
 

 

 الحاجة إلى التغيير –االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
 ، لجنة إصالح الحوكمة المستقلة(عضو اللجنة)و لينيت الوندز ( رئيس اللجنة)بقلم ستيفن سيندينج 

 
 مقدمة

( IPPF)االتحاد الدولي لتنظيم األسرة . مقدم خدمات عالمي و رائد في مجال الدعوة من أجل الصحة والحقوق الجنسَية واإلنجابيَة هو( IPPF)االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
واألفراد شخص ومئات اآلالف من المتطوعين الذين يعملون مع المجتمعات  29,000جمعية وطنية يعمل بها أكثر من  134اتحاد مملوك محليًا ومترابط عالمًيا ويضم 

 . ومن أجلهم في جميع أنحاء العالم
 

ومات المستمدة من سلسلة تم تكليف لجنة إصالح الحوكمة المستقلة بإجراء مراجعة لهيكل حوكمة المنظمة، وتقديم مقترح إلصالح جذري وعاجل على أساس األدلة والمعل

 . مع لجنة تخصيص الموارد المستقلة وتعمل اللجنة بالتوازي. من المشاورات التي جرت على مستوى االتحاد كله
 

 . ومحركات التغيير، كما تراها اللجنة( IPPF)ونتناول في الورقة البحثية التالية خلفية هيكل الحوكمة في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
 

كون هذه الورقة مبعث إلهام يثير النقاش والمساهمة في عملها وتأمل اللجنة أن ت. وهذه الورقة تشكل جزًءا من جهود كبرى لتبادل األفكار وطرح األدلة بمجرد ظهورها

 . الجاري
 

 تاريخ الحوكمة
لتعزيز ومساندة حقوق المرأة والوصول إلى خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، وشهد نمًوا من مجرد  1952في عام ( IPPF)أنشئ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

وقرر الرواد األوائل إنشاء هيئة حاكمة تتألف . وكان تمويله من الرسوم التي يدفعها األعضاء المنتسبون. سكرتاريا محدودة في لندن بضع منظمات وطنية تابعة ولها
ي وقت وف. ومع التوسع في عضويتها، ازداد وضع الهيئة الحاكمة تعقيًدا من مجرد جمعية سنوية واحدة لألعضاء إلى مجلس مركزي. بالكامل من أعضاء متطوعين

أعضاء غير  6عضًوا مصوتًا و  18واليوم يقوم بإدارة االتحاد مجلس حاكم يتألف من . الحق أضيفت إليه لجنة تنفيذية مركزية، ثم الهياكل الحاكمة اإلقليمية بعد ذلك

 .، ومنذ ذلك الحين لم تشهد تغييًرا ملحوًظا2016وتطور التشكيل الحالي للهيئة في عام . مصوتين
 

 يص المواردتاريخ تخص
ويل االتحاد الدولي لتنظيم مع تزايد أهمية القضايا السكانية في جدول األعمال العالمي في العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشر، عرضت الجهات المانحة تم

وكثُر المتشككون في قبول هذه األموال (. IPPF)يم األسرة وكانت لحظة محورية لالتحاد الدولي لتنظ. بمعونات خارجية لتوسيع نطاق عضويته وبرامجه( IPPF)األسرة 

من اتحاد يدعو إلى المساواة ويضم جمعيات مستقلة متشابهة في الفكر إلى أداة للمانحين لعرض المنح ( IPPF)ألنهم اعتقدوا أنها قد تُحول االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 .والحصول عليها
 

لكنها فرضت مجموعة جديدة من . تحقيق الريادة العالمية في مجال الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابيةمن ( IPPF)الدولي لتنظيم األسرة  الموارد الجديدة مكَّنت االتحاد

" فريقين"وهذا جعل السكرتاريا تسير بين . وهذا النمو، على وجه التحديد، دفع المنظمة إلى تطوير أنظمة أكثر تطوًرا لإلدارة وإعداد التقارير والمساءلة. التحديات أيًضا
مجموعة المانحين الذين انتظروا من السكرتاريا أن تفتح . 2مجموعة مترابطة من الجمعيات األعضاء أرادت من السكرتاريا أن تستجيب الحتياجاتها، و . 1: أساسيين

 .برامج جديدة وتوسع نطاق خدماتها مع االمتثال لشروط المنح التي تزداد صعوبة
 

تم وضع أحدث نموذج  1997وفي عام . وتم وضع معادالت مالية في أواخر العقد السادس من القرن التاسع عشر حول كيفية تخصيص الموارد المالية المتزايدة لألعضاء

( IPPF)وعند تطبيق هذا النموذج، ابتكرت المكاتب اإلقليمية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة . لتخصيص الموارد المالية، ومنذ ذلك الحين بقي على حاله دون تغيير ملحوظ
إن الديناميات االقتصادية لمختلف البلدان، على سبيل المثال . آلياتها الخاصة لكيفية تقسيم األموال على األعضاء الوطنيين، بما فيها األموال التي تُقسم حسب األداء

 . رتبة الدخل األقل من المتوسط والدخل المتوسط لم تؤخذ في االعتبار مطلقًا عند وضع نماذج تخصيص المواردإلى م" المتحولة"
 

 الحاجة إلى التغيير
وتعرض الهيكل الحاكم . على أن بقاء االتحاد يتوقف على خضوعه للمساءلة وتميزه بالمرونة والحداثة ألنها أمور بالغة األهمية 2019وافق المجلس الحاكم في مايو 

حة بين الحوكمة الذي كان يلبي احتياجات مختلف المنظمات التابعة إلى ضغوط متزايدة بعد أن كشفت حاالت االحتيال وتوفير الحماية عن عدم وجود خطوط واض

و مفوضية المؤسسات الخيرية بالمملكة ( IPPF)نظيم األسرة واإلدارة وعدم القدرة على االستجابة بسرعة وفعالية وفقًا لمتطلبات الجهات المانحة لالتحاد الدولي لت

، وأسفرت عن أزمة وجودية في (IPPF)وتلقت هذه القضايا اهتماًما إعالميًا واسع النطاق في المملكة المتحدة، حيث المقر المسجل لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة . المتحدة

، وشرع إقليم واحد في حماية نفسه من محاوالت النيل من سمعة االتحاد (IPPF)ام في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وفقدان ثقة المانحين واحتمال حدوث انقس 2019عام 

 .وموارده
 

أفضل  إلى اتحاد عصري يمتاز بالمرونة والخضوع للمساءلة ويستطيع بشكل( IPPF)واآلن يرى الكثيرون أن هذه األزمة فرصة لتحويل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 :ومنها. مواجهة التحديات التي يفرضها عالمنا اليوم
 وجود معارضة جريئة وأفضل تنظيًما وتموياًل من أي وقت مضى، وبدأت في حصاد مغانم كثيًرا ما ناضلنا من أجلها في العقدين الماضيين . 

 تدني مستوى الدعم العام بسبب األزمات التي شهدها هذا القطاع مؤخًرا، بما في ذلك ما يتعلق بالحماية، كما يتضح في حركة . تراجع الثقة في المؤسسات

MeToo # وAidToo .# 

  سوف يقوم برنامجWISH وهذا البرنامج . مليون جنيه إسترليني لمدة ثالث سنوات، بدفع المتأخرات المستحقة عن أداء الغير 130، وهو عبارة عن عقد قيمته

تنفيذه إال إذا اتسم بطابع تجاري أكثر وطبق نظم اإلدارة بسالسة ( IPPF)بالغ األهمية ويخضع لجدول زمني محدد، ولن يستطيع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 . وصرامة
 

 ما سبب قصر مدة الجدول الزمني المحدد للتغيير؟
وعالوة على ذلك، فقد وفروا أيًضا الموارد الالزمة لالتحاد الدولي . ستة أشهر الستكمال عملية إصالحه( IPPF)سرة منحت الجهات المانحة االتحاد الدولي لتنظيم األ

وهذا هو السبب في أن المجلس الحاكم قد طلب من المدير العام إعداد مراجعة مستقلة . لتسهيل عملية اإلصالح في إطار الجدول الزمني المحدد( IPPF)لتنظيم األسرة 

وتم االتفاق على طرح . في مختلف األقاليم والبلدان( غير المقيدة)الموارد األساسية ( IPPF)للحوكمة والعملية التي من خاللها يخصص االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 



 

 

، إلى (IPPF)التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة مقترحاته على المجلس الحاكم للموافقة عليها وعرضها خالل الجمعية العامة غير العادية لكافة الجمعيات األعضاء 

 .2019جانب الشركاء والمانحين، والمقرر انعقادها في نوفمبر 
 

لمهمة نحن ندرك تماًما أن عدم القيام بهذه ا. ومع ذلك، فإن اللجنة واثقة من قدرتنا على تقديم مقترح يستطيع األعضاء التصويت عليه في نوفمبر. لذا فالوقت قصير جًدا
 .ينطوي على مخاطر عديدة

 
 2019يوليو 


