخاص  الخاصة  للمصالح  ممثال 

البرشية.

الفصل الثاين - ضامن متثيل املتعايشني مع فريوس 
نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية الخاصة 

بالصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
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2.  التواصل بشكل منتظم، والتنسيق والتشاور مع مجتمعات املتعايشني مع 
فريوس نقص املناعة البرشية فيام يتعلق بتنفيذ أنشطة الربنامج التي يدعمها 
الصندوق العاملي. وينبغي أن تتم املشاورات وفًقا إلجراءات آلية التنسيق 

الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا.
الوطنية  التنسيق  آلية  أنشطة  بجميع  بانتظام  ناخبيهم  وإبالغ  3.  تحديث 
للصندوق العاملي من خالل تعميم مالحظات اجتامع آلية التنسيق الوطنية.

4.  الرد عىل التساؤالت أو طلبات التوضيح واملعلومات املطروحة من قبل 
الجهات املكونة بطريقة فعالة ورسيعة.

5.  املشاركة بشكل فعال يف رصد األنشطة املمولة وتقديم املالحظات إىل آلية 
التنسيق الوطنية.

 

ينبغي أن يفي ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية بااللتزامات 
التالية خالل فرتة واليته:

التنسيق  آلية  يف  القرار  صنع  منتديات  خالل  التصويت   / 1.  املوافقة 
الوطنية بناًء عىل التشاور املسبق مع الجهات املكونة، والتأكد من أن 
يحوز أي قرار نيابة عن األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 
البرشية يف منتدى آلية التنسيق الوطنية عىل توافق جميع األطراف).

2.  رفض املوافقة إذا اقتىض األمر، عىل قضية ما أثناء منتدى اتخاذ القرار 
يف آلية التنسيق الوطنية، وفًقا لنتائج املشاورات مع الجهات املكونة.

3.  الحصول عىل معلومات بشأن تنفيذ الربنامج من املجتمعات عىل أرض 
آلية  انتباه  ولفت  تحديات  أو  انتهاكات  أي  تحديد  أجل  من  امليدان، 
التنسيق الوطنية إليها، وتسهيل ومتابعة طلبات التوضيح أو اكتشاف 
الحاالت أو غريها من املعلومات من الجهات املكونة ذات الصلة بتنفيذ 

األنشطة امليدانية بدعم من منح الصندوق العاملي.

لضامن  الحاجة)  (حسب  الفنية  واملساعدة  الدعم  عىل  4.  الحصول 
الفعالة، مبا يف ذلك تعبئة املوارد من لجنة فنية تتألف من  املشاركة 
ممثيل املجموعات / املنظامت / الشبكات املجتمعية املتأثرة بفريوس 

نقص املناعة البرشية.
آلية  إلدارة  العاملي  الصندوق  ومتطلبات  التوجيهية  للمبادئ  5.  وفًقا 
تضارب  أي  كتابة  علًنا  يُعلن  أن  املصالح،  لتضارب  الوطنية  التنسيق 

محتمل يف املصالح، شخصيًا ومؤسسيًا، خالل فرتة واليته.
واليتهم  فرتة  من  األخري  الربع  يف  االختيار  لعملية  التخطيط  6.  تسهيل 
املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  لألشخاص  جدد  ملمثلني  متهيدا 

البرشية يف آلية التنسيق الوطنية.
 

د تضارب املصالح
ُيعلن  أن  الوطنية  التنسيق  آللية  ممثل  أي  عىل  ينبغي  أعاله،  ذكر  كام 
األمر  تعلق  سواء  املصالح،  يف  محتمل  تضارب  أي  عن  وكتابيا  رصاحًة 
باملصالح الفردية أو املؤسسية، قبل بدء فرتة العمل كممثل يف آلية التنسيق 
الوطنية. يرجى الرجوع، ملزيد من املعلومات، إىل وثيقة املبادئ التوجيهية 

واملتطلبات الخاصة بآلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي. 
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أ آلية االختيار  
التنسيق  آللية  املدين  املجتمع  من  الجدد  املرشحني  اختيار  عملية  تتم 
الوطنية، يف الربع األخري من فرتة والية صاحب املقعد الحايل. هناك أربع 

مراحل لهذه العملية:   

1 مرحلة اإلعداد
ينبغي عىل املمثلني الحاليني للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 
يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، 
الجديد.  للمرشح  االختيار  مراحل  لتنظيم  مخصص  فريق  إنشاء  تيسري 
وسيقوم  واملساءلة.  والشفافية  الشمولية  مبادئ  االختيار  عملية  سرتاعي 

هذا الفريق املخصص بتصميم خطة اختيار تتضمن الجوانب التالية:

• اإلطار الزمني لعملية االختيار
• طريقة االختيار

• لجنة االختيار
• نرش عملية االختيار

2 نرش املعلومات املتعلقة بعملية االختيار 
من املهم أن يتم نرش املعلومات املتعلقة بعملية االختيار يف جميع املراحل، 
بحيث تكون العملية شفافة. وينبغي توزيع املعلومات من خالل قنوات 
االنرتنت،  ومواقع  االلكرتونية،  الربيد  قوائم  (مثل  الصلة  ذات  االتصال 
الجهات  جميع  عىل  االجتامعية)  والوسائط  املدين،  املجتمع  ومنظامت 

املكونة، باإلضافة إىل اإلعالن عند انتهاء عملية االختيار.   

3 مرحلة االختيار 
تتضمن مرحلة االختيار جزءان: (1) اختيار أويل للمرشحني الخمسة األوائل، 
بناًء عىل معايري االختيار املحددة مسبًقا؛ و (2) مراجعة متعمقة للمرشحني 
األوائل بناًء عىل اإلجراء املوىص به من قبل الفريق املخصص. املرشح الذي 
سيتم اختياره سيكون ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف 
آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي لفرتة 3-2 سنوات التالية، وسيتم 
الوطنية  التنسيق  آلية  املكونة، وأمانة  للجهات  الجديد  املمثل  اإلعالن عن 

للصندوق العاملي والرشكاء.

01

03

02

04

إعداد فريق االختيار املخصص
 تطوير إجراءات التشغيل القياسية 

(اإلطار الزمني وطرق التوظيف واالختيار 
ولجنة االختيار)

 االختيار األويل: أفضل 5 مرشحني ← 
االختيار النهايئ ← إعالن نتيجة االختيار

توجيه موجز وتفويض املهام واملسؤوليات 
ملرشحي املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 

البرشية املنتخبني.

 نرش املعلومات الخاصة بإجراءات االختيار عىل 
الجهات املكونة.

اإلعالن بشكل عام عن تقديم الطلبات املفتوحة 
لتمثيل األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص 

املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية.

1.  الخطوات يف اختيار ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 
البرشية عىل مستوى آلية التنسيق الوطنية

الفصل الثالث - إجراءات موحدة الختيار ممثل 
املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية آللية 

التنسيق الوطنية

4 املرحلة االنتقالية  
ينبغي عىل ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية آللية التنسيق 
الوطنية الحايل، خالل املرحلة االنتقالية، تقديم توّجه موجز ومناقشة العمل 
ومساعدة  دعم  املرحلة  هذه  تتطلب  املواصلة.  إىل  يحتاج  الذي  الجاري 
أشمل من مجتمع املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية والصندوق 

العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا.

 اإلعداد:

الختيار:

االنتقال:

النرش:
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ب لجنة االختيار  
ستقوم لجنة االختيار (الفريق املخصص) بإنشاء املجموعة الخاصة باالختيار 
لتنفيذ العملية. وينبغي أن تتكون هذه املجموعة من أشخاص لديهم خربة 
يف مواضيع ذات صلة مثل برنامج التسيري الخاص بالصندوق العاملي؛ وحقوق 
اإلنسان والنوع االجتامعي؛ واملرافعة؛ ومواضيع أخرى. كام ينبغي أن يضم 
أيًضا ممثلني ملنظامت األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 
أو منظامت الفئات الرئيسية. وتُعترب مجموعة االختيار هذه كيانا مستقال ال 

ينبغي أن يتأثر أعضاءها بأي طرف خارجي.

ج طريقة االختيار
املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  ملمثل  االختيار  طريقة  تحديد  يتم 
البرشية من قبل لجنة االختيار. وتُعترب الطريقة املستخدمة األكرث شيوًعا 
هي إجراء مقابلة يتم تنظيمها من قبل لجنة، ملناقشة املواضيع املتعلقة 
آلية  يف  كعضو  واملسؤوليات  الواجبات  أداء  عىل  الطلب  مقدم  بقدرة 

التنسيق الوطنية.
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نقص  فريوس  مع  املتعايشني  ممثل  يضطلع  أن  مبجرد  الرضوري،  ملن  إنه 
للتواصل  أسس  إقامة  الوطنية،  التنسيق  آلية  يف  مبهام  البرشية  املناعة 
والتنسيق والتشاور مع الجهات املكونة لألشخاص املتعايشني مع فريوس 
نقص املناعة البرشية عىل مستوى جميع املراحل، وذلك بغرض توفري قاعدة 
عريضة من الدعم ملمثل آلية التنسيق الوطنية وكذلك لفهم االحتياجات 
عىل أرض الواقع. كام ينبغي إضفاء الطابع املؤسسايت عىل آليات االتصال 
والتنسيق والتشاور لتكون فعالة. ويقدم هذا القسم نظرة عامة واسعة 

عن هذه الجوانب الثالثة لدور املمثل وكذلك بعض النصائح. 

أو  مكان  من  املعلومات  تبليغ  أو  نقل  عىل  القدرة  التواصل  يعكس 
شخص إىل آخر، باستخدام وسائل مختلفة. ويشمل ذلك التحدث أو 
الكتابة أو استخدام بعض الوسائط األخرى كام ميكن لهذا التواصل أن 

يحدث وجها لوجه أو عرب اإلنرتنت.

ولضامن منح الفئات املجتمعية مساحة متساوية للمشاركة يف عمليات 
والتطورات  القضايا  عىل  مطلعة  تكون  أن  ينبغي  العاملي،  الصندوق 
ذات الصلة بالصندوق. كام يجب أن يكون ممثلو األشخاص املتعايشني 
مع فريوس نقص املناعة البرشية قادرين عىل اتخاذ قرارات مستنرية 
بحقوق  الوفاء  يضمن  حتى  الصلة  ذات  امليدانية  التقارير  إىل  تستند 

واحتياجات ناخبيهم.  

يشري التنسيق إىل تزامن وتكامل األنشطة واملسؤوليات من خالل دور 
عضو آلية التنسيق الوطنية، بحيث تتعاون جميع األطراف بفعالية.

األقل شهريًا من  واحدة عىل  واالتصال هذه مرة  التنسيق  مهام  تتم 
وسيتم  الفنية.  واللجنة  الوطنية  التنسيق  آلية  بني  اجتامعات  خالل 
تتبع نرش التحديثات والتقدم املحرز لفائدة الجهات املكونة من طرف 

شبكات أعضاء اللجنة الفنية من خالل قنوات مختلفة مثل:

• الربيد اإللكرتوين 
• الربيد

• وسائل التواصل االجتامعي ← فيسبوك وانستغرام وتويرت، إلخ.
• القنوات اإلعالمية الرسمية األخرى 

منتديات  عقد  املمكن  من  سيكون  اإلعــالم،  وسائل  إىل  باإلضافة 
وقد  االسرتاتيجية.  القرارات  واتخاذ  للتشاور  التقليدية  االجتامعات 
تعقد هذه االجتامعات بشكل مبارش مرة واحدة عىل األقل كل ستة 

أشهر.

يتضمن التشاور عادًة تبادل وجهات نظر مختلفة (وأحيانًا التفاوض) 
من عدة أطراف للتوصل إىل اتفاق. إنها مرحلة مهمة يف سياق إدارة 
العاملي، حيث  الصندوق  املمولة من  للربامج  املنظمة خاصًة بالنسبة 
مجتمعهم،  يف  األقليات  أو   / و  املستفيدين  تهميش  يتم  ما  غالبًا 
مع  الجنس  ميارسون  الذين  الرجال  أو  املخدرات،  مستخدمي  مثل 
مع  واملتعايشني  بالجنس  املشتغلني  أو  جنسياً،  املتحولني  أو  الرجال، 
فريوس نقص املناعة البرشية أو السل. وتُزّود عمليات التشاور هذه 
املجموعات بالقدرة عىل التأثري يف تطوير الربنامج وتنفيذها من أجل 

ضامن فعالية الربامج وتلبيتها الحتياجاتهم الخاصة.

من املهم أن يتم عقد املشاورات املستمرة بالنسبة ملمثل املتعايشني مع 
فريوس نقص املناعة البرشية آللية التنسيق الوطنية، عرب املناطق الجغرافية 
البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املتأثرة  املختلفة  الفئات  جميع  ومع 
الذين  الرجال  الجنس،  عاميل/عامالت  بالحقن،  املخدرات  (مستخدمي 
ميارسون الجنس مع الرجال / املتحولون جنسيا، النساء، األطفال، إلخ). 
وينبغي أن يتشاور ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية مع 
املجتمعات قبل اتخاذ أي قرار مهم خاص بالصندوق العاملي، مبا يف ذلك:  

1.  املوافقة عىل املقرتح الوطني للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل 
واملالريا 

2.  انتخاب املتلقي الرئييس 
3. تقديم إعادة برمجة ومخصصات التمويل

نقص  فريوس  مع  املتعايشني  حياة  عىل  مبارشة  تؤثر  التي  4.  القرارات 
املناعة البرشية

الفصل الرابع - آليات التواصل والتنسيق والتشاور 
املجتمعي
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دراسة الحالة 
عام  أوائل  منذ  باكستان  يف  عملها  الوطنية  التنسيق  آلية  بدأت  لقد 
املناعة  نقص  فريوس  مجتمع  حضور  اقترص  البداية،  ويف   .2000
البرشية يف منتدى آلية التنسيق الوطنية، عىل أن يكون وجوًدا رمزيًا 
إىل حد كبري. يف ذلك الوقت، كان لشبكة البلد الخاصة باملتعايشني مع 
فريوس نقص املناعة البرشية، واملتمثلة يف (جمعية األشخاص املتعايشني 
مع فريوس نقص املناعة البرشية) دور رائد يف املرافعة ملمثل املتعايشني 
مع فريوس نقص املناعة البرشية آللية التنسيق الوطنية، ولكن مل يتم 
القيادة  إىل  االفتقار  العملية بسبب  املؤسيس عىل هذه  إضفاء الطابع 

وقدرة الشبكة.

نقص  فريوس  مع  املتعايشني  األشخاص  جمعية  هيكلة  إعادة  فبعد 
املناعة البرشية سنة 2012، تم اختيار عضو جديد لتمثيل املتعايشني 
ديسمرب  يف  الوطنية،  التنسيق  آللية  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مع 
2014، بعد إجراء عملية انتخاب رسمية. حيث نتج عنها متثيل أقوى 
لألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية عىل مستوى آلية 

التنسيق. وتشمل بعض من نجاحاتها عىل سبيل املثال ال الحرص:
  

هذه  ملعالجة  الدعم  وتقديم  األدوية  مخزون  نفاذ  عن  1.  اإلبالغ 
القضية، مام أدى إىل منع حدوث نفاذ املخزون يف املستقبل

2.  التأثري عىل اختيار املتلقي الرئييس - عىل سبيل املثال، مل يتم اختيار 
بالرشاكة  رئيسيا  متلقيا  باعتباره  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج 
فريوس  مع  املتعايشني  مجتمع  عضو  عنها  عرب  انشغاالت  بسبب 

نقص املناعة البرشية آللية التنسيق الوطنية.
3.  تم حل املشاكل عىل مستوى مركز تقديم العالج الخاص بفريوس 

نقص املناعة البرشية التابع للمركب الطبي ”حياة“.
الوطني ملكافحة االيدز الربنامج  4.  زيارات الرصد والتقييم من قبل 

NACP هي ميزة منتظمة اآلن.
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ممثلو جمعية األشخاص املتعايشني مع فريوس 
نقص املناعة البرشية لدى آلية التنسيق الوطنية

الجهات املكونة  األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية من مختلف املجتمعات: 

اللجنة الفنية

•  مستخدمي 
املخدرات بالحقن

•  الرجال الذين ميارسون •  عاملو الجنس
الجنس مع الرجال 

واملتحولني جنسيا

• مجموعات الدعم• األطفال• النساء

مالحظات:
: انتقال املعلومات من الجهات املكونة نحو املمثل: انتقال املعلومات من املمثل نحو الجهات املكونة

الرسم البياين 2: قنوات التواصل
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املعلومات
للمساءلة.  وخاضعة  تشاركية  لعملية  أساسيا  أمرا  املعلومات  نرش  يعترب 

ويشمل تبادل املعلومات بني الجهات املكونة عىل:

1. أداء الربنامج واستخدام املنح
2. إدارة الربنامج

3. وصول الخدمة والتوافر
4. سياسات آلية التنسيق الوطنية

آلية  يف  الشخصية  املشاركة  من  املعلومات  هذه  عىل  الحصول  ميكن 
باآللية  الخاصة  القيادة  لوحة  اجتامعات  ومن سجالت  الوطنية  التنسيق 
التنظيم  جيدة  وثائق  مشاركة  املهم  ومن  االجتامعات).  محارض  (مثل 
وواضحة وسهلة الفهم من قبل املجتمعات، وينبغي تفادي اي مصطلحات 
أعضاء  أعده  الذي  الرسدي  التقرير  يتضمن  أن  تقنية وصعبة. كام ميكن 
التنسيق  آلية  اجتامع  بعد  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني 

الوطنية ما ييل:

فريوس  مع  املتعايشني  األشخاص  ممثلو  بها  قام  التي  األنشطة  •  ملخص 
نقص املناعة البرشية يف منتديات آلية التنسيق الوطنية 

•  التطورات األخرية / ديناميات داخل آلية التنسيق الوطنية
•  القضايا ذات األولوية املقرتحة التي يتعني تنفيذها عىل أساس التقارير 

امليدانية، والتي تم تحديدها لألشهر الثالثة القادمة.

ويف الوقت نفسه، تتمثل املعلومات التي توزعها الجهات املكونة ملمثليها 
يف آلية التنسيق الوطنية يف:

يف  اإليدز   / البرشية  املناعة  نقص  فريوس  بخدمات  الخاصة  •  الوضعية 
امليدان

•  التقدم يف تنفيذ الربنامج والقضايا
•  املالحظة عن أي انتهاك لحقوق اإلنسان تعاين منه املجتمعات املتأثرة 

بفريوس نقص املناعة البرشية

د الرصد والتقييم 
ممثل  مشاركة  لضامن  األهمية  يف  غاية  والتقييم  الرصد  عملية  تعترب 
يف  الوطنية  التنسيق  آللية  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني 
العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا. وينبغي  الصندوق  آليات  تحسني 
مؤقت  تقييم  إجراء  مع  منتظم،  بشكل  والتقييم  الرصد  أنشطة  تتم  أن 
ملدة ستة أشهر وتقييم يف نهاية كل عام، حسب املوارد املتاحة. وسيتوىل 
ممثلو املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية 
واللجنة الفنية، املسؤولية عن تنظيم عمليات الرصد والتقييم مع اإلشارة 
متبادل.  بشكل  عليها  واالتفاق  تطويرها  تم  التي  الرئيسية  املؤرشات  إىل 

فيام ييل بعض مناذج املؤرشات التي ميكن تكييفها مع السياق الخاص.

مؤرشات الرصد والتقييم

األنشطة

الرصد

التقييم

املؤرشات الرئيسية

من اجتامعات آلية التنسيق التي حرضها ممثيل األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 

من املجموعات التي تتلقى تقارير التقدم

حاالت تم التبليغ عنها لدى ممثيل آلية التنسيق الوطنية

اجتامعات تشاورية التخاذ القرار

تحسني فهم الجهة املكونة لعمل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

ملجموعات األعضاء املشاركني يف روتني التنسيق

قضايا تنفيذ الربنامج ذات الصلة باألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية والفئات الرئيسية 
التي متت مناقشتها عىل مستوى آلية التنسيق الوطنية

التوصيات/ قضايا الصادرة عن املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية التي أصبحت سياسات فنية آللية 
التنسيق الوطنية
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القيام بها لضامن  التي ينبغي  تُقَدم مجموعة األدوات املراحل الرضورية 
التزام قوي ونشيط ملجتمع املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف 
اإليدز والسل واملالريا.  العاملي ملكافحة  للصندوق  الوطنية  التنسيق  آلية 
املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  وانخراط  التزام  بأن  األدلة  وتبني 
البرشية يف الربامج والسياسات وآليات التمويل تؤدي إىل استجابة أفضل 

لفريوس نقص املناعة البرشية. ويتمتع املتعايشون مع فريوس نقص املناعة 
حامية  تشمل  الربامج  أن  من  للتأكد  نوعها  من  فريدة  مبكانة  البرشية 

حقوقهم اإلنسانية وحقوق اآلخرين املتأثرين باألمراض الثالثة.

الفصل الخامس - اختتام
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امللحق.1  االستطالع املجتمعي حول آلية إرشاك األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 
البرشية يف الربامج التي يدعمها الصندوق العاملي

أصدقايئ األعزاء،

نشكركم بداية عىل تخصيص الوقت من أجل إجراء هذا االستطالع.

يعكس هذا االستطالع املجتمعي نضال املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز من أجل الرفع من مستوى جودة الربامج الخاصة بهذا الوباء يف 
(اسم البلد) واملتعلقة بالصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا. وينبغي عىل املشاركني يف االستطالع ملء هذا النموذج عىل أساس طوعي ودون 

أي شكل من أشكال اإلكراه.

ويهدف هذا االستطالع بشكل خاص إىل:

1.  تجميع ردود فعل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية حول كيفية عملية التنسيق الخاصة بالصندوق العاملي والتشاور بني ممثيل آلية التنسيق 
الوطنية وعمل املجتمع 

2. تجميع ردود الفعل بشأن دور ممثيل األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية عىل مستوى آلية التنسيق الوطنية

الفئات االجتامعية  الخلفيات عىل إكامل هذا االستطالع بشكل متثييل ليشمل كل  البرشية من جميع  املناعة  املتعايشني مع فريوس نقص  ينبغي تشجيع 
واالقتصادية، والنوع االجتامعي، والجنس، والتوجهات الجنسية املختلفة يف كل املناطق. 

وستساعد يف املستقبل هذه النتائج يف بناء اتفاق جامعي حول آلية مشاركة املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية من خالل ممثليها يف آلية التنسيق 
الوطنية. 

ونود أن نشكركم مجددا عىل مشاركتكم ونتطلع إىل دوركم النشيط يف زيادة جودة الخدمات والربامج املوجهة للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية.

شكرا

ملحقات
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فريق التحضري الختيار ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية   
تعليامت ملء االستطالع  

• يرجى وضع عالمة(X) يف مربع اإلجابة املحدد
• بالنسبة لألسئلة التي ال تحتوي عىل إجابة اختيارية مناسبة، يرجى كتابة اإلجابات بجمل قصرية وواضحة

• يجب إرسال االستطالع املكتمل إىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:
 [أدخل بريًدا إلكرتونيًا] عن طريق كتابة Communtiy Survey يف سطر املوضوع.

الجزء 1
املعلومات الخاصة بالشخص املعني االستطالع

1 كيف تصف مجموعتك؟ 
 شبكة للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية تتمتع بكيان قانوين، وهيكلية، وبرامج عمل، وإدارة مبنية عىل العضوية الفردية)

عىل  قامئة  وإدارة،  عمل،  وبرامج  وهيكلية،  قانوين،  بكيان  تتمتع  البرشية)  املناعة  نقص  فريوس  مع  (للمتعايشني  حكومية  غري  منظامت    شبكة 
التنظيمية) العضوية 

 مجموعة غري رسمية (بدون أي كيان قانوين، وال هيكلية، وال برامج عمل، وال إدارة قامئة عىل اإلجامع)
 أفراد / غريهم (يرجى التحديد) ..........................................................................................................

2 كم عدد املشاركني يف مناقشة املجموعة مللء هذا االستطالع؟
 جميع األعضاء

 أكرث من 10 أشخاص
 10-5 أشخاص

 أقل من 5 أشخاص

3 يف أي منطقة تُقيم / أين تُقيم مجموعتك؟ (حدد اإلقليم و / أو املقاطعة / املدينة)
 

................................................................................................................................................

4 هل هناك أي معلومات إضافية عنك / عن مجموعتك؟ (ليس إلزاميا) 

................................................................................................................................................

الجزء الثاين
الربامج املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية املمولة من طرف الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

5 هل أنت / أو مجموعتك عىل دراية بالربامج املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية املمولة من طرف الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
 نعم

 ال

امللحق.1 
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6 هل أنت / أو مجموعتك تشارك يف أي من املشاريع املمولة من طرف الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؟
 تشارك حاليا

 مل تشارك مطلقا
 شاركت يف املايض يف مرشوع للصندوق العاملي

 بعض األعضاء شاركوا يف مرشوع للصندوق العاملي
 بعض األعضاء مشاركون حاليا يف مرشوع للصندوق العاملي

7 هل تشعر بأن برامج الصندوق العاملي مفيدة لك / ملجموعتك؟
 مفيد جدا

 مفيد
 مقبول

 غري مفيد
 ضار جدا

8 كيف تقيمون برامج الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا لألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية؟
 جيد للغاية

 مقبول
 سيئ

 سيئ جدا

الجزء الثالث
دور املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف الربامج املعنية بوباء اإليدز املمولة من طرف الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

9  تشكل مشاركة املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف برامج الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا جزًءا من آلية التنسيق الوطنية
هل سمعت املجموعة / هل سمعت أنت عن آلية التنسيق الوطنية الصندوق العاملي؟

 لقد سمعنا عن هذه اللجنة / املنتدى
 أنا / نحن مل نسمع قط عن هذه اللجنة / املنتدى

10 هل لديك / لدى مجموعتك علم بوجود متثيل للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي؟  
 نعم

 ال

11  وفًقا لك / ملجموعتك، هل لدى املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية، كمتلقني للربامج املمولة من الصندوق العاملي، مصلحة يف املشاركة يف 
دورة تنفيذ برنامج الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، بدًءا من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التقييم؟

 نعم
 ال

12  إذا كانت اإلجابة عىل السؤال رقم 10 بنعم، فوفًقا لك / ملجموعتك، ما هي املعايري الخاصة مبمثيل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف 
آلية التنسيق الوطنية؟ 

(يرجى وضع عالمة عىل واحد أو أكرث من املعايري التالية)
 خربة يف العمل يف قضايا فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز عىل األقل 3 سنوات

 إتقان اللغة اإلنجليزية سواء الشفوية واملكتوبة

امللحق.1 
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امللحق.1 

 إتقان اللغة اإلنجليزية سواء الشفوية واملكتوبة
 مراعاة النوع االجتامعي

 لديهم مهارات االتصال والتفاوض لتسهيل جهود املرافعة
 لديهم خلفية تعليمية جامعية

 ال ينتمون إىل املنظامت / املؤسسات املمنوحة من الصندوق العاملي
 غري ذلك (حدد) ...........................................................................................................................

الجزء الرابع
التواصل والتشاور بني املمثلني ومكوناتهم

 
13  عند أداء واجباتهم كممثلني للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية، يتعني عىل ممثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة 

البرشية التواصل والتنسيق والتشاور مع الجهات املكونة. ما هي الوترية املناسبة لالتصاالت الفعالة؟
 كل شهر

 كل 3 (ثالثة) أشهر
 كل 6 (ستة) أشهر

 كل سنة (سنويا)

14  ما هو برأيك وسيلة اإلعالم / القناة األنسب للتواصل بني املمثلني والجهات املكونة؟
(يرجى وضع عالمة واحدة أو أكرث عىل املعايري التالية)

 القامئة الربيدية
 الربيد االلكرتوين

 فيسبوك
 الهاتف والرسائل النصية القصرية

 اجتامعات مبارشة
 غري ذلك (حدد) ...........................................................................................................................

15 ما هي املعلومات التي تحتاجها من ممثيل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية؟
 أداء الربنامج

 إدارة الربنامج
 الخدمات املتاحة لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية

 عملية صنع القرار يف آلية التنسيق الوطنية
 غري ذلك (حدد) ...........................................................................................................................

16  وفًقا لك / ملجموعتك بصفتكم متعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية، ما هي القضايا ذات األولوية التي ينبغي أن يوضحها ممثلو آلية 
التنسيق الوطنية؟

(يرجى وضع عالمة واحدة أو أكرث عىل املعايري التالية)
 الشفافية يف إدارة منح الصندوق العاملي

 االستدامة
 منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل
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 حقوق اإلنسان
 املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي

 مراعاة النوع االجتامعي
 مراعاة السن/العمر املناسب

 غري ذلك (حدد) ...........................................................................................................................

17  خالل عملية صنع القرار يف آلية التنسيق الوطنية، يتوفر كل عضو من أعضاء آلية التنسيق الوطنية أو أعضاء مناوبني عىل صوت واحد. وفًقا لك / 
ملجموعتك، ما هي القضايا التي ينبغي تقريرها والتي تتطلب التشاور مع الجهات املكونة قبل التصويت؟

(يرجى اختيار أكرث من قضية)
 تأييد املقرتح الوطني 

 اختيار املتلقي الرئييس ملكون فريوس نقص املناعة البرشية
 انتخاب الرئيس والهيكل اإلداري آللية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي

 مشكلة ذات تأثري مبارش عىل املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية (كتلك املتعلقة بالعالج املضاد للفريوسات القهقرية)
 تقديم إعادة الربمجة وتخصيص األموال

 غري ذلك (حدد) ...........................................................................................................................

18  هل أنت / مجموعتك عىل استعداد للمشاركة بشكل نشيط وأن تكون جزًءا من عملية االتصال والتنسيق والتشاور مع ممثيل املتعايشني مع فريوس 
املناعة البرشية آللية التنسيق الوطنية؟ 

 نعم
 ال

19  هذا السؤال موجه للمجموعات املستجوبة (وليس األفراد)
إذا كانت اإلجابة عىل السؤال رقم 18 هي ”نعم“، فريجى مشاركة اسم واتصال العضو املتفق عليه يف مجموعتك ليصبح نقطة التنسيق ملزيد من 

عمليات االتصال.

اإلسم: ....................................................................................................................................

الهاتف: ...................................................................................................................................

الربيد االلكرتوين: ..........................................................................................................................

امللحق.1 
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امللحق 2.  اإلعالن عن الطلب كمرشح ملمثل املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية 
التنسيق الوطنية

املنصب الشاغر: عضو يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا لتمثيل مجتمع املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية

يعترب الصندوق العاملي مؤسسة متويل مبتكرة تعتمد عىل التعاون بني الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 
البرشية / اإليدز واملالريا والسل، لتمويل االستجابات الوطنية لألمراض الثالثة. وتتمثل مبادئ الصندوق العاملي يف: الرشاكة، متلك البلد، التمويل القائم 

عىل األداء، والشفافية.2 

إن آلية التنسيق الوطنية هي لجنة متعددة القطاعات تسهل كل مراحل دورة متويل منح الصندوق عىل املستوى الوطني. وتتكون معظم آليات التنسيق 
الوطنية من عدد من الوزارات الحكومية والقطاع الخاصة والبلدان املساهمة أو الدول املانحة، باإلضافة إىل العنارص املختلفة من املجتمع املدين، مبا يف ذلك 
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز (املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية). وتعترب املشاركة يف عضوية آلية التنسيق الوطنية تطوعية وال 
تقدم أي تعويض لألعضاء. وسوف يشارك ممثل آلية التنسيق بشكل نشط يف صياغة السياسات واسرتاتيجيات الوقاية من اإليدز يف كل بلد، بدءا من مرحلة 

التخطيط للربنامج الوطني إىل رصد تنفيذ أنشطة الربنامج، بالتعاون القوي مع الفريق الوطني ألمانة الصندوق العاملي يف جنيف، سويرسا.

نظًرا ألن فرتة عضوية آلية التنسيق الوطنية الحالية تقرتب من نهايتها، يبحث املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية عن مرشحني يستوفون املتطلبات 
واملعايري لتمثيل تطلعات املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية عىل مستوى آلية التنسيق الوطنية للفرتة القادمة.

املعايري العامة 

يعترب ممثيل األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية أفرادا وال ميثلون أي منظمة / أو مؤسسة. وسيقوم املرشحون 
املختارون بتمثيل مصالح ناخبيهم بينام يعملون كعضو يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي. حيث ينبغي عىل املرشحني أن يستوفوا املعايري التالية:

1. شخص متعايش مع فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز شارك يف االستجابة لفريوس نقص املناعة البرشية ملدة ال تقل عن 3 سنوات؛
2. لديه فهم لنطاق متويل الصندوق العاملي؛

التنسيق  آللية  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مع  املتعايشني  األشخاص  بأعضاء  الخاصة  واملسؤوليات  الواجبات  جميع  لتنفيذ  وقت  بتخصيص  3.  ملتزم 
الوطنية، مع قدر كبري من املراعاة للشفافية واملساءلة؛

4. إجادة اللغة اإلنجليزية الشفوية واملكتوبة. 
5. لديه مهارات االتصال، وخاصة يف إجراء املفاوضات والتحيل بالدبلوماسية يف املنتديات الرسمية.

6.  املوطن - قد يكون هذا املعيار ذو أهمية ملناطق معينة، وبالتايل فإنه وفًقا لتقدير كل منطقة لتحديد ما إذا كان يجب أن يكون املوطن رشطًا ملدة 
الوالية، وفًقا للسياق املحيل أم ال.

2 htt p://www.theglobalfund.org/en/overview/
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فرتة عضوية آلية التنسيق الوطنية

سيخضع ممثلو املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية ملدة عامني. سيبدأ املرشحون الذين تم اختيارهم عىل الفور مدة خدمتهم 
يف الوقت املتفق عليه، وفًقا للسياق املحيل.  

واجبات ومسؤوليات ممثيل األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية  

يواصل املرشحون املختارون العمل االسرتاتيجي لصالح املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية من خالل عملية التنسيق والتشاور مع الجهات املكونة 
خالل منتديات آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا وعىل أساس مستمر، لضامن أن يتم وضع تطلعات املتعايشني مع 

فريوس نقص املناعة البرشية يف صميم متويل الربامج والسياسات املمولة من طرف الصندوق العاملي.  

املسؤوليات

1. للمشاركة يف سلسلة اجتامعات آلية التنسيق الوطنية وفريق العمل الفني بأكملها نيابة عن مجتمع املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية؛
2.  للتواصل والتنسيق والتشاور مع الجهات املكونة للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية بشأن أنشطة الصندوق العاملي والربامج املدعومة مبنح 

الصندوق العاملي، بشكل دوري واتباع اإلجراءات الخاصة بالصندوق العاملي املتفق عليها؛
3.  ملشاركة التحديثات بانتظام بشأن أي نشاط تقوم به آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ومن خالل تعميم مالحظات اجتامع آلية التنسيق الوطنية 

مع املجتمع األوسع لألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية؛
4. للرد عىل أسئلة أو طلبات التوضيح واملعلومات من الجهات املكونة بطريقة فعالة / ويف الوقت املناسب؛

5.  اإلعالن علًنا عن أي تضارب يف املصالح، سواء كان شخصيًا أو مؤسسيًا، خالل مدة واليته كممثل للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية يف آلية 
التنسيق الوطنية للصندوق العاملي (يرجى الرجوع إىل وثيقة املبادئ التوجيهية آللية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ومتطلباتها بغرض االستخدام 

املناسب والسياقي يف كل بلد).

عملية تقديم الطلب 

   :PDF أو Ms Word ينبغي عىل املتقدمني إعداد املستندات الثالثة أدناه يف شكل نسخة إلكرتونية باستخدام صيغة

1. خطاب دعم من املؤسسة التابعة ملقدم الطلب
2. خطاب مرجعي من منظمة / مؤسسات أخرى تعمل يف مجال االستجابة لفريوس نقص املناعة البرشية، يويص مبقدم الطلب.

3. استامرة الطلب كاملة.

العنوان. تطبيق  إىل  ــرتوين  ــك اإلل ــد  ــربي ال طــريــق  عــن  إرســالــهــا  يــرجــى  ـــاله،  أع ــورة  ــذك امل الــوثــائــق  جميع  مــن  االنــتــهــاء  ــم  ت إذا 
PLHIV.ccm@gmail.com مع نص املوضوع : طلب PLHIV CCM فرتة العضوية 2016-2017

آخر موعد لقبول هو: 15 شباط 2016، 16.00 بتوقيت جرينتش

هذا مجرد مثال، ينبغي أن تكون املعلومات مكتوبة حسب ما تراه كل دولة مناسبا.

امللحق 2. 
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امللحق 3 منوذج الطلب

منوذج التقديم
عضو آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز
فرتة

أرسل النموذج املكتمل إلكرتونيًا إىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:
application.PLHIV.ccm@gmail.com مع املوضوع : طلب عضوية PLHIV CCM للفرتة ....، مرفق بـ:

1. خطاب دعم من املؤسسة التابعة ملقدم الطلب
2. خطاب مرجعي من منظمة / مؤسسات أخرى تعمل يف مجال الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية، والتوصية بالطلب املقدم.

البيانات الشخصية
اإلسم

العنوان
املدينة/املقاطعة

اإلقليم/املحافظة/دون الوطني 
الرقم الربيدي 

الهاتف/الهاتف الخلوي
عنوان الربيد االكرتوين

حالة  بشأن  معلن   / منفتح  أنت  هل 
فريوس نقص املناعة البرشية لديك؟

منظمة / مؤسسة تابعة
اسم املنظمة

العنوان
املدينة/املقاطعة

اإلقليم/املحافظة/دون الوطني
الرقم الربيدي 
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الهاتف/الهاتف الخلوي
فاكس

عنوان الربيد االلكرتوين
صف املنظمة التي تنتمي إليها 

(بحد أقىص 100 كلمة)
املنصب

املسمى الوظيفي

الكفاءة الفنية
الكتايب الشفهي الفهم 1 إجادة اللغة

االنجليزية
غري ذلك (حدد) 

...............................................

ضعيف متوسط جيد 2 إجادة استخدام الحاسوب
MS Offi  ce (Word, Excel, 

Power-point)

االنرتنت
غري ذلك (حدد)

...............................................

التعليم النظامي
السنة املؤسسة املستوى

امللحق 3. 
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االتدريب، ندوة، ورشة عمل
السنة املؤسسة املنظمة املوضوع

الخربات التنظيمية
السنة  املنصب املجال املنظمة 

األسئلة الرسدية
1  يف رسد قصري، ارشح ما تعرفه عن الصندوق العاملي يف بلدك؟

(200 كلمة كحد أقىص)

امللحق 3. 
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2  يف رسد قصري، ارشح العالقة بني القدرة والتجربة التي لديك اليوم باملساهمة التي ميكنك تقدميها كممثل لألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص 
املناعة البرشية يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف بلدك؟

(200 كلمة كحد أقىص)

3  يرجى ذكر ووصف ثالث قضايا أو أهداف مهمة ستعالجها بإيجاز إذا تم اختيارك كممثل لألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 
يف آلية التنسيق الوطنية للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف بلدك؟

(300 كلمة كحد أقىص)

بيان (يرجى وضع عالمة X عىل املربع املناسب)
  أقر مبوجب هذا أن جميع املعلومات التي قدمتها يف هذا النموذج صحيحة، وأنني أفهم متاًما جميع التبعات اإلدارية والقانونية نتيجة أي تزوير 

للمعلومات يف هذه العملية.

 أفهم متاًما االختصاصات والواجبات واملسؤوليات املرتبطة بالوظيفة التي أتقدم بها يف هذه العملية.

التاريخ التوقيع
و

اإلسم
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