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المنهجية

:قمنا بإجراء مشاورات مكثفة في الفترة بين يونيو إلى أكتوبر، بما في ذلك 

(  MAs)جمعية تقريبًا من الجمعيات األعضاء 200شارك -مسحين على شبكة اإلنترنت •

ومتطوعين وموظفين في كل مسح

موقع ويب تفاعلي مع توفر تحديثات منتظمة ومناقشات مباشرة•

إجراء تشاورات في اجتماعات المجلس اإلقليمي ومنتديات الشباب•

مجموعة من الحلقات الدراسية عبر اإلنترنت بعدة لغات•

.ىاستعرضت اللجان نماذج اإلدارة وتخصيص الموارد في المنظمات الفيدرالية األخر•

دارة في تقديم التقارير الختامية للجان وتوصياتها إلى الجمعيات األعضاء ومجلس اإلتم •

.وفمبرمنتصف شهر أكتوبر لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها في الجمعية العمومية في ن

ما سبب استعجال التغيير؟

سأل الكثير منكم عن سبب إجراء عملية اإلصالح بهذه 

.السرعة

:هذا يرجع إلى 

تم التأكيد الممنوح للجنة الخيرية بأن إدارة االتحاد ست•

مراجعتها في فترة زمنية قصيرة

أعطى مجلس اإلدارة االتحاد مهلة ستة أشهر إلكمال •

اإلصالحات

رت الجهات المانحة تدعم بقوة الحاجة إلى اإلصالح وقد وف•

ذا الموارد الالزمة لالتحاد لتسهيل عملية اإلصالح خالل ه

.اإلطار الزمني



لماذا يحتاج االتحاد الدولي لتنظيم األسرة لإلصالح؟

:على مر السنين، أثارت الجمعيات األعضاءمخاوف حول ما يلي

االتحاد ال يعمل بشكل فعال بصفته اتحاًدا

مسافة كبيرة تفصل بين الجمعيات األعضاء ومجلس اإلدارة

نة الجمعيات األعضاء غير قادرة على الوصول إلى المساعدة من األما

(اإلقليمية والوسطى)في الوقت المناسب 

انعدام الشفافية والمساءلة

تداخل األدوار بين الحكم واإلدارة

الصراع وانعدام الثقة بين المستويات العالمية واإلقليمية.

:بسبب2019جاءت نقطة التحول في عام 

 وجود حاالت خطيرة من االحتيال وإساءة استخدام السلطة ومسائل تتعلق

بالحماية

ات رد الفعل يعوقه عدم الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات إدارة االتحاد والهيئ

اإلدارية

د فعل االتحادتغطية صحفية سلبية مكثفة في المملكة المتحدة بسبب عدم كفاية ر

يعرب المانحون الرئيسيون عن قلقهم بخصوص االتحاد

ن قلقها استفسرت اللجنة الخيرية إلنجلترا وويلز عن شؤون االتحاد، معربةً ع

الكبير

المستقبلتأثير كبير على سمعة االتحاد، من المحتمل أن يؤثر على التمويل في.



اللجنة المستقلة لإلصالح اإلداري

الملخص



ما هو الغرض من اإلدارة؟

:تعتبر هيئات اإلدارة في المنظمات غير الحكومية عموًما مسؤولة عن ثالث وظائف رئيسية

اعتماد السياسات العامة واالتجاه االستراتيجي للمنظمة•

تعيين الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه•

لضمان السالمة المالية للمنظمة•



ماذا نعني بخصائص اإلدارة؟
:تشمل الخصائص الرئيسية لإلدارة الجيدة ما يلي

.ةيجب أن يفي ذلك األمر بمتطلبات الهيئة الخيرية بالمملكة المتحد. لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بالكاملبالخبرة والمهارات الجماعيةيجب أن تتمتع الجهات الحاكمة 

وجود أنظمة تمكن مراعاة مجموعة المهارات الكاملة للمجلس عند اختيار أعضاء جدد. ليس صغيًرا جًدا، وليس كبيًرا جًدا-مناسبًايجب أن يكون حجم مجلس إلدارة 

ضمان . ن النهجينمحددة مسبقًا، أو مزيًجا مالتحديد عناصر المجلس وإلى أي مدى يتم اختياره وفقًا الهتمامات األعضاء التمثيليين، أو االختيار وفقًا لمجموعة من المهارات والخبرات

.مراعاة مصالح األعضاء على النحو المناسب من جانب اإلدارة واحتياجات المجموعات األكثر تهميشا المدرجة

.وضيق زاوية الرؤيا لضمان الوفاء بجميع احتياجات المنظمةاتخاذ التدابير الناجعة لكبح النزاعات والمنافسة التي تنجم كنتاج طبيعي لتكوين المجلس

ة الترشيحات لجنة التمويل والتدقيق، لجنة اإلدارة، لجن: دائمة بناء على معايير مهارية محددة للتركيز على الوظائف األساسية، على سبيل المثال ال الحصرلجان مجالستشكيل 

.واألخالقيات، ولجنة السياسات وما إلى ذلك

.من خالل تبسيط اإلجراءات مقارنة باألساليب البيروقراطيةمرونة وفاعلية عملية اتخاذ القرارضمان . جزًءا من تصميم اإلدارةالشفافية والمساءلةيجب أن تكون 

.متناسبة مع ميزانية المنظمة واحتياجاتهاتكلفة الحوكمةيجب أن تكون 



:فيما يليعند التوصية بنظام منقح لإلدارة، نظرت اللجنة 

التحديات الناشئة عن هيكل إدراة االتحاد الحالي•

الظروف المحددة التي أدت إلى األزمة األخيرة•

نماذج اإلدارة المختلفة للمنظمات الفدرالية الكبيرة األخرى•

التعليقات التي تم الحصول عليها من المسح على اإلنترنت والمشاورات اإلقليمية ومشاورات المانحين•

خصائص اإلدارة الجيدة كما تقدمت بها السلطات العالمية بخصوص هذا الموضوع•

توقعات الممارسة الجيدة للجنة الخيرية إلنجلترا وويلز•



تعليقاتك وأفكارك
من خالل المشاورات، برزت رؤى مهمة وأبرزت أهمية تصميم هيكل الحوكمة المستقبلية

نقاط القوة.

وستة ( GC)يتميز نموذج الحوكمة الحالي لمجلس اإلدارة 

(  REC)وست لجان تنفيذية إقليمية ( RC)مجالس إقليمية 

:باحتوائه على نقاط قوة كبيرة

تمثيل قوي لألعضاء.

عةتوفير التنوع ووصول صوت العضوية المتطو.

تم يُظهر األفراد التزاًما واضًحا باألدوار التي ي

.انتخابهم لها

هوية إقليمية وروابط قوية.

التحديات

ه الكفاية الهيكل الحالي ليس فعاالً أو مرنًا بما في. انعدام المرونة

.لالستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية أو الخارجية

كم هناك نقص في الوضوح حول غرض ومسؤوليات طبقات الح

ذية، ومجلس المجالس اإلقليمية، واللجان اإلقليمية التنفي)المختلفة 

(اإلدارة

هناك خلط بين مسؤوليات كل من الهيئات اإلدارية واإلدارة.

لس آلية لضمان تمتع مجال توفر أنظمة االنتخابات الحالية

اإلدارة بمجموعة من المهارات والخبرات الالزمة ( مجالس)

.لإلدارة بفعالية

صويت يمثل الهيكل الحالي تضاربًا محتمالً في المصالح مع ت

شر، بما الجمعيات األعضاء للقضايا التي تؤثر عليهم بشكل مبا

.في ذلك تخصيص الموارد

الفرص

ثر مجلس أصغر مستقل سيمّكن االتحاد من أن يكون أك

.مرونة وفعالية

ن مجلس قائم على المهارات بدالً من التمثيل سيضم

وجود المجموعة الكاملة من المهارات والخبرات على 

.طاولة المجلس

 هناك فرصة لتقوية االتحاد العالمي وروح المباردة

والتعلم المشترك من خالل جمعية عمومية وتحويل 

.المجالس اإلقليمية إلى منتديات لتبادل المعرفة

يز هناك فرصة لتحسين مشاركة األعضاء من خالل تعز

.المشاركة في هياكل اللجان



(تابع)مالحظاتك وأفكارك 

بيل على س. لقد عبرت عن آراء واضحة في الرد على أسئلة المسح
:المثال، عندما يُطلب منك

من 3.2لمزيد من التفاصيل حول المسح، يرجى الرجوع إلى القسم 
.التقرير

شكٍل هل يخدم الهيكل اإلداري الحالي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ب. 1

جيد؟

ة ال يوافقون على هذه العبارة، مع موافقة نسب( ٪57)أغلبية المشاركين 

.٪ فقط23

ستراتيجية هل يقدم مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية اإلقليمية سياسة وا. 2

.٪ فقط من المشاركين على هذه العبارة28واضحة ومتسقة؟ وافق 



: التوصية الرئيسية
الجمعية العامة ومجلس األمناء

الجمعية العامة ومجلس توصي اللجنة بتصميم نموذج مبسط، مع

:بما في ذلكاألمناء،

اختيار أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة على أساس المهارات •

.والخبرات

تعزيز مشاركة الجمعيات األعضاء من خالل الجمعيات العالمية •

.واإلقليمية

.الجمعية العامة هي هيئة الحكم العليا•

ادل والتعلم المجالس اإلقليمية ومنتديات الشباب التي تركز على التب•

.المشترك

.تمييز واضح بين الحوكمة واإلدارة•

.رقابة مهنية أكثر صرامة للمسؤوليات االئتمانية•

سخ يحترم النموذج ويحافظ على روح االتحاد مع إزالة الغموض الرا•

.فيما يتعلق بسلطة اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة

مر يهدف االقتراح إلى دعم الجمعيات األعضاء بشكل أفضل، وهو أ•

رة ضروري لنجاح الحركة، مع ضمان توضيح غرض االتحاد بصو

.أكثر فعالية وكفاءة في جميع أنحاء العالم

رة االتحاد تعتقد اللجنة أن النتيجة ستكون قفزة نوعية إلى األمام في قد

.على أداء مهمته وأهدافه



نموذج الحوكمة المقترح

مية توصي اللجنة بهيكل إداري إصالحه يتألف من جمعية عمو•

ومجلس أمناء ومجموعة من اللجان التي تقدم تقاريرها إلى 

.مجلس األمناء

نتديات وتوصي اللجنة كذلك بعقد منتديات إقليمية منتظمة وم•

.مةلن تكون هذه المنتديات جزًءا من وظيفة الحوك. للشباب

لمسح يوصى بهذا النموذج بعد أن عبر غالبية المشاركين في ا•

.عن رأي مفاده أن نموذج الحوكمة هذا سيعمل لصالح االتحاد

ح الثاني كما أخذت اللجنة في االعتبار التعليقات الخاصة بالمس•

6انظر القسم . وتم إجراء المزيد من التعديالت على النموذج

نة مع هذه بالتقرير لمزيد من التفاصيل حول كيفية تعامل اللج

.التعليقات

األفرقة العاملة المخصصة والمحددة 
.زمنياً حسب االقتضاء

لجان الخبراء التي تقدم المشورة 
لمجلس األمناء

اإلدارة من جانب

مجلس األمناء

تقارير األمانة إلى مجلس األمناء

الهيئة العليا= الجمعية العامة 

المجالس اإلقليمية غير الحاكمة 
ومنتديات الشباب

الجمعيات اإلقليمية الجمعية العامة
ومنتديات الشباب

مجلس األمناء

لجنة الترشيح والحكم 
والعضوية

فرق 
مجموعات /العمل

العمل

لجنة المالية والتدقيق 
والمخاطر

فرق 
مجموعات /العمل

العمل

لجنة السياسات 
واالستراتيجيات 

واالستثمار

فرق 
مجموعات /العمل

العمل

األمانة العامة

المدير العام

المديرون اإلقليميون



الجمعية العمومية: 1التوصية 

.ستكون أعلى سلطة في هيكل اإلدارة الجديد هي الجمعية العمومية لجميع االتحادات األعضاء في االتحاد

.توصي اللجنة بأن تعقد الجمعية العامة مرة كل ثالث سنوات، لتتزامن مع دورة التخطيط االستراتيجي، مع مراعاة الجدوى المالية 

:سيكون للجمعية العامة األدوار التالية 

.تقديم المشورة بشأن التوجه االستراتيجي العام لالتحاد•

إبداء اآلراء في سياسات وقرارات مجلس األمناء•

حذف بناء على طلب ثلثي أعضائه أمين من مجلس األمناء•

تبني وتعديل لوائح االتحاد•

مجلس األمناءالتدقيق في عمل المدير العام و•

.تعيين عضوين في لجنة الترشيح والحوكمة والعضوية في منصب اثنين بالتناوب•



مجلس األمناء: 2التوصية 

:واإلدارةمجلسمحلاإلدارةمجلسسيحل.االتحاديديرأمناءمجلسبإنشاءاللجنةتوصي

.يذيينالتنفوالمديريناألعضاءالجمعياتمتطوعيجميعمنالمقدمةالطلباتمناالتحاد،أعضاءمنأمناءثمانيةأمينًا،15منيتألف•

.نصبهمالعضويتناوبأنقبلسنواتتسعأقصىبحدأيمرتين،انتخابهإعادةإمكانيةمعسنوات،ثالثلمدةاألمينعضويةمدة•

الترشيحلجنةتحددهاالتيللمعاييروفقًاوالخبراتوالمهاراتالخبرةمعاييرمناألدنىالحدأمناءليصبحواالمرشحينجميعيستوفي•

.والعضويةوالحكم

.األمناءمجلسكفاءةتقييمإلىتهدفإجراءاتتطويرأيضايتعينكما•



معايير اختيار األمناء الفرديين للعمل في مجلس األمناء واللجان

:كيف ستشارك الجمعيات األعضاء في نظام الحوكمة

من خالل إشراف مجلس اإلدارة في الجمعية العامة كل •

ثالث سنوات

كأعضاء في مجلس األمناء ولجان المجلس•

من خالل أغلبية أعضاء لجان مجلس اإلدارة الدائمة•

عن طريق تعيين أعضاء في لجنة الترشيح والحكم •

والعضوية

من خالل التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية •

اإلقليمية

من خالل التقييمات الرسمية المنتظمة ألداء كل من مجلس•

األمناء وأمانة االتحاد الموحدة

:سيحتاج األمناء إلى التحلي بخبرة في واحد أو أكثر من المجاالت التالية

القيادة في الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية•

الحوكمة على المستوى الدولي أو الوطني•

الخبرة التنفيذية العليا، تجربة تنفيذ البرنامج•

الرقابة المالية واإلشراف•

وإدارة المخاطر•

والخبرة القانونية•

وجمع األموال وتعبئة الموارد•

الخبرة بالدفاع عن الحقوق والعمل مع الحكومة•

عمل الشباب/والشبكات الشبابية•

وتقديم خدمات األقران•

.والتمتع بمهارات وخبرات وسمات أخرى ذات صلة بالحوكمة العالمية•

:عند تحديد التركيبة الشاملة للمجلس، سيتم النظر أيًضا فيما يلي

التنوع الجغرافي•

(  ٪ على األقل20)عاًما 25إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة الذين تقل أعمارهم عن •

(٪ على األقل50)العدد اإلجمالي للنساء •

السكان المستضعفون والمعرضون للخطر•

الالزم لتولي ستحدد المعايير أيًضا االلتزام بالوقت المتوقع الذي يتطلبه العاملون في مجلس اإلدارة، بما في ذلك الوقت

.منصب رئيس مجلس اإلدارة



لجان المجلس: 3التوصية 

شورةالملتقديممهمةآليةيمثلاللجاننظامأناللجنةترى•
نماألعضاءالجمعياتتستطيعخاللهاومنالمجلسإلى

.اإلدارةفيالمشاركةخاللها

تضموسواسعةوسلطاتمهمةبمسئولياتاللجانستضطلع•
الجمعياتمنمتعاونينأفرادعضويتهافياللجان

.األمناءمجلسأعضاءغيرمنهموممناألعضاء

.توصي اللجنة بإنشاء ثالث لجان دائمة•

لقسم لمزيد من التفاصيل حول اللجان، يرجى الرجوع إلى ا•
.من التقرير7

لجنة الترشيح والحكم والعضوية

اف على المسؤوليات تتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، وتخطيط تعاقب األدوار؛ واإلشر

قييم حالة تقييم المجلس؛ ومراجعة القوانين الفرعية؛ واإلشراف على نظام اعتماد االتحاد؛ وت

ستتم دعوة عضو من الشباب وممثل عن جمعية. العضوية لجميع الجمعيات األعضاء

.الموظفين للعمل في اللجنة

ية ورصد تتحمل مسؤولية اإلشراف على جميع المسائل الماللجنة المالية والتدقيق والمخاطر 

.مايةالمخاطر واالمتثال، بما في ذلك المبلغين عن المخالفات والشكاوى المتعلقة بالح

ات طويلة األجل لتقديم المشورة بشأن االستراتيجيلجنة السياسة واالستراتيجية واالستثمار 

اري للمانحين سيدعى رئيس الفريق االستش.ومتوسطة األجل والسياسة والمساءلة عن النتائج

.للعمل في اللجنة( DAG)الحالي 



تحويل المجالس اإلقليمية إلى جمعيات إقليمية ومنتديات شباب إقليمية: 4التوصية 

.ستواصل األقاليم لعب دور مهم في الهيكل الجديد•

بارة عن بدالً من العمل بصفته مستوى وسيط لإلدارة، سيصبح المجلس اإلقليمي ع•

لحفاظ على جمعيات حيث يمكن تبادل األفكار والخبرات، مما يوفر فرًصا مهمة للغاية ل

.شعور تضامن الحركة ككل

ع ستوفر الجمعيات اإلقليمية أيضا فرصة مهمة للجمعيات األعضاء لالجتماع م•

.أعضاء مجلس األمناء لتبادل األفكار والمعلومات ووجهات النظر

ا للمشاركة بين ستعقد منتديات الشباب بالتوازي مع المجالس اإلقليمية التي تخلق فرصً •

.الجمعيات األعضاء والشباب وممثلي مجلس األمناء

الترتيبات االنتقالية

كون من المقترح أن يعين مجلس اإلدارة لجنة انتقالية ت•

على مسؤولة عن متابعة القرارات والمبادئ، بعد الموافقة

.اإلصالحات

اد من يمكن أن يتألف تكوين الفريق االنتقالي من أفر•

مجلس إدارة االتحاد الحالي، وبعض أعضاء لجنة 

الترشيح والحوكمة والعضوية، وغيرهم من األفراد 

تعيين المستقلين الذين تم انتقائهم لخبرتهم في مجاالت

.مجالس األمناء

وا يجب أال يتجاوز عددهم سبعة أعضاء ويجب أن يعين•

.رئيًسا لهم



اعتبارات رئيسية أخرى

اإلدارة

.  رير بذلكسيتولى تعيين المدير العام مجلس األمناء ويقدم لهم تق•

.سيقدم المديرون اإلقليميون تقاريرهم إلى المدير العام

ية جنبًا ستصبح أمانة االتحاد موحدة حيث تعمل المكاتب اإلقليم•

ا إلى جنب مع المكتب المركزي في فريق واحد موحد، جميعه

.ملتزم بخدمة الجمعيات األعضاء

خالل يتعين على الجمعيات األعضاء تقييم الدعم المقدم لها من•

أنظمة رسمية للتغذية المرتدة للوصول إلى أنظمة دعم أقوى

.وأكثر كفاءة

الة الغرض من األمانة هو تمكين الجمعيات األعضاء لتكون فع•

ها سوف تؤدي األمانة الموحدة، التي تسير جميع.  قدر اإلمكان

في نفس االتجاه وتعمل تحت مجلس أمناء واحد، إلى وجود 

.اتحاد أقوى وأكثر ديناميكية مما هو عليه في الوقت الحالي

الشباب

حاد تعد مشاركة الشباب عامالً أساسياً في تقديم االت•

.الستراتيجيته وخطة عمله العالمية

د هذا يعني إشراك الشباب في جميع جوانب عمل االتحا•

.والحوكمة

تمثيل تعيد اللجنة تأكيد الحد األدنى الحالي المتمثل في•

ي ٪ في الهياكل اإلدارية، بينما توضح ف20الشباب بنسبة 

عاًما فهذا ال 25الوقت نفسه أنه إذا كان عمرك أقل من 

.يعد كافياً بحد ذاته

تمثل ذلك في قد ي. إنها تجربة الشباب التي تُعد أمًرا أساسيًا•

شبكات الشباب ومشاركتهم، في أنشطة الخدمات على

ي مستوى القاعدة الشعبية مثل تقديم خدمات األقران ف

لتثقيف الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتصلة بها وا

.الجنسي الشامل

المتطوعون

عين في تقر اللجنة بالدور المهم للغاية للمتطو•

يم عمل االتحاد، وليس أقل من ذلك العمل الق

ي الذي يضطلع به اآلالف من المتطوعين ف

الجمعيات األعضاء الذين هم في الخطوط 

األمامية، ويقدمون الخدمات، ويحسنون 

ن مستوى السياسة والتعليم، ويدافعون ع

.الحقوق والحقوق الجنسية واإلنجابية



لجنة تخصيص الموارد المستقلة

الملخص



عرض المشكلة

.1997ظّل التخصيص الحالي القائم على صيغة معينة للدخل غير المقيد دون تغيير نسبيًا منذ تقديمه ألول مرة في عام •

.القرارنهج التخصيص الحالي غير مفهوم جيًدا، وال يتم تطبيقه بشكل موحد في المناطق، وهناك مخاوف جدية بشأن شفافية صنع•

.وهناك رأي سائد مفاده أن نموذج تخصيص الموارد لم يعد مناسبا للغرض•

حة موال المقيدة المتافي رأي اللجنة، ال تتوفر سوى أدلة قليلة على على أن الصيغة الحالية توفر االستخدام األفضل واألكثر استراتيجية لأل•

.لالتحاد



الرد على مالحظاتك حول المقترحات األولية

:عضًوا من أعضاء الجمعية الذين شاركوا في المسح عبر اإلنترنت99من بين 

.٪ وافقوا على الدعم المباشر لهذا النموذج47•

.٪ فقط بأن النموذج المقترح لن ينجح3.3شعر •

، 1تضمنت الميزات الشائعة استخدام ثالثة مسارات مخصصة، وأنه ضمن المسار 

.يضع األمانة العامة والجمعيات األعضاء على قدم المساواة

قاط الخالف فيما بالنسبة للمشاركين الذين سجلوا دعًما مؤهاًل للنموذج فقط، تمثلت أكبر ن

:يلي

قيود على تمويل البلدان التي يتراوح دخلها من مرتفع إلى1المسار •

.متوسط

لي لبعض االنتقال والتأثير المحتمل للتغيير الذي يطرأ على التمويل الحا•

.الجمعيات األعضاء

.عدم وضوح العمل المتعلق بالمناصرة والحقوق•

.2عدم وضوح الصيغة، والمرحلة •

:النهائياالقتراحعلىالتاليةالتغييراتوأجرتالمخاوفهذهاللجنةناقشت

.طمتوسإلىمرتفعمندخلهايتراوحالتيالبلدانلتشمل1المسارأهليةتوسيع•

االنتقاليةترةبالفالمتعلقةالتوصياتذلكفيبماللنموذج،تحديًداأكثرمراحلطرح•

البرنامجضتعرأنيمكنالتيالمفاجئةالمالية"الهاويةحافة"سيناريوهاتلتخفيف

.للخطر

.والدفاعبالحقوقالمتعلقةاألعمالإلدراج2و1المساريناستخداماتتوضيح•

.حاإلصالمنالثانيةالمرحلةفيمراعاتهايجبالتيالصيغةمعاييراقتراح•

.المقيدةغيراألموالهذهاستخدامتحسينبهدفالمنقحالنموذجتصميمتم•

مواردالمنأفضلبشكلاالستفادةعلىالقدرةيوفرالنموذجهذاأنذلك،مناألهم•

.وأفضلأكثرنتائجيحققوبذلكالمقيدة،األخرى



النموذج المقترح

.راتيقترح النموذج الجديد أن ينتقل التمويل غير المقيد من تخصيص بسيط قائم على صيغة معينة إلى نموذج تخصيص أكثر مرونة يستند إلى المسا•

.نموذج مختلط يطبق مزيًجا من الصيغة والنُهج القائمة على االقتراحات•

:ثالثة مساراتيخصص النموذج موارد غير مقيدة من خالل•

تفع إلى ، وسوف يدعم الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونين في البلدان التي يتراوح دخلها من مر٪ من إجمالي التمويل غير المقيد80ما ال يقل عن 1سوف يمثل المسار •

(.ي الشامل، المناصرةخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، التثقيف الجنس) متوسط في االضطالع بدورهم األساسي المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتصلة بها 

.، سيقوم أيًضا بتمويل المهام األساسية لألمانة لتمكينها من دعم الجمعيات األعضاء1المسار •

.ا غير الملباةلة بهتصسيتم تخصيص المنح المقدمة إلى الجمعيات األعضاء من خالل صيغة شفافة مع التركيز على احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق الم•

.القدرة على التنبؤ والشفافيةسنوات ومخصصات معتمدة، مما يوفر كالً من3سيتم منح األموال مقابل خطط مدتها •

من أجل التسهيل على الجمعيات األعضاء الذين يواجهون . جزء من ذلك سيكون أيضا الحاجة إلى التخطيط االنتقالي. 2في المرحلة 1سيتم تطوير معايير صيغة المسار •

.انخفاضات قوية في التمويل

.سيتم أيًضا تطوير نموذج لالنتقال األكثر سالسة في المرحلة الثانية•

.هو صندوق استراتيجي يوفر األموال على أساس اقتراح تنافسي لجميع الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونين2المسار •

سيكون . ة أو األبحاثات الضاريعسيركز على مجاالت االستراتيجية التي تتطلب دعًما إضافيًا، على سبيل المثال للتعامل مع الحواجز مثل هجمات الجهات المعارضة أو التشر•

.أيًضا لالبتكارات التي ستساعد االتحاد على تنفيذ استراتيجيته

.نسيكون في متناول جميع الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاوني. األموال الالزمة للصمود والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة األولية للطوارئ3سيوفر المسار •



المنطقة

تسريع االستجابة: 1المسار  الصندوق االستراتيجي: 2المسار  االستجابة األولية لحاالت الطوارئ: 3المسار 

المكتب المركزي

ميةوالمكاتب اإلقلي

اء الجمعيات األعضاء والشرك

المتعاونين

يوافق مجلس اإلدارة على المبالغ لكل مسار
(كحد أقصى3٪ للمسار 5كحد أقصى، و2٪ للمسار 15، و1٪ للمسار 80ما ال يقل عن )

يوافق مجلس اإلدارة على 

:  المخصصات وخطط السنوات الثالث
طة خ. بناء على الوظائف المتفق عليها

مراجعات اللجنة الفنية

يوافق المجلس على مخصصات الجمعيات 

دة األعضاء اإلرشادية باستخدام الصيغة المعتم

من المجلس
خطط السنوات الثالث تراجعها اللجنة الفنية

يتخذ فريق قيادة المديرين القرار النهائي

اء جميع الجمعيات األعضاء والشرك

المتعاونين جميع الجمعيات األعضاء

الحوكمة، بناء : االستخدامات

القدرات، المناصرة، التثقيف

ات، الجنسي الشامل، تقديم الخدم

"يصعب تمويلها"أنشطة 

ات تلبية احتياج: االستخدامات

الطوارئ والتأهب والتكاليف 

األولية لالستجابة لحاالت 

.الطوارئ

يوافق مجلس اإلدارة على اإلرشادات 

:والمخصصات
.اللجنة الفنية تستعرض المنح

توافق عليها المدير العام بناًء على

ضوالجمعية الع/طلب المكاتب اإلقليمية

من الذي يحصل على األموال؟              ما الغرض الذي من أجله يمكن أن تستخدم األموال؟            كيف يتم تصميم النموذج؟: ؟              األهلية(وكيف)من يقرر 

فرص استراتيجية جديدة، جهود المناصرة : االستخدامات

والدفاع، البحث، االبتكار

صناديق غير مقيدة

مليون 60حاليًا تقدر بحوالي )

(دوالر
نموذج تخصيص الموارد المقترح



/مسارات التمويل

ميزات التصميم الرئيسية

:1المسار 

تسريع االستجابة

:2المسار 

الصندوق االستراتيجي

:3المسار 

االستجابة لحاالت الطوارئ األولية

تعريف كل نوع من أنواع 

التمويل

لتغطية وظائف الحوكمة األساسية ودعم االستجابة 

.المتسارعة

".صعبة التمويل"ركز على األنشطة 

التدخالت االستراتيجية للتصدي لهجمات الجهات

.المعارضة أو التشريعات الضارة أو ما شابه

دف مساعدة سيكون أيًضا لالبتكارات القابلة للتكرار به

.االتحاد على تنفيذ استراتيجيته

ة التأهب واالستجاب/الصندوق الدائر لدعم الصمود

قع من المتو)األولية القصيرة األجل لحاالت الطوارئ 

(.أن تغطي األموال المقيدة االستجابة الكاملة

ل متاح للجمعيات األعضاء في البلدان المنخفضة الدخاألهلية

وسطوبلدان الدخل األعلى من المت/والبلدان المنخفضة الدخل

جميع الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونينجميع الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونين

االستراتيجية والسياسة

القرار

يوافق مجلس اإلدارة على المخصصات بين مسارات التمويل الثالثة

هيئة الحوكمة العالمية توافق على صيغة التخصيص

للجمعيات األعضاء، والصيغة التوجيهية وخطط مكتب

سنوات3المكتب اإلقليمي لمدة / اللجان

لجنة فنية خاصة لتقديم المشورة إلدارة االتحاد بشأن

ق على مدير فريق القيادة يواف. مقترحات الجمعيات األعضاء

.خطط الجمعيات األعضاء

هية هيئة الحوكمة العالمية توافق على المبادئ التوجي

ح بها التي تنص)والمخصصات للصندوق االستراتيجي 

(.اللجنة الفنية

المدير العام يوافق على المخصصات على النحو 

.المطلوب

النموذج الموصى به 

للتخصيص

بير مدفوعة إلى حد ك) الصيغة الخاصة بالجمعيات األعضاء 

صلة بها باحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المت

في . (غير الملباة والنهج المعدل للتمويل القائم على األداء

ؤخذ البلدان التي يكون فيها الدخل أعلى من المتوسط، سي

.مستوى التمويل الحالي في االعتبار

جيهية سيتم تطوير خطوط تو. االستناد إلى االقتراحات

التمويل لتحديد األهداف وتحديد سقف التمويل وترتيبات

(.المشترك وما إلى ذلك

حسب االحتياجات-مخصص 

سنوات 3خطة العمل لمدة /تقديم التقارير بخصوص اقتراحترتيبات المساءلة

(.الجمعيات األعضاء، مكتب اللجان، المكاتب اإلقليمية)

المحددة التقدم المحرز بشأن المعالم الرئيسية والمؤشرات

.في مقترحات المشاريع

قيد الموافقة

حالة تلو األخرىسنوات عموًما                                                                                                                 3من سنتين حتى سنوات3اإلطار الزمني

الخطة االنتقالية
.2022مع مراجعة مستقلة تتم منتصف المدة في عام 2021عناصر النهج الجديد التي سيتم طرحها من عام . سيتم تنفيذ النموذج على مراحل بمرور الوقت



فوائد النموذج

قيق ترى اللجنة أن النموذج المقترح سيحسن الكفاءة ويسرع من التقدم نحو تح•

:األهداف اإلستراتيجية للصندوق من خالل

يغة مختلطة للمناطق األكثر احتياًجا من خالل صاستهداف أفضل للتمويل غير المقيد•

قيف ونهج قائم على المقترحات، والتركيز على الخدمات واألدوار األخرى مثل التث

".يصعب تمويلها"الجنسي الشامل وأنشطة الدفاع والمناصرة التي 

ة واللجنة ، باستخدام خبرة المكاتب اإلقليميتخطيط أفضل للموارد وإمكانية التنبؤ•

سنوات تتمكن من تلبية 3الفنية للمساعدة في وضع خطط قوية وذات صلة لمدة 

.التحديات المتعلقة بالبلدان بأفضل ما يكون

من ط ضمان تقديم المكتب المركزي والمكاتب اإلقليمية والجمعيات األعضاء للخط•

م على خالل تعزيز رصد التقدم المحرز مقابل األهداف واالعتماد على التمويل القائ

.األداء

:يحقق النموذج أيًضا مجموعة من المزايا اإلضافية

بناء الجمعيات األعضاء في قلب النموذج المقترح، و:مركزية أكبر للجميعات العضاء

.يمثل عنصًرا رئيسيًا" عدم تخلف أحد"قدراتها لضمان 

لتي الوضوح حول تخصيص الموارد لألمانة، وا:مزيد من الشفافية في تمويل األمانة

.سيتم توضيح دورها كعوامل تمكين للجمعيات األعضاء وتعزيزها 

لى األداء، نهج تمويل أكثر شمولية قائم ع:تركيز النتائج األقوى في جميع أنحاء االتحاد

همة مع توفر مجموعة واسعة من مؤشرات األداء الرئيسية التي تقيس المساهمات في م

.االتحاد

ع ميزانية لها، بما سيتم التخطيط للميزانية غير المقيدة ووض: التغييرات الثقافية اإليجابية

يضمن أن يكون كل من الجمعيات األعضاء واألمانة أكثر استراتيجية ومواءمة مع 

زي جميعًا بعضهم البعض؛ سيقدم الجمعيات األعضاء والمكاتب اإلقليمية والمكتب المرك

.تقديم الخدماتخطًطا، بنهج يتسم بأنه أكثر إنصافا لتخصيص الموارد ونهج أكثر تعاونا ل

التعديالت سيكون النموذج مرنًا وديناميكيًا، من خالل المراجعات و: استمرار وثاقة الصلة

.المنتظمة



اقتراح اللجنة المستقلة لتخصيص الموارد

اعتمادات التخصيص: 2التوصية 

.ابين المسارات وداخلهلدى االتحاد على التخصيصاتتوافق هيئة اإلدارة

ث لثالالجمعية العضو/المكتب اإلقليمي/المكتب المركزيتتم مراجعة خطط 

سنوات من جانب لجنة فنية خاصة

، وتوافق خطط الجمعيات األعضاءفي (DLT)فريق القيادة لمديري االتحاد يبت

.المكتب اإلقليمي/ على خطط المكتب المركزيهيئة الحوكمة

النموذج القائم على المسارات: 1التوصية 

زيًجا من لتخصيص الموارد غير المقيدة التي ستستخدم ماعتمد االتحاد نموذًجا جديًدا
.لةالنهج المعتمدة على المقترحات لتخصيص األموال من خالل ثالثة مسارات منفص

هذا على.سيدعم األشخاص األكثر تعرًضا لخطر التعرض للتخلف1التمويل في المسار 
ة التي ستكون مدفوعة بتقديرات احتياجات الصح1النحو، يطبق النموذج صيغة المسار 

.   الجنسية واإلنجابية والحقوق المتصلة بها غير الملباة، عبء المرض

ض أو غيرها ، التي تتحمل عبء المر(باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع)، جميع البلدان
.ستكون قادرة على الوصول إلى هذا المسارمن الظروف تاخفيفة 

.1٪ من األموال غير المقيدة عبر المسار 80يجب توجيه ما ال يقل عن 

ة قائمة هذا سوف يتبع عمليلدعم المبادرات االستراتيجية؛منفصال 2سيتم تقديم المسار 
على االقتراحات التنافسية



2توصيات المرحلة 

وضع خطط تنفيذ مفصلة لإلصالح. 2

من عملية اإلصالح مزيًدا من العمل المكثف 2سوف تتطلب المرحلة •

آلثار لتوضيح مسائل التصميم بشكل كامل وكذلك النظر في بعض ا

:األوسع نطاقًا لإلصالحات، بما في ذلك 

وضع صيغة تخصيص مفصلة•

3و2وضع مبادئ توجيهية لالقتراح •

مراجعة التمويل القائم على األداء•

ن خطة التخفيف من أجل التسهيل على الجمعيات األعضاء الذي•

.يواجهون انخفاضات قوية في التمويل

ي الهيكل تقييم الدور المستقبلي للتمويل غير المقيد ف. 1
المالي العام للصندوق

مويل تشدد اللجنة على أهمية وضع إستراتيجية لضمان الت•
.لالتحاد ككلالفعال 

المحددة في عند التفكير في أفضل طريقة لدعم تقديم النتائج•
اإلطار االستراتيجي، يجب أن تأخذ في االعتبار الدور

المحدود، ولكنه مهم، الذي يمكن أن تلعبه الصناديق غير
.المقيدة


