Có phải bạn muốn khiếu nại về việc thực hiện các hoạt
động do Quỹ toàn cầu tài trợ ở quốc gia bạn ở nhưng
không biết phải khiếu nại ở đâu hay không?

CƠ CHẾ KHIẾU NẠI
NHÂN QUYỀN CỦA QUỸ
TOÀN CẦU
Trong trường hợp, bạn hoặc tổ chức của bạn chứng kiến hoặc trải nghiệm một đơn vị
nhận tài trợ chính (PR), đơn vị nhận tài trợ phụ (SR) và đơn vị nhận tài trợ từ SR (SSR)
có VI PHẠM bất cứ điều gì sau đây:
1.
2.
3.
4.

Tiếp cận dịch vụ bình đẳng với tất cả mọi người, kể cả những người đang bị giam giữ
Chỉ áp dụng các biện pháp y tế và thuốc đã được chấp nhận và có cơ sở khoa học
Không áp dụng các biện pháp mang tính dã man, vô nhân đạo, hạ nhục hoặc tra tấn
Áp dụng các biện pháp đảm bảo tính bảo mật, sự cho phép của người cung cấp thông tin,
và quyền riêng tư liên quan đến các xét nghiệm y tế, điều trị hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ y
tế nào
5. Giữ người không vì mục đích y tế và cách ly không tự nguyện chỉ được áp dụng trong
trường hợp không còn biện pháp nào khác
BẠN và TỔ CHỨC CỦA BẠN có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Tổng Thanh tra.

Văn phòng Tổng Thanh tra
là gì?
Văn phòng Tổng Thanh tra có nhiệm vụ đảm
bảo viện trợ từ Quỹ Toàn cầu được sử dụng
theo những cách hiệu quả nhất có thể để ứng
phó với dịch AIDS, Lao và Sốt rét. Cơ quan
này có nhiệm vụ thực hiện kiểm toán, đưa ra
các khuyến cáo khách quan và minh bạch
nhằm khuyến khích các thực hành tốt, giảm
nguy cơ và lên án các trường hợp lạm dụng,
điều tra, giám sát và tư vấn. Văn phòng Tổng
Thanh tra được thành lập năm 2015, và là
một cơ quan độc lập đóng vai trò quan trọng
với Quỹ Toàn cầu. Văn phòng Tổng Thanh tra
báo cáo với Hội đồng thông qua Ủy ban Đạo
đức và Kiểm toán, phục vụ quyền lợi của tất
cả đơn vị làm việc liên quan đến Quỹ Toàn
cầu.
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Báo cáo các trường hợp vi phạm cần đạt mức độ cụ thể và hoàn thiện tối đa, bao gồm
các thông tin như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loại hình vi phạm được báo cáo
Thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm
Tường trình sự việc
Tên, chức danh và tổ chức của những người liên quan
Tên của những người khác biết đến sự việc
Vì sao trường hợp này cần được điều tra
Các thông tin liên quan khác

Danh tính của người nộp khiếu nại sẽ được giữ kín nghiêm ngặt. Người khiếu nại được
khuyến cáo chỉ chia sẻ thông tin này nếu việc làm này không đặt bản thân người đó vào
tình trạng nguy hiểm.

Văn phòng Tổng Thanh tra sẽ làm gì?
Văn phòng Tổng Thanh tra sẽ trả lời trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được khiếu
nại. Văn phòng sẽ đánh giá cẩn thận các thông tin được cung cấp trong khiếu nại
và xem xét liệu có cần mở một cuộc điều tra hay không. Quá trình điều tra bao
gồm phỏng vấn nhân chứng, thu thập tài liệu và các bằng chứng liên quan khác,
cũng như thảo luận về các hoạt động với các cơ quan đối tác khi phù hợp.

Văn phòng Tổng Thanh tra có thể làm gì khi
phát hiện vi phạm?

• Thảo luận với các đối tác để đề nghị đưa ra khuyến cáo về kế hoạch hành động
cụ thể, cũng như xác định mức độ tham gia của các đối tác.
• Bố trí hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hoặc/và hỗ trợ
triển khai can thiệp.
• Sử dụng tối đa quá trình đối thoại quốc gia.
• Trao đổi với các mạng lưới quần thể đích, các tổ chức xã hội dân sự trong
nước, các tổ chức nhân quyền quốc gia và các đối tác khác để thu thập thêm
thông tin.
• Làm việc cùng ban quản lý Quỹ toàn cầu để đưa ra thông cáo chính thức.
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