التوصيف الوظيفي ألعضاء الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل
آب/أغسطس 2019

 -1معلومات أساسية
السل والمالريا
الشراكة تهدف إلى تسريع القضاء على اإليدز و ُّ
تأس َس الصندوق العالمي عام  ،2002وهو منظمة قائمة على ّ
ّ
بوصفها أوبئة .ويجمع الصندوق العالمي ويستثمر زهاء  4مليارات دوالر أمريكي سنوياً لدعم البرامج التي يديرها خبراء محليون في
البلدان والمجتمعات األكثر احتياجاً .وتقوم الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألشخاص المتأثرين بهذه

األمراض.

وفي البلدان التي يستثمر الصندوق العالمي فيها ،تلّقى في عام  2017نحو  17.5مليون شخص عالجاً لفيروس نقص المناعة
ووِّّزعت ناموسيات للوقاية من المالريا
البشري باستخدام مضادات الفيروسات القهقهرية ،بينما تلّقى  5ماليين شخص عالجاً ّ
للسلُ ،

على  197مليون شخص .ويعمل الصندوق العالمي بالتعاون الوثيق مع الجهات الوطنية صاحبة الشأن ،والمنظمات الثنائية
والمتعددة األطراف ،والمجتمعات والشبكات السكانية الرئيسية لتكملة الجهود الرامية إلى مكافحة األمراض.

وتتضمن األهداف الواردة في استراتيجية الصندوق العالمي للفترة  2022 – 2017ما يلي:
السل والمالريا إلى أقصى حد؛
 )1توسيع أثر مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية و ُّ
ومستدامة؛
 )2بناء ُنظم صحية صامدة ُ
 )3تعزيز حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وحمايتها؛
 )4حشد مز ٍيد من الموارد.

ويعتمد مجلس الصندوق العالمي على توصيات فريق خبراء مستقل (الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل) عند اتخاذ الق اررات
بشأن المو ِّ
ٍ
بشكل دوري
يتم تطويع أعضاء الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل
اضع التي سيكون لالستثمارات األثر األكبر فيها .و ُّ
َ

غالبا ما يتزامن األمر مع إطالق دورة تمويلية جديدة .وتُدير اللجنة االستراتيجية التابعة لمجلس الصندوق
متى دعت الحاجة ،و ً
محددة ،وذلك من خالل دعوة عامة لتقديم طلبات
العالمي إجراءات التطويع عبر عملية مفتوحة وشفافة وقائمة على معايير ّ
االنتساب.
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 -2دور الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل
من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق العالمي  ،2022 – 2017ينبغي أن يكون أعضاء الفريق التقني لمراجعة طلبات
التمويل خبراء في واحد أو أكثر من المجاالت الرئيسية التالية::
•

فيروس نقص المناعة البشرية

•

السل
ّ
المالريا

•
•

ُّ
النظم الصحية الصامدة والمستدامة

•

حقوق اإلنسان والحقوق الجنسانية

•

االستثمار االستراتيجي والتمويل المستدام

المشتركة بين القطاعات:
إضاف ًة إلى ما سبقُ ،يحبَّذ أن يتمتع األعضاء بخبرة في المجاالت التالية
َ
•

العمل وسط صراعات وظروف صعبة

•

تعزيز ُّ
النظم المجتمعية

•

إدارة البرامج

ويؤدي
يضطلع الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل بمهامه تحت إشراف اللجنة االستراتيجية التابعة لمجلس الصندوق العالميّ ،
المهام الرئيسية التالية:

قدمة إلى الصندوق العالمي ،وجودتها
يقيم الفريق مدى التركيز االستراتيجي لطلبات التمويل الم ّ
( )1مراجعة طلبات التمويلّ :
وفاعليتها في مكافحة األمراض .ويُ راجع الفريق الطلبات الجديدة وطلبات إعادة برمجة المنح
على المستى التقني،
ّ
القائمة .كما يقيم الطريقة التي تُ ِّ
السيما تلك التي تتناول العوائق التي تواجه
ّ
حدد بها طلبات التمويل أولويات التدخالتّ ،
ّ
الرعاية الصحية المتعلقة بقضايا الجنسين وحقوق اإلنسان .ويرفع الفريق توصياته التمويلية إلى المجلس بشأن العناصر
البرنامجية التي ينبغي تمويلها.
ُي ّقيم الفريق االستثمارات في التقنيات الجديدة واألساليب المبتكرة ويرفع توصياته ،ويضمن فعالية تصميم البرامج واستراتيجيات
صممة
ويحّلِّل االستجابات المستدامة .وعموماً ،تتمثل الوالية المنوطة بالفريق في الحرص على أن تكون طلبات التمويل ُم َّ
تنفيذهاُ ،
بما ُيحِّّقق األثر األكبر.
( )2تقديم المشورة إلى المجلسُ :ي ُّ
عد الفريق هيئ ًة استشاري ًة للمجلس ،ويكون رئيسها عضواً في اللجنة االستراتيجية التابعة
هامة.
للمجلس بحكم منصبه .وكذلكّ ،
بمدخالت ّ
يمد الفريق استراتيجي َة الصندوق العالمي وعملي َة وضع السياسات ُ
إن الفريق مستقل في عملية المراجعة التي يضطلع بها ،فإنه يعمل عن كثب
( )3رفع التقارير بالدروس المستفادة :في حين ّ
الفنيين لضمان تحقيق مهمة الصندوق العالمي وأهدافه من خالل التعاون الفعال واشراك
مع األمانة العامة والشركاء ّ
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أصحاب الشأن الرئيسيين ،بما في ذلك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني .وتحظى مساهمة الفريق بتقدير كبير ،إذ

الفاعلية المتواصلة الستثمارات الصندوق العالمي.
يعتمد على الدروس المستفادة من مراجعته لطلبات التمويل ،مما يدعم
ّ

 -3العضوية في فريق المراجعة التقني
يعمل أعضاء الفريق بصفتهم الشخصية فقط ،وال يمثلون جهة عملهم أو حكومتهم أو مناصب شركاء الصندوق العالمي.
اسعين في مجال تطوير
وباإلضافة إلى خبراتهم ّ
الفنية السليمة والحديثة في مجال عملهم ،يجب أن يتمتع الخبراء بخبرة وفهم و َ
ويراعى خالل عملية
البرامج ،والبرمجة على المستوى الُقطري ،والقضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة التنفيذ في البلدان الناميةُ .
تنوع األفراد في مجاالت الخبرة ،والخبرة الجغرافية والقطاعية ،والتوازن الجنساني واإلقليمي بين األعضاء .ويستهدف ذلك
االختيارّ ،
تعزيز القدرة الكلية للفريق على تقديم توصيات استثمارية تقنية واستراتيجية.
إن اللغة اإلنكليزية هي لغة العمل في الصندوق العالمي .ويجب أن يجيد جميع أعضاء الفريق اللغة اإلنكليزية إجادة تامة ،وتُعد
إجادة لغات أخرى كالفرنسية والعربية والبرتغالية أو اإلسبانية ميزة رئيسية ومهمة.
وتنفيذاً لدور الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل ،تسري على عمله السياس ُة المتعلقة باألخالقيات وتضارب المصالح لدى
الصندوق العالمي (توجد هنا) ،مع مبادئ توجيهية إضافية خاصة بالعمليات الداخلية للفريق.

 -4المهارات والخبرات والكفاءات الرئيسية
بالتنوع .ونرِّّحب بطلبات انتساب المرشحين على اختالف مهاراتهم
تتسم العضوية في الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل
ُّ
وخبراتهم وجنسهم ،ومن جميع المناطق الجغرافية والقطاعات.
المهارات
عنية،
الم ّ
يجب أن يتحّلى أعضاء فريق المراجعة التقني بخبرة عملية حديثة وذات صلة ال ّ
تقل عن عشر سنوات في المجاالت َ
وتشمل:
•

•

ٍ
السل ،المالريا ،بناء ُّ
النظم الصحية
مجال واحد أو أكثر مما يلي :فيروس نقص المناعة البشرية،
معمقة في
ّ
خبرة ّفنية ّ
الصامدة والمستدامة ،حقوق اإلنسان والحقوق الجنسانية ،واالستثمار االستراتيجي والتمويل المستدام.

عنية بالصحة ،والعمليات الوطنية
ون ُ
التحّلِّي بمعرفة عميقة بالقضايا الصحية الدوليةُ ،
الم ّ
ظم الصحة ومعلوماتها ،والتمويالت َ
ذات الصلة بوضع السياسات الصحية واإلنمائية ،وعمليات االستراتيجيات الوطنية ،والتحديات الرئيسية التي تعترض ُسبل
تحقيق نتائج صحية أفضل في البلدان النامية.

•

المستجدات أو
االطالع على أحدث األدلة العلمية ،والمبادئ التوجيهية الدولية الحديثة ،والتوجيهات المعيارية ،بما في ذلك
ّ
السل أو المالريا.
التقنيات الحديثة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية أو ُّ
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•

المعمق والقدرة على استخدام البيانات والنتائج البرنامجية من استثمارات سابقة لالسترشاد بها في اتخاذ الق اررات
الفهم
ّ
االستراتيجية ،وتشمل:
 oالتركيز االستراتيجي لطلبات التمويل؛
 oالمزيج المناسب من التدخالت والخيارات بشأن تحديد األولويات لتحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير؛
وسبل تقديم الخدمات؛
 oوضع استراتيجيات َّ
الن ُ
فعالة للتعاطي مع التحديات التي تعترض ُ
ظم الصحية ُ
 oتحسين النتائج البرنامجية وعوائدها ،وجودة البرامج وفاعليَّتها وكفاءتها.

كما ينبغي أن يمتلك المرشحون خبرة ُم ْثبتة في المجاالت التالية:
•

تصميم برامج تُعنى بالصحة/مكافحة األمراض وتنفيذها ،أو خبرة في رصد تلك البرامج وتقييمها في البلدان النامية؛ وخبرة في
بيئات العمل الصعبة ،وتعزيز ُّ
النظم المجتمعية ،وادارة البرامج.

•

َّ
المعقدة والدروس المستفادة وايصالها بفاعليَّة إلى أصحاب الشأن الرئيسيين ،بمن فيهم الشركاء
القدرة على فهم النتائج

•

وم َّ
وضع ومراجعة خطط استراتيجية وطنية أو حاالت استثمار ُم َّ
حددة األولوية ،وخبرة الزمة في مجال االستثمار
قدرة التكاليف ُ
االستراتيجي لتحقيق أقصى تأثير واستدامة في البيئات المحدودة الموارد.

•

مراجعة البرامج وتقييمها.

•

مراجعة طلبات التمويل في إطار وطني أو إقليمي ،وتقديم توصيات استراتيجية لتحسين الفاعليَّة وتحقيق نتائج ّقيمة مقابل
االستثمارات ،وتقديم توصيات للتمويل.

•

تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء وأصحاب الشأن ،بما في ذلك الشركاء التقنيون واإلنمائيون ،والوكاالت المسؤولة عن وضع

الحكوميون والتقنيون واإلنمائيون ،والمجتمع المحلي والمجتمع المدني على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية.

المعايير.
•

عنية في مجاالت مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
الم ّ
دور المجتمع المدني/المجتمعات المحلية وشرائح السكان الرئيسية َ
السل و/أو المالريا.
و ُّ

الكفاءات
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التحلِّي
ّ
ِّّ
التحلي

معمق والتزام شخصي بمبادئ الصندوق العالمي وقيمه األساسية ورسالته.
بفهم ّ
َّ
المعقدة.
بالقدرة على إصدار تقييم بالغ الدقة للحاالت

مهارة قيادية ُم َثبتة لتمثيل فريق مراجعة تقني أمام الهيئات الشريكة والمجالس اإلدارية.
اتباع نهج تيسيري واستشاري.
ٍ
متعدد الثقافات.
التحلِّي بقدرة ُم ْثبتة على العمل
ّ
بشكل مستقل وكذلك ضمن فريق ّ
التحلِّي بالروح الدبلوماسية وامتالك المهارات المتعلقة بصنع السياسات واالستراتيجيات.
ّ
امتالك مهارات ُم ْثبتة في مجال التواصل.
التحلِّي بمعايير أخالقية عالية.
ّ
ِّّ
التحلي بالقدرة على التكيُّف مع التغيرات.
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•
•
•

امتالك مهارات تحليلية قوية ومهارات في مجال توثيق المعارف.
ِّّ
التحلي بقدرة ُم ْثبتة في ترجمة األدلة إلى سياسات.
التحلِّي بالقدرة على التفكير استراتيجياً في مجال االستثمار.
ّ

الخبرات
•

السل ،والمالريا ،والنظم
معرفة جوهرية في مجاالت األهداف االستراتيجية للصندوق العالمي (فيروس نقص المناعة البشرية ،و ّ
الصحية الصامدة والمستدامة ،وحقوق اإلنسان والحقوق الجنسانية ،واالستثمار االستراتيجي والتمويل المستدام.

•

خبرة متعمقة في البرامج  /البلدان.

•

تفكير ُّ
الجيد بوضع الصحة العالمي.
تقدمي مع اإللمام ّ

•

خبرة في االبتكار واألدوات الحديثة.

•

خبرة حالية ال تقل عن  10سنوات.

•

خبرة جغرافية ومهارات لغوية (اإلنجليزيةَّ ،
ويفضل أيضاً الفرنسية أو اإلسبانية أو العربية أو الروسية).

•

خبرات مرغوبة :التمتع بمجموعة إضافية من الخبرات الفرعية التي تساعد على تحقيق أهداف االستراتيجية (مثالً في مجاالت
السل/فيروس نقص المناعة البشرية ،حقوق اإلنسان والحقوق الجنسانية ،وتعزيز النظم المجتمعية ،وبيئات العمل الصعبة،
ّ

•

المعني بقطاع الصحة ،وغير ذلك).
والنظم الصحية الصامدة والمستدامة ،مع التمويل َ
المناطة بالفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل.
خبراء مستعدون لتخصيص الوقت الالزم ألداء المهام ُ

المسؤوليات
•

قراءة وفهم جميع وثائق السياسات والعمليات ذات الصلة قبل عقد اجتماعات المراجعة لضمان المشاركة المستنيرة
والفعالة في عملية المراجعة.

•

قراءة وفهم وتقديم توصيات بشأن التركيز االستراتيجي ،والمزيج المناسب للتدخالت والخيارات بشأن تحديد األولويات
لتحقيق أقصى قدر من التأثير ،ووضع استراتيجيات فعالة للتصدي للتحديات التي يواجهها النظام الصحي وتقديم
الخدمات وتحسين مردود النتائج البرنامجية ،وجودة البرنامج ،والفعالية والكفاءة.

•

القدرة على قراءة قدر كبير وأنواع مختلفة من الوثائق الواردة في طلبات التمويل (وثائق االستراتيجية الوطنية ،والتقارير
والميزانيات ،وما إلى ذلك) خالل مدة زمنية محدودة ،وتجميع المعلومات بطريقة موجزة وواضحة ،واستخالص النتائج.

•

تقديم النتائج التي توصلت إليها مجموعة المراجعة إلى االجتماع العام للفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل .والتفاعل
مع مقدمي الطلبات ،واألمانة العامة ،والشركاء التقنيين ضمن المعايير التي ناقشها ووافق عليها الفريق التقني لمراجعة
طلبات التمويل بتوجيه من قيادة هذا الفريق (التواصل الفردي ،جلسات استخالص المعلومات).

•

تقديم مساهمات ُمجدية وتيسير المناقشة بين مجموعة مراجعة صغيرة ،ورفع تقارير بالنتائج الرئيسية ،وعرض اإلجماع
واآلراء المختلفة في االجتماع العام للفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل بطريقة بناءة ومحترمة ودقيقة.

•

طياً وشفوياً.
القدرة على تقديم النتائج والتوصيات بطريقة واضحة وفي الوقت المناسب وموجزة ،خ ّ

•

الحفاظ على نزاهة واستقاللية فريق المراجعة التقني .وااللتزام بسياسات السرية وتضارب المصالح .وتقديم رأي الخبراء

بشكل موضوعي وعلى أساس الجدارة التقنية .وأالّ يكون هناك أي انحياز تجاه بلدان محددة ،أو في التصدي لألمراض
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أو وسائل مكافحتها.
•

التحلِّي بالقدرة على التكيُّف مع التغيرات.
ّ

 -5التزامات العضوية في فريق المراجعة التقني
يمكن االطالع على اختصاصات العضو الذي سينضم إلى الفريق هنا.
يجتمع أعضاء الفريق من ثالث إلى أربع مرات في السنة ،عادةً في مدينة جنيف .ويستغرق كل اجتماع من اجتماعات المراجعة
ويدعى أعضاء الفريق للعمل استناداً إلى مجاالت خبراتهم،
المستَلمةُ .
من سبعة أيام عمل إلى عشرة ،تبعاً لعدد طلبات االنتساب ُ
ويتخذ القرار بشأن
وتجاربهم اإلقليمية ومهاراتهم اللغوية .وال ّ
توجه الدعوة إلى كل عضو في الفريق ليخدم في كل اجتماع مراجعةُ .
ِّ
بناء على مجال تركيز المرض
العضو الذي ستتم دعوته للحضور في كل جلسة مراجعة من قبل رئيس فريق المراجعة التقنيً ،
والبلدان وعدد طلبات التمويل الواردة ومزيجها.

الحد األدنى المتوقع من الجهد هو خمسة أيام في السنة لكل
إذا ُدعي العضو للعمل خالل أي فترة تقويمية مدتها  12شه اًر ،فإن ّ
اجتماع بالحضور الشخصي وستة إلى عشرة أيام إضافية لألنشطة عن ُبعد (اإلحاطة الهاتفية ،والمراجعات القائمة على تطبيقات

مكتبية ،وتوضيحات المتابعة التي تُجرى عبر تبادل البريد اإللكتروني) ،وذلك حسب االحتياجات .وعاد ًة ما تقترح أمانة الصندوق
العالمي كل نشاط من األنشطة مقدماً إلتاحة الوقت المناسب للتخطيط والسفر و/أو التخاذ ترتيبات العمل عن ُبعد .ويجوز

لكن تكرار عدم مشاركة العضو في االجتماعات قد يؤدي إلى
لألعضاء االعتذار عن المشاركة في اجتما ٍع ما عند انشغالهمّ ،
فقدان عضويته.

كحد أقصى ،مع بقاء نسبة من األعضاء ضمن فريق المراجعة التقني وانضمام أعضاء
تبلغ مدة الخدمة في الفريق أربع سنوات ّ
جدد في فترات مختلفة.
يحصل أعضاء فريق المراجعة التقني على مكافأة فخرية ،تعويضاً لهم عن الوقت المبذول ،بدالً من الرسوم التخصصية .وتُحسب
المكافأة الفخرية على أساس المستوى
المقدر للجهد المبذول لكل عمل/مهمة وتبلغ حالياً  700دوالر أمريكي في اليوم (قابلة
ّ
البدل اليومي.
للتغيير) .ويتحمل الصندوق العالمي نفقات السفر و َ
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 -6معلومات إضافية
للحصول على معلومات إضافية ،يرجى االطالع على:
•

قسم الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل في الموقع الشبكي للصندوق العالمي:
https://www.theglobalfund.org/en/technical-review-panel/

•

التوصيف الوظيفي ألعضاء الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل:
https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf

•

اختصاصات الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل:
https://www.theglobalfund.org/media/3047/trp_coi_guidelines_en.pdf

•

األسئلة المتكررة حول تطويع الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل:
https://www.theglobalfund.org/media/3101/trp_recruitment_faqs_en.pdf

•

مقابالت مع أعضاء الفريق التقني لمراجعة طلبات التمويل :رابط
https://www.theglobalfund.org/media/8614/trp_member_interviews_en.pdf

تتوفر بعض المستندات بعدة لغات .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للصندوق العالمي للحصول على المستندات المترجمة.
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