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نموذج طلب »املساعدة التقنية املوجهة إلى املجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية 

 («CRGالجنسانية )بالشؤون 

 

 
 

 بيانات صاحب الطلب

 غيانا ترانز يونايتد اسم املنظمة

 شبكة أو منظمة معنية بالفئات السكانية الرئيسية  نوع املنظمة 

 شبكة أو منظمة يقودها شباب 

 شبكة أو منظمة نسائية

شبكة أو منظمة معنية باألشخاص املصابين بفيروس العوز املناعي البشري أو املتضررين من الُسّل أو  

 املالريا

رة أخرى أو تعمل معها )على سبيل املثال  شبكة أو منظمة مجتمع مدني تق ودها مجموعات ُمتضّرِّ

 املهاجرين والالجئين وعمال املناجم(

 أخرى: /

 اسم الشارع، املدينة 100 العنوان

 غيانا  البلد/البلدان 

 االسم واللقب  جهة التنسيق

   email@email.org البريد اإللكتروني

 +1 234-123-1234 رقم الهاتف 

 - الجهة الفرعية  متفرعة من جهة مستفيدة فرعية/جهة مستفيدة  -جهة مستفيدة نهائية  هل منظمتكم 

طرية 
ُ
طرية  - عضو في آلية تنسيق ق

ُ
   ُمراقب في آلية تنسيق ق

 ال ش يء من الخيارات 

 2019كانون الثاني/يناير  31 تاريخ الطلب  

 2019أيار/مايو  1 1تاريخ البدء املتوقع للمهمة 

 

 ما هي املنظمات التي شاركت في إعداد هذا الطلب؟ ُيرجى تحديد مستوى مشاركتها. 

 قّدمت منظمة العمل العاملي من أجل املساواة ملغايري الهوية الجنسانية* املساعدة في إعداد هذا الطلب

. باإلضافة إلى ذلك، ناقشت منظمة غيانا ترانز يونايتد الطلب مع ممثلي الفئات السكاني
ً
 ة الرئيسية اآلخرين في آلية التنسيق الُقطرية.    معا

 

 
 .التقديم تاريخ من أشهر وثالثة شهرين بين ما يستغرق قد التقنية المساعدة حشد أن مالحظة يُرجى 1

م برنامج »املساعدة التقنية املوجهة إلى املجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية بالشؤون الجنسانية ) (« الدعَم إلى منظمات CRGُيقّدِّ

َنح.  املجتمع املدني ومنظمات املجتمع املحلي كي يتسّنى لها املشاركة بشكٍل هادف في العمليات ذات الصلة   بالصندوق العاملي طوال دورة حياة املِّ

 تقديم هذا الطلب إلى الصندوق، ُيرجى التأكد من استعراض طلبكم من قِّبل املنتدى اإلقليمي الخاص باملجتمعات املحلية والجهات الحقوقيةقبل 

 واملنظمات املعنية بالشؤون الجنسانية في منطقتكم.  

 مدتها 
ً
 ثالثةعلى النحو األمثل، ضعوا مهلة

أشهر بين تقديم الطلب وبدء املساعدة 

 للغاية، ُيذكر 
ً
التقنية. إذا كان طلبكم عاجال

 .5-4سبب ذلك في القسم 

استشيروا الشركاء املعنيين مثل الشبكات 

املعنية بالفئات السكانية الرئيسية على 

األصعدة الوطنية/اإلقليمية/العاملية أو 

منظمات املجتمع املدني أو املنظمات املجتمعية 

 أو الجهات املنفذة.

mailto:email@email.org
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ٍّ أقص ى(  املعلومات األساسية واألساس املنطقي   .1
 )صفحة واحدة كحد 

 من »املساعدة التقنية املوجهة إلى املجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية بالشؤون الجنس 1-1
ً
انية ُيرجى وصف سبب طلبكم عونا

(CRG .») 

عّد النساء مغايرات الهوية الجنس
ُ
 لإلصابة بفيروس العوز املناعي البشري بمقدار  انيةعلى الصعيد العاملي، ت

ً
 بعاّمة السكان.   13أكثر ُعْرضة

ً
مّرة مقارنة

صمم الوقاية من فيروس العوز املناعي البشري وعالجه ورعاية املصابين به على نحٍو ُيراعي تلبية احتياجا
ُ
ت األشخاص مغايري ولذا، من الهاّم للغاية أن ت

 
ْ
شخص   8500، كان هناك 2016َية تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد االستجابة العاملية لفيروس العوز املناعي البشري. وفي عام الهوية الجنسانية، ُبغ

٪. وكان معدل انتشار فيروس  1.6مصاب بفيروس العوز املناعي البشري في غيانا وبلغ معدل انتشار اإلصابة بفيروس العوز املناعي البشري بين البالغين 

 ٪(. 8.4ناعي البشري بين النساء مغايرات الهوية الجنسانية أكثر بمعدل خمسة أضعاف )العوز امل

 

. ومع أن مجتمع مغايري الهوية الجنسانية عضو في آلية التنسيق  2018بدأت منحة غيانا الجديدة لفيروس العوز املناعي البشري في كانون الثاني/يناير 

 الفتقاره إلى املعرفة 
ً
 ملجتمعهم املحلي.  الُقطرية، إال أن مشاركته محدودة للغاية نظرا

ً
الالزمة بعمليات الصندوق العاملي والتدخالت املصممة خصيصا

بل فريق االستعراض التقني عند استعراضه لطلب التمويل السابق الخاص بفيروس العوز املناعي البشري  ن قِّ  مِّ
ً
ط الضوء على ذلك أيضا ِّ

ّ
 وُسل

ً
. ونظرا

، تطلب غيانا ترانز يونايتد
ً
 من املبادرة االستراتيجية املعنية  لألسباب املذكورة آنفا

ً
، وهي شبكة من أشخاص مغايري الهوية الجنسانية في غيانا، دعما

ية في عمليات باملجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية بالشؤون الجنسانية لضمان املشاركة الفّعالة لألشخاص مغايري الهوية الجنسان

َنح املتصلة بفيروس العوز املناعي البشري والُسّل.  الصندوق العاملي، وال سيما  تنفيذ املِّ

 

 

 (؟ُيرجى تحديد كل ما ينطبقهل الطلب مرتبط بأي مجال من مجاالت العمل الرئيسية للصندوق العاملي ) 1-2

 فيروس العوز املناعي البشري  

 الُسّل   

 املالريا 

ظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة   النُّ

 

ساهم املساعدة التقنية في تعزيز مشاركة املجتمع املدني واملجتمعات املحلية في العمليات املتصلة بالصندوق العاملي؟  1-3
ُ
 كيف ست

املناعي البشري والُسّل واملالريا في غيانا خاصة في ما يتعلق بالفئات السكانية الرئيسية.  تنهض منظمات املجتمع املدني بدوٍر محورٍي في االستجابة لفيروس العوز 

 من فيروس العوز ا
ً
ملناعي البشري في غيانا  ويركز طلب املساعدة التقنية هذا على مجتمع مغايري الهوية الجنسانية والذي ُيعّد أحد أكثر الفئات السكانية تضررا

اركة بشكٍل استراتيجي أكبر في مساءلة صانعي القرار الرئيسيين في عمليات الصندوق العاملي. ومن خالل املساعدة التقنية سوف يتعزز  وذلك كي يتسّنى له املش

َنح.  الدور الرقابي ملمثلي مجتمع مغايري الهوية الجنسانية في أثناء تنفيذ املِّ

 

 (؟  ُيرجى تحديد كل ما ينطبقستستفيد من هذه املساعدة التقنية )ما هي مجتمعات الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة التي  1-4

 الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال  

 املشتغلون/املشتغالت بالجنس 

 األشخاص مغايرو الهوية الجنسانية 

 األشخاص الذين يحقنون املخدرات أو يتعاطونها 

 األشخاص املصابون بفيروس العوز املناعي البشري  

 األشخاص املحتجزون في السجون وغيرها من األماكن املغلقة  

  
ً
 املهاجرون والالجئون واملشردون داخليا

 عمال املناجم واملجتمعات املحلية العاملة في مجال التعدين  

 املراهقات والشابات  

أخرى: سوف ُيبذل جهد خاص إلشراك الشباب من مغايري الهوية الجنسانية في  

 املشاورات

 

ٍّ أقص ى صفحة واحدة( الهدف )األهداف(  .2
 )بحد 

التقنية التالية التابعة للمبادرة االستراتيجية املوجهة إلى املجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات أي من مجال )مجاالت( املساعدة   2-1

 املعنية بالشؤون الجنسانية قد تلبي احتياجاتكم على أفضل وجه؟ 

 

 مساندة ترتيبات التصميم والتنفيذ .3 تحليل األوضاع ووضع تقديرات باالحتياجات .1

ُيشرح بوضوح كيف يرتبط طلب 

املساعدة التقنية بعمليات الصندوق 

عَرض 
ُ
العاملي والعمليات ذات الصلة. ت

ساند طلبكم، على سبيل املثال 
ُ
أدلة ت

التقارير السابقة والدراسات وتعليقات 

الستعراض التقني ونتائج مكتب فريق ا

 املفتش العام.

يوضع شرٌح أوسع عن 

املجموعة املستهدفة من 

املساعدة التقنية تحت فئة 

 "أخرى"

ينبغي للمساعدة التقنية 

دة على أن تعود بالفائ

الفئات 

السكانية/املجتمعات 

املنظمات  الاملحلية 

 الفردية  
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التقييمات املتصلة باملجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية بالشؤون  

 الجنسانية لالسترشاد بها في عملية صنع القرار

 استعراضات البرامج لضمان االسترشاد بوجهات النظر املجتمعية في تقديم الخدمات  

طرية .2
ُ
 االنخراط في عمليات الحوار الق

إجراء مشاورات مجتمعية لالسترشاد بها في ترتيب أولويات السياسات واملبادئ التوجيهية  

 والخطط والبرامج الوطنية

)مثل الخطة االستراتيجية تنسيق املدخالت في الوثائق الرئيسية املتصلة بالصندوق العاملي  

 الوطنية أو طلب التمويل(

 تخطيط إشراك املجتمعات املحلية في عمليات الصندوق العاملي  

التشاور الخاص ووضع االستراتيجيات املشتَركة من أجل مناصرة منّسقة بقيادة الجماعات  

 املحلية

وْضع مخطط بمنظمات املجتمع املدني واملجتمع املحلي واألنشطة  

 التي تعزز ُنظم املجتمع املحلي

تنقيح أو التحقق من صحة األدوات التي تساند انخراط املجتمع  

 املحلي في عمليات متصلة بالصندوق العاملي

حلقات عمل لتعزيز معرفة املجتمع املدني واملجتمعات املحلية  

 بالصندوق العاملي

 

      أخرى:  

 يمكن االطالع على مزيٍد من املعلومات حول مجاالت املساعدة التقنية في املذكرة التوجيهية.  :مالحظة

 

 ما هي األهداف الرئيسية للمساعدة التقنية؟ 2-2

 تحسين جودة التدخالت وتقديم الخدمات ملجتمع مغايري الهوية الجنسانية في غيانا. الهدف الرئيس ي:

 

 األهداف الفرعية: 

وق العاملي  ضمان أن يكون لدى قادة مجتمع مغايري الهوية الجنسانية املعرفة الكافية والقدرة على املشاركة والتأثير بشكٍل مأمون في عمليات الصند .1

 يانا مع إيالء اهتمام خاص للبرمجة الخاصة بفيروس العوز املناعي البشري والُسّل؛  والعمليات ذات الصلة في غ

َية تعزيز  .2
ْ
االستجابة الُقطرية ضمان تصميم التدخالت الرئيسية لتلبية االحتياجات املحددة ملجتمع مغايري الهوية الجنسانية في غيانا ومنحها األولوية ُبغ

. يجب أن تعكس التدخالت الرئيسية عملية مشاورات واسعة النطاق مع قادة مجتمع مغايري الهوية الجنسانية في لفيروس العوز املناعي البشري والُسّل 

 غيانا؛

، من خالل  تقديم الدعم ملمثلي مغايري الهوية الجنسانية حول كيفية دمج املقاربات التي يقودها املجتمع املحلي بغرض رصد البرامج واإلشراف عليها -3 .3

 (. TRANSITم ألداة التنفيذ املعنية بمغايري الهوية الجنسانية )استعراض عا

 

 صفحة(   2.5نطاق العمل )بحد ٍّ أقص ى  .3

كر تفاصيل عن األنشطة املتوقعة في الجدول أدناه: 3-1  ُيرجى ذِّ

 

)ُيرجى  مالحظة املهمة/النشاط   م. 

التمييز بين العمل 

على الصعيد 

الُقطري والعمل  

 املكتبي(

 عدد أيام الخبراء 

 التحضير - 1

استعراض سريع لحالة مغايري الهوية الجنسانية املصابين بفيروس العوز املناعي  1-1

البشري/الُسّل في غيانا، مع إيالء اهتمام خاص لفجوة املشاركة في الصندوق العاملي 

 عن العوائق التي يواجهونها في 
ً
وعمليات السياسة الوطنية ذات الصلة، فضال

 الحصول على خدمات صحية جيدة النوعية؛

 ( 1قائد ) عمل مكتبي 

استعراض أقسام طلب التمويل الخاصة بفيروس العوز املناعي البشري/الُسّل   1-2

 االستعراض التقني؛لفئات السكان الرئيسية والتعليقات ذات الصلة من فريق 

 ( 0.5قائد ) عمل مكتبي 

ال
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املشاركة في دعوات تخطيط املساعدة التقنية وتنسيقها مع فريق املبادرة  1-3

االستراتيجية املعنية باملجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية 

 ة؛بالشؤون الجنسانية وغيانا ترانز يونايتد وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصل

 ( 0.5قائد ) عمل مكتبي 

َنح الحالية  1-4 تصميم خارطة طريق، باالستناد إلى املشاورات أعاله، للمشاركة في املِّ

للصندوق العاملي، وتتضمن استراتيجية واضحة حول أفضل الُسُبل للتأثير على 

َنح القائمة احتياجات األشخاص  مختلف أصحاب املصلحة لضمان أن ُتراعي املِّ

 ية الجنسانية. مغايري الهو 

(؛ خبير 2قائد ) عمل مكتبي 

 ( 2مساعد )

 املشاورات مع مجتمع مغايري الهوية الجنسانية 2

تسهيل عقد اجتماع ملدة يومين مع ممثلي مجتمع مغايري الهوية الجنسانية  2-1

لتزويدهم باملعلومات الالزمة حول عمليات الصندوق العاملي والعمليات ذات الصلة. 

االجتماع لقادة مجتمع مغايري الهوية الجنسانية التفكير في جودة البرامج سيتيح 

َنح؛  الحالية وتوفير منتدى لتسليط الضوء على مجاالت التحسين في أثناء تنفيذ املِّ

عمل على الصعيد 

 الُقطري 

 (؛ 2قائد )

 (2خبير مساعد )

الصلة باملهمة ونشرها إعداد إحاطات موجزة حول عمليات الصندوق العاملي ذات  2-2

عبر املجموعات املستفيدة )أي ملخص حول مكونات مغايري الهوية الجنسانية في 

َنح املختلفة والتوجيهات الخاصة بإدراج التدخالت املتصلة بمغايري الهوية  املِّ

َنح املختلفة(، قبل االجتماع؛  الجنسانية في املِّ

عمل على الصعيد 

 الُقطري 

(؛ خبير 1قائد )

 ( 1)مساعد 

تنظيم مناقشة/دورة تدريبية ملدة يوم واحد حول املقاربات التي يقودها املجتمع  2-3

َية تصميم البرامج وتوسيع نطاقها في ما يتعلق بمغايري الهوية الجنسانية، 
ْ
املحلي ُبغ

( وإبراز TRANSITباالستناد إلى أداة التنفيذ املعنية بمغايري الهوية الجنسانية )

 ارتباط ذلك بعمليات الصندوق العاملي؛ كيفية 

عمل على الصعيد 

 الُقطري 

(؛ خبير 1قائد )

 ( 1مساعد )

َية  2-4
ْ
إجراء مشاورات محددة مع مجموعات مختلفة من مغايري الهوية الجنسانية وتوثيقها ُبغ

 املساعدة في تحديد اإلجراءات ذات األولوية الخاصة بهم؛

عمل على الصعيد 

 الُقطري 

(؛ خبير 4)قائد 

 ( 2مساعد )

 اإلبالغ النهائي  3

وضع تقرير نهائي يتضمن الدروس املستفادة والتوصيات املتعلقة بزيادة مشاركة    3-1

 من خالل املشاركة في 
ً
َنح، مثال مجتمع مغايري الهوية الجنسانية طوال دورة تنفيذ املِّ

 استراتيجيات أخرى.زيارات تفتيشية، واستقاء آراء املجتمعات املحلية، من بين 

 ( 3قائد ) 

 (2خبير مساعد )

(؛ خبير 15قائد ) املجموع 

 ( 10مساعد )

 

 

بل املجتمع املدني واملجتمعات املحلية للتأثير على عمليات الصندوق العامل 3-2 ن قِّ ستخَدم مِّ
ُ
ي ُيرجى ذكر املنجزات الرئيسية للمهمة وكيف ست

 والعمليات ذات الصلة. 

 

 املنجزات

 الرئيسية

اإلطار الزمني الستخدام  االستخدام املتوقع للمنجزات  تاريخ التسليم

 املنجزات

تقرير تحليل حالة األشخاص من  

 مغايري الهوية الجنسانية

االستخدام املباشر إلثراء املشاورات الُقطرية  2019أيار/مايو  31

 باملعلومات 

حزيران/يونيو -أيار/مايو

2019 

خارطة طريق للمشاركة في 

عمليات الصندوق العاملي 

 والعمليات ذات الصلة

 إلى جنب مع تنفيذ تنفيذ خارطة  2019أيار/مايو  31
ً
الطريق جنبا

 منحة فيروس العوز املناعي البشري/الُسلّ 

 2020أيار/مايو 

 كيف ومتىُيذكر بوضوح 

ستستعينون باملنجزات الرئيسية 

للمساعدة التقنية لتنفيذ التأثير 

 املذكور 
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"ميثاق األولويات" ملجتمع مغايري 

 الهوية الجنسانية

دمج األولويات املختارة في طلب التمويل التالي   2019تموز/يوليو  15

 الخاص بفيروس العوز املناعي البشري/الُسلّ 

 2020أيار/مايو 

توزيع التقرير على أصحاب املصلحة على الصعيد  2019تموز/يوليو  15 تقرير املهمة النهائي

 الُقطري 

 2019تموز/يوليو 

 

وتوريد ُيرجى، إذا أمكن، إدراج املصاريف األخرى في الجدول أدناه )على سبيل املثال، التكاليف املتعلقة بحلقات العمل مثل تأجير الغرف،  3-3

 «(.19-األغذية، وسداد تكاليف النقل، ومعدات الحماية الشخصية في أثناء جائحة »كوفيد

 

عدد  فئة التكلفة/البند 

 الوحدات

سعر الوحدة 

 )دوالر أمريكي(

املجموع )دوالر 

 أمريكي(

  50غرفة االجتماعات وتجهيزات األطعمة )بما في ذلك استراحات القهوة/الشاي والغداء(، 

*
ً
 أيام 3شخصا

150 40 6,000 

 450 150 3 املعدات اإللكترونية

 500 10 50 الطباعة واللوازم األخرى 

 املجموع

 
 

6,950 

 

كر املهارات اللغوية املطلوبة من الخبير )الخبراء( باإلضافة إلى املؤهالت أو الخبرات األخرى التي تجدونها هاّمة لهذه امله  3-4  مة.  ُيرجى ذِّ

 (؛ TRANSITاملعرفة القوية بأدوات التنفيذ للفئات السكانية الرئيسية، وال سيما أداة التنفيذ املعنية بمغايري الهوية الجنسانية ) •

جهود  القدرة على إجراء مشاورات مع مجتمعات مغايري الهوية الجنسانية واملجموعات املجتمعية واملنظمات املجتمعية للمشاركة بشكل هادف في ال  •

 الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات لألشخاص مغايري الهوية الجنسانية؛ 

 ي الهوية الجنسانية؛املعرفة القوية بحقوق الفئات السكانية الرئيسية، وال سيما مغاير  •

 املعرفة الجيدة بقضايا حقوق اإلنسان، ال سيما في سياق فيروس العوز املناعي البشري والُسّل في غيانا؛  •

 املعرفة املمتازة بعمليات الصندوق العاملي؛  •

َية تصميم التدخالت وتنفيذها  •
ْ
 ورصدها لألشخاص مغايري الهوية الجنسانية؛املعرفة الجيدة باملقاربات التي يقودها املجتمع املحلي ُبغ

 املعرفة املمتازة باللغة اإلنجليزية    •

 

ٍّ أقص ى معلومات أخرى  .4
 صفحة(  1.5)بحد 

كر معلومات وتفاصيل كاملة عن األشخاص الذين تواصلتم  4-1 هل نّسقتم مع آلية التنسيق الُقطرية بخصوص هذه املساعدة التقنية؟ ُيرجى ذِّ

 معهم.

شي
ُ
 ر رئيس آلية التنسيق الُقطرية قبل إعداد الطلب وتلقى نسخة من طلب املساعدة التقنية.  نعم، است

 

كر تفاصيل حول األشخاص الذين تواصلتم معهم. 4-2  هل تواصلتم مع الفريق الُقطري للصندوق العاملي بخصوص هذه املساعدة التقنية؟ ُيرجى ذِّ

رسلت نسخة من نموذج طلب املساعدة التقنية إلى مدير محفظة صندوق غيانا لالطالع عليها. 
ُ
 نعم، أ

 

 من أي منتدى إقليمي معني باملجتمعات املحلية والجهات الحقوقية واملنظمات املعنية بالشؤون الجنسانية إلكمال 4-3
ً
هذا  هل تلّقت منظمتكم دعما

كر تفاصيل حول ا  ألشخاص الذين تواصلتم معهم.الطلب؟ ُيرجى ذِّ
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 من املنتدى اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  
ً
 نعم، تلّقت دعما

 

 هل تقدمت منظمتكم إلى مقدمي املساعدة التقنية اآلخرين بنفس الطلب أو بطلب مشابه )على سبيل املثال، املكاتب الُقطرية لبرنامج األمم 4-4

البشري/اإليدز، ومرفق الدعم التقني لبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس العوز املناعي املتحدة املشترك املعني بفيروس العوز املناعي 

كر L’Initiativeالبشري/اإليدز، ومنظمة الصحة العاملية، والوكالة األملانية للتعاون الدولي، واملبادرة الفرنسية ) ((؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ُيرجى ذِّ

 لنواتج.التفاصيل، بما في ذلك ا

 ال

 

 

 ُيرجى ذكر أي معلومات أخرى ذات صلة قد تدعم هذا الطلب.  4-5

/ 

 

 

 

 لكم على اهتمامكم ببرنامج »املساعدة التقنية املوجهة إلى املجتمعات crgta@theglobalfund.orgُيرجى إرسال طلبكم إلى 
ً
املحلية والجهات . شكرا

 ونعاود االتصال بكم في أقرب وقت ممكن. CRGالحقوقية واملنظمات املعنية بالشؤون الجنسانية )
ً
 («. سوف نستعرض طلبكم داخليا

يمكن أن يوفر املنتدى في 

 في صياغة 
ً
 قّيما

ً
منطقتكم دعما

له.   طلبكم وزيادة فرص تأهُّ

mailto:crgta@theglobalfund.org

