
 

 

 

 لحبل حلیفٌ  كلٌّ 
 للعمل تھملمرشحین لتقدیم ترشیحالدعوة 

 "كلٌّ حلیٌف للحب"ستشاریة لنشطاء في اللجنة اإل

 
 معلومات عامة 

 (Aidsfonds) اإلیدزلمكافحة دعم الصندوق بین  والتوعیةمناصرة للھو شراكة  "كلٌّ حلیٌف للحب"
 في زیمبابوي عین-مجتمع المیمالداعمة لمنظمة الو (AFE)المؤسسة العربیة للحریات والمساواة و

(GALZ) شین مع فیروس نقص المناعة البشريالشبكة العالمیة للمتعایو (GNP+) مبادرة سنكوفا غرب و
 (SANPUD) شبكة جنوب أفریقیا المعنیة باألشخاص الذین یتعاطون المخدراتو (ISDAO) فریقیاأ

 افریقیأالحقوق الجنسیة في شرق مبادرة الصحة وو (Sinsoke)أفریقیا جنوب في  سیسونكي ومنظمة
(UHAI-EASHRI) الحواجز الھیكلیة  تخطيل نعمل، الشؤون الخارجیة الھولندیة. معًا، بتمویل من وزارة

، وإلغاء الجندریةالمساواة  تحقیقإلى  سعیًا)، SRHRالتي تعترض الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة (
، واألشخاص الذین یتعاطون المخدرات ، والعاملین في مجال الجنسعین-مجتمع المیم، وتمویل التجریم

ة یالصح على الخدمات الحصول لیصبح بإمكانھم، فیروس نقص المناعة البشريمع  المتعایشونواألشخاص 
 .والعدالة

 كل فردعالم یكون فیھ  خلقفي  برنامجناتتمثل رؤیة 
 بجسده فیما یتعلقاتخاذ خیارات  یستطیع مخول،

دون أن من  معلومات كافیة إلىبمحض إرادتھ استنادًا 
یحصل على م تجریمھ أو وصمھ أو استبعاده، حتى یت

الحقوق الجنسیة الصحة وب المتعلقةكافة حاجاتھ 
ض المنقولة ألمرال عرضةأقل  وأن یكونواإلنجابیة 

 أمراضو فیروس نقص المناعة البشري منھا، اجنسیً 
 . أخرى

 

 

 

 :بیاننا الرسمي
 -نحن حولنا  برنامج یتمحور "للحب كلٌّ حلیفٌ "

ا كمجتمعات. یتم معً  نتّحداألشخاص وقوتنا عندما 
لتمییز بطریقة أو كلنا معرضین لو تجریمنا جمیعًا

س نقص المناعة فیرول حملنابأخرى بسبب ھویتنا أو 
و ألسباب سیاسیة بحتة. في كل ، أالبشري أو سلوكنا

ومحاكمتھم  ھمیتم اعتقال عشرات اآلالف منا ،عام
 ویُمنعون وتُفرض علیھم غراماتوسجنھم وترحیلھم 

 من الوصول إلى الصحة والعدالة.
 / ، عبر األجیالالبلدانتضامن عبر ال بروحسنعمل 

 نعتمد علىھویاتنا. سوف  / مجتمعاتنااألعمار وعبر 
تأثیرنا،  على، واألدلة من واقعناالمكتسبة  تناخبر

 األمورعلى  نرّكزمن مختلف القطاعات.  ئناشركاو
 كلٌّ حلیفٌ ا. "، بدالً من أن تفرق بیننالتي تجمعنا معًا

ھو فرصتنا لتحدید األولویات واالستثمار في  للحب"
 وقلة، الجندريمنھا التفاوت الھیكلیة  العقباتتحدي 

بھدف دماج ن، وسوف نطالب باإلالتمویل، والتجریم
 الوصول إلى الصحة.



 

 أنشطة شراكتنا:

 ؛لمجتمعات التي نخدمھاارب الحیة في االتج تستند إلى •
 ؛لشركاء والمجتمعات التي یمثلونھاز التعلم المتبادل والتعاون بین اتعزّ  •
 ؛المستقلةالقرار وممارسة الرقابة  ينعاص على للتأثیرالمجتمعات  تمكین تحرص على •
لشركاء المحلیین یختارون بأنفسھم االنشطاء المحلیین  أنّ  نضمتالتشاركیة ل المساعداتتقدیم  ترتكز على •

 ؛، وكذلكالمساعدات٪ من 60أكثر من  ویقدمون
 .المستجدةالستجابة للقضایا یات والشراكة واالبتكار في ابالمرونة بإعداد المیزانیة وتحدید األولو تسمح •

فریقیا وزیمبابوي وموزمبیق وكینیا وأوغندا فریقیا (جنوب أأنحاء أ مختلفدول في  10في  نعملنحن 
على المستوى  بالمناصرةم ، باإلضافة إلى أننا سنقووبوركینا فاسو ومصر والمغرب)وبوروندي ونیجیریا 

 اإلقلیمي.العالمي و(دون) 

https://aidsfonds.org/love-رجى االطالع على ، یُ "كلٌّ حلیٌف للحب"زید من المعلومات حول لم
alliance 

عن سبعة مرشحین  "كلٌّ حلیٌف للحب"، یبحث البرنامج ولتعزیز مھمة البرنامج بشأن اتجاه النصحلتقدیم 
 ستشاریة للنشطاء.في اللجنة اإل ایكون لھم مقعدً ل

 
 اءشطستشاریة للناللجنة اإل من ھي

 اءرلخبل ةالرئیسیوللھیئة  للحب" كلٌّ حلیفٌ "ل ةاإلداری یةالھیكلستشاریة للنشطاء ھي جزء من اللجنة اإل
ستشاریة . ستتألف اللجنة اإلللحب" كلٌّ حلیفٌ "ل للمجلس االستراتیجيستشاریة المجتمعیة لھیئة اإللو ینالمستقل

األساسیة  ااء خبراء كحد أقصى. وتتمثل مھامھسبعة أعضإلى على األقل أعضاء خبراء للنشطاء من خمسة 
  االستراتیجیة. القضایافي إجراء المراجعات وتقدیم المشورة التطلعیة إلى المجلس االستراتیجي بشأن 

المسؤولیة األساسیة  الذي یقوم باإلجراءات اإلداریة، (Aidsfonds) صندوق الدعم لمكافحة اإلیدزیتحمل 
التوجھ  فيستراتیجي المسؤولیة النھائیة اال للحب" كلٌّ حلیفٌ " . سیتحمل مجلس إدارةالمساعداتإدارة  في

 .للحب" كلٌّ حلیفٌ "برنامج  االستراتیجي الشامل للشراكة واإلشراف على تنفیذ

 

 ستشاریة للنشطاءمسؤولیات اللجنة اإل

 ؛ئھوشركا للحب" كلٌّ حلیفٌ "أعمال على دائم بشكل طالع اإل •
 ؛لمعاییرلالحد األدنى بو اإلداریةمبادئ البقیمھ األساسیة و للحب" كلٌّ حلیفٌ "لتزام داخل اإلمدى مراقبة  •
الخطة السنویة ، والبرنامج بجدولخاصة فیما یتعلق ، للحب" كلٌّ حلیفٌ "برنامج لإجراء مراجعة سنویة  •

للتأكد من  األحداث المستجدةبالقیم والمبادئ المذكورة أعاله باإلضافة إلى  ذات الصلة، والتقاریر السنویة
، تقدم اللجنة مالحظات جتمعات بشكل أفضل. على ھذا النحواحتیاجات الم یلبيیزال  أّن ھذا البرنامج ال
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ھ والمشورة حول كیفیة معالجة الثغرات وأوجالمحرز حول التقدم  ،على األقلمرتین في السنة مكتوبة 
 ؛كلما دعت الحاجة وبحسب الظروفتم تحدیدھا في المراجعات یالتي  العجز

 :حول ستشاریة للنشطاء المشورة إلى المجلس االستراتیجي، ستقدم اللجنة اإلباإلضافة إلى ذلك •
 المجلس االستراتیجي طرحھاالقضایا التي  -
 المناصرة والفرص والتھدیدات. توجھاتھا ، بما فیستشاریة للنشطاءاللجنة اإل طرحتھاالقضایا التي  -

لتخطیط وإعداد ل ،السنویةدورة ال، كجزء من لنشطاء مرتین في السنة على األقلستشاریة لتجتمع اللجنة اإل
لمجلس االستراتیجي أو ا أن یدعو . یمكناجتماعاتھ انعقاد قبلالمجلس االستراتیجي  توجیھ، وبھدف التقاریر

مستقیالً عتبر العضو اجتماعات مخصصة إذا لزم األمر. یُ  عقد إلى للنشطاءستشاریة اللجنة اإل أعضاء غالبیة
 .غیاب دون الحصول على إذن من ب عن أكثر من جلستین رسمیتین متتالیتینتغیّ  إذا

إذا لزم قد یتم ساعات).  3-2حد أقصى كشبكة اإلنترنت ( عبر إلكترونیًاجتماعات بشكل أساسي اإل ستنعقد
فیھا  یجتمع التينفسھا مدینة الفي اإلجتماع وسیكون ھذا  مباشرواحد سنویًا اجتماع  عقد، وإذا أمكن ذلكاألمر 

 ستشاریةاللجنة اإلواجتماع بین المجلس االستراتیجي  ینعقدلوجھ بحیث یمكن أن  االمجلس االستراتیجي وجھً 
 .للنشطاء

 اتساعة سنویًا للتحضیر 50(من المتوقع أن یكون المستثمر ألعضاء عن الوقت ل دفع أجریتم س
یورو  500ثابت قدره مبلغ دل اعا ی، م)المباشرةالجتماعات واالجتماعات عبر اإلنترنت وأي وقت إضافي ل

ي) الیوماإلقامة بدل نفقات السفر (بما في ذلك  للحب" كلٌّ حلیفٌ "برنامج ، یغطي سنویًا. باإلضافة إلى ذلك
 .ھوجًھا لوجالمنعقدة و المؤتمرات أو/جتماعات مشاركة في اإلوتكالیف اإلقامة لل

 

 للنشطاءستشاریة اللجنة اإل تتألف ممن

، سبعة أعضاء خبراء كحد أقصىإلى ألقل على اأعضاء خبراء من خمسة ستشاریة للنشطاء لف اللجنة اإلستتأ
 المؤھلة األساسیة التالیة: بالمواصفاتیتمتعون 

الجنس،  والعاملین في مجال، األشخاص الذین یتعاطون المخدرات مجتمعات ن عنممثلیك تعیینھمتم ی •
 ؛یروس نقص المناعة البشريف المتعایشین معأو األشخاص و/عین -مجتمع المیمو

األشخاص الذین یتعاطون  ینتمي إلى مجتمعواحد أو أكثر  فردیثق بھم لتمثیل ویدعمھم مجتمعھم  •
فیروس نقص  المتعایشین معواألشخاص عین -میمومجتمع الالمخدرات والعاملین في مجال الجنس 

 ؛للحب" كلٌّ حلیفٌ " برنامج ان التي یعمل فیھافي المناطق والبلد المناعة البشري
ستشاریة أنشطة اللجنة اإلفي  بشكل فعلي، ولدیھم القدرة على المساھمة والمشاركة ھم نشطاء وخبراء •

 ؛للنشطاء
 ؛، بما في ذلك المنظور النسويللحب" كلٌّ حلیفٌ "لالرئیسیة  والمناھجادئ یدعمون ویعززون المب •
 منظماتھم الفردیة. ولیس الفئة التي ینتمون إلیھامثلون ی •



 

 العابرین الجندر، وممثل عن مجتمع سن الثالثین دونعضوین على األقل ستشاریة للنشطاء اللجنة اإل ضمست
ستشاریة للنشطاء . تمثل عضویة اللجنة اإلفیروس نقص المناعة البشري متعایش معوعضو واحد على األقل 

فیروس والمتعایشین مع  عین-ومجتمع المیمالجنس في مجال ذین یتعاطون المخدرات والعاملین األشخاص ال
 .نقص المناعة البشري

ن یتم األعضاء موظفین أو أعضاء في مجلس إدارة الشركاء الذی یكون أن ال یجوز، لجنةال حیادلضمان 
الجھات یمكن لموظفي الشركاء أو  :، ولكنھم شركاء مستقلون. مالحظةللحب" كلٌّ حلیفٌ " تمویلھم من قبل

 .ترشیحاتھم یقدمواى، أن تمویل أخر مصادرمن  للحب" كلٌّ حلیفٌ "برنامج  شركاء من المستفیدة

أغسطس).  1(تبدأ المدة في ) 2.5سنتین ونصف السنة (لمدة  للنشطاءستشاریة اللجنة اإلیتم تعیین أعضاء 
شاریة للنشطاء حتى ستستراتیجي تمدید فترة اللجنة اإل، قد یقرر المجلس االاألولیةسنتین ونصف السنة البعد 

 .اءة للناشطستشاریاللجنة اإل للعمل في الترشیحات، أو إطالق دعوة جدیدة لتقدیم نھایة الشراكة

لذي سینظم ویحضر ، اللحب" كلٌّ حلیفٌ "في  المسؤول اإلداريفریق الاللجنة من قبل عمل سیتم تسھیل 
 القرار. اتخاذمراحل ، لكنھ لن یشارك في جتماعات اللجنةإ

 

 عملیة اختیار األعضاء

ستشاریة للنشطاء من خالل ھذه الدعوة المفتوحة لتقدیم الترشیحات. ستتم سیتم ترشیح أعضاء اللجنة اإل
وممثل واحد ألي  للحب" كلٌّ حلیفٌ " في من قبل المسؤول اإلداري وتصنیفھامراجعة جمیع الترشیحات 

ختیار. سیتم تقدیم المرشحین غب في أن یكون جزًءا من عملیة اإلیر "كلٌّ حلیُف للحب"من شركاء شریك 
 للموافقة النھائیة وبعد ذلك سیتمستراتیجي اال للحب" كلٌّ حلیفٌ "المدرجین في القائمة المختصرة إلى مجلس 

 األعضاء رسمیًا. تنصیب

 وروحھم القیادیة ،للحب" كلٌّ حلیفٌ "التزامھم بأھداف ومبادئ برنامج مدى سیتم تقییم المرشحین بناًء على 
، األمر، وإذا أمكن وازن من حیث الجنس والعمر والعرقالفنیة. سیتم السعي لتحقیق الت راتھمخبو ھمومھارات

 المذكورة أعاله.التشكیل معاییر التمثیل الجغرافي، باإلضافة إلى 

 
 طلوبة الشروط الم

 ختیار بناًء على المعاییر التالیة:ستتم عملیة اإل

، واألشخاص الذین یتعاطون الجنسوالعاملین في مجال ، عین-المیمالمرشحون ھم ممثلو مجتمع  •
البلدان التي خاصة في البلدان و فیروس نقص المناعة البشريالمتعایشون مع أو األشخاص و/ المخدرات

تنوع وشمول في عملیة إلى أن یكون ھناك  البرنامج یسعى. للحب" كلٌّ حلیفٌ "برنامج یتم فیھا تنفیذ 
المعرضین ة من مجموعات األشخاص المستھدفین/المقدم الترشیحاتختیار الخاصة بھ ویشجع اإل

 .ألشكال متقاطعة من القمع



 

التي یعملون معروفین لدى المجتمعات ي وأن یكونوا في المجتمع المدن ناشطینیجب أن یكون األفراد  •
 تمّكنھم من الخبرةسنتین من على األقل لدیھم یكون  یجب أن. ھم بھاعالقاتمتانة قادرین على إثبات و فیھا

أنواع للعمل مع  ومتفھمین، في بلدھم أو منطقتھم الفئة التي ینتمون إلیھاالح في العمل لص مھاراتھم إثبات
أصحاب المصلحة (مثل الحكومات والجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیة األخرى من  متعددة

 والنشطاء).
یتمتع المرشحون بفھم عمیق لحقوق األشخاص الذین یتعاطون المخدرات والعاملین في مجال الجنس  •

 .شین مع فیروس نقص المناعة البشريوالمتعای عین-والمنتمین لمجتمع المیم
، بما في ذلك المنظور الرئیسیة ھأسالیبو ئھومباد للحب" كلٌّ حلیفٌ "برنامج  لتزام الشخصي بأھدافاإل •

 النسوي.
، الفرنسیة والعربیة والبرتغالیة أواإلنجلیزیة و/ اتباللغ وخطیًاا ألفراد قادرون على التواصل شفھیً ا •

 .أمام الجمھور أو الكتابةالتحدث و/ أثناء من أنفسھم واثقونو
 :التالیة المجاالتعلى األقل من  مجال واحدالمعرفة والخبرة في یتمتعون ب •

 الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة °
 اإلیدزبرمجة فیروس نقص المناعة البشري/ °
 الجسدیةو الجندریة الحقوقبرامج  °
 تعزیز القیادة الشبابیة °
 الجندريتعمیم مراعاة المنظور  °
 للحب" كلٌّ حلیفٌ "التقاطعیة بین المجتمعات التي یخدمھا  °
 إلغاء التجریم °
 التحركات تحفیز °
 تالمناصرة والتأثیر على السیاسا °

 وقادرون على السفر دولیًا إذا لزم األمرالمرشحون مستعدون  •
بشكل خاص  البرنامج، یرحب الشباب وتنمیة المھارات القیادیةلتشجیع المشاركة الھادفة للناشطین  •

، فإننا ندعو عاًما. على ھذا النحو 30ارھم عن المرشحین الذین تقل أعم بالترشیحات المقدمة من قبل
 .ترشیحاتھم تقدیماألجر) ل يغیر مدفوعاألجر/ يالموظفین المبتدئین (مدفوعأیًضا 

 :تعارض المصالح

القوانین القتراح الكامل وا بناًء علىواتفاقیاتھ  البرنامجمبادئ ل وفقًاأعضاء اللجنة تصرف ی من الضروري أن
 تعارض(من خالل توقیع اتفاقیة  والیتھممحتمل في المصالح في بدایة  تعارضعن أي  وأن یعلنوا، اإلداریة

. ال یمكن لألعضاء إذا دعت الحاجةببنود جدول األعمال  المتعلقجتماع اإل بدایةالمصالح) وكذلك في 
 بشكل مباشر. تشملھامنظماتھم أو على المشاركة في المحادثات التي قد تؤثر 

 الترشیحات:



 

رجى . یُ 2021یونیو  9، أو أن یرشحھم آخرون في موعد أقصاه شخصیًارشحوا تمرشحین أن ییجوز لل
 ،)للحب" كلٌّ حلیفٌ "(منسق الشراكة في  Naroesha Jagessarإرسال الترشیحات إلى 

njagessar@aidsfonds.nl وHaitske van Asten hvanasten@aidsfonds.nl  كربونیة مع نسخة
 من المقرر إجراء المقابالت في األسبوعین. Rajae El Baghdadi relbaghdadi@aidsfonds.nlإلى

 .منھ 21و 14 من شھر یونیو الواقعین في

 رجى إرسال:، یُ اتالترشیح لإلطالع على

والخبرة التي سیقدمھا إلى اللجنة ، یصف بإیجاز وجھة النظر والمھارات ریف للمرشحملف تع -
 ستشاریة (صفحة واحدة كحد أقصى)اإل

 ملخص ذاتيالسیرة الذاتیة أو  -
 یبیّن سبب الترشیحبیان  -
 ةدعم واحد رسالة -
 ). 2مرجعین (على األقل  ،الالزمة لالتصال معلوماتال -
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