Mwongozo wa Jamii kwa Mfuko wa
Kimataifa: Utangulizi

MFUKO WA KIMATAIFA KUPIGANA DHIDI YA UKIMWI, KIFUA KIKUU NA MALARIA
NI MFUMO WA KIMATAIFA WA UFADHILI. UNA MALENGO MATATU MAKUU, FIKIRIA
‘NINI’, ‘WAPI’ NA ‘VIPI’:
1. NINI? Kuongeza ufadhil/msaada

• Kama ya Septemba 2015, Mfuko wa Dunia zilitolewa bilioni US $ 27 kusaidia programu ya VVU,
kifua kikuu na malaria. Ufadhili kutoka Mfuko wa Kimataifa hufanya juu 21% ya fedha zote za
UKIMWI, 82% ya fedha zote kifua kikuu, na 50% ya fedha zote malaria, kimataifa!

2. WAPI? Kupeleka fedha kwenye sehemu kuna mahitaji makubwa
• 470 misaada kazi katika zaidi ya 100 nchi.

Nchi kuratibu taratibu (CCMs)
ni sekta mbalimbali taasisi
katika nchi kutekeleza.
23 %
6%
8%
6%
55 %

Asia
Ulaya ya Mashariki na Asia ya Kati
Amerika Kusini na Caribbean
Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini
Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara

3. VIPI? Kuhakikisha ubora na urahisi wa hali ya juu.

• Mfuko wa Kimataifa anaokoa fedha kwa njia ya manunuzi ufanisi zaidi wa bidhaa za afya na
madawa, kuunganisha manunuzi na kutoa yao kwa haraka.
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Nyenzo ya Ufadhili
Umiliki wa Kitaifa
Ushirikiano
Ongezeko
Ufadhili unaozingatia utendaji
Tathmini huru
Usawa
Uwazi na uwajibikaji
Usawa na Kijinsia

Mfuko wa Kimataifa unasaidia
mipango inayohusu:
•
•
•
•

Kuzuia magonjwa ya magonjwa hayo
matatu
Kuhudumia, kutibu na kusaidia wale
walioambukizwa ama walioathirika na
magonjwa hayo matatu
Kuimarisha mifumo wa kiafya
Kuimarisha mifumo wa kijamii
Mifumo wa Kiuratibu kwa Nchi
•
•
•

Kuandaa na kuwasilisha maombi ya misaada/
ufadhili kwa Mfuko wa Kimataifa
Kuchagua shirika moja ama zaidi kuwa kama
mpokeaji mkuu wa kila msaada
Kusimamia maendeleo ya utekelezaji

Mfuko wa Kimataifa unalennga jinsi mpya ya kufadhili mipango/miradi (‘Mpango Mpya
wa Ufadhili”). Lengo hapa ni kuhakikisha miradi ya vita dhidi ya Ukimwi, Kifua Kikuu na
Malaria unapata msisitozo mkubwa zaidi.
Nguzo muhimu katika mfumo huu mpya wa ufadhili ni kwamba mashirika ya kiraia, jamii
na watu walioathirika (ikiwa ni pamoja na WEWE) wanapswa kushirikishwa zaidi katika
miradi inayohusisha maisha yao.
Mfuko wa Kimtaifa unaamini kwamba mashirika ya kiraia lazima yajihusishe katika
kuhakikisha kwamba mfumo mpya wa ufadhili unatoa matokeo bora.

Mipango ya Kimkakati ya Kitaifa inahusisha mipango
maalum ya magonjwa ambayo iko wazi ikieeleza jinsi
ugonjwa utakabiliwa ikilenga wale waioathrika zaidi.
Mipango hii lazima iandaliwe kulingana na mchango
kutoka wadau mbali mbali, pamoja na
mashirika ya kiraia

Majadiliano ya nchi ni mchakato
endelevu wa kiushauri (ambayo
inajumuisha mashirika ya kiraia)
ambayo ipo katika ngazi ya kitaifa
na kuandaa mikakati kupigana na
magonjwa haya.

MAJADILIAO YANAENDELEA KITAIFA
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Barua za
Maombi

Hizi ndizo njia ambazo maombi
ya misaada inawasilishwa.
Sehemu maamuzi yanafanywa
kutokana na mapendekezo na
ufadhili

Ushirikishaji wa
mashirika ya kiraia
ni lazima ili barua za
maombi zifanikiwe.
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Utekelezaji wa
Misaada

bodi

Kubadilisha mawazo
makubwa katika
usimamizi wa misaada
katika ngazi ya kishirika
(jinsi pesa zitatumika).

Jinsi misaada inatekelezwa (kazi
inafanyika), mashirika ya kiraia
lazima iendelee kushirikishwa
kama watekelezaji ama wadau
wanaohusishwa katika usimamizi
wa misaada.

Mpokeaji Mkuu
• Anajukumu la kutekeleza mipango kutoka
maombi ya msaada
• Kwa ujumla anafanya kazi kama msimamizi
Wapokeaji wadogo
• Kutekeleza sehemu ndogo ya msaada
• Kuripoti kwa Mpokeaji Mkuu

Mifumo wa kiuratibu ya nchi ni taasisi
zinashughulikia masuala mengi katika nchi
zinazotekeleza.
• Mashirika ya kiraia lazima yahusike katika kila
ngazi
• Wawakilishi lazima wawe katika mifumo ya
kiutekelezaji wan chi
• Lazima uwe mpokeaji mkuu ama mpokeaji
mdogo
• Lazima uwe makini kwa kile kinachofanywa na
jinsi ya kufanya uboreshaji

Kuna sehemu mpya katika mfumo wa ufadhili ambazo zinahakikisha masuala yanayohusu mashirika ya
kiraia na watu maalum wanachukuliwa kwa umakini. Lengo nikuhakikisha kwamba watu wote wanapata
huduma bora za afya bila ubaguzi wowote.
Mfuko wa Kimataifa unataka mashirika ya kiraia kujishirikisha na majadiliano ya kinchi. Pendekezo lao
kwa hili ni kupitia ushirikiano miongoni mwa mashirika ya kiraia. Mwongozo wa Mfuko wa Kimataifa wa
‘Ushirikishaji’ unatoa mbinu halisi za kufanya hivi.
Kile ambacho unaweza kufanya kwa sasa ni kuchukua hatua na kuweka wazi kwa Mfumo wa Kiuratibu
wa Nchi kwamba unataka kufanya sauti yako isikike, na ni sehemu muhimu ya uwasilishaji wa maombi ya
msaada ni ushiriki wako mzuri.

JE TUNAWEZA FANYA MAOMBI KWA MFUKO WA KIMATAIFA MOJA KWA MOJA?
Sio moja kwa moja. Mfuko wa Kimataifa unafanya kazi katika ngazi ya kinchi au kikanda tu. Ufadhili
unatolewa kwa mfumo wa kiutekelezaji wan chi, ambao unawasilisha Mpokeaji Mkuu. Hatahivyo unaweza
kuomba kupitia Mfumo wako wa Kiuratibu wa Nchi (CCM) kuwa Mpokeaji Mkuu! Ama unaweza kuomba
kwa Mpokeaji Mkuu kupata mkopo mdogo (sub-grants). Kwa Ufadhili wa Kikanda, mashirika ya kiraia pekee
ndio yanaweza kuomba moja kwa moja kutoka kwa ufadhili wa Mfuko wa Kimataifa.

SASA, UNAWEZAJE KUSHIRIKI KATIKA MCHAKATO?
Mfuko wa Kimataifa unasisitiza umuhimu wa ushirikiano. Kwao, ushirikiano unamaanisha kwamba kila mtu
anahusika katika kukabili magonjwa haya na kushirikishwa katika mchakato wa kufanya maamuzi.
Hapa ndipo majadiliano ya nchi yanakuwa muhimu. Majadiliano ya nchi yanahusu kwenda zaidi ya mfumo
wa kiutekelezaji wan chi na kuwafikia wawakilishi wa kila sekta (na ndio ninyi). Hii lazima ifanywe ili kutambua
mahitaji, kuzifanyia kazi mikakati ya kitaifa, Kujenga juhudi za kukusanya rasilimali na kutilia mkazo maeneo
ya kukabili magonjwa na mbinu zilizokuwa na matokeo mazuri zaidi.
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