Apakah anda memiliki perhatian/kekhawatiran tentang
bagaimana hibah Global Fund diterapkan di negara anda
tetapi tidak tahu kemana harus mengajukan keluhan?

MEKANISME KELUHAN
HAK ASASI MANUSIA
"GLOBAL FUND"
Jika anda atau organisasi anda percaya anda telah menyaksikan atau mengalami penerima
utama, sub- atau sub-sub-penerima Global Fund MELANGGAR salah satu dari yang berikut:
1. Akses non-diskriminatif terhadap layanan untuk semua, termasuk orang-orang dalam
tahanan
2. Menggunakan hanya obat-obatan dan praktek medis yang secara ilmiah baik dan
disetujui
3. Menggunakan metode yang bukan merupakan praktik penyiksaan, atau kekejaman, tidak
manusiawi, atau merendahkan
4. Menjalankan "informed consent"/ penjelasan dan persetujuan, kerahasiaan, dan hak atas
privasi terkait pengujian medis, pengobatan, atau dalam memberikan layanan kesehatan
apa pun
5. Penahanan non-medis dan isolasi paksa, yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir
ANDA atau ORGANISASI ANDA dapat mengajukan keluhan kepada Kantor Inspektur
Jenderal.

Apa itu Kantor Inspektur
Jenderal?
Kantor Inspektur Jenderal bekerja untuk
memastikan bahwa Global Fund
menginvestasikan uang dunia dengan cara
yang paling efektif dalam menanggapi AIDS, TB
dan malaria. Melalui audit, investigasi,
pekerjaan pengawasan dan konsultasi,
membuat rekomendasi yang obyektif dan
transparan untuk mempromosikan praktik yang
baik, mengurangi risiko dan melarang keras
penyalahgunaan. Didirikan pada tahun 2005,
Kantor Inspektur Jenderal adalah bagian
independen yang tidak terpisahkan dari Global
Fund. Kantor Inspektur Jenderal ini
bertanggung jawab kepada Dewan melalui
Komite Audit dan Etika dan melayani
kepentingan semua pemangku kepentingan
Global Fund.

BAGAIMANA CARA MENYIAPKAN
PENGADUAN
TELEPON (LAYANAN BEBAS
PENGADUAN) +1 704 541 6918
EMAIL ispeakoutnow@theglobalfund.org
ONLINE theglobalfund.org/en/oig/
reportfraudabuse/
LETTER Office of the Inspector General,
Global Fund, Chemin de Blandonnet 8
CH-1214, Geneva, Switzerland

Laporan dugaan pelanggaran harus sespesifik dan selengkap mungkin, termasuk,
misalnya, informasi berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis kesalahan yang sedang dilaporkan
Dimana dan kapan itu terjadi
Apa yang terjadi
Nama, jabatan dan kantor semua orang yang terlibat
Nama orang lain yang mengetahui akan apa yang terjadi
Mengapa insiden itu harus diselidiki
Informasi relevan lainnya
Identitas pelapor akan tetap sangat rahasia. Pelapor hanya boleh dianjurkan untuk
membagikan informasi ini jika mereka dapat melakukannya tanpa membahayakan diri
mereka sendiri.

Apa yang akan dilakukan Kantor Inspektur Jenderal?
Kantor Inspektur Jenderal akan merespon dalam waktu 48 jam setelah menerima
pengaduan. Informasi dalam pengaduan akan dinilai secara hati-hati, dan apakah
akan dilakukan penyelidikan. Investigasi dapat mencakup wawancara dengan
saksi, mengumpulkan dokumentasi yang relevan dan bukti lain, dan
mendiskusikan kegiatan dengan lembaga mitra, jika diperlukan.

Apa yang dapat dilakukan oleh Kantor Inspektur
Jenderal jika pelanggaran ditemukan?
• Berkonsultasilah dengan mitra untuk mengumpulkan rekomendasi untuk
tindakan tertentu, dan tentukan ruang lingkup keterlibatan mereka.
• Atur bantuan teknis untuk mengembangkan tindakan khusus dan / atau
membantu menerapkan intervensi.
• Memanfaatkan proses dialog negara.
• Berkomunikasi dengan jaringan populasi kunci, organisasi masyarakat sipil
domestik, lembaga hak asasi manusia nasional dan mitra lainnya untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut.
• Bekerjasama dengan senior manajemen dan komunikasi Global Fund untuk
menerbitkan pernyataan publik.
http://www.ispeakoutnow.org
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