دعوة لتقديم طلبات
االنتساب إلى اللجنة التقنية لمراجعة طلبات التمويل
ً
يسعى مجلس إدارة الصندوق العاملي حاليا إلى استقطاب خبراء في مجاالت الرعاية الصحية والصحة العامة والتنمية لالنضمام إلى اللجنة التقنية لمراجعة طلبات
التمويل  ،وهو فريق خبراء مستقل تابع ملجلس اإلدارة.
ً
يعتمد الصندوق العاملي على اللجنة التقنية لمراجعة طلبات التمويل لضمان استثمارات إستراتيجية وسليمة تقنيا ومتماشية مع إستراتيجية الصندوق العاملي
ً
ً
عالم أكثر صحة وإنصافا .يتمثل الدور األساس ي للجنة التقنية في مراجعة طلبات التمويل التي يتلقاها الصندوق العاملي بما
 :2028-2023مكافحة األوبئة وبناء ٍ
يتماش ى مع المعايير التي وافقت عليها اللجنة اإلستراتيجية التابعة ملجلس اإلدارة.
نحن نسعى إلى استقطاب خبراء يتمتعون بخبرة عملية حديثة في واحد أو أكثر من المجاالت األساسية التالية في البلدان املنفذة لبرامج الصندوق العاملي:
•

فيروس نقص المناعة البشرية

•

السلّ

•

املالريا

•

نظم مرنة ومستدامة للصحة
اإلنصاف وحقوق اإلنسان واملساواة بين الجنسين ،بما في ذلك قيادة املجتمعات املحلية

•

التمويل واالستدامة في مجال الصحة

•

املشاركة في التصدي للأوبئة واالستجابة لها

•

ً
ً
متطورا يتمثل في املساهمة في التصدي لألوبئة واالستجابة لهاً .
وبناء على ذلك ،يدعو الصندوق العاملي
وتشمل االستراتيجية الجديدة للصندوق العاملي هدفا
ّ
والسل واملالريا ،إلى تقديم طلباتهم.
املرشحين ذوي الخبرة في التصدي لألوبئة ،ممن يتمتعون بالخبرة في فيروس نقص املناعة البشرية
ً
باإلضافة إلى الخبرة التقنية األساسية في املجاالت املذكورة أعاله ،تسعى اللجنة التقنية لمراجعة طلبات التمويل أيضا إلى استقطاب أفراد يمتعون بخبرة شاملة
في املجاالت التالية:
•

تصميم وتنفيذ وإدارة الخدمات الصحية املتكاملة املتمحورة حول األفراد

•

الرصد والتقييم
ُ
النهج املبتكرة في مجال الصحة

•

ُّ
والتحرش
الوقاية من االستغالل الجنس ي واالعتداء الجنس ي

•

العمل في بيئات صعبة من حيث تطبيق البرامج

•

ينبغي لجميع مقدمي الطلبات أن يكونوا خبراء في مجال تخصصهم وأن يتمتعوا بخبرة على الصعيد القُطري في تصميم البرامج المعنية بالتصدي
لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا و/أو برامج الصحة العامة و/أو البرامج القائمة على حقوق اٳلنسان وتنفيذها وإدارتها وتقديمها
و/أو تقييمها .ويتطلع الصندوق العالمي إلى الخبرة عبر مجموعة من البلدان وسياقات التنفيذ ،بما في ذلك العمل في بيئات صعبة من حيث تطبيق
البرامج.

•

يجب أن يكون لدى املتقدّمين ما ال يقلّ عن عشر سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة واملؤهالت األكاديمية القويةّ ،
بحد أدنى درجة املاجستير أو ما يعادلها
ٍ
بواحد على األقل من هذه املجاالت.
من التدريب أو االعتماد املنهي ،ذات الصلة
ٍ
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جسدون ّ
يسعى الصندوق العاملي إلى استقطاب مرشحين ُي ّ
التنوع الجنساني والعرقي والميول الجنس ية ،واإلعاقة وتعدد الجنس يات ويمثلون مناطق جغرافية منفذة
لبرامج الصندوق العاملي.

املهارات املطلوب توفرها لدى أعضاء لجنة المراجعة التقنية
يتضمن عمل لجنة المراجعة التقنية إجراء مراجعة معمقة للوثائق التقنية والبرامجية املعقدة ،باإلضافة إلى صياغة تقييمات وتوصيات تفصيلية.
ينبغي أن يتمتع مرشحو لجنة المراجعة التقنية بخبرة واسعة وفهم ومعرفة عميقين بواحد أو أكثر مما يلي:
ُّ
• االطالع على أحدث األدلة العلمية ،واملبادئ التوجيهية الدولية الحديثة ،والتوجيهات املعيارية ،بما في ذلك النهج والتكنولوجيات الجديدة املتعلقة بالتصدي
لفيروس نقص املناعة البشرية أو السل أو املالريا.
ُ
ُّ
• بناء ُنظم صحية متكاملة وقادرة على الصمود ومستدامة محورها اإلنسان ،وتعزيز النظم املجتمعية؛ االستجابات القائمة على املجتمع املحلي واالستجابات
•

•

•
•
•

التي يقودها المجتمع المحلي والتصدي للأوبئة.
ْ
املساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان واإلنصاف بين الناس ،ومعالجة أوجه عدم املساواة املتعلقة بال ِعرق واالنتماء إلى السكان األصليين ،ومشاركة
املجتمعات املتضررة وتمكينها ،وال سيما األشخاص املصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و /أو السل و/أو املالريا و/أو املتضررين منها ،بما في ذلك
برامج الفئات السكانية اٲلكثر ضعفا.
تعزيز السياسات واالستراتيجيات في مجال الصحة؛ التخطيط والقدرة على شراء المنتجات الصحية وتخزينها وتوزيعها؛ تعزيز ُن ُ
ظم معلوماتية المنتجات
الصحية واستخدامها؛ تعزيزال ُّنظم الوطنية التنظيمية وضمان الجودة؛ تجنب نفايات الرعاية الصحية والحد منها وإدارتها؛ وتمويل إدارة المنتجات
الصحية وتنمية قدرات القوى العاملة.
وضع ومراجعة الخطط اإلستراتيجية الوطنية أو حاالت الجدوى االستثمارية املحددة التكاليف وذات األولوية ،وامتالك الخبرة الالزمة في مجال االستثمار
اإلستراتيجي لتحقيق أقص ى قدر ممكن من التأثير واالستدامة في البيئات املحدودة املوارد.
االستدامة والانتقال من االعتماد على التمويل الخارجي ،تحقيق نتائج قيّمة مقابل االستثمارات ،وآليات التمويل املبتكرة ،والشراكات ،والتمويل
الصحي ،والتأثير في السوق ،بما في ذلك نماذج الدفع مقابل تحقيق النتائج.
تطوير البرامج على الصعيد ُ
القطري و/أو اإلقليمي وتنفيذها وإدارتها وتقييمها و/أو مراجعتها.

ينبغي أن يكون مرشحو لجنة المراجعة التقنية قادرين على إثبات أن لديهم املهارة والكفاءة والخبرة الالزمة لتنفيذ عمل لجنة المراجعة التقنية ،بما في ذلك:
•

تفسير النتائج البرنامجية بناء على البرامج واالستثمارات السابقة إلرشاد عملية صنع القرار اإلستراتيجي ،بما في ذلك تقييم :التركيز اإلستراتيجي؛ املزيج املناسب
من التدخالت والخيارات بشأن تحديد األولويات لتحقيق أقص ى قدر ممكن من التأثير؛ جودة البرامج وفاعليتها وكفاءتها؛ تطوير إستراتيجيات فاعلة من أجل
( )1التصدي للتحديات التي تعترض ُّ
النظم الصحية واملجتمعية وتقديم الخدمات ،و( )2تعزيز االستدامة واالستعداد لالنتقال من االعتماد على التمويل
الخارجي و( )3تحسين نتائج البرامج.

•

مراجعة طلبات التمويل والوثائق ذات الصلة املقدمة باللغة اإلنجليزية والتواصل بفاعلية باللغة اإلنجليزية ،بما في ذلك كتابة محصلة المراجعة وتوضيح
النتائج َّ
املعقدة والدروس املستفادة إلى المعنيين الرئيسيين ،بمن فيهم الشركاء الحكوميين والتقنيين واإلنمائيين واملجتمع املحلي واملجتمع املدني على
ُ
الص ُعد الوطنية واإلقليمية والعاملية.

الكفاءات
تشمل الكفاءات األساسية ما يلي:
ّ
التحلي بفهم معمّق والتزام شخص ي بمبادئ الصندوق العاملي وقيمه األساسية ورسالته
•
ِ
ّ
َّ
التحلي بالقدرة على إصدار تقييم بالغ الدقة للحاالت املعقدة
•
ِ
َ
• مهارة قيادية ُمثبتة في القدرة على العمل كممثل/ممثلة للجنة التقنيةفي الشراكات ومجالس اإلدارة
•

التواصل مع اآلخرين ،وال سيما العمل باحترام مع أشخاص من خلفيات متنوعة
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•

إثبات القدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك ضمن فريق متعدد الثقافات وفهم السياقات الثقافية ،بما في ذلك ما يتعلق بالهويات العرقية أو اإلثنية أو
األصلية
ّ
التحلي بالروح الدبلوماسية وامتالك املهارات املتعلقة بوضع السياسات واالستراتيجيات
ِ
ّ
ْ
ُ
التحلي بمهارات تواصل مثبتة ،أي القدرة على توضيح وصياغة النتائج املعقدة والدروس املستفادة بشكل فعال للمعنيين الرئيسيين في الصندوق العاملي
ِ
ّ
التحلي بمعايير أخالقية عالية
ِ
ّ
التحلي بالقدرة على ُّ
التكيف مع التغيرات
ِ

•

امتالك مهارات تحليلية قوية بما في ذلك توليف املعارف
ّ
ْ
التحلي بقدرة ُمثبتة في بلورة األدلة إلى سياسات
ِ

•
•
•
•
•

التو افروااللتزام بالوقت
ً
يوما ،لمراجعة طلبات التمويل؛ وقد ُت َ
عقد االجتماعات
قد تعقد لجنة المراجعةالتقنية ما يصل إلى  4اجتماعات سنويا ،تتراوح مدة كل منها من  7إلى 14
ً
حضوريا في جنيف سويسرا (وتتطلب المشاركة ليوم كامل) أو عن بعد (وتتطلب المشاركة لنصف يوم) خالل فترة االجتماع .وعقب عقد اجتماعات المراجعة،
ً
ً
ً
سواء حضوريا أو عن بعد  ،يشارك األعضاء أيضا عبر مراسالت البريد اإللكتروني لوضع اللمسات األخيرة على تقارير المراجعة الصادرة عن لجنة المراجعة
التقنية .وباإلضافة إلى اجتماعات المراجعة ،يمكن دعوة أعضاء لجنة المراجعة التقنية لتقديم مداخالت إلى الصندوق العاملي في سياق مجموعات فرق العمل
التابعة للجنة المراجعة التقنية.
عملية الانتساب
يتم تجديد أعضاء لجنة المراجعة التقنية كل ثالث سنوات بما يتماش ى مع فترات تجديد موارد الصندوق العاملي .وتتولى اللجنة اإلستراتيجية التابعة ملجلس إدارة
الصندوق العاملي تعيين واختيار أعضاء لجنة المراجعة التقنية من خالل عملية مفتوحة وشفافة وقائمة على املعايير ،وذلك عبر دعوة عامة لتقديم الطلبات.
ُ َّ
وسيبلغ جميع مقدمي
تتضمن عملية االختيار الخطوات التالية :فحص قائمة المرشحين ،اختصار القائمة ،وإصدار القرار النهائي من قبل اللجنة اإلستراتيجية.
الطلبات بنتيجة طلباتهم بحلول شهر كانون الثاني/يناير .2023
طريقة التقديم
يدعو الصندوق العاملي الخبراء من جميع أنحاء العالم إلى تقديم الطلبات .ٲما األفراد التالي ذكرهم فهم غيرمؤهلين للتقديم:
•
•

موظفو أمانة الصندوق العاملي
أعضاء آليات التنسيق ُ
القطرية للصندوق العاملي

ينبغي ألعضاء هيئات الصندوق العاملي التالية التنحي عن أدوارهم إذا ما تم اختيارهم للانضمام ٳلى لجنة المراجعة التقنية:
•
•

أعضاء مجلس إدارة الصندوق العاملي ،بما في ذلك املناوبين والجهات الممثلة للفئات المعنية داخل وأعضاء اللجان الدائمة واألشخاص الذين يشاركون
في اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان كجزء من تفويضات الفئات.
أعضاء اللجنة الإستراتيجية التابعة للصندوق العاملي أو لجان املوافقة على املنح ،بما في ذلك املناوبين

وتجدر اٳلشارة ٳلى أن موظفي شركاء الصندوق العالمي التقنيين مؤهلون للعمل في لجنة المراجعة التقنية .وفي حال وقع االختيار عليهم للعمل في لجنة المراجعة
التقنية  ،فسوف يعلن األعضاء سنويّا عن مصالحهم ،وسيتنحون عند الحاجة عن مراجعة طلبات التمويل عندما يكون هناك تضارب فعلي أو محتمل في
املصالح.
طريقة التقديم
يرجى التقدّم بطلب االنتساب إلى لجنة المراجعة التقنية هنا في موعد أقصاه األحد  24تموز/يوليو .2022
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في ظروف استثنائية فقط  -على سبيل املثال ،إذا لم تتمكنوا من تقديم طلب عبر اإلنترنت بسبب محدودية االتصال باإلنترنت  -يرجى تنزيل نسخة من استمارة الطلب
املتوفرة هنا وإرسال االستمارة بعد ملئها وإرفاقها بسيرتكم الذاتية إلى  TRPrecruitment@devex.comو.TRPrecruitment@theglobalfund.org
مبادئ الصندوق العاملي وقيمه
ُ
ً
أ ِنش ئ الصندوق العاملي في عام  2002بهدف جمع األموال واستثمارها وإدارتها للتصدي لثالثة من أكثر األمراض املعدية فتكا وهي فيروسنقص المناعة البشرية
والسل واملالريا.
ّ
منفذي البرامج من أجل قيادة
ويعتمد عمل الصندوق العاملي على أربعة مبادئ هي الشراكة ،واملسؤولية الوطنية ،والتمويل املستند إلى األداء ،والشفافية لتمكين ِ
جهود التصدي لألمراض الثالثة ،بدعم من مجموعة متنوعة من الشركاء في قطاع الصحة.
ّ
يقدر الصندوق العاملي التنوع ويحتفي به ويلتزم بتهيئة بيئة عمل قائمة على الثقة واالحترام املتبادل والكرامة وتكافؤ الفرص في جميع ممارسات التوظيف واإلدارة
والسياسات واإلجراءات.
موارد إضافية
ملعرفة املزيد حول لجنة المراجعة التقنيةُ ،يرجى مراجعة الموارد التالية:
•
•
•
•

أسئلة يتكرر طرحها بشأن طلبات االنضمام إلى لجنة المراجعة التقنية
شهادات من أعضاء لجنة المراجعة التقنية
اختصاصات لجنة المراجعة التقنية
المبادئ التوجيهية المتعلقة باألخالقيات وتضارب المصالح ألعضاء لجنة المراجعة التقنية
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