
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المشاركة المجتمعية الهادفة في آلية االستجابة لـ

COVID-19 (C19RM) 
 

 

 

 على المستوى القطري جارية حاليًا C19RM عاجل: عملية

 

 

 
 

LAC ومنصة APCASO / APCRGو GATE بالشراكة مع )ICASO( من إعداد المجلس الدولي لمنظمات خدمة اإليدز

 اإلقليمية

 

 2021أبريل 

 

في التخفيف من تأثيره  19لدعم البلدان لالستجابة لكوفيد   (C19RM) 19االستجابة لكوفيد  آلية، أنشأ الصندوق العالمي 2020في أبريل 

، أطلق الصندوق العالمي 2021أبريل  7ناعة البشرية والسل والمالريا وتعزيز أنظمة الصحة والمجتمع. في على برامج فيروس نقص الم

، بما في ذلك البلدان C19RMجميع البلدان التي تتلقى تمويالا من الصندوق العالمي مؤهلة لتلقي تمويل C19RM المرحلة الثانية من

 .متعددة البلدان وغير المؤهلة التي تمر بأزمة

 

آلية االستجابة  إرشاداتتعد المشاركة الفعالة والهادفة للمجتمع المدني والمجتمع المدني ضرورية لتطوير استجابة قوية للوباء. تدعو 

على وجه التحديد إلى إجراء مشاورات مع "المجتمع المدني والسكان الرئيسيين والضعفاء وكذلك المجتمعات، بما في ذلك  19لكوفيد 

ا من كوفيد   ، بما في ذلك البلدان التي تعاني من اضطراب كبير.19أولئك األكثر تضررا

 

Eligible Investments for C19RM C19RM المؤهلة لـ االستثمارات   

 

 تدخالت مكافحة واحتواءCOVID-19 بما في ذلك معدات الحماية الشخصية ، ("PPE")  ،والتشخيص، والعالج ،

 .والتدابير العامة األخرى على النحو المحدد في إرشادات منظمة الصحة العالميةواالتصاالت، 

 تدابير التخفيف من المخاطر ذات الصلة بـ COVID-19  لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والسل

للتنفيذ اآلمن للحمالت، وفيروس الالزمة  COVID-19 والمالريا، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، دعم تدخالت

نقص المناعة البشرية على مستوى المجتمع والمرفق الصحي، برامج السل والمالريا، وتكاليف التسليم والمشتريات اإلضافية 

  COVID-19. لبرامج فيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا المتعلقة بمعالجة اضطرابات

  الرئيسية للنظم الصحية، مثل شبكات المختبرات وسالسل التوريد وأنظمة االستجابة التي يقودها توسيع نطاق تعزيز الجوانب

 .المجتمع المحلي لمعالجة المناصرة والخدمات والمساءلة والنهج القائمة على حقوق اإلنسان

 .يمكن للمتقدمين طلب التمويل ضمن مجموعة من الفئات المذكورة أعاله *

 

 !اآلن!  سيسمع لك اآلن! شارك اآلنإنضم 

 
 

http://www.icaso.org/
http://www.gate.ngo/
https://apcaso.org/
https://www.plataformalac.org/
https://www.plataformalac.org/
https://www.theglobalfund.org/media/10757/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10757/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_en.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        SUBMISSION WINDOWS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C19RM = C19RM Full Funding Request + Fast-Track 
 
 
 

المشاركة بشكل كبير، مما منع معظم المناقشات الشخصية وجمع  19غيّر جائحة كوفيد 

أجرى . البيانات مع تقديم فرص لتوسيع المشاركة باستخدام تقنيات افتراضية جديدة

المنتدى اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي تحليالً لحالة االستجابة لفيروس نقص 

في البلدان التي يمولها  19المناعة البشرية والسل والمالريا في سياق وباء كوفيد 

، والذي يصف مشاركة السكان الرئيسيين ي أمريكا الالتينيةالصندوق العالمي ف

( والصندوق CCMوالمجتمعات في القرارات التي اتخذتها آليات التنسيق المجتمعية )

العالمي، وتحدد الدروس المستفادة والممارسات الجيدة أثناء تنفيذ الجولة األولى من 

C19RM تقرير تقييم سريع مشابه عن القضايا الناشئة المتعلقة بفيروس نقص . ويظهر

ني في المناعة البشرية ، والسل ، والمجتمعات المتضررة من المالريا والمجتمع المد

أن دوالا  2020الذي تم إجراؤه في عام  APCASOمن قبل  منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 مثل نيبال أجرت مشاورات مجتمعية وعمليات طلب التمويل تقريباا.

 

 19آلية االستجابة لكوفيدتعد المشاركة الهادفة للمجتمع المدني، بكل تنوعه، في المشاورات الوطنية لتطوير مقترح الدولة بشأن 

(C19RM)ا بالغ األهمية. يمكن للمجتمع المدني أن يوفر بيانات قيمة، ال سيما للسكان الرئيسيين والمجموعات التي يصعب الوصول  أمرا

ا أساسية في مراحل التصميم والتنفيذ واإلبالغ. يجب أن يتضمن  إليها، باإلضافة إلى ضمان مشاركة جميع الشركاء المعنيين ولعبهم أدوارا

بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وشبكات األشخاص  -وعة كاملة من المجتمع المدني والمجتمعات االقتراح مدخالت من مجم

، والسكان الرئيسيين، على وجه الخصوص: الرجال 19كوفيد  المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، واألشخاص األكثر تضرراا من

صة النساء المتحوالت جنسيا؛ المشتغلين بالجنس؛ الناس الذين يحقنون الذين يمارسون الجنس مع الرجال؛ المتحولين جنسيا، وخا

 .المخدرات. األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية؛ واألشخاص في السجون والمعتقالت

 

يد من البلدان، لهذا السبب، من الضروري إيالء اهتمام خاص إلدراج أعضاء من السكان الرئيسيين في عملية تطوير االقتراح. في العد

يتم تهميش أعضاء المجموعات السكانية الرئيسية هيكلياا. للتجريم تأثير غير مباشر يمنع تسجيل المنظمات التي يديرها أعضاء المجموعات 

د تتم السكانية الرئيسية ومن أجلهم. من األهمية بمكان خلق بيئة آمنة لضمان المشاركة الهادفة للسكان الرئيسيين واألشخاص الذين ق

 مقاضاتهم الرتكاب جرائم جنائية تتعلق بهويتهم أو مهنتهم أو سلوكهم.

 

. من المهم أن تضمن نافذة التقديم المحددة مساهمة المجتمع لتقوية طلب (C19RM) 19االستجابة لكوفيد  آلليةتوجد أربع نوافذ للتوجه 

 التمويل.

 

Submission Window Date 

Fast-Track As of 7 April 2021 

Window 1 14 May 2021 

Window 2 31 May 2021 

Window 3 15 June 2021 

Window 4 30 June 2021 

 

 Deadline to use 
funds 

 
31 December 

2023 

 

https://www.plataformalac.org/en/2021/01/situation-analysis-of-the-response-to-hiv-tb-and-malaria-in-the-context-of-the-covid-19-epidemic-in-countries-financed-by-the-gf/
https://www.plataformalac.org/en/2021/01/situation-analysis-of-the-response-to-hiv-tb-and-malaria-in-the-context-of-the-covid-19-epidemic-in-countries-financed-by-the-gf/
https://www.plataformalac.org/en/2021/01/situation-analysis-of-the-response-to-hiv-tb-and-malaria-in-the-context-of-the-covid-19-epidemic-in-countries-financed-by-the-gf/
https://www.plataformalac.org/en/2021/01/situation-analysis-of-the-response-to-hiv-tb-and-malaria-in-the-context-of-the-covid-19-epidemic-in-countries-financed-by-the-gf/
https://www.plataformalac.org/en/2021/01/situation-analysis-of-the-response-to-hiv-tb-and-malaria-in-the-context-of-the-covid-19-epidemic-in-countries-financed-by-the-gf/
https://apcaso.org/emerging-issues-of-hiv-tb-and-malaria-affected-communities-and-civil-society-in-asia-pacific-during-the-covid-19-pandemic/
https://apcaso.org/emerging-issues-of-hiv-tb-and-malaria-affected-communities-and-civil-society-in-asia-pacific-during-the-covid-19-pandemic/
https://apcaso.org/emerging-issues-of-hiv-tb-and-malaria-affected-communities-and-civil-society-in-asia-pacific-during-the-covid-19-pandemic/
https://apcaso.org/emerging-issues-of-hiv-tb-and-malaria-affected-communities-and-civil-society-in-asia-pacific-during-the-covid-19-pandemic/


 
 
 

  
 (C19RM)  19آلية االستجابة لكوفيد  لمقدمي الطلبات تقديم طلبهناك أيًضا فرصة للتقدم من خالل نهج "المسار السريع". يمكن 

والتكاليف المتعلقة بالنشر الفعال لهذه المنتجات  COVID-19 أولي على أساس سريع لدعم االحتياجات العاجلة للمنتجات الصحية لـ

الفنية. يرجى مالحظة أن هذه خطوة ، بما في ذلك المساعدة COVID-19 الصحية، وخاصة معدات الحماية الشخصية، وتشخيصات

 .اختيارية

 

يمتلك القطاع المجتمعي مفتاح البيانات والمعلومات الهامة التي قد ال تمتلكها الحكومات، أو ال ترغب في اإلبالغ عنها، ال سيما فيما 

يمكن لمجموعات المجتمع أن تقدم يتعلق باالحتياجات والتحديات التي يواجهها السكان الرئيسيون والمهمشون واألكثر عرضة للخطر. 

 إلى الطاولة المعلومات ذات الصلة والمحدثة التي ستقدم صورة أكثر واقعية عن حالة الوباء في البالد.

 

  C19RM خمس خطوات للمشاركة المجتمعية الهادفة في

 

أكثر من مقعد على من خالل تعبئة القطاع المجتمعي للدفاع عن " C19RMستضمن هذه الخطوات المشاركة الهادفة في عملية 

 ".الطاولة

 

I. اجمع كل الوثائق ذات الصلة: 

 

 خطاب تخصيص للمنحة الحالية .1

 الخاص بك CCM المتاح للبلد، والذي تم إرساله إلى C19RM المبلغ المحتمل، الذي يؤكد C19RM خطاب تخصيص .2

  C19RMتعليمات طلب تمويل .3

  C19RMنموذج طلب تمويل .4

 إطار عمل تجزئة المنتجات الصحية .5

 "(("COVID-19 NSPRPخطة االستعداد واالستجابة االستراتيجية الوطنية لـ  .6

 

مراجعة قسم الصندوق العالمي تشمل الوثائق األخرى ذات الصلة، على سبيل المثال ال الحصر، الوثائق المذكورة أدناه. يجب عليك 

 :باستمرار RMC19في

 

ا دمج اعتبارات المجتمع والحقوق  المجتمع والحقوق والنوع االجتماعي COVID-19 مالحظة إرشادية حول .1 تم أيضا

 والنوع االجتماعي في المالحظات اإلرشادية الخاصة باألمراض

  COVID-19حقوق اإلنسان في أوقات COVID-19 :ملحوظة إرشادية حول .2

 ة إرشادية حول إجراء حوارات قطرية شاملة بشكل افتراضيمذكر .3

 COVID-19موجز تقني للقيمة مقابل المال لمعالجة جوانب الكفاءة واالستدامة في استثمار  .4

 .هناالملموسة المؤهلة، ستكون متاحة قريباا  CRGقائمة تدخالت  .5

 

II. تذكر نقاط المعلومات الرئيسية التالية : 
 

. تشجع خطابات التخصيص على الخاصة بك CCM قد استلمت بالفعل من قبل C19RM يجب أن تكون خطابات تخصيص البلد

هادفة مع  في النوافذ األولى، مما قد يؤدي إلى تعجيل عمليات طلب التمويل وعدم إجراء مشاورات C19RM تقديم طلب تمويل

في أنه سيتم تلبية متطلبات  المجتمعات المحلية والمجتمع المدني. نحن بحاجة إلى دفع بلداننا لتقديم الطلب في نافذة عندما تكون هناك ثقة

 .المشاورات القوية على النحو الواجب

 

ضغط من أجل تقديم طلبات التتبع السريع إذا احتاجت البلدان إلى الوصول إلى األموال بشكل عاجل للسلع األساسية، فيجب علينا ال

 وبشكل منفصل عن باقي طلب التخصيص األساسي الذي يمكن تقديمه في النوافذ الالحقة. أوالً 

 

  

 

 

http://www.icaso.org/seat-table-toolkit-meaningfully-civil-society-hiv-representatives/
http://www.icaso.org/seat-table-toolkit-meaningfully-civil-society-hiv-representatives/
http://www.icaso.org/seat-table-toolkit-meaningfully-civil-society-hiv-representatives/
https://www.theglobalfund.org/media/10757/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-04-07-covid-19-response-mechanism-c19rm-2021-application-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9536/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/


 
 

  
الخاصة ببلداننا تتضمن  C19RM . يجب أن نتأكد من أن طلبات تمويلأنظمة المجتمع واالستجابات مؤهلة للحصول على التمويل

ا تضمين استجابات المجتمع في التدخالت األخرى، حتى تلك التدخالت  ا أنه يجب أيضا التالية المؤهلة للتمويل. تذكر أيضا

 .إلخ اللقاح،والعمل على تردد  واالختبار، االتصال،، مثل تتبع جهات  COVID-19تدخالت

 

 المراقبة بقيادة المجتمع 

  الدعوة والبحوث بقيادة المجتمع 

  وبناء الروابط المجتمعية والتنسيق التعبئة االجتماعية 

  بناء القدرات المؤسسية والتخطيط وتنمية القيادة 

  منع العنف القائم على النوع االجتماعي والرعاية 

  االستجابة للحواجز المتعلقة بحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي التي تعترض الخدمات 

 

 .وعدم دفعها لطلب التخصيص أعالهفي طلب التخصيص األساسي  CSS تأكد من تضمين تدخالت

 

 دعم وتمكين المجتمع المدني وممثلي المجتمع في آلية التنسيق بالدولة بالمعلومات حتى يتمكنوا من المشاركة والتأثير بشكل فعال

 .C19RMفي مناقشات آلية التنسيق بالدولة وصنع القرار بشأن 

 

III. لمي بقوة على المشاركة الهادفة لجميع أصحاب المصلحة، ال اعلم أن مدخالتك ضرورية وحاسمة. يشجع الصندوق العا

في جميع عملياته على المستوى القطري، ويحدد كيفية مشاركة المجتمعات  سيما المجتمعات وممثلي المجتمع المدني

  COVID-19ركائز لالستجابات الوطنية لـ 10من  9والمجتمع المدني بشكل هادف عبر 

 

ومذكرات إرشادية إلى رئيس آلية التنسيق القطرية، ونسخوا جميع  C19RM أرسل مديرو محافظي الصندوق خطابات تخصيص

 أصحاب المصلحة، وتقديم طلب التمويل، وإشراك جميع C19RMبتنسيق تطوير طلب تمويل CCM تم تكليف أمانةCCM أعضاء

C19RM إلى أمانة الصندوق العالمي. ينبغي لممثلي المجتمع المدني في CCM  الوصول إلى المنظمات التي تعمل مع األشخاص

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومن أجلهم، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، واألشخاص الذين يتعاطون 

ا، والنساء، والشباب وكذلك األشخاص المسجونين، المهاجرون والسكان المخ درات، والعاملين في مجال الجنس، والمتحولين جنسيا

المعرضون  األشخاص CCM غير التقليدية األصليون والمجموعات األخرى بناءا على خصوصيات بلدك، بما في ذلك مجتمعات

  COVID-19 .لخطر

 

، فقم CCMالذي يمثل مجتمعك. إذا لم يكن مجتمعك ممثاًل في CCM في بلدك، فاتصل بعضو CCM إذا لم تكن عضًوا في

في . هناالخاص بك  CCM يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بـ CCM بالشراكة مع المنظمات التي هي أعضاء في

 .األماكن التي يواجه فيها السكان الرئيسيون التجريم أو غيره من العوائق القانونية، تأكد من قدرتهم على المساهمة في العملية بأمان

 

في البلدان التي ال توجد بها آليات آلية التنسيق بالدولة، من المهم تنسيق الجهود مع المجموعة أو اللجنة التي تحل محل  ملحوظة:

 وظائف آلية التنسيق بالدولة.

 

IV. ال تنتظر حتى يُطلب منك المشاركة: 
 

ا، اتصل  C19RM اسأل مسؤول االتصال في الدولة عن كيفية تسهيل مساهمة المجتمع المدني خالل عملية بالمنصات أيضا

ا اإلقليمية لمنطقتك ، لمعرفة كيف يمكن لمنظمتك الوصول إلى الدعم الفني لتحسين جودة مشاركة المجتمع المدني. يمكنك أيضا

وترتيب اجتماع )افتراضي(، مع مالحظة أنه "باإلضافة إلى التمويل السنوي  CCM ة بممثلي المجتمع المدني فياالتصال مباشر

. لدعم زيادة المشاركة مع المجتمع 2021لعام  CCM غ تمويل٪ من مبل25طلب لزيادة تصل إلى ، يمكن تقديم  CCMالحالي لـ

ولضمان التنسيق مع هيئات االستجابة الوطنية والمواءمة مع الخطط الوطنية ". يجب أن تتضمن عملية إعداد  المدني والمجتمعات

 .النهائي طلب التمويل مشاورات )افتراضية( مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك التحقق من صحة االقتراح

 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://data-service.theglobalfund.org/viewer/cm_contacts
https://data-service.theglobalfund.org/viewer/cm_contacts
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10747/covid19_ccm-engagement_technicalnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10747/covid19_ccm-engagement_technicalnote_en.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! قم باإلبالغ عنها في أقرب وقت ممكن إلى فريق إذا كانت هناك اختناقات في المشاركة، فالرجاء عدم االنتظار حتى اكتمال اإلرسال

 .المجموعات المفاتيح أو شبكات CRG البلد أو النظام األساسي اإلقليمي لـ

 

V.  المعلوماتاستخدام التكنولوجيا لتقديم المدخالت وتبادل: 

 

ا للمشاركة  COVID-19 شكل عقبات أمام االجتماعات الشخصية. ومع ذلك، فإن استخدام منصات االتصاالت المختلفة يوفر فرصا

يمكن لألشخاص تقديم المدخالت والمشاركة من أي مكان.  -بفعالية. يعني استخدام هذه التقنيات أن الجغرافيا )والموارد( ليست عقبات 

أن يفهم شركاء المجتمع المدني بوضوح األدوار والمسؤوليات وكذلك الفرص والقيود المفروضة على هذه العملية.  ومع ذلك، يجب

ضع في اعتبارك استخدام الوسائط االجتماعية واألنظمة األساسية األخرى لمشاركة المعلومات مع أقرانك وبناء أولويات مشتركة 

 .ورسالة متماسكة

 

ا فرصة للسكان الرئيسيين مذكرة توجيه الحوار الشامل االفتراضي للصندوق العالمياضية، مثل توفر االستشارات االفتر ، أيضا

مدني في جميع الجوانب وجميع مراحل تطوير االقتراح: جمع البيانات للمشاركة من أمان بيئتهم الخاصة. يجب أن يشارك المجتمع ال

ذات الصلة وتحليلها، وتحديد االحتياجات، والفرص والعوائق أمام التنفيذ، واالتفاق على األولويات التي سيتم تمويلها )من المهم سرد 

خالت الجنسانية، والرصد بقيادة المجتمع، والمناصرة ، وما وتضمين األولويات التي غالباا ما يتم إهمالها جانباا: حقوق اإلنسان والتد

إلى ذلك( ، وكتابة االقتراح ، وتطوير الميزانية بعد مراجعة االقتراح ، يجب أن يشارك المجتمع المدني في عملية تقديم المنح ، كما 

  Make or Break هو موضح في

 

 

 

!اآلن!  سيسمع لك اآلن! شارك اآلن انضم  

 

 

النشرة اإلخبارية بدعم من هتمت ترجمة هذ  

  

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/9536/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9536/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_en.pdf
http://icaso.org/wp-content/uploads/2021/03/Make-or-Break-engaging-in-GF-grant-making.pdf

