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 خطة إحداث تغيير شامل لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 خارطة طريق إلصالح اإلدارة الراديكالية و

 

 النموذج الُمحّدث لتخصيص الموارد 

 

 

 مقدمة

ل. نشأ من األزمة، والدعم الكبير من الجمعيات األعضاء، ومجلس اإلدارة، والجهات   االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في بداية التحوُّ

المانحة، والشركاء والموظفين، اتفاق على إجراء سوف يُحدث تحوال في الكيفية التي يُدار بها االتحاد وإدارته. تحدد هذه الوثيقة  

 بإيضاح رحلة التغيير المنشودة خالل األشهر الستة المقبلة. 

الح المالي، وهو األمر الذي سيتيح لالتحاد تحقيق  وفي نهاية هذه الفترة، سنكون قد اتفقنا على خطة لإلصالحات الجذرية واإلص 

 إمكاناته، وتقديم خدمة أفضل لمن يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. 

مايو على أن وجود اتحاد خاضع للمساءلة ويتسم بالمرونة والحداثة هو أمٌر بالغ   19وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي ُعقد في 

وفر هذا الزخم والية قوية لألمانة العامة، بدعم من اللجنة التنفيذية للمضي قدًما في اإلصالح.  األهمية من أجل استمرار المجلس. 

 هذه هي فرصة العمر. 

طلب مجلس اإلدارة من المدير العام إعداد استعراض مستقل لإلدارة والعملية التي يخصص االتحاد الدولي لتنظيم األسرة من خاللها  

ة( عبر األقاليم والبلدان. وتم االتفاق على طرح مقترحاتها من خالل جمعية عامة غير عادية لجميع  الموارد األساسية )غير المقيد

 . 2019الجمعيات األعضاء، إلى جانب الشركاء والجهات المانحة واألشخاص الذين نخدمهم ليتم عقدها في نوفمبر 

شرعت قيادة جديدة في عملية تطوير خطة العمل، والخطة المالية التي ستستمر لثالث سنوات )تم اعتماد كل منهما في نوفمبر  

( وسياسات الحماية والخطة المالية المحّسنة الموضوعة مؤخًرا، والتي فتحت الباب لمعالجة هذا اإلصالح ووفرت المعلومات  2018

 تغيير الجذري األساسية التي يستند إليها ال
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 نطاق العمل )المرحلة األولى( 

 

 اإلدارة

"إن جدال المؤسسات الخيرية بشأن اإلدارة أمٌر بالغ األهمية...إن األمر يتعلق بالسلوكيات والثقافة،   

سواء كانت مؤسسة خيرية تضع مبادئها في الممارسة العملية. يتعلق األمر بكيفية اتخاذ األمناء  

 لما يجري. لقد رأينا عواقب الفشل في القيام بذلك. " القرارات ومدى فهمهم 

 مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة 

سيركز إجراء استعراض اإلدارة على نظام إدارة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة على الصعيدين الدولي واإلقليمي. سوف يتم   

لة، والرقابة والسلوك لدى المناصب الوظيفية العليا في المؤسسة. سيتم  استعراض هيكل وعمليات صنع القرار، والشفافية، والمساء

تكليفه باقتراح نموذج جديد ومناسب للغرض ومختلف تماًما يعكس تفرد وتنوع اتحادنا، ويمّكن من سرعة األداء، ويُحسن إمكانات  

 المؤسسة ويحافظ عليها، ويدعم دائًما مهمتنا الحرجة. 

يات استعراض عديدة في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. ولقد حددت معظم هذه االستعراضات أن النظام  لقد تم بالفعل إجراء عمل 

الحالي يوفر تحديات كبيرة من حيث المهارات والتمثيل، والمشاركة بين االجتماعات وقابلية االستجابة للتغيرات في البيئة. لكن  

 اإلصالح الجوهري لم يكن وشيكاً. 

اختالالت النظام الحالي تؤدي إلى الحد من قدرتنا على تحفيز الكفاءات والفاعلية واتخاذ القرارات ومشاركة المعلومات. طرق  إن  

مما أدى   -وفي بعض األحيان تجاوز  -التشغيل لم تكن مفتوحة أو  تتسم بالشفافية. كان هناك نقص في الوضوح، وتداخل األدوار 

ين الشئون اإلدارية واإلدارة، وكذلك بين المستويات على الصعيدين الدولي واإلقليمي. وإذا نظرنا إلى  إلى الصراع وانعدام الثقة ب 

الوراء في جداول األعمال، فمن الواضح أن اإلدارة كانت معنية بالمسؤولية االئتمانية قصيرة األجل، دون االهتمام بالمهارات  

مناء. كان هناك القليل من االهتمام أو عدم االهتمام باالستدامة والتوجه على المدى  الالزمة المطلوبة من المسئولين الفخريين أو األ

 الطويل. ستكون جميع هذه األمور االعتبارات الرئيسية في عملية االستعراض. 

إلدارة  على الرغم من عدم وجود حجم واحد يناسب الهيكل اإلداري بأكمله، إال أنه من المتفق عليه على نطاق واسع أن مبادئ ا

الرشيدة تشمل المشاركة والقابلية للمساءلة والشفافية واالستجابة وااللتزام بالقيم التنظيمية. يتبع األمناء ضمن هذا النظام سيادة  

القانون، ويعملون بنزاهة، ويضمنون الحد من الفساد وإساءة استخدام السلطة إلى الحد األدنى وعدم تمكينها مطلقًا. يضع األمناء  

نظر األقليات في االعتبار ويضمنون استيعاب عملية اتخاذ قرارات مستنيرة للفئات المجتمعية المستضعفة. يستجيب اإلدارة  وجهات 

الرشيدة لالحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، وتلعب اإلدارة عظيمة الشأن دوًرا حاسًما في ضمان تمكين اإلدارة من وضع  

 يم عملية صنع القرار. االستراتيجية وتأثيرها في صم

سيركز هذا االستعراض في المرحلة األولى على هياكل وعمليات اإلدارة على الصعيدين الدولي واإلقليمي، مع االهتمام بالعالقة   

بين األقاليم والجمعيات األعضاء؛ سيكون هذا العمل الذي تمخضت عنه عملية تخطيط األعمال بشأن التركيز على الجمعيات  

و المرشد لهذا االستعراض. لن يتصدى االستعراض للقضايا على المستوى الوطني، ولن تبحث في مسائل أكبر بشأن  األعضاء ه

التطوع أو العمل من خالل شركاء الجمعيات غير األعضاء. سيتم سرد اختصاص المرحلة الثانية من اإلصالحات التي ستبدأ في  

تُعقد في نوفمبر. وهو األمر الذي سيشكل فرصة لمعالجة أي نتائج ظهرت في  بالتفصيل، في الجمعية العمومية التي س 2020عام 

 المرحلة األولى. 

 تخصيص الموارد 

 "أرني إستراتيجيتك وسأخبرك كيف تكتب جيًدا. "أرني ميزانيتك وسأخبرك ما هي إستراتيجيتك."

 هنري مينتسبيرج

مليون   60ية في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة؛ وهي تُمثل حوالي تعد المنح األساسية )غير المقيدة( للجهات المانحة مساهمة حيو

مليون دوالر في السنة   70دوالر في السنة. يمثل تمويل المشروع )المقيد( الذي يُقدم من خالل األمانة العامة الذي يبلغ قيمته حوالي 

لي لتنظيم األسرة. لكي تكتمل الصورة على الصعيد  الغالبية العظمى )ويتزايد( من التمويل الدولي الذي يتدفق إلى االتحاد الدو
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إلى الجمعيات   ( MAIPالدولي، يحتاج المرء إلى إضافة األموال )المقيدة( التي تتدفق عبر الجمعيات األعضاء مع البرامج الدولية )

األعضاء أو الشركاء الخارجيين. يمثل التمويل الدولي حوالي الثلث من إجمالي نفقات الجمعيات األعضاء التي تتلقى المنح؛ أقل  

 بكثير في إجمالي نفقات االتحاد. 

ساسي )غير المقيد(  ستركز عملية االستعراض المستقلة هذه بشكل أساسي على الفئة األولى الموضحة أعاله: تخصيص التمويل األ

 في جميع أنحاء االتحاد. 

تمت الموافقة على نموذج تخصيص الموارد بناًء على التمويل األساسي للجمعيات األعضاء المعتمدة في جميع أنحاء االتحاد، وتمت   

 . وهي حاليًا كما يلي: 2004واستُعرض آخر مرة )بمعدل ضئيل جًدا( في عام  1997الموافقة عليه في عام 

 

 اإلجمالي  اإلدارة  العامة  األمانة األعضاء  الجمعيات الموقع 

 %37.3 %12.1 %24.4 %44.5 أفريقيا

 %9.1 %7.3 %7.6 %10.0 العربي  العالم

 %5.8 %7.0 %10.6 %4.0 أوروبا

 %8.1 %5.0 %5.6 %9.5 أوقيانوسيا آسيا  شرق جنوب شرق

 %13.0 %2.9 %7.3 %16.0 آسيا جنوب

 %14.1 %8.0 %10.9 %16.0 األرضية  للكرة الغربي النصف

 %12.6 %57.7 %33.6 %0.0 لندن  / المركزي  المكتب

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالي 

 

 

سيتم النظر في إجمالي متوسط المساهمة من كل إقليم مقابل المبلغ الكامل من المنح األساسية المتاحة التي يتم تخصيصها سنويا  

واالقتصادية  لألقاليم من خالل هذه الصيغة. ظل هذا دون تغيير بصرف النظر عن تجدد اإلستراتيجية، والتنمية االجتماعية 

والسياسية، وتطور االحتياجات لبرامج وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية التي لم يتم تلبيتها أو النمو السريع لمجموعة مشاريع  

 مقيدة. كما ستسترشد عملية االستعراض بالتدفقات االستثمارية الحالية والمتوقعة من التمويل المقيد. 

ليم بعد ذلك األموال للجمعيات األعضاء الفردية ليست موحدة وغالباً ال يتم اإلبالغ عنها بواسطة  إن الطريقة التي تُخصص بها األقا  

اإلثباتات السائدة فيما يتعلق باالحتياج أو األداء الحالي. بل تعتمد على التخصيص التاريخي، والمعايير الخاصة باإلقليم واألداء  

 االهتمام بالكيف، وعلى خدمة العامة بالمقارنة مع الفئات السكانية األكثر ضعفا.    السابق. لقد اهتم تقييم األداء بالكم أكثر من

ينبغي أن يستعرض التقرير األول للخبراء المستقلين تجربة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة مع هذا النموذج، وأن يقدم نماذج بديلة  

تستخدم في هذا القطاع )مثل الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وغيرها(،  

وإيجاز الخيارات المحتملة وطرح مجموعة من التوصيات التي تركز على ضمان أن يكون االتحاد الدولي   والدروس المستفادة،

لتنظيم األسرة مستداًما وأكثر قدرة على النهوض بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية. يجب أن يحدد هذا التقرير أيًضا مساًرا تجاه  

 نموذج تشغيلي يدعم تخصيص الموارد المعتمد. 

ي حين أن القرارات التي تشكل مجموعة المشروعات المقيدة والطريقة الُمثلى التي يمكن بها "دمج" تمويل ثنائي للجمعيات  ف

األعضاء مع البرامج الدولية قد تكون أيًضا ذات قيمة، ولن يتم إعطاء األولوية لتلك االعتبارات خالل المرحلة األولى، ولكنها  

ة حيث سيتم النظر في التمويل المقيد أيًضا. لن يتم النظر في القضايا المتعلقة برسوم العضوية أو  ستشكل توصيات للمرحلة الثاني 

 غيرها من الخيارات الممكنة للمساهمة في تمويل األمانة العامة في هذا اإلطار الزمني. 

 . 2021النموذج الحالي. سيحدد اإلعداد المعتمد حديثًا مخصصات عام  2020سوف تتبع ميزانية عام 
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 النتائج المتوقعة )مخرجات( استعراضات المرحلة األولى 

تقرير يحتوي على المالمح الرئيسية التي تم الحصول عليها من استعراضات إجراءات   .1

اإلدارة ويضم النتائج المحددة التي توصلت إليها اللجنة ونتائج الدراسات المقارنة للهياكل  

والتوصيات المحددة لتوجيه المقترح الخاص باالتحاد  االتحادية األخرى وعرض البدائل 

 الدولي لتنظيم األسرة. 

تقديم هيكل إدارة مقترح يتسم بالمرونة والسرعة والتوافق مع اإلجراءات الدستورية المرتبطة   .2

باإلصالحات الجذرية والتي يمكن التصويت عليه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  

 .  2019بر المزمع في شهر نوفم

تقرير يستعرض الدروس المستفادة من المحاوالت السابقة لتعديل النموذج المطبق الستخدام   .3

الموارد األساسية والنتائج المحددة التي توصلت إليها اللجنة والدراسات/ النتائج المقارنة من  

ا، والتحالف  الصناديق العالمية األخرى )مثل الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالري 

العالمي للقاحات والتحصين، وغيرها( وتقديم خيارات محددة لتوجيه المقترح المقدم لالتحاد  

 الدولي لتنظيم األسرة لتبني اإلصالحات الجذرية.  

تقديم مقترح لتطوير/ توظيف تدابير تخصيص موارد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة للتصويت   .4

 .  2019غير العادية المزمع في شهر نوفمبر   عليه في اجتماع الجمعية العمومية

 تقديم تقرير يستعرض عناصر اإلدارة وتخصيص الموارد لدراستها في المرحلة الثانية.  .5
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 المنهجية  

  2019شددت الرسائل العديدة الواردة من جمعيات األعضاء، والموظفين، والجهات المانحة، والمؤيدين ومجلس اإلدارة في مايو 

ى إجراء عملية استعراض مستقلة تقترح تغييرات جذرية في نظم إدارة الموارد وتخصيصها. تم تكليف المدير العام  على الحاجة إل

 بإعداد هذا األمر. 

وسيقود العملية خبراء مستقلون تم اختيارهم من خالل المشاورات األولية مع األمناء الحاليين والشركاء الخارجيين والجهات  

 حاتهم الخاصة إلى الجمعية العامة. المانحة. وسيقدمون مقتر

تتطلب األهداف الطموحة للجان، واإلطار الزمني المالئم لبدء العمل من أجل تحقيق النتائج في الجمعية العامة التي ستعقد في   

الي لتكون  نوفمبر، تعيين مفوضين يتمتعون بفهم ممتاز لالتحاد وطبيعته المعقدة، فضالً عن تحقيق قدر من البعد عن السياق الح

معايير االختيار اإلضافية لفرق العمل تضمنت الخبرة في اإلدارة والتمويل واإللمام بخدمات الصحة الجنسية   مستقلة بوضوح. 

 واإلنجابية. تم اختيار األعضاء أيًضا على أساس مشاركتهم المؤدية إلى عملية اإلصالح. 

روسة وستكون بمثابة قنوات لمزيد من التعاقدات الرئيسية مع أصحاب  ستوفر لجنتا الخبراء المستقلتان وجهات نظر ومشورات مد 

المصلحة. ستقدم اللجان المشورة المباشرة وتتواصل مع خبراء اإلدارة )الموظفين والمتطوعين(، ومكاتب األمانة العامة المركزية  

لق االنخراط في القيادة إلى الجمعية العمومية  واإلقليمية والجهات المانحة والشركاء لجمع مساهماتهم ومشاركة التقدم الُمحرز وخ

غير العادية. سيقود أعضاء اللجنة جلسات محددة في االجتماعات الحالية )المجالس اإلقليمية( وكذلك االجتماعات التشاورية الموجهة  

 يثما أمكن ذلك. لجمع األفكار واختبارها. وستعمل بمثابة هوائيات لتوسيع نطاق المشاركة وستناقش التقدم الُمحرز ح

 باإلضافة إلى ذلك، تقوم اللجان، بدعم من األمانة العامة، بإنشاء: 

تفاعلي ومنتدى من شأنهما تمكين المساهمات المفتوحة والعامة من جميع  موقع الكتروني •

 أصحاب المصلحة. 

 استطالع رأي عبر اإلنترنت.   •

بتنظيم مشاورات لمناقشة والتعلم من الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا، والتحالف العالمي للقاحات   سيقومون أيًضا

 والتحصين والنماذج األخرى ذات الصلة ؛ وهذا سوف يبلغ التوصيات النهائية.

  

https://ippfcommission.org/
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 الخط الزمني 

 مواعيد التشاور الرئيسية

 يونيو(  16 - 14مركز موارد الشبكة األوروبية ) •

 يونيو(  18  -  16اجتماع الجهات المانحة ) •

 يونيو(  18اجتماع المجموعة االستشارية للجهات المانحة ) •

 يوليو(  7 - 6المجلس اإلقليمي لشرق جنوب شرق آسيا ومنطقة أوقيانوسيا ) •

 يوليو(  26 - 24اإلقليم األفريقي )  •

 يوليو(  25الرأي )إطالق استطالع  •

 أغسطس(  1ندوات األمانة واجتماع المكتب المركزي ) •

 اغسطس( 2مشورة اللجنة التنفيذية ) •

 المجموعة االستشارية للمدير التنفيذي )سيتم تحديد التاريخ(  •

 أغسطس(  21-20( والمكتب المركزي )SARاجتماع اإلقليم اإلداري الخاص ) •

نظيم اجتماعات مواضيعية )افتراضية وبحضور المشاركين( مع التركيز بشكل خاص على  باإلضافة إلى هذه االجتماعات، سنقوم بت 

 اإلدارة التي تركز على الشباب وعلى مواءمة تخصيص الموارد مع نماذج األعمال المركزية. 

أقصى، وسيتم نشرها   سبتمبر كحد  16( مع النتائج األولية، والدراسة، والخيارات / التوصيات ستكون جاهزة بحلول 3و    1التقارير )

 على اإلنترنت. 

  21( مع المقترحات الخاصة بالتصويت في الجمعية العمومية ستكون جاهزة للترجمة )وما تالها( من توزيع بحلول 4و  2التقارير )

 أكتوبر على أبعد تقدير. 

 أكتوبر.  28( مع المجاالت للمرحلة الثانية المحتملة جاهًزا بحلول 5سيكون التقرير رقم ) 
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 االختصاص  

( و اللجنة المستقلة لتخصيص  IGRCتحمل األطراف العاملة على هذا التقرير مسمى  اللجنة المستقلة الستعراض إجراءات اإلدارة )

 (.  تضطلع اللجنتان بدور إعداد التقارير المطلوبة وتقديم التوصيات وفقا للمنهجية المحددة في هذا التقرير.  ICRAالموارد )

للجنتان للحفاظ على عالقة عمل وثيقة مع المدير العام واللجنة التنفيذية االنتقالية التابعة للمجلس اإلداري والمستشار  سيعمد رئيسا ا

 القانوني بينما تحافظا على استقاللهما من الهياكل الرسمية.  

من المجلس اإلداري اعتماد جميع  .  يتوقع2019ستظل اللجنتان في حالة انعقاد حتى انعقاد اجتماع المجلس اإلداري في نوفمبر  

قرارات الجمعية العمومية.  من المتوقع الموافقة على المرحلة الثانية والتفويض الخاص بها مع تحديد الخط الزمني للمرحلة األولى  

 واإلعالن عن النتائج في غضون األشهر القادمة.  

 تسعى اللجنتان إلى الوصول إلى المخرجات التالية: 

تائج والتوصيات القابلة للتنفيذ ومقترح لتطوير إجراءات اإلدارة واإلجراءات  سلسلة من الن  •

 (IGRCالدستورية.  )

سلسلة من النتائج والتوصيات القابلة للتنفيذ ومقترح جديد لتخصيص الموارد األساسية )غير   •

عبر األقاليم والجمعيات األعضاء مع األخذ بعين االعتبار النموذج التشغيلي للمرحلة   المقيدة(

 الثانية.  

تعد قيم االستقاللية والتشاور والشفافية من القيم المهمة لضمان نجاح اللجنتين.  يلتزم المدير العام بنشر بيانات اللجنتين وتوفير   

هما وضمن قيود الميزانية اإلدارية.  كم يتعين وضح خطة للتشاور والتواصل مع  الدعم المالي لهما في ظل التفويض الممنوح ل

 اللجنتين. 

 تلتزم اللجنتان بما يلي:  

السعي إلى الحصول على آراء الجمعيات األعضاء )من العاملين والمتطوعين( ومن العاملين   •

 في المكتب اإلقليمي والمركزي ومن الجهات المانحة وشركاء االتحاد.  

شراف على آمن وسالمة وشفافية العمليات بحيث يتم الحفاظ على الطبيعة السرية  اإل •

 للمعلومات الخاصة باألفراد عند طلب ذلك.  

إطالع المدير العام واللجنة التنفيذية االنتقالية باألطر الزمنية ومجاالت االهتمام وتنسيق الدعم   •

 اإلداري مع المدير التنفيذي.  

لتعقيبات من الدوائر االنتخابية بشأن النتائج األولية، والتوصيات  السعي إلى الحصول على ا •

 والمقترحات المزمعة فيما يتصل بالجمعية العمومية.  

تقديم النتائج الرسمية والتوصيات والمقترحات للمدير العام في الموعد المحدد لتوزيعها على   •

 عليها والتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية.   لإلطالعالجمعيات األعضاء 
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 اللجنة  تشكيل 

 لجنة تخصيص الموارد  اللجنة المستقلة إلصالح إجراءات اإلدارة   

 ستيفن سيندينج خبراء مستقلين  
 )رئيس اللجنة والمؤلف الرئيسي(

 

 الينيت لونيدز
 المستشار القانوني فيليب كيركباتريك

 جيل جرير 
 )رئيس اللجنة والمؤلف الرئيسي(  

 
 نوتان فوزنكروفت 

 مارك بيرسون  

 الجمعيات األعضاء 
 

 
 هانز ليند )الجمعية السويدية للتربية الجنسية( 

إدوارد مارينجا ) منظمة خيارات صحة  
 األسرة كينيا( 

 إيرين سينيس )مؤسسة ماك آرثر( 

 
 تون كوينين )روتجرز( 

 )الجمعية المغربية لتنظيم األسرة(  فدوى بخدة 
ميالني جانين كانيكا )جمعية تنظيم األسرة في  

 سري النكا( 

(  DFIDوزارة الشؤون الخارجية والتجارة ) الجهات المانحة 

ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة  
(DFAT ) 

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  
(SIDA ) 

 ( GRPAكوبي سميث ) ( CFPAشانشان هي ) الشباب  

 شارمان ستون  جوني أوتس  المستشارين

جهات االتصال التابعة  
 للمجلس التنفيذي

 أولغا ناموكوزا  أليس أكرمان 

   

توجبيتو / بوال  توموكو فوكودا / أخيل  الدعم المقدم من األمانة العامة 
 سوفوفورا 

 فارون أناند / فاطمة دويري / هيلين يونغ

 

 

 


