
الصحة وحقوق اإلنسان والصندوق 
العاملي

يلتزم الصندوق العاملي بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف سياق اإليدز 
والسل واملالريا. ويتطلب االنتصار عىل هذه األمراض الثالثة الرتكيز عىل 

الفئات السكانية الرئيسية وعىل األشخاص األكرث تعرًضا للخطر. ويقلل 
التمييز وغريه من صور انتهاكات الحقوق من إتاحة الربامج الصحية، 

ويقوض االستجابات الفّعالة ألمراض اإليدز والسل واملالريا.

ويعني هذا االلتزام ضامن أن تقدم الربامج التي يدعمها الصندوق 
العاملي خدمات عالية الجودة للجميع، وأال تنتهك حقوق اإلنسان.

ويعني هذا إزالة عوائق حقوق اإلنسان التي تكتنف الوصول إىل 
خدمات صحية للنساء والفتيات والعاملني يف مجال الجنس ومتعاطي 

املخدرات والرجال الذين ميارسون اللواط مع الرجال واملتحولني جنسيًا 
واملسجونني واملهاجرين والالجئني والشعوب األصلية وغريهم مّمن 

يتأثرون بواحد أو أكرث من األمراض الثالثة بصورة خاصة.

وقد أوكل الصندوق العاملي إىل مكتب املفتش العام الخاص به مسؤولية 
التحقيق يف بعض أنواع الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف 

الربامج التي يدعمها.

ويرشح هذا الكتيب الحد األدىن من املعايري التي يضعها الصندوق 
العاملي لجميع متلقي املنح وإجراءات الشكاوى.

العاملي الصندوق  اسرتاتيجية 

 تلتزم اسرتاتيجية الصندوق العاملي 2016-2012 

بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف سياق األمراض 

الثالثة من خالل:

 1.  ضامن عدم دعم الصندوق العاملي لربامج

تنتهك حقوق اإلنسان

 2.  زيادة االستثامر يف الربامج التي تتصدى 

 لعوائق الوصول للعالج واملتعلقة بحقوق 

اإلنسان

 3.  إدماج اعتبارات حقوق اإلنسان عىل مدار 

دورة تقديم املنح

العام املفتش  حول مكتب 

يعمل مكتب املفتش العام عىل ضامن قيام الصندوق العاملي باستثامر أموال العامل بأكرث الطرق فعالية يف االستجابة لإليدز والسل واملالريا. ومن خالل عمليات 
التدقيق والتحقيقات والرقابة وتقديم االستشارات، يصدر توصيات موضوعية وتتسم بالشفافية لتعزيز املامرسات الجيدة وتقليل املخاطر وإدانة اإلساءات.

نًا مستقالً عن الصندوق العاملي إال أنه جزٌء ال يتجزأ منه. وهو يخضع للمساءلة أمام املجلس من خالل  ويعترب مكتب املفتش العام، والذي أنشئ عام 2005، ُمكوِّ
لجنة الرقابة واألخالقيات

الصحة الحق يف  لحامية وتعزيز 

العاملي الصندوق 
إجراءات شاكوى حقوق اإلنسان

االستجابة ملخاوف املجمتع احمليل



املعيار رقم 1
يُتوقع من الربامج التي ميولها الصندوق العاملي أن تتيح 

الوصول إىل جميع الخدمات للجميع، عىل أسس غري 
متييزية، مبا يف ذلك األشخاص املحتجزين.

التمييز - سواء كان عمًدا أو غري مقصود - هو: التفرقة يف املعاملة، بدون 
مربر، بني األشخاص والجامعات عىل أساس من التعصب أو الجهل أو 

الخوف أو القوالب النمطية.

يجب أن يتاح الوصول إىل الخدمات والربامج التي ميولها الصندوق العاملي 
دون متييز.

مثال عىل احرتام املعيار رقم 1:
رجل يطلب إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البرشية يخرب عامل الرعاية 
الصحية بأنه ميارس الجنس أحيانًا مع رجال آخرين. يستمر عامل الرعاية 

الصحية يف معاملة العميل بأدب واحرتام.

انتهاك محتمل للمعيار رقم 1:
يحرم الطبيب رجالً يطلب إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البرشية 

من إجراء االختبار نظرًا ألن الرجل ميارس الجنس مع الرجال ألنه »سوف 
يجلب لنا املتاعب.«

رفض عالج مريضة بالسل. يقول لها عامل الرعاية الصحية إنها لن تتمكن 
من االلتزام بالعالج نظرًا ألنها من مجموعة أقلية »ال يعتمد عليها«.

املعيار رقم 2
يتوقّع من الربامج التي يدعمها الصندوق العاملي أال 
تستخدم سوى األدوية أو املامرسات الطبية السليمة 

ِعلميًا واملُصّدق عليها.

تخضع األدوية واإلجراءات العالجية وأساليب العالج بشكل عام 
الختبارات شاملة لضامن سالمتها وفعاليتها. ويتبع الصندوق العاملي 

سياسة شاملة لتوكيد الجودة للمنتجات الصيدالنية والتي تشمل املعايري 
الرسيرية ومعايري الجودة يف رشاء األدوية وتقديم املنح. وتُبنى هذه 

السياسة، باإلضافة إىل املامرسات الطبية التي ميولها الصندوق العاملي، 
عىل التوصيات واملبادئ التوجيهية القياسية للعالج الصادرة عن منظمة 

الصحة العاملية.

مثال عىل احرتام املعيار رقم 2:
يوفر برنامج يدعمه الصندوق العاملي لجميع العمالء أدوية مضمونة 

الجودة تتسق مع املبادئ التوجيهية الوطنية للعالج و/أو املبادئ 
التوجيهية القياسية للعالج الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.

انتهاك محتمل للمعيار رقم 2:
يقوم عاّمل الرعاية الصحية الذين يتلقون دعاًم من الصندوق العاملي 

بإعطاء أدوية تجريبية للمالريا للقرويني الريفيني، ولكن ال يتم إخبارهم 
ق عىل استخدامه سواء من ِقبل السلطة التنظيمية  بأن العالج غري ُمصدَّ

الوطنية لألدوية أو من منظمة الصحة العاملية.

املعيار رقم 3
يُتوقَّع من الربامج التي ميولها الصندوق العاملي أال 

تستخدم أساليب تعد لونًا من ألوان التعذيب أو قاسية 
أو غري إنسانية أو مهينة.

طبًقا لتعريفات القانون الدويل، فإن التعذيب هو أي نوع من اإلساءة 
املتعمدة، التي يتسبب فيها مسؤول من مسؤويل الدولة أو تقع برضاه، 

والتي تسبب معاناة عقلية أو جسدية بالغة لغرض محدد غري مالئم )مثل 
الحصول عىل معلومات أو اعرتاف(. وحيثام ال يتوافر ركن الغرض غري 

املناسب يف املعاملة املسيئة، فإنها ال تعد تعذيبًا. ولكنها ميكن أن تعترب 
معاملة قاسية أو غري إنسانية إذا سببت معاناة بالغة. وقد تكون غري 

مقصودة أو قد تحدث ببساطة بسبب اإلهامل. أما املعاملة املهينة، فهي 
نوع من اإلساءة يسبب معاناة ويهدف إىل إذالل الشخص.

ينبغي أن تساعد الخدمات والربامج التي ميولها الصندوق العاملي 
األشخاص الذين يتلقون الخدمة، ال أن ترضهم. يستحق جميع األشخاص 

تلقي العالج بكرامة واحرتام.

مثال عىل احرتام املعيار رقم 3:
مركز للحجر الصحي يتيح عالج فريوس نقص املناعة البرشية والسل واملالريا 

املمول من ِقبل الصندوق العاملي لجميع املحتجزين املحتاجني إليه.

انتهاك محتمل للمعيار رقم 3:
مركز للحجر الصحي يحجب العالج املمّول من ِقبل الصندوق العاملي عن 

بعض املحتجزين كعقاب لهم نظري خرقهم للقواعد.

املعيار رقم 4
يُتوقَّع من الربامج التي يدعمها الصندوق العاملي احرتام 
وحامية املوافقة الواعية والرسية والحق يف الخصوصية 
فيام يتعلق بالفحوصات الطبية أو العالج أو الخدمات 

الطبية املقدمة.

املوافقة الواعية هي العملية التي يقدم من خاللها مقدمو الرعاية 
الصحية املعلومات إىل املريض حتى ميكن للمريض أن يختار اختياًرا 

طوعيًا قبول أو رفض اختبار أو عالج ما بحرية وبدون ضغط غري رضوري.

الخصوصية تشري إىل حق الفرد يف عدم التعرض للتطفل أو التدخل يف 
شؤونه من ِقبل اآلخرين.

الرسية تشري إىل التزام منظمة ما بحامية املعلومات الشخصية من 
الوصول إليها أو استخدامها أو اإلفصاح عنها عىل نحٍو غري مرصح به.

ويجب عىل الربامج التي يدعمها الصندوق العاملي احرتام مبادئ املوافقة الواعية 

والرسية والخصوصية. وهذا لضامن تقدم األشخاص إلجراء االختبار والحصول عىل 

العالج والبقاء يف الرعاية، ولحامية العمالء من وصمة العار والتمييز والعنف.

مثال عىل احرتام املعيار رقم 4:
يرشح عامل رعاية صحية، بصرب ووضوح فوائد ومخاطر اإلجراء الطبي، 

حتى ميكن للعميل أن يقرر ما إذا كان سيخضع لإلجراء أم ال.

انتهاك محتمل للمعيار رقم 4:
عامل يف مجال الرعاية الصحية يُجري اختبار فريوس نقص املناعة البرشية 
المرأة. دون الحصول عىل موافقة املرأة، يخرب عامل الرعاية الصحية زوج 

املرأة بأن نتيجة االختبار إيجابية.

املعيار رقم 5
يُتوقَّع من الربامج التي ميولها الصندوق العاملي تجنب 

الحجر الطبي والعزلة غري الطوعية، والتي يجب أال 
تستخدم إال كمالذ أخري.

الحجر الصحي واالحتجاز هام من التدابري املفرطة والتي تستخدم يف 
حاالت نادرة الحتواء األوبئة.

ميثل السل املقاوم للدواء تحديًا نظرًا ألن املريض الذي يرفض العالج ميكن 
أن يشكل خطرًا عىل اآلخرين الذين يتعامل معهم.

وتقول منظمة الصحة العاملية إنه ينبغي أن يتاح للمرىض الوصول إىل 
تشخيص وعالج السل بجودة عالية. والبد من اتباع جميع التدابري الطوعية 

أوالً. ينبغي أال يستخدم الحجر الصحي إال كمالذ أخري إذا رفض املريض 
بكامل إرادته العالج وأصبح هناك خطر من أن ينقل املرض إىل اآلخرين. 

وحتى حينئٍذ، ينبغي أن يكون الحظر الصحي أقل تقييًدا بقدر اإلمكان، وأن 
يتيح لألشخاص مامرسة حياتهم الطبيعية إىل أقىص حٍد ممكن.

مثال عىل احرتام املعيار رقم 5:
يتحدث أحد العاملني يف مجال الرعاية الصحية مع مريض بالسل، ويعرض 
عليه اختيارات تتعلق مبَن سيقوم باإلرشاف عىل عالجه، ويرشح له أنه يف 
حالة عدم حضوره يف املوعد، فسوف يقوم أحد العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية باالطمئنان عليه سواء باالتصال هاتفيًا أو الحضور شخصيًا.

انتهاك محتمل للمعيار رقم 5:
يحتجز مريض بالسل دون أية محاولة الستخدام وسائل أقل إقحاًما 

لضامن متابعته للعالج.

الشكوى؟ تقديم  له  من يحق 
إذا كان شخٌص ما يعتقد أن تعرض النتهاك أحد معايري حقوق اإلنسان الخمس هذه، أو شهد انتهاكها، يف برنامج 

يدعمه الصندوق العاملي، فيمكنه أن يقدم شكوى إىل مكتب املفتش العام للصندوق العاملي.

وميكن أن تقوم منظمة بتقديم شكوى بالنيابة عن املترضر بصورة مبارشة، فرداً كان أو جامعة، برشط حصولها عىل 
خطاب تفويض.

سوف تظل هوية الشخص الشايك رسية للغاية، ما مل مينح املوافقة عىل اإلفصاح عن بياناته. يحق ألي شخص يُبلغ 
عن انتهاك أن يظل مجهول الهوية.

يدعمها  التي  للربامج  بالنسبة  اإلنسان  لحقوق  الدنيا  املعايري  ما هي 
العاملي؟ الصندوق 

هناك خمسة معايري ُدنيا لحقوق اإلنسان تعترب اآلن جزًءا من اتفاقية املنح التي يقدمها الصندوق العاملي، وهي تؤسس لتوقعات 

الصندوق العاملي بالنسبة لجميع الربامج التي يدعمها. ومبوجب اتفاقية املنح، فإن متلقي منح الصندوق العاملي ملزمون بإخطار 

الصندوق العاملي إذا كان هناك خطر يتعلق بانتهاك الربامج ألي من هذه املعايري وقد يطلب منهم العمل مع الصندوق العاملي 

للتعامل مع هذه املخاطر من خالل إجراءات محددة.



الصحة الحق يف  لحامية وتعزيز 

كيفية تقديم شكوى

 الهاتف
)خدمة مجانية للبالغات(

+1 704 541 6918

من خالل الربيد اإللكرتوين
inspectorgeneral@theglobalfund.org

عىل شبكة اإلنرتنت
theglobalfund.org/en/oig/reportfraudabuse/

 تقديم شكوى بشأن انتهاك
لحقوق اإلنسان

الهدف من العملية هو ضامن إتاحة الخدمات عىل نحٍو أفضل 
وتقديم خدمات ذات جودة أفضل، وضامن املساءلة. يرحب 

الصندوق العاملي باملعلومات التي تتيح له اتخاذ إجراءات لتحسني 
خدماته.

تُنرش جميع تقارير التحقيقات عىل املوقع اإللكرتوين للصندوق 
العاملي مبا يتسق مع سياسة اإلفصاح عن التقارير الصادرة عن 

املفتش العام وتطبيًقا ملبدأي الشفافية واملساءلة. كام سيتم إخطار 
الشخص الذي قدم شكوى األصلية بالنتائج أوالً بأول.

وإذا تقررت رضورة التحقيق يف الشكوى، ولكن مكتب املفتش العام 
غري قادر عىل إجراء التحقيق، ألسباب لوجستية أو أمنية، فيمكن 

أن يقرر املفتش العام، مبوافقة الشايك، تبادل املعلومات مع هيئات 
األمم املتحدة املعنية يف مجال حقوق اإلنسان.

يجب أن تكون التقارير بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان محددة 
ومستوفاة بقدر اإلمكان، وأن تشمل، عىل سبيل املثال، املعلومات التالية:

نوع الخطأ الذي يتم اإلبالغ عنه  .1

وقت ومكان وقوعه  .2

ما الذي حدث  .3

أسامء جميع املشاركني ووظائفهم وأماكن مكاتبهم  .4

اسم أي شخص ُملم مبا حدث  .5

ملاذا ينبغي أن يتم التحقيق يف الحادث  .6

أي معلومات أخرى ذات صلة  .7

يجب أال يتم تشجيع مقدمو الشكاوى عىل اإلدالء بهذه املعلومات إال 
إذا كانوا ميكنهم ذلك دون تعريض أنفسهم للخطر.

يرجى مالحظة أن مكتب املفتش العام للصندوق العاملي ال ميكنه 
التحقيق يف اتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان موجهة لوكاالت أخرى ال 

تُنفذ برامج الصندوق العاملي. لإلبالغ عن نفاذ املخزون، أو عن مخاوف 
بشأن آليات التنسيق القطرية، أو عن مسائل تتعلق باختيار متلقي 

املنح، أو غري ذلك من املخاوف، يرجى االتصال مبدير مجموعة برامج 
الصندوق للبلد من خالل املوقع اإللكرتوين التايل:

http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index 

كيف تسري إجراءات الشكاوى؟

حني يتلقى مكتب املفتش العام شكوى، فسوف يستجيب لها خالل 

48 ساعة. وسوف يتم تقييم املعلومات التي تتضمنها الشكوى 

بحرص لتحديد مدى جدية االتهام، وتقرير إجراء تحقيق من عدمه.

يتم التحقيق يف الشكاوى طبًقا إلجراءات مكتب املفتش العام، والتي 
قد تشمل إجراء مقابالت مع الشهود، وجمع الوثائق ذات الصلة 

وغريها من األدلة، ومناقشة األنشطة مع الوكاالت الرشيكة، حسب 
االقتضاء. وسوف تظل هوية الشخص الذي قّدم الشكوى رسية، ما مل 
يطلب خالف ذلك. سوف تتم عملية التحقيق طبًقا للحدود الزمنية 

املنصوص عليها ومبا يتفق مع منوذج مشاركة أصحاب املصلحة 
الصادر عن مكتب املفتش العام، وهو متاح من خالل الرابط

http://www.theglobalfund.org/en/oig/communications/

 /stakeholders


