
 
 

 الدعم التقني المتوفر لمبمدان
 

 ما ىو اليدف؟
أبرمت منظمة دحر السل اتفاقية مساعدة تقنية مع الصندوق العالمي لدعم المساعدة التقنية القائمة عمى الطمب 

 بموجب عممية منح نموذج التمويل الجديد. مقترحات مشاريعيملمبمدان أثناء وضعيم 
 

التقني لعممية منح نموذج التقييم  فريق ما قبل ستدعم اتفاقية المساعدة التقنية الدول التي ستخوض مراحل 
 .2012و 2012التمويل الجديد في العامين 

 
أكثر متانة لتشخيص جميع  مقترحات مشاريع  ببساطة، إلى خطط استراتيجية وطنية أكثر طموًحا و ،نحتاج

باكًرا في عممية منح  المحمية األشخاص المصابين بالسل ومعالجتيم وشفائيم. ومن خالل إشراك مجتمعات السل
 وتجعميا أكثر إقبااًل لتمقي التمويل.مقترحات مشاريعيا  نموذج التمويل الجديد، يمكن لمبمدان أن تعّزز 

 
 ما ىي الغايات واألىداف؟

  التقني لعممية  التقييمفريق ما قبل تمكين البمدان من التعاون بشكل ىادف مع مجتمعات السل من خالل مراحل
 منح نموذج التمويل الجديد.

  ومقترحات مشاريعالحرص عمى أن تساىم مجتمعات السل مساىمة ىادفة في وضع خطط استراتيجية وطنية 
 نقص المناعة البشري مشتركين.والسل وفيروس  وحده  بشأن السلطموحة ومتينة 

  والسل وفيروس نقص  وحده السل ومقترحات مشاريعالحرص عمى أن تعالج الخطط االستراتيجية الوطنية
لممجتمع الشاممة وجيات النظر واالحتياجات البراغماتية  واضح وبخسب ، بشكلالمناعة البشري مشتركين

 لسكاني المتأثر األساسي اآلخر.المحمي والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والقطاع ا
  بناء قدرة مجتمعات السل عمى المستوى المحمي والوطني واإلقميمي بحيث تتمّكن من تقديم المساعدة التقنية

 لمبمدان عمى المديين القصير والطويل.
 

 ممكن تمويميا؟ من الماىي األنشطة التي 
 التمويل لألنشطة التي:بموجب اتفاقية المساعدة التقنية، يمكن تأمين 

  تيدف إلى التأكد من طرح أمور المجتمع المحمي والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والقطاع السكاني المتأثر
 األساسي اآلخر في مراجعات برامج السل والخطط االستراتيجية الوطنّية.

  أو السل وفيروس نقص المناعة  وحده بشأن السل مقترحات المشاريعتدمج خدمات تعزيز أنظمة المجتمع في
 البشري مشتركين.



 
 

  مقترحات النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والقطاع السكاني المتأثر األساسي في  مجاوبر تدمج وجيات نظر
 أو السل وفيروس نقص المناعة البشري مشتركين. وحده بشأن السل المشاريع 

 المتحدة المعني باإليدز. تطّبق أدوات تقييم النوع االجتماعي مع برنامج األمم 
 .تتحقق من صحة تقديرات حجم القطاع السكاني المتأثر األساسي 
  تشرك مجتمعات السل في عممية نموذج التمويل الجديد من خالل نقاط ارتكاز الدعم الوطني وحمقات التدريب

 وورش العمل اإلقميمية و/أو االستشارات والميام الوطنية.
 ي برامج السل الوطنية وآليات التنسيق الوطنية والمنصات األخرى.تعّزز دور مجتمعات السل ف 
 حاالت لمالمتزايد كتشاف واال تقديم الرعايةبرات والمعرفة بشأن ختشارك ال. 
  التقني من أجل القيام بتوقع محّسن. التقييمفريق ما قبل لتطّور خطط إدارة اإلمدادات والمشتريات 

 
 من يمكنو تقديم طمب؟

  التنسيق الوطنيةآليات 
  الفرعيين المستممون الرئيسيون والمستممون 
 مدراء برامج السل الوطنية 
 المحمية/المجموعات مجتمعات السل 
 المنظمات غير الحكومية 

 
 كيف يتّم تقديم الطمبات لمتمويل؟

المساعدة التقنية تأكد )من خالل آليات التنسيق الوطنية( من استكشاف جميع مسارات تمويل  - األولى الخطوة
$ من منح الصندوق 120,000األخرى )مثل التمويل المحمي ومبادرات الواىبين الثنائية والمتعددة األطراف و

 العالمي الموجودة( لمحرص عمى إشراك ىادف لمجتمعات السل في عممية منح نموذج التمويل الجديد.
 نموذج ة تقنية أخرى، يرجى استكمالفي حال لم تتوفر أّي موارد تمويل مساعد - الثانية الخطوة

رسالو بالبريد اإللكتروني إلينا عمى العنوان االستمارة  .STOPTBTA@WHO.INT وا 
 

 متى يمكن إرسال االستمارات؟
إّن اتفاقية المساعدة التقنية عبارة عن آلية قائمة عمى الطمب ولذلك ليس لدييا مواعيد نيائية ثابتة لتقديم 

أو  وحده بشأن السل لمقترحات المشاريعأن تتماشى طمبات التمويل مع اإلرسال المتوقع االستمارات. لكن يجب 
 السل وفيروس نقص المناعة البشري مشتركين.

 

technicalsupport@stoptb.org


