دليل إجراءات انتخاب ممثلي المجتمع المدني في عضوية جمعية اآللية المتعددة
األطراف لالستجابة لآلفات الصحية

جانفي 2017

نضع هذا الدليل على ذمة األطراف المعنية لالستئناس بمضمونه عند انتخابات
ممثلي المجتمع المدني في عضوية الجمعية على أن يبقى الدليل مفتوحا إلثرائه
ودعم مضمونه

التعريف بالجمعية ومجال تكوينها:
مت تكوين آلية تنسيق وطنية ملنح الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا إمسها "مجعية اآللية
املتعددة األطراف لتنسيق االستجابة لآلفات الصحية" وذلك يف نطاق تنفيذ املبادئ التوجيهية اجلارية
للصندوق العاملي.
وتعترب "مجعية اللجنة املتعددة األطراف لتنسيق االستجابة لآلفات الصحية" مجعية تونسية ،تأسست
يف  27جويلية  2012ونشرت يف الرائد الرمسي للجمهورية التونسية يف  30أوت  2012حتت اسم
"مجعية اللجنة املتعددة األطراف لتنسيق االستجابة لآلفات الصحية" طبقا ألحكام املرسوم عدد
 88/2011املؤرخ يف  24سبتمرب  .2011ومت تنقيح اسم اجلمعية بقرار من اجللسة العامة اجملتمعة
يوم  23جانفي  2017وذلك بتغيري كلمة اللجنة باآللية لتصبح "مجعية اآللية املتعددة األطراف
لالستجابة لآلفات الصحية" ونشر التنقيح الحقا بالرائد الرمسي.
تتعهد "مجعية اآللية املتعددة األطراف لتنسيق االستجابة لآلفات الصحية" باعتماد قواعد عمل شفافة.
وجيب أن يكون كل عضو قادرا على التعبري حبرية.
ماذا عن مهامها وواجباتها:
تتمثل مهمة "مجعية اآللية املتعددة األطراف لتنسيق االستجابة لآلفات الصحية" يف املسامهة يف مكافحة
اآلفات الصحية يف تونس .وتتكفل اجلمعية مبناقشة طلبات منح مناسبة ومستدامة ،وبتنسيق إعدادها
وباملصادقة عليها وبتقدميها سواء كان ذلك للصندوق العاملي أو لبقية شركاء التنمية.
كما تتكفل اجلمعية باملتابعة واإلشراف على تنفيذ املشاريع املمولة من قبل الصندوق العاملي ملكافحة
السيدا والسل واملالريا.
وتتمثل واجباهتا أساسا يف:
 -تطبيق هذا النظام الداخلي وبقية الوثائق اإلطارية للجمعية.

 قرار تقدمي طلبات منح سواء كان ذلك للصندوق العاملي أو لبقية شركاء التنمية. إعداد وتقدمي طلبات التمويل للصندوق العاملي وفقا للتوجهات االسرتاتيجية للبالد وانسجامامع املوارد املتاحة.
 توفري املعلومات املطلوبة والتوضيحات التكميلية الصادرة عن الصندوق العاملي ،والتوجه عنداالقتضاء جمللس إدارة الصندوق العاملي وأي شريك آخر.
 إطالق دعوات ترشح ،والقيام بتحديد ،وتقييم على أساس شبكة تقييم ،وانتخاب واحد أوأكثر من املنظمات لتويل دور املستفيد الرئيسي للحصول على منحة الصندوق العاملي وغريها
من بقية شركاء التنمية.
 حل النزاعات ،إن وجدت ،بني املستفيدين الرئيسيني واملستفيدين الفرعيني. متابعة تنفيذ األنشطة من قبل املستفيدين الرئيسيني واملستفيدين الفرعيني واإلشراف عليها. النظر يف اخلطط العملية السنوية املع ّدة من طرف املستفيد الرئيسي مبا يف ذلك التغيريات احملدثةواملصادقة عليها.
 إرسال املطالب للصندوق العاملي هبدف إعادة برجمة التمويالت ،أو توحيد املنح أو غريها منالتعديالت الضرورية.
 التصويت على خطة العمل السنوية للجمعية وامليزانية املخصصة هلا. توقيع مطالب التمويل املرسلة للصندوق العاملي وغريها من الشركاء. ضمان الرتابط والتناسق بني مساعدات الصندوق العاملي ومساعدات برامج التنمية األخرىواملساعدة الصحية طبقا لألولويات الوطنية.
 املشاركة ،عند الطلب ،يف اجتماعات الربامج الوطنية ذات صلة بالصندوق العاملي. االلتزام باستخدام املعايري احملاسبية املعمول هبا. -نشر قرارات اجلمعية واملعلومات املتعلقة باملنح اجلارية.

حقوق األعضاء:
يتمتع أعضاء اجلمعية حبقوق متساوية تتمثل أساسا يف:
 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس. املشاركة يف التصويت على مجيع املسائل اليت تعرض على مصادقة األعضاء. املشاركة يف مجيع مناقشات وأنشطة اجلمعية. النفاذ إىل كل املعلومات املتعلقة باجلمعية وباملشاريع املمولة من قبل الصندوق العاملي وبقيةالشركاء.
 تعيني املدير التنفيذي للجمعية على أساس مستلزمات الوظيفة.ولألعضاء واجبات:
يلتزم أعضاء اجلمعية بواجبات متساوية تتمثل أساسا يف:
 احرتام الوثائق اإلطارية للجمعية :القانون األساسي ،النظام الداخلي والشروط املرجعية. املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية. تبادل املعلومات الالزمة لنشاط اجلمعية. احرتام قرارات اجلمعية. تبادل املعلومات والقرارات اخلاصة باجلمعية بانتظام مع اجملموعات املكونة واملؤسسات اليتميثلوهنا ومع املنظمات أو األفراد من خارج اجلمعية بناء على طلبهم ،والعودة للجمعية بوجهات
نظرهم واقرتاحاهتم القيمة.
 ضمان الشفافية الكاملة جلميع املعامالت املتعلقة باستخدام املوارد ،والتصريح السنوي بتضارباملصاحل لدى جلنة التصرف يف تضارب املصاحل اليت تتعهد بالنظر فيه مث حفظه.
 اختيار املستفيد الرئيسي بكيفية شفافة وموثقة من بني املنظمات املرتشحة هلذه املهمة ،واملصادقةوالتوقيع على مذكرة التصميم اليت ستقدم.

 املتابعة والنظر يف التقارير الفنية واملالية ،وعلى أساسها ،اإلشراف على تنفيذ خطط العملواخلطط املالية مع إمكانية إدخال تعديالت على أهداف وشروط استغالل منح الصندوق مبا
يف ذلك إعادة برجمتها.
 املصادقة وتنفيذ اسرتاتيجيات االتصال وتعبئة املوارد. السهر على تنفيذ السياسة العامة فيما خيص تضارب املصاحل.التركيبة:
وتتكون اجللسة العامة من األعضاء األساسيني يف اجلمعية .كل عضو أساسي لديه احلق يف أن حيل
حمله

نائب.

وتتم تسمية األعضاء األساسيني واألعضاء النواب يف القطاع احلكومي والشركاء التقنيني واملاليني من
قطاعيهم .ويف هذا اإلطار ،تقوم جلنة خصوصية باعداد مقرتحات تتعلق مبالمح واستعداد األعضاء
الذين ستتم تسميتهم قبل أن يتم عرضها على مصادقة اجللسة العامة مث ارساهلا إىل املؤسسات املعنية
ونشرها على موقع االنرتنت للجمعية.
ويتم انتخاب األعضاء اآلخرين من أساسيني ونواب من قبل جمموعاهتم املكونة.
ويف حال غياب ألحد األعضاء األساسيني ،ميكن أن يتم تعويضه بنائبه الذي حيق له آنذاك املشاركة يف
التصويت.
وال حيق لعضو أساسي ونائبه أن حيضرا معا إىل اجللسة العامة.
القطاعات الممثلة:
تعترب اجللسة العامة هيئة متعددة القطاعات تتألف من  21عضوا اساسيا ميثلون مجيع األطراف املعنية
واجملتمع املدين والشركاء التقنيني واملاليني يف البالد .ويتم توزيع املقاعد على األعضاء األساسيني على
النحو التايل:
 -تتحصل اجملموعة املكونة من اجلمعيات الفاعلة ضد األمراض على  4مقاعد.

 تتحصل اجملموعة املكونة من اجلامعيني والتعليمني على  2مقاعد. تتحصل اجملموعة املكونة من اجلمعيات اخلريية على مقعد. تتحصل اجملموعة املكونة من القطاع اخلاص على مقعد. يشمل قطاع الشركاء التقنيني واملاليني القطاعني الثنائي و متعدد األطراف و يتحصل على  2مقاعد. تتحصل اجملموعة املكونة من الفئات املعرضني للخطر على  3مقاعد. تتحصل اجملموعة املكونة من املصابني أو املتضررين من األمراض املمولة من الصندوق العاملي على 2مقاعد.
 يتحصل القطاع احلكومي على  6مقاعد باعترب متثيليته يف نشاط اجلمعية على أساس اتفاقياتشراكة بني القطاعات احلكومية املعنية واجلمعية.
مقاربة النوع االجتماعي والتوازن الجهوي:
وتشجع اجلمعية على املساواة بني اجلنسني وتعمل مع القطاعات لتمثيل أفضل للمرأة يف اجتماع اجللسة
العامة ويف اللجان .كما تعمل اجلمعية من أجل مشاركة أكرب للمناطق يف تونس يف التخطيط وتنفيذ
األنشطة قصد متثيل أفضل على الصعيد الوطين.
وميكن أن ينوب كل عضو أساسي عضو نائب من نفس اجملموعة املكونة  /املؤسسة حيل حمله للحضور
والتصويت يف اجتماعات اجللسة العامة.
تعيين وانتخاب األعضاء
 تتكون اجللسة العامة من ممثلي القطاعات املذكورة أعاله .ويتم ،حسب احلالة ،تسمية أوإنتخاب األعضاء األفراد للجلسة العامة.

ويف هذا اإلطار ،تقوم جلنة خصوصية بإعداد مقرتحات تتعلق مبالمح واستعداد األعضاء الذين
ستتم تسميتهم قبل أن يتم عرضها على مصادقة اجللسة العامة مث ارساهلا إىل املؤسسات املعنية
ونشرها على موقع االنرتنت للجمعية.
 وجترى االنتخابات طبقا لقواعد التنافسية والشفافية وموثقة مبا فيه الكفاية.إجراءات اإلنتخاب والتسمية
 جيب على املؤسسات املكونة لكل قطاع أن جتتمع لتعيني شخص أو أكثر لتمثيلها يف اجلمعيةعرب عمليات تسمية  /انتخاب خاصة هبذه القطاعات .وجيب أن تكون هذه العمليات شفافة
وموثقة مبا فيه الكفاية.
 وجيب أن يتم انتخاب أو تسمية ممثلي القطاع غري احلكومي من قبل زمالئهم. ويتم تعيني املؤسسات اليت متثل القطاع احلكومي وكذلك الشركاء الفنيني واملاليني من طرفقطاعاهتم ،وينبغي يف هذا اإلطار توثيق عملية التعيني.
 وجيب أن يتحصل األعضاء األساسيون والنواب على توكيل من املؤسسات أو اجملموعاتاملكونة لكي ميثلوها.
توثيق عمليات االنتخابا أو التسمية والتقديم الرسمي لألعضاء
 جيب توثيق عمليات انتخاب األعضاء األساسيني واألعضاء النواب من اجملموعات املكونةملنظمات اجملتمع املدين مبلفات تشمل :الدعوة لتقدمي العروض ،والعروض  ،والتصاريح على
الشرف بعدم وجود حالة تضارب مصاحل ،وحماضر االنتخابات ،والتزامات املؤسسات /
اجملموعات املكونة بتوفري الوقت لألعضاء املنتخبني .وتتقدم كل جمموعة مكونة بامللف اخلاص
بعملياهتا االنتخابية لألمانة العامة للجمعية .وحيدد دليل اإلجراءات تفاصيل نشر املعلومات
فيما خيص أنشطة الصندوق العاملي بني اجملموعات املكونة املمثلة.

 ويكون توثيق تعيني ممثلي القطاع احلكومي مبكاتيب موقعة من قبل السلط املختصة موجهةإىل األمانة العامة للجمعية.
 ويكون توثيق تسميات األعضاء األساسيني و املناوبني يف قطاع الشركاء التقنيني واملالينيمبكاتيب موقعة من قبل املديرين التنفيذيني ملؤسساهتم موجهة إىل األمانة العامة للجمعية.
 تنظر اجللسة العامة املوالية للجمعية يف املصادقة على العضويات اجلديدة من أساسينيومناوبني .ويعرض رئيس اجللسة كامل امللف املتعلق بانتخاب  /تسمية األعضاء اجلدد على
كل من يهمه األمر.
 وجيب على األمانة العامة إرسال امللف جبميع وثائقه مبا يف ذلك التعديالت الطارئة عليهاللصندوق العاملي يف أجل شهر واحد ،وينبغي أن يكون هذا امللف جزءا من السجالت العامة
للجمعية.
كيف يمكن دعم مكونات المجتمع المدني إلجراء انتخابات شفافة
ميكن للجمعية دعم جمموعة مكونة للمجتمع املدين إلجراء انتخابات شفافة وموثقة إذا جاهبت هذه
اجملموعة املكونة صعوبات يف تنظيم انتخابات ممثليها أو يف ضبط عملية مرضية النتخاباهتا.
يف هذه احلالة وبناء على طلب صادر عن اجملموعة املكونة ،تكلف اجللسة العامة أعضاء جلنة التصرف
يف تضارب املصاحل و عضو آخر من اجللسة العامة أو من اللجان لدعم انتخابات اجملموعة املكونة.
وتتثبث اجللسة العامة للجمعية من إستقاللية هؤالء األعضاء املعينني لدعم االنتخابات ،خاصة أال ينتموا
للمجموعة املكونة املعنية.
ويهدف هذا الدعم من اجلمعية لالنتخابات إىل السهر على تطبيق قواعد الشفافية واملنافسة ،وتبقى اجملموعة
املكونة املعنية هي املسؤولة على عملياهتا االنتخابية.
االجراءات العملية لالنتخابات:

 تنشر اجلمعية بالغا موجها عرب الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي وعلى موقعها تبني فيه اجراءاتالرتشح للعضوية بالنسبة ملمثلي اجلمعيات الفاعلة ضد واألمراض واخلريية ،واجملموعات املكونة من اجلامعيني
والتعليميني ومن املصابني أو املتضررين من األمراض املمولة من الصندوق العاملي والفئات األكثر عرضة للخطر
إضافة إىل القطاع اخلاص وقطاع الشركاء التقنيني واملاليني والقطاع الثنائي واملتعدد األطراف.
مع احلرص على إبالغ املعلومة ملختلف هذه األطراف استعدادا لعقد جلسات انتخابية يشرف عليها كل قطاع
على حدة.
المراحل:
يتوىل كل قطاع السعي لتنظيم العملية االنتخابية حسب املراحل التالية:
 −استيعاب املعلومات املقدمة
 −تكييفها حسب خصوصية القطاع وفقا للرتاتيب املعمول هبا
 −االعالم املوسع لكافة منظوري القطاع بكل الوسائل املتاحة مع التأكيد على االتصال املباشر
واعتماد احليادية والشفافية للتعامل مع كل املنظورين على حد السواء
 −ضبط موعد لتقدمي الرتشحات (امكانية اعداد مطبوعة ترشح)
 −تعيني موعد اجراء االنتخابات
 −اعالم كل األطراف املعنيني بذلك
 −عقد جلسة تضم املنظورين من منتمني ومنخرطني ومرتشحني
 −يوم اجللسة االنتخابية:


توضيح اإلطار العام لالنتخابات ودور مجعية اآللية متعددة األطراف لتنسيق االستجابة
لآلفات الصحية ومهمة األعضاء



فتح باب النقاش لتوضيح بعض املفاهيم



استعراض قائمة املرتشحني والتأكيد على شروط الرتشح وترك اجملال هلم للتعريف
بأنفسهم وبراجمهم املزمع املشاركة هبا يف صورة جناهم

 اختيار جلنة من احلاضرين يف اجللسة االنتخابية من غري املرتشحني لإلشراف على
العملية االنتخابية


اعتماد وسائل ايضاح لعملية االقرتاع من ذلك سبورة لكتابة أمساء املرتشحني أو اعداد
قائمات مرقونة للمرتشحني تكون ممضاة من طرف اللجنة املشرفة عند توزيعها على
الناخبني



وضع صندوق اقرتاع يف مكان بارز



ميضي كل ناخب أمام امسه عند امتام العملية االنتخابية (التصويت) على قائمة تعد
للغرض



قبل االقرتاع يفتح املشرف على العملية االنتخابية الصندوق ليطلع الناخبني بأنه فارغ
مث يغلق



جتري العملية االنتخابية بصفة منظمة وشفافة



عند االنتهاء يفتح الصندوق ويتم إحصاء عدد األوراق ومقارنتها بعدد الناخبني
احلاضرين



جترى عملية فرز األصوات بصفة علنية



يتم اإلعالن على النتائج إثر عملية الفرز ويقع التدوين يف حمضر اجللسة االنتخابية كل
هذه املراحل والنتائج واملالحظات

هذه أهم الرتاتيب واإلجراءات املمكن اتباعها للوصول إىل نتائج أفضل إلجناح العملية االنتخابية ويبقى
دور األطراف املعنية املسامهة االجيابية يف إجناح املسار والرجوع ملا جاء يف النظام الداخلي للجمعية
واملصادق عليه خالل اجللسة العامة منعقدة يف  27جويليا 2016

