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 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

1 

 
 مقدمة

 
 

 
 الحاكم المجلس أقرها التي اإلجراءات من مجموعة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة كتيب في الواردة السياسات من واحدة كل تمثل

 .مالئمة بصورة بها المعنية القضايا بحث بعد( سابقا المركزي لمجلس)

 

 أو المتطوعين مساعدة بهدف خاص موضوع تجاه ككل لالتحاد التوجيه توفير هو األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات من والغرض

 .المستقبل في اإلجراءات اتخاذ على العاملين

 

 الدولي االتحاد يرغب التي الممارسات ألفضل المقبولة الدولية والمبادئ القيم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات تستلهم أن ويتعين

 .القضايا إلحدى بالنسبة تطبيقها األسرة لتنظيم

 

 مقيدة غير نفسه الوقت في أنها كما المفصل، العمل برنامج من عمومية أكثر بصورة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات صياغة وتم

 خمس عن تقل ال زمنية لفترة المفعول سارية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات تظل أن ويتوقع المنوال، نفس على زمني بحد

 .مالءمتها استمرار لضمان ألخرى فترة من السياسات كافة بمتابعة والعاملون المتطوعون يقوم أن إلى حاجة ثمة لكن سنوات،

 

 جزءا ليست أنها من الرغم وعلى معينة، طبيعة ذات منفصلة تفصيلية إجراءات أحيانا األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات وتتطلب

 أن يتعين التي اإلجراءات هذه بصياغة الحاجة، حسب العام، المدير ويقوم. التنفيذ لضمان ضرورية تكون قد أنها إال السياسة، بيان من

 .السياسة مع متسقة تكون

 

 .االتحاد لسياسات قائمة أحدث على الحصول من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في والعاملين المتطوعين جميع يتمكن أن يجب

 

 سياسات صياغة تنسيق مسؤولية بلندن، األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المركزي المكتب ومقرها الحاكمة، والهيئات السياسات وحدة تتولى

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات كتيب في السياسات قائمة تحديث وضمان األسرة لتنظيم الدولي االتحاد
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 االتحاد .1

 
 

 1.1 السياسة

 
 

 االستقالل الذاتي والمسؤولية

 
 

 الجمعيات وتمثل. المشاركة أو الكاملة االتحاد بعضوية تتمتع التي األعضاء الجمعيات من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتألف .1

 الدولي االتحاد عضوية إلى جمعية تنضم وعندما. الذاتي باالستقالل تتمتع كيانات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في األعضاء

 يحددها التي العضوية ومسؤوليات مقاييس طواعية تقبل أنها كما معينة، بمزايا التمتع الجمعية لهذه يحق األسرة، لتنظيم

 .وسياساته األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بدستور االلتزام على وتوافق آخر، إلى وقت من الحاكم المجلس

 

 على الحفاظ مع والمالية، البرامجية النواحي من الممولين كافة تجاه بالمسؤولية بالتزامه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعترف .2

 لالتحاد الذاتي االستقالل

 

 األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد على للداللة( اف بي بي آى) األولى األحرف استخدام على االتحاد سياسة تنص أن يجب .3

 .االسمين هذين حماية أجل من وذلك األسرة تنظيم على للداللة( بي بي) والحرفين

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2000 نوفمبر ،المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 االتحاد .1

 
 

 2.1 السياسة

 
 العمل الطوعي

 
  مقدمة

 . التزام المتطوعين المّكَرس هو األساس الذي تأسس عليه االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وال يزال يشكل مصدرا رئيسيا لقوة ونفوذ اإلتحاد

 

  التعريف

 .1األسرة أفراداألقارب أو  غيراألشخاص من وخدمة أو نشاط من دون أجر لصالح المجتمع، والبيئة، ب يضطلع من هو: المتطوع

 
 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في الطوعي للعمل التوجيهية المبادئ

 

 وما مادية أو مالية)والموارد المتطوع يُشارك بمهمة ورؤية وقيم اإلتحاد ويقدّم للجمعيّة العضو الوقت والمعرفة والمهارات  .1

مجتمعهم وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وزيادة ( والخبرة مجاناً. المتطوعون يفعلون ذلك لهدف إجراء تغيير في ذلك إلى

 .خدمتهم رفاه الناس الذين ُوِجدت الجمعية ألجل
وفي مهام مختلفة، بمن فيهم المتطوعون  االتحاد مستويات كل على المشاركين باعتبارهم بالمتطوعين االتحاد يعترف .2

واألفراد المشاركين في أدوار استشارية أو أنشطة أو فعاليات  حكمالالمسجلون لدى الجمعيات األعضاء ومن يقومون بأدوار 

 نوعية دعما لالتحاد. 

األنشطة الديمقراطيّة  معظم المتطوعين يدفعون رسم اشتراك اسمي للعضويّة بجمعيّتهم العضو يعطيهم الحق بالمشاركة في .3

يوجد متطوعون على استعداد للمساهمة بوقتهم وأفكارهم دون رغبة في أن يصبحون أعضاء رسميين. وتقدّم  كماللمنظمة. 

 الهيئات الحاكمة المؤلفة من متطوعين منتخبين القيادة على كافة مستويات اإلتحاد في شراكة مع اإلدارة.

 الجمعيّات واحتياجات به يقومون الذي الدورو اهتمامهم على االتحاد أعمال في المتطوعون يستثمره الذي الوقت مقدار يعتمد .4

 ونشاطات ألحداث غيرهم يتطوع حين في باألسبوع ساعات لعدة اآلخر والبعض يوم كل للعمل الناس بعض يتطوع. األعضاء

 األقران، المعلمين مثل المحلي، المجتمع مستوى على بجهودهم المساهمة في نيالمتطوع بعض يرغب قد. واحدة لمرة تجري

 يرغب قد حين في تبرعات، جمع متطوعي أو مناصرين، أو اإلداري، الدعم مقدمي أو المدربين، أو العيادات، متطوعي أو

 كل وفي المتطوعين، كلول. المستقبليّة العمل وبرامج السياسات صنع في لتأثيرل اإلداريّة الهيئته يُنتخب أن في اآلخر البعض

 . صغرت أو كبرت مهما بالتقدير تحظى بأدائها يقومون أدوار األحوال،

 بطريقة متطوعين إشراك خالل من متطوعيه قاعدة وتطوير بتوسعة االتحاد يلتزم قوامها، المتطوعون يمثل منظمة بصفته .5

 . المستويات كل على الشباب على المرتكز النهج وتعزيز الفعالة الشبابية المشاركة تشمل مغزى لها

 والجمعية واإلنجابية الجنسية الصحة حول التعلم إلى باإلضافة لهم فريدة فرصة للمتطوعين المتوفرة األدوار تتيح أن يجب .6

 بالصحة الوفاء نحو والعمل االجتماعية عالقاتهم شبكات وتوسعة خدمته وكيفية مجتمعهم عن المزيد ومعرفة واالتحاد، العضو

 .  الحقوق على القائم النهج باستخدام المستهدفة المجموعات مع العمل هذا ويشمل. للجميع واإلنجابية الجنسية

 . واإلنجابية الجنسية الصحة لقضايا أكبر مجتمعي دعم لخلق الناشطين وتعبئة إشراك في حيوي بدور المتطوعون يقوم .7

 

  السياسة تنفيذ

 . السياسة هذه تنفيذ في مختلفة بأدوار وأمانته االتحاد في األعضاء الجمعيات تضطلع

 

 يقوم أن يجب الطوعي، العمل قيمة وتقدير رعاية استمرار من والتأكد متطوعيها قاعدة لتطوير األعضاء الجمعيات لدعم .8

 : يلي بما المستويات كل على وموظفيه االتحاد متطوعي

 بالمساهمة وإقناعهم المحتملين المتطوعين جذب في المساعدة أجل من وعملها المنظمة عن إيجابية صورة إعطاء ضمان .أ

 .قضيتها في

 .عالمية برابطة المتطوعين يشعر حيث االتحاد أنحاء جميع في عالمية طوعية وحركة هوية وتعزيز تطوير .ب

 هذا باعتبار للمتطوعين الدولي باليوم االحتفال المثال سبيل وعلى الدولية والوكاالت اآلخرين المتطوعين مع التعاون .ت

                                                 
  2011ل الطوعي الدولية بشأن قياس العمدليل منظمة العمل   1



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

4 

 .التطوع لحركة كمنظمة االتحاد عالمة لتعزيز وسيلة

 .به يقومون لما المتطوعين وتكرم تقدر االتحاد أنحاء جميع في ثقافة تعزيز .ث

 .متطوعيها مع للتواصل األعضاء الجمعيات لدعم والنظم العمليات تمكين .ج

 .الحكم ذلك في بما لالتحاد الطوعي العمل المستويات جميع على القادة باعتبارهم الشباب إشراك في االستمرار .ح

 

 

 ومستدامة هادفة بطريقة المتطوعين وإشراك مقرها طوعية منظمة باعتباره واليته في االستمرار على االتحاد قدرة لضمان .9

 من بالمتطوعين واالحتفاظ وتطوير، وإدارة، ودعم، جذب، على األعضاء الجمعيات جميع تعمل أن ينبغي التقدم، لمواصلة

 :مثل مختلفة وسائل خالل

 لوضع الحاسمة العناصر باعتبارهم منهم بالمؤثرين واالحتفاظ المتطوعين قدرات وبناء جذب على الجهود تركيز .أ

 أن وينبغي. البلوغ مرحلة إلى ينتقلون الذين بالشباب االحتفاظ على خاص بشكل التركيز مع ناجح متطوعين برنامج

 وتدريب ومعلومات فرص توفير عن فضال جدد، متطوعين لجذب ومصممة منظمة عملية تطوير خالل من هذا يتحقق

 .منتظم وتطوير

 واإلشراف والتشاور آرائهم على للوقوف منتظمة فرص إتاحة خالل من آرائهم عن تعبيرهم من والتأكد المتطوعين دعم .ب

 .والتطوير

 .وأمان بسالم بواجباتهم القيام من لتمكينهم للمتطوعين المناسبين والدعم الحماية توفير ضمان .ت

 الخريجين أو المدى طويلي المتطوعين تواجد وتشجيع والحكم؛ القيادة مسؤوليات لتحمل المتطوعين وتطوير تشجيع .ث

 للمتطوعين أهم فرص وتوفير واالتحاد العضو الجمعية تجاه االلتزام لتعزيز كوسيلة خبرة األقل المتطوعين ودعم لتعليم

 .الطويل المدى على

 

 والحقوق الصحة حركة في بدورهم للقيام المختلفة والمهارات الخلفيات ذوي من المتطوعين من متنوعة مجموعة تشجيع .10

 .واإلنجابية الجنسية

 النتائج هذه وتوثيق بانتظام، المتطوعين الفعل ردود جمع خالل من الجمعية أعمال في الطوعي للعمل المضافة القيمة إظهار .11

 .الفرق إحداث في ساهموا الذين المتطوعين هؤالء مع منتظم أساس على وتقاسمها

 بالتشريعات وااللتزام بلدهم، في الطوعي للعمل مواتية قانونية بيئة لخلق الدعوة أو /و الحكومات مع التعاون االقتضاء، عند .12

 .المتطوعين مع بالعمل يتعلق فيما والوطنية المحلية

 الشأن بهذا تقريرا وترفع السياسة هذه تنفيذ بانتظام لتراقب االتحاد في المتاحة اآلليات جميع االتحاد أمانة تستخدم أن يجب .13

 .السياسة هذه لتنفيذ المناسبين والدعم الموارد مانةاأل توفر كما. المعنية الحاكمة الهيئة إلى

  
 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

  2016 مايو ،المجلس الحاكم  قبل من تعديل آخر
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 االتحاد .1

 

 
 3.1 السياسة

 
 

 الجنسين بين المساواة
 

 مقدمة

 الهوية أو الجندر أو السن أو الجنس أساس على قيود أو استقصاء أو تمييز أي يمنع اإلنسان بحقوق خاص عمل بإطار ملتزم االتحاد

 حقوق من حق هو الجنسين بين المساواة 2.الصحي الوضع أو العقلي أو الجسدي العجز أو العائلي الوضع أو الجنسي التوجه أو الجنسية

 أن من للتأكد األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مثل الجندر شؤون تطوير وعلى الحقوق على قائمة لمؤسسة خاص بشكل مهم وهو. اإلنسان

 تنعكس( المستفيدين أو المتطوعين أو الموظفين من أكانوا سواء) باالتحاد المعنيين باألفراد الخاصة والخبرات والحقوق الحاجات

ً  دوراً  يلعبوا لكي الدعم يجدون وأنهم واآلليات، بالسياسات  .االتحاد في متساويا

 
 الوالية

 الالزمة والخطوات الجنسين بين المساواة بتطوير االتحاد التزام تعكس التي اإلرشادية المبادئ من مجموعة على السياسة هذه تنص

ً  الجنسين بين المساواة عدم يعَرف. الهدف هذا لتحقيق  واليات نشأت وقد. واالستقصاء للفقر األساسية والنتائج األسباب من أنه على عالميا

 الخاص األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إعالن أساسها على يقوم التي الجوهرية الدولية اإلنسان حقوق أدوات من الجنسين بين المساواة

 3.الجنسية بالحقوق

 
 حيث إالّ  السياسة، أقسام كافة في. الجنسية والهوية الجنسي التوجه تتضمن الجنسين بين المساواة بأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يؤمن

 والخناثى والرجال النساء من كالً  تشمل لكي" األفراد" عبارة تستخدم الخاصة، األمور ببعض كبير بشكل متأثرة الجندرية الشؤون تكون

 الجنسين، بين للمساواة الترويج على السياسة هذه تركز. الجنسية هوياتهم عن النظر بغض األعمار كافة من الجنسية الهوية ومغايري

 المرأة أي األفراد، كافة حصول من للتأكد الالزمة والمحددة الهادفة األعمال على وينص والرجل المرأة بين المساواة من أوسع وهو

. البرامج وفي العمل مكان في النهائية المساواة على والخناثى الجنسية الهوية ومغايري الجنسين ومشتهي والمثليين والسحاقيات والرجل

 الجنسي والتوجه والجنس الجندر أساس على والتمييز واألنثى الذكر وتركيبات االجتماعية واألعراف األدوار أثر مع السياسة وتتعاطى

 .1 الملحق في فموجودة العبارات أبرز تعريفات أما 4.الجنسية والهوية

 
 المشاركة على الفرد قدرة على تؤثر التي الخاصة األعراف تلك على تركز للجميع، الجنسية المساواة تحقيق السياسة هذه دور كون

 النساء على وتؤثر منتشرة األبوية السلطة وهيكليات الجندرية األعراف إن. قدراته أقصى تحقيق أجل من وحرّ  متساو   بشكل فيالمجتمع

 لذلك،. والفتيان للرجال بالنسبة السلطة إلى للوصول أقل وقدرة أقل وفرص أدنى موقع من والفتيات النساء تعاني. متناسبة غير بطريقة

 الجندر ثغرات معالجة ذلك في بما وتمكينها، المرأة حقوق لتشجيع تحويلية تكميلية خطوات إلى يحتاج الجنسين بين المساواة نحو التقدم إن

. التنمية في الكاملة مشاركتهنّ  على وأثّرت والفتيات النساء على سلبي أثر ذات كانت لطالما التي والتمييز المتساوية غير والسياسات

 الجنسية والهوية الجنسي التوجه ذوي األفراد على متناسب غير أثر لها التي واألنثى الذكر تركيبات من الجندر أعراف تعزز كذلك،

 .ارمةالص التركيبات لتلك المغايرة

 
 

 التوجيهية المبادىء

 المرأة مساهمة أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتبر. والفتاة المرأة وتمكين اإلنسان بحقوق االتحاد التزام السياسة هذه تعكس .1

 شأنها من االتحاد، عمل جوانب كافة في واالقتصادية االجتماعية المجموعات مختلف من الرجل، مع المساواة قدم على  والفتاة

. واإلنجابية الجنسية صحتهنّ  على الحفاظ إلى الدعوة عند بالثقة والشعور المهارات، اكتساب من هوياتهنّ  بمختلف المرأة تمكن أن

ً  السياسة هذه وتعكس  لكي( والمستفيدات والمتطوعات الموظفات) كبير بشكل والفتاة المرأة لدعم االتحاد يوليها التي األهمية أيضا

 .االتحاد عمل مجاالت كافة في الرجال مع متساو   بشكل ويشاركن قيادية مراكز يحتللن

 

                                                 
، "عدم التمييز يدعم حماية حقوق كافة حقوق اإلنسان والترويج 3، المبدأ 2008إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة الخاص بالحقوق الجنسية،  2

 لها."
(، منصة 1994لقد حدد كل من برنامج القاهرة للتحرك )(؛ CEDAWتتضمن هذه األدوات االتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) 3

 ( المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف وأساس لتحقيق كافة األهداف األخرى.2000(. األهداف اإلنمائية لأللفية )1995بيكين للتحرك )
 17/19مجلس حقوق اإلنسان رقم قرار األمم المتحدة المتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية، القرار المعتمد من  4

(A/HRC/RES/17/19 ،تموز/يوليو ،)فة أنحاء العالم، مرتكبة ضد أعمال عنف وتمييز، في كا "اإلعراب عن مخاوف حقيقية من 2011

 أفراد بسبب توجههم الجنسي وهويتهم الجنسية."

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/17/19&Lang=E
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 وتجارب احتياجات فللنساء 5.باالتحاد الخاصة التنظيمية والهيكليات والبرامج السياسات جميع في الجنسي النوع مفهوم تعميم ينبغي .2

 االجتماعية المجاالت في إضافية، حواجز الجنسين بين الفوارق تشكل ما وغالبا. الجنسية الصحة مخاطر إلى باإلضافة مختلفة،

 للموظفين كذلك،. وحمايتها واإلنجابية الجنسية وحقوقهم صحتهم مراعاة على األفراد مقدرة تعوق والبيروقراطية، واالقتصادية

ً  تمييز ويختبرون بالجندر متعلقة مختلفة واختبارات حاجات األفراد  تسعى أن ينبغي. األشكال مختلف في الجنسي النوع لىع قائما

 يجب لذلك،. ترافقها التي الهيكلية والفوارق الجنسية الفوارق تلك مع التعامل في تقدمية تكون أن إلى والخدمات والبرامج السياسات

 .منها واالنتفاع والخدمات والبرامج السياسات هذه على التأثير من الجميع تمكن التي المناسبة الممكنة البيئة إيجاد

 
 لجنة، أو مجلس أي في بالتمثيل متعلقا ذلك كان سواء االتحاد، يتوالها التي القضايا مختلف في الجنسين بين المساواة تطبيق يجب .3

 من نصيب أكبر المرأة فيه تتحمل مجال وهو واإلنجابية، الجنسية الصحة قبيل من مجاالت ففي. للعمل االجتماعي بالتقسيم أو

 المرأة تحصل أن واإلنصاف العدل من أن نجد ، – واالقتصادية واالجتماعية والذهنية الجسمانية – واألعباء والمخاطر التكاليف

 .القرارات اتخاذ المخولة األجهزة جميع في الرجل، حصة مع األقل على متساوية حصة على

 

. حياتهم جوانب من جانب كل في متساوين الجنسية، هويتهم عن النظر بغض األفراد، كافة يكون عندما الجنسين بين المساواة تتحقق .4

ً  تضمن بطريقة معاملتهم من بد وال متساوية قيمة لهم أن القصد ولكن متماثلون، الجميع أن هنا المقصود وليس  النتائج في تساويا

 بطريقة الموارد أو المعرفة على الحصول لهم يتاح وال واحدة، منزلة لألفراد فيها تتوافر ال التي الحاالت. الفرص في فقط وليس

 المعاملة في اإلجحاف هذا مثل إلى للتصدي إيجابية وإجراءات خاصة تدابير اتخاذ من بد فال اجتماعي، إطار أي ضمن متساوية،

 .الجنسين بين

 
. والعقلي الجسدي بالرفاه المتكاملة وعالقتها العمل مكان لسالمة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يوليها التي األهمية السياسة هذه تعكس .5

 الجنسيين والعنف التحرش أشكال من ألي يتعرضون ال األفراد أن من بالتأكد االهتمام مهمة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتولى

 .عملهم مكان من االنتقال وعند العمل مكان في الجنسي النوع على القائمين أو

 
 االتحاد ويعترف. الجنسية الهويات كافة مع العمل يتطلب الجنسين بين المساواة تشجيع بأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتقد .6

 واإلنجابية الجنسية والفتاة المرأة صحة ضمان في كشركاء والفتيان للرجال الرئيسي الدور ويشجع األسرة لتنظيم الدولي

 .والتوظيف الخدمات تقديم أطر في يقع ما ذلك في بما الجنسين بين المساواة عدم حاالت مع والتعامل

 
 خوف دون من بجنسيتهم التمتع فيه يمكنهم عالم لتحقيق الناس جميع مع بالعمل ملتزم وهو بالتنوع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقرّ  .7

 .االتحاد في الخارجية األدوار وفي االتحاد ضمن الجنسي، والتوجه الجنسية الهوية على ينطبق وهذا. تمييز أو وصمة أو

 
 التنفيذ

 الجنسين بين المساواة سياسة تنفيذ لمراقبة االتحاد في المتوافرة اآلليات جميع استخدام األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة على .8

 دعم وعلى الالزمة الموارد على السياسة هذه تنفيذ يحظى أن يجب. المناسبة الحاكمة الهيئة إلى التقارير ورفع وثابت دوري بشكل

 .العليا اإلدارة

 
 البرنامج تسليم

. القوة عالقات تحّول التي بالخطوات القيام األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة على يجب السياسة، لهذه تنفيذاً  .9

ً ) األفراد تمكين على قادرة ترويجية برامج تتضمن أن التحويلية الخطوات هذه على  جنسهم، أساس على المهمشين أولئك خصوصا

 .واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة مكانة تطوير أجل من الجهود وبذل( الجنسية هويتهم أو الجنسي توجههم الجنسي، اختالفهم

 
 :وعبر البرنامج، دورة مدة طيلة ،(والجنس بالعمر مفصلة بيانات على قائم) الجنسي لالختالف بتحليل القيام يجب .10

 
ً  القيادات، مواقع ذلك في بما التمكين، إلى تؤدي التي البرامج لتنفيذ الجهود كل بذل .أ  فقراء هم لمن خصوصا

 ومهمشون؛

 الحياة؛ دورة طيلة نوعها من الفريدة الجندرية الحاجات كبير بشكل تعالج التي الخدمات توافر ضمان .ب

  

                                                 
سياسة االتحاد الدولي (؛ 151سياسة حماية )األطفال والبالغين المستضعفين( )دعم السياسات التي تكمل وتحسن تنفيذ هذه السياسة وتضمين  5

(؛ الصحة اإلنجابية 104والتقييم ) المتابعة(؛ 64(؛ الرجال والصحة الجنسية واإلنجابية )54سرة )لتنظيم األسرة حول المرأة وتنظيم األ

 محددة وكيف يمكن تنفيذها. مسائل (. يجب إعداد سياسة حول التوجه الجنسي والهوية الجنسية لتسليط الضوء على 154)
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 المساواة عدم تخفيض في وكحلفاء وإنجابية جنسية صحية جهود في والفتيان، الرجال ضمنهم من الجميع، إشراك .ج

 الجنسين؛ بين
 والعنف الحميم الشريك عنف ذلك في بما الجنسي النوع على والقائم الجنسي العنف على والرد من والتخفيف منع .د

 واإلنجابية؛ الجنسية والحقوق للصحة والترويج الطارئة اإلنسانية الحاالت في الجنسي

: الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما المساواة، قدم على الفعالة المشاركة تمنع التي األعراف بعض معالجة .ه

 األنثوية؛ التناسلية األعضاء وتشويه المنزلي؛ والعنف الحميم الشريك عنف والمكره؛ المبكر الزواج االبن؛ تفضيل
 لتنظيم الدولي االتحاد هوية تقوية الشركاء؛ مع الجنسين بين بالمساواة المتعلقة واآلراء المخاوف تقوية أو/و خلق .و

 الجنسية والحقوق المرأة لحقوق الترويج على تعمل التي الجهات مع التواصل الجنسي؛ النوع في كخبير األسرة

 المساواة على الرجال ومنظمات والخناثى الجنسية الهوية ومغايري الجنسين ومشتهي ثليينوالم السحاقيات وتشجيع

 والمناصرة؛ البرامج ووضع الخدمات تقديم في ذلك في بما الجنسين، بين

 الرعاية ودور العمل كم االعتبار بعين األخذ مع العمل وأنماط الجنسين من لكلّ  المفصلة األدوار تحليل تولي .ز

 بالمرأة؛ الخاصين

 الجنس في العاملون إعاقات؛ من يعانون من: للخطر المعرضة المجموعات في هم من معظم لحاجات االستجابة .ح

 ومن اإلصالحيات؛ في هم من المخدرات؛ يتعاطون من الجنسية؛ الهوية ومغايري الخناثى األفراد التجاري؛

 التجاري؛ للجنس باألفراد تاجروا

 تنظيم معتمدين لإلجهاض، مثالً ) الخدمات إتاحة على الشريك/الزوج بموافقة المتعلقة الداخلية السياسات إلغاء .ط

 ؛(الطارئ النساء طب رعاية أو/و األسرة

 الجنسين بين المساواة عدم وأثر الجنسين بين باالختالف المتعلقة بالنظرة يتعلق ما في العمل فريق قدرات بناء .ي

 الجنسية؛ والهوية الجنسي التوجه إلى النظرة ذلك في بما لألفراد، اإلنسان وحقوق الخدمات إتاحة على

 .المراهقات للفتيات ذلك في بما البرنامج، دورة في معنى ذات مشاركة لتشجيع ومركزة متعمدة جهود بذل .ك

 
 الحكم

 من إيجابية خطوات تطبيق األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة على يتعين للتشغيل، قابلة السياسة هذه لجعل .11

 لصالح لالتحاد، التطوعية األجهزة داخل القرار اتخاذ مستويات مختلف في والرجال، النساء أعداد بين التوازن درجة تغيير أجل

 الهيئات ذلك ويشمل الجنسية، والهوية الجنسي التوجه أساس على المهمشين واألفراد النساء االعتبار بعين األخذ مع الجنسين، تكافؤ

 :التالية
 األعضاء الجمعيات في الحاكمة الهيئات .أ

 اإلقليمية التنفيذية واللجان اإلقليمية، المجالس .ب

 األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد الحاكم المجلس .ج

 باالتحاد العضوية لجنة .د

 باالتحاد والمراجعة التدقيق لجنة .ه

 
 :يلي ما على اإليجابية التدابير تنفيذ ويشتمل .12

 من بد ال خالية مناصب توافر عند أنفسهن ترشيح على وتشجيعهنّ  النساء الستخدام خاصة إضافية جهود بذل .أ

 باالنتخاب؛ شغلها

 المرشحين؛ من عدد بين االختيار عند المناسبات النساء تفضيل .ب

 التمثيل لضمان( بذلك األعضاء للجمعيات يسمح حيث) الدولية أو اإلقليمية الهيئة إلى واحد ممثل من أكثر إرسال .ج

واستيفاًء لشرط قيام كل جمعية كاملة العضوية بإرسال امرأة واحدة على األقل )من  .المتساوي

الممثلْين االثنْين( إلى المجلس اإلقليمي، إذا كان أحد الممثلين شخصاً ال تنطبق عليه خصائص النوع 

 .ر امرأةاالجتماعي، فيجب أن يكون الشخص اآلخ

 
 التقدم فرص ومنح للوظيفة االختيار

 التوظيف سياسة في إيجابية خطوات إدراج األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة على السياسة، هذه تنفيذ بغية .13

ً  الجنسين، بين التكافؤ لضمان( المحلية التشريعات احترام مع) . المستويات كافة على القرارات، اتخاذ مناصب في خصوصا

 :يلي ما التوظيف في للتنفيذ اإليجابية الخطوات وتتضمن

 
 مع المناصب من غيرها عن فضالً  الكبيرة، الرواتب وذات العليا القرار اتخاذ مناصب سيشغل لمن ناشط اختيار .أ

 المستويات؛ كافة على المناصب كافة في للنساء بالمئة 50 عن تقل ال تمثيل نسبة تحقيق هدف

 .التقدم فرصة ومنحهنّ  للوظائف النساء من الشبابية العناصر اختيار .ب

 وهويتهم الجنسي توجههم عن النظر بغض متباينة، خلفيات من للموظفين التقدم فرص ومنح للوظيفة االختيار .ج

 الجنسية؛
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 .الجنسي بالنوع متعلقة بخبرة التوظيف لجان كافة تحلي ضمان .د

 
 العمل مكان في المفهوم تعميم

 يجب السياسة، لهذه الفعال التنفيذ وبغية( األعضاء والجمعيات االتحاد أمانة في) العمل مكان في الجنسين بين المساواة ضمان بغية .14

 بين من يتضمن، أن هذا وعلى(. المحلية التشريعات احترام مع) االمتثال لضمان للتدقيق تخضع أن الصلة ذات السياسات على

 :أخرى أمور

 الصلة؛ ذات القرارات اتخاذ ولجان العليا اإلدارة في والمشاركة التمثيل عدالة ضمان .أ

 في القبول ومراجعة التقدم، ومنافع العمل ظروف التدريبية، الدورات في الشخصية، للتنمية الفرص تكافؤ ضمان .ب

 الجندر؛ من الفرص هذه

ً  معنى ذات مشاركة تضمن ممكنة عمل بيئة توفير .ج  وذلك – العاملين لألهل الخاصة والحياة العمل بين وتوازنا

 أطفال رعاية مراكز وتأمين المنزل؛ من العمل سياسات وضع مرنة؛ عمل ساعات توفير: حصر دون من يشمل

 الطفل؛ لرعاية بدائل أو
 بمراجعات االتحاد من جزء كلّ  يقوم أن يتطلب وهذا. الموظفين لكافة المكافآت وهيكليات الرواتب تكافؤ ضمان .د

 لمعالجتها؛ االستراتيجيات وتطبيق توازن عدم أماكن أي لتحديد الرواتب تساوي عن

 بغض الموظفين لجميع وتمديدها( سواء حد على البيولوجيين واألهل بالتبني لألهل) واألبوة األمومة عطلة توفير .ه

 العائلي؛/الزوجي الوضع أو الجنسية الهوية الجنسي، التوجه الجنس، عن النظر
 بهدف باالتحاد الخاصة الهيكلية ضمن يوجد حيث الجنسين بين التوازن عدم لمعالجة خطوات واتخاذ مراجعة .و

 النسائي؛ التمثيل من األقل على بالمئة 50 نسبة بلوغ

 ومنظم ثابت دعم مع الجنسي بالنوع يتعلق ما في الوصل صلة يكون أن على القادر المدرب العمل الفريق تحديد .ز

 العليا؛ اإلدارة من

ً  يكون لكي( مانةاأل في مكتب وكل عضو جمعية كل في) أعلى مدير تحديد .ح  الجنسين؛ بين المساواة عن مدافعا

 النوع إلى النظرات تكامل وضمان اإلدراك تحسين أجل من الموظفين، لكافة تذكيرية تدريبية بدورات القيام .ط

 الجدد؛ الموظفين تعريف آليات في الجنسي

 الجنسين؛ بين يساوي بشكل الموظفين أمام واستخدامها المعلومات تكنولوجيا إتاحة ضمان .ي

 والتوجه الجنسية الهوية بحاالت خاص بشكل تعنى التي المعلومات سرية حول االتحاد صعيد على المعايير وضع .ك

 .الجنسي

 
 العمل مكان سالمة

 الجسدي والعنف الجنسي التحرش من خالية تكون لكي( األعضاء والجمعيات مانةاأل في) الموظفين لكافة وسرية آمنة بيئة توفير .15

 :يتطلب وهذا. الشاذين من الخوف ذلك في بما والنفسي، والجنسي

 يأخذ الذي المرأة ضد العنف ذلك في بما الجنسي، النوع على والقائم الجنسي العنف عن سياسات وتنفيذ وضع .أ

 أو العمل مكان في ذلك أكان سواء) والعنف للتحرش تعرضوا الذين الموظفين حاجات خاص بشكل االعتبار بعين

 على للحصول ومواعيد والنفسي، الطبي الدعم على للحصول العمل عن التغيب: يتضمن أن هذا على(. خارجه

 .العمل في تواجدهم خالل وأمن سرية؛ االجتماعية؛ المساعدة

 ساعات يعملون الذين للموظفين آمنة نقل تسهيالت ذلك في بما الحالة، تتطلبه ما وفق بالعمل متعلقة اعتبارات تمديد .ب

 المعرضين واألفراد الميدان في المنتقلين لألفراد األساسية التسهيالت أدنى مع أمنية إجراءات وضمان متأخرة

 .الجنسية هويتهم أو الجنسي توجههم أو جنسهم بسبب الشخصي للخطر

 
 والسياسات االستراتيجية والخطط والميزانيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد برامج كافة في الجنسي النوع مفهوم تعميم يجب .16

 .دائم وبشكل االتحاد مستويات كافة على وتقييمه منتظم بشكل مراقبته ويجب

 
 الجنسين بين بالمساواة التدقيق

 كافة في الجنسين بين المساواة بتحقيق األسرة لتنظيم الدولي االتحاد التزام لتنفيذ السعي لدى القائمة والتحديات بالثغرات اإلقرار إن .17

 :يلي ما يشمالن عليها، واإلشراف السياسة هذه تنفيذ ومسؤولية االتحاد، عمل جوانب

 ؛(األعضاء والجمعيات مانةاأل مكاتب في) الموظفين مسؤولية من التقدم ومراقبة التنفيذ سيكون .أ

 مانةاأل في الحكم هيكليات من كل مسؤولية من التقدم عدم عند والمساءلة والتقدم التنفيذ على واإلشراف المراقبة .ب

 األعضاء؛ الجمعيات من وكل

 المعلومات من قاعدي خط لتأمين المستويات كافة على تتم أن الجنسين بين بالمساواة التدقيق عمليات على يجب .ج

: تقيّم أن الجنسين بين بالمساواة التدقيق عملية على. محددة زمنية مهلة خالل تحقيقها يجب التي األهداف وتحديد

ً  المفصلة األرقام العمل؛ مكان في التعميم للوظائف؛ االختيار الحكم؛ البرنامج؛ تسليم  والموظفين؛ للمتطوعين جنسيا

 مقارنة يجب. الخ العمل، مكان في السالمة ممارسات العطل؛ ممارسات والراتب؛ الجنس وفق مقسمة المناصب

 االتحاد؛ أنحاء كافة في التعلم ودعم المؤسسة من الصلة ذات القسم مع ومشاركتها القاعدي بالخط التقدم تقارير



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

9 

 االتحاد صعيد على الجنسين تمثيل لتحديد سنوات ثالث كلّ  االتحاد أنحاء كافة في الجنسين بين التوازن مراقبة .د

 التنفيذية واللجان اإلقليمية، المجالس األعضاء؛ الجمعيات مجالس ذلك في بما االتحاد، من مستوى كل على

 لجنة األسرة؛ لتنظيم الدولي االتحاد في العضوية لجنة األسرة؛ لتنظيم الدولي االتحاد في الحاكم المجلس اإلقليمية؛

 .األعضاء والجمعيات المركزي المكتب قليمية؛اإل المكاتب األسرة؛ لتنظيم الدولي لالتحاد التابعة التدقيق

 
 
 

  



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

10 

 1 الملحق

 
 المصطلحات مسرد

 
 والرجال النساء بين والعالقات وأنثى ذكراً  المرء بكون المرتبطة والفرص االجتماعية الخصائص هو (الجنسي النوع أو) الجندر

ً  مركبة والعالقات والفرص الخصائص هذه. الرجال بين والعالقات النساء بين العالقات عن فضالً  والفتيان، والفتيات  ومكتسبة اجتماعيا

 ومسموح متوقع هو ما الجندر يحدد. فيها تكون التي واألزمنة باألطر وخاصة للتغيير قابلة إنها. المجتمع في االنخراط آليات خالل من

 6.محدد إطار في والرجل المرأة لدى ومقدر

 
 التحليل على التحفيز أجل من الجنسين، بين للمساواة بالترويج المتعلق التنظيمي لألداء التقييم عمليات هو الجنسين بين بالمساواة التدقيق

 وأثر؛ عمل إلى ترجمتها الجنسين؛ بين المساواة سياسة التزامات تنفيذ مراقبة والبرامج؛ المنظمات في والنشاط الجنسي بالنوع المتعلق

 7.ونشرها الجيدة الممارسة توثيق

 
 التوجه أو الجنسية الهوية أو الجندر أو الجنس أساس على شخص ضد الموجه والتمييز العنف هو الجنسي النوع على القائم العنف

 النساء على ويؤثر والرجال النساء بين المتساوية غير القوة عالقات على يشدد الجنس وعلى الجنسي النوع على القائم العنف. الجنسي

ً  ولكنه متناسب غير بشكل ً  الجنسي النوع على القائم العنف. ما حد إلى والفتيان الرجال على يؤثر أيضا  ضد العنف مع يترافق ما غالبا

 9.الجنسية والهوية الجنسي التوجه األفراد يختبرهما اللذين والتمييز العنف الجنس وعلى الجنسي النوع على القائم العنف ويتضمن 8.المرأة

 .واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات أمام أساسي وحاجز اإلنسان لحقوق مخالفة هو الجنسي النوع على القائم العنف

 
ً  والمتحولين والخناث والرجال النساء بين الفرص في المساواة تعني الجنسين بين المساواة  إمكاناتهم وتفعيل حقوقهم إلعطائهم جنسيا

ً  يعني ذلك. كاملة  وتنمية اجتماعي تغيير إلى يؤدي ما االجتماعية، واألعراف السلوك وأنماط البنيوي المساواة عدم لتحويل طموحا

 .الجنسي النوع على القائمة الفوارق على القضاء إلى تهدف محددة استراتيجيات الجنسين بين المساواة تتطلب. مستدامة

 
 الجنسين بين العدالة تعترف. اآللية تلك نتيجة هي الجنسين بين والمساواة اآللية إنها. واإلنصاف العدالة بسط يعني الجنسين بين العدل

 في العمل من تمنعهم واجتماعية تاريخية ومساوئ مختلفة حاجات لديهم الجنسية الهوية ومغايري الخناثى واألفراد والرجال النساء بأنّ 

 .المساواة إلى تؤدي العدالة. متكافئة تعامل بيئة

 
 الذي الجنس ال أو توافق قد والتي أعماقه، عمق في الفرد بها يشعر التي والفردية الداخلية الجنسي النوع خبرة هي الجنسية الهوية

 الوظائف أو الخارجي الشكل تغيير بحرية، اختياره حال في يتضمن، قد وهذا بالجسد، الشخصي الحس تتضمن. والدته عند به اتصف

 الهوية 10.والحركات والكالم اللباس ذلك في بما الجنسي، النوع تعابير من وغيرها سواها، أو الجراحية أو الطبية العمليات بواسطة

ً  توافق ال الجنسية الهوية ومغايري الخناثى باألفراد الخاصة الجنسية  األفراد يختار عادة،. والدتهم عند بهم اتصفوا الذي الجنس دائما

ً  الجنسية الهوية مغايرو  يختارون قد. به ولدوا الذي الجنس وليس يمثلهم، يعتبرونه الذي الجنسي النوع وفق بأنفسهم تعريف وطريقة لباسا

ً  جسدهم في يغيروا أن ال أو  النوع وفق الجنسية الهوية ومغايري الخناثى األفراد معاملة يجب. الجراحة أو الهورمونات خالل من جسديا

 .يختارونهما اللذين والضمير باالسم إليهم واإلشارة به، أنفسهم يعرفون الذي الجنسي

 
 والوظائف المشروع وأنشطة والبرامج واالستراتيجيات السياسات في الجنسي النوع نظرة تضمين عملية هو الجنسي النوع مفهوم تعميم

 11.للمنظمة المؤسساتية الثقافة إلى إضافة اإلدارية

 
 العدل على تقوم التي العالقات وتعزيز االجتماعي بالنوع الخاصة األعراف تغيير إلى تهدف التحويلية النوع وبرامج سياسات

 الجنسي؛ النوع تجاه المنصف الفردي السلوك تطوير المنصفة؛ االجتماعية والبنى األعراف بناء إلى البرامج وضع يهدف. واإلنصاف

                                                 
6http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين

 المرأة.
7 2008.pdf-manual-gender-http://www.gadnetwork.org.uk/storage/dfid ،2008، دليل الجندر: دليل عملي 
تعريف العنف القائم على النوع الجنسي لتعريف العنف ضد المرأة من  1993يعتمد إعالن األمم المتحدة عن القضاء على العنف ضد المرأة،  8

عمل عنف قائم على النوع الجنسي يؤدي أو على األرجح أن يؤدي إلى ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، بما في جهة، على أنه "أي 

 (."1ذلك التهديدات بأعمال مماثلة، اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في العلن أو في الحياة الخاصة )المادة 
نسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية الذي يركز على مخالفات حقوق اإلنسان القائمة على التوجه الجنسي قرار األمم المتحدة حول حقوق اإل 9

 والهوية الجنسية، وبشكل خاص العنف والتمييز.
 .2012(، خطوط توجيهية عن المصطلحات، تشرين األول/أكتوبر UNAIDSبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز ) 10
مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالنوع الجنسي،  11

http://www.igwg.org/Articles/whatisgenderjanuary2012.aspx 

 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
http://www.gadnetwork.org.uk/storage/dfid-gender-manual-2008.pdf
http://www.igwg.org/Articles/whatisgenderjanuary2012.aspx
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ً  أكثر عالقات خلق الجنسي؛ النوع أدوار تحويل  االجتماعية النظم لدعم وتشريعي سياسي لتغيير المناصرة الجنسية؛ األنواع بين إنصافا

 12.المنصفة

 
ً  ذكراً  ليس( الجسدية والخصائص الهورمونات الجينات،) البيولوجي تكوينهم يكون الذين األشخاص هم الخناثى  حصرياً، أنثى أو حصريا

ً  االثنان عادة ولكنهم  العضل كتلة مثل ثانوية جنسية خصائص شكل على الخصائص هذه تظهر أن يمكن. منهما بأي محدودين غير أو معا

 الكروموسومية البنى أو/و والتناسلية؛ اإلنجابية األعضاء مثل األولية الجنسية الخصائص القامة؛ أو الصدر أو الشعر توزيع أو

 13.والهورمونات

 
 والتوقعات األعراف مع الجنسي وتعبيرهم الجنسية هويتهم تتماشى ال الذين األفراد إلى تشير شاملة عبارة هي الجنسية الهوية مغاير

ً  المرتبطة  أنثى أو الجنسية للهوية كمغاير أنفسهم عن الجنسية الهوية مغايرو األفراد يعّرف قد. الوالدة عند به اتصفوا الذي بالجنس تقليديا

 الصفات من أي أو hijra, kathoey, waria أو الجنس لتغيير مشته   أو الجنس متغير رجل أو الجنس متغيرة امرأة أو ذكر أو

 14.خنثوية أو/و أنثوية أو ذكرية متعددة بطرق الجنسية أنواعهم عن يعبرون وقد الجنسية للهوية المغايرة األخرى العديدة

 
. واإلناث الذكور وظائف بعلم تهتم الجنسية االختالفات. والنساء الرجال تحدد التي والفسيولوجية البيولوجية الخصائص إلى يشير الجنس

 فهما معاً، بالمجموعتين يتميزون أفراداً  هناك أن حيث متبادل، بشكل حصرتين غير البيولوجية الخصائص من المجموعتان هاتان وبينما

 ً  15.وإناث ذكور بين الناس تميزان ما غالبا

 
 من أو( الجنس مغاير) مختلف جنس من آلخرين والجنسي والجسدي العاطفي االنجذاب على شخص كل قدرة به يقصد الجنسي التوجه

 .معهم وجنسية حميمة عالقات إقامة أو ،(مخنث) واحد جنس من أكثر أو( اللواط) جنسه بني

 
 أعمال أو فيها، مرغوب غير جنسية محاوالت أو مالحظات جنسي، عمل على للحصول محاولة جنسي، عمل أي هو الجسدي العنف

 إطار، أي في بالضحية، عالقته عن النظر بغض شخص أي من اإلكراه، على باالعتماد ما، شخص جنسية ضد موجهة غيرها أو اتجار

 مختلف في الجنسي العنف أعمال من أوسع مجموعة تحصل أن يجوز. والعمل المنزل في الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما

 16.واألطر الظروف

 

 

 

 1995 تشرين الثاني/نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2017 تشرين الثاني/نوفمبر في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل

 

                                                 
 .2009ات وبرامج تحويلية عن النوع الجنسي،" حزيران/يونيو االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، "الحقيقة عن الرجال والفتيان: سياس 12
 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة،  13

 
http://srhhivlinkages.org/wp-االتحاد الدولي لتنظيم األسرة،  14

content/uploads/2013/04/web_whatworks_india_en.pdf 
منظمة الصحة العالمية، تحديد الصحة الجنسية،  15

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ 
 2007منظمة الصحة العالمية، توصيات أخالقية وعن السالمة إلجراء البحوث وتوثيق ومراقبة العنف الجنسي في الحاالت الطارئة،  16

 

 

http://srhhivlinkages.org/wp-content/uploads/2013/04/web_whatworks_india_en.pdf
http://srhhivlinkages.org/wp-content/uploads/2013/04/web_whatworks_india_en.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
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 االتحاد .1

 
 4.1 السياسة

 

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في الفخريين للمسؤولين التنظيمية القواعد

 

 الحاكم المجلس رئيس/  األسرة لتنظيم الدولي االتحاد رئيس

 
 والصفات الخصائص .1

 

 .وغاياته بأهدافه شخصي التزام مع األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد واسعة معرفة (1)

 

 لهذه الدعوة مجال وفي األسرة، تنظيم ذلك في بما. واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في كقيادي الفعّالية إظهار (2)

 .والدولي الوطني الصعيدين على القضية

 

 لتنظيم الدولي لالتحاد اإلقليميين والمتطوعين المال، أمين مع والعمل الحاكم، المجلس لقيادة كاف بوقت االلتزام (3)

 والدولية واإلقليمية الوطنية والمنظمات الهيئات في األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وتمثيل العام والمدير األسرة،

 .االرتباط ذات

 

ً  المدني والمجتمع والبرلمانيين السياسيين مع والتواصل التخاطب على القدرة (4)  .عموما

 

 .ومسؤولياتهم أدوارهم إلنجاز الحاكم المجلس أعضاء في اإللهام روح بث على القدرة (5)

 

 .أعماله جدول عبر المجلس وإرشاد بفعّالية، الحاكم المجلس اجتماعات ترأس على وقدرة سياسي بحس التمتع (6)

 

 اإلقليميين الفخريين والمسؤولين الحاكم، المجلس أعضاء كافة مع وبراحة بسهولة والتكيف التنسيق على القدرة (7)

 .المستويات كافة على مانةاأل موظفي ومع

 

 .اآلخر لمنصب منهما كل احترام على ترتكز العام المدير مع عالقة تحقيق على القدرة (8)

 

 .القيادة في رغبة إظهار (9)

 

 .جيد مستقل حكم إصدار على القدرة – القيادة مهاراتب التمتع( 10)

 .اللجنة أو اإلدارة مجلس رئاسة في خبرة على الحصول (11)

 .والحكمة والدبلوماسية البراعة (12)

 .اآلخرين مع التعامل ومهارات الجيد التواصل (13)

 .ةوالطمأنين واالنفتاح والدعم مانةاألو الثقة إشاعة على القدرة (14)

 .الثقة احترام على والقدرة والعدل النزاهة (15)

 الحكومية غير المنظمات قطاع في الواسع االنخراط يفضلو األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يؤديه الذي العمل نوع معرفة (16)

 .األخرى والشبكات

 .اآلخرين احترام (17)

 أفكاره عن التعبير على والقدرة االستعداد (18)
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 المسؤوليات .2

 

 .الحاكم المجلس اجتماعات أعمال جدول وضع على العام المدير مع العمل (1)

 .الحاكم المجلس اجتماعات ترأس (2)

 المطلوبة، الوثائق بكافة تزويدهم تم قد وأنه تماماً، وتهيئتهم تعريفهم تم قد الجدد الحاكم المجلس أعضاء أن من التأكد (3)

 .بالموازنة المتعلقة والمعلومات السياسة، وكتيب اإلستراتيجية، الخطة المثال سبيل على

 .وتقييمه الحاكم المجلس عمل أسلوب حث (4)

 .الحاجة حسب الدعم من يلزم ما وتقديم الحاكم المجلس أعضاء أداء تقييم عملية في االشتراك         (5)

 .الحاجة تستدعي عندما الحاكم للمجلس التابعة الفرعية اللجنة اجتماعات ترأس (6)

 .األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد التابعة التدقيق لجنة اجتماع  في عضو بصفته العمل (7)

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد لمانحي السنوي االجتماع حضور (8)

ً  بوصفه االتحاد عن نيابة الموارد وتنمية الدعوة لنشاطات الدعم تقديم (9) ً  قياديا  القيام: هذا ويشمل باسمه، وناطقا

 اجتماعات وحضور المحتملين، الجدد المانحين وإلى األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد الحاليين المانحين إلى بزيارات

 وتفقد األعضاء الجمعيات وزيارة األسرة، لتنظيم الدولي لالتحاد اإلقليمية المكاتب وزيارة اإلقليمي، المجلس لجنة

 (.وغيرها المتحدة األمم) الخاصة الدولية االجتماعات في األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وتمثيل أنشطتها،

" الصحيح الحكم" في ممارسات بـأفضل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد متطوعي التزام لضمان القيادة زمام أخذ (10)

 المحتمل المصالح تعارض ذلك في بما

 المركزي المكتب ومديري األسرة، لتنظيم الدولي لالتحاد العام المدير لتعيين االختيار لجنة اجتماعات في المشاركة (11)

 .اإلقليميين والمديرين

 .الحاجة حسب العام للمدير الدعم تقديم      (12)

 .فيه والمشاركة العام للمدير السنوي التقييم ببدء المبادرة (13)

 .رةالسا لتنظيم الدولي االتحاد شؤون بشأن عام منظور على لالتفاق العام المدير مع التواصل      (14)

 ة،االسر لتنظيم الدولي االتحاد وداخل الحكومي المجلس داخل يدور الذي للصراع حل وإيجاد وتغيير تيسير    (15)

 .ذلك لتحقيق العام المدير مع والتواصل

 .السياسات تضع التي الهيئة أنه إذ الحاكم، للمجلس توجيهات تقديم      (16)

 .االجتماعات هذه في المتخذة القرارت تنفيذ ضمان      (17)

 
 العالقات .3

 

 .والدعم والثقة الوضوح درجات أعلى يتطلب وهذا. المشاكل حل في معه والتعاون العام المدير مع التشاور ( 1)

 والعضوية، التدقيق لجنتي ورئيسي األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد مال أمين مع العالقة من النموذج نفس إقامة (2)

 .الدولية االستشارية الطبية اللجنة ورئيس واإلقليميين، الفخريين والمسؤولين الحاكم، المجلس وأعضاء

 
 األهلية .4

 

ً  عضواً  يكون أن المرشح الشخص على يتعين األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد رئيس لمنصب للتأهل (1  جمعية في حاليا

ً  ممثالً  الوقت ذلك في يكون وأن األسرة، لتنظيم الدولي لالتحاد الكاملة بالعضوية متمتعة عضو ً  إقليميا  في منتخبا

 .الحاكم المجلس
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ً  عشر ثمانية عن سنّه يقل شخص أي يكون ال (2  من القانون يجردهم الذين األشخاص بعض على عالوة مؤهالً، عاما

 72 القسم في وصفهم ورد الذين األشخاص أولئك من أي ضمنهم ومن خيرية، منظمة في كأمناء للعمل أهليتهم

 :هؤالء ويشمل. 1993 لعام المتحدة المملكة في الخيرية المؤسسات قانون من( 1)

 

a) "انقضى قد الحكم يكن لم ما ،مانةاألب اإلخالل أو االحتيال تشمل جنحة في أدين شخص أي. 

b) بديونه الوفاء على قادر غير معسر شخص أي. 

c) سوء بسبب المفوضين أو المحكمة قبل من الخيرية المؤسسات إحدى أمانة من إبعاده سبق شخص أي 

 و اإلدارة، سوء و التصرف

d) لعام األهلية من الشركات مديري تجريد قانون بموجب األهلية من بتجريده ألمر يخضع شخص أي 

1986". 

 

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مال أمين

 
 والصفات الخصائص .5

 

 .وغاياته بأهدافه شخصي التزام مع األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد واسعة معرفة (1)

 االقتراحات لتحليل الالزمة المهارات ذلك في بما ،العليا المستويات على المالية بالقضايا واسعتين وخبرة معرفة (2)

 .المالية التبعات ومعرفة

 اإلشراف تجاه مسؤولياتهم بشأن الحاكم، المجلس ألعضاء والدعم والمعلومات النصح، لتقديم كاف بوقت االلتزام (3)

 .المالية المسائل بشأن العام والمدير. اإلقليميين المال أمناء مع والعمل المالي والتدبير

 ومع اإلقليميين الفخريين والمسؤولين الحاكم، المجلس أعضاء كافة مع وبراحة بسهولة والتكيف التنسيق على القدرة (4)

 .المستويات كافة على مانةاأل موظفي

 .اآلخر لمنصب منهما كل احترام على ترتكز والمواد المالية اإلدارة ومدير العام المدير مع رابطة إقامة على القدرة (5)

 .بها الموصى الممارسات ومعايير ةالتطوعي األعمال قطاع تمويل يف خبرة  ا (6)

 .الحاكمة للهيئة تقليدية  غير توصيات لتقديم االستعداد  (8)

 .استفساراتهم على ولإلجابة لموظفيه نصائح لتوجيه ستعداداال  (9)

 
 المسؤوليات .6

 

 .األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المالية القرارات اتخاذ لتوجيه المالية للسياسة مناسب عمل إطار وجود من التأكد (1)

 ومقترحات األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المالية الخطة في المدرجة الرئيسية لالفتراضات واضح تفهم وضع (2)

 السنوي والموازنة العمل برنامج

 .اإلدارية المسؤولية نطاق خارج تقع والتي الناشئة، الرئيسية المالية القضايا بشأن الحاكم للمجلس النصح تقديم (3)

 تم قد وأنه المالية، مسؤولياتهم بشأن تماماً، وتهيئتهم تعريفهم تم قد الجدد الحاكم المجلس أعضاء أن من التأكد (4)

 .الصلة ذات الوثائق بكافة تزويدهم

 

 أي وإلى مالئماً، ذلك يكون وحيثما الضرورة عند والمراجعة، التدقيق لجنة إلى ماليتين وخبرة رؤية تقديم (5)

 .معينة مالية قضايا في للنظر الحاكم المجلس قبل من تشكيلها يتم فرعية مجموعات
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 المالية السالمة أن من والتأكد والخارجية، الداخلية المالية المراقبة وإجراءات لنظام الرئيسية لألوجه تفهم وضع (6)

 .الدولي المستوى على راسخة بسمعة تحظى األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد

 .المالية اإلدارة ومدير العام، والمدير اإلقليميين، المال أمناء إلى النصح و الدعم تقديم (7)

 .الحاكم المجلس على األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المدققة الحسابات عرض (8)

 .العام في واحدة مرة حده، على كل الداخلي المدقق ومع الخارجي المدقق مع منفصلة اجتماعات عقد (9)

 .األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد التابعة التدقيق لجنة اجتماع حضور (10)

 .التصويت في الحق دون األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مانحي اجتماع في عضواً  بصفته الحضور (11)

 .األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المركزي للمكتب التقاعدية المعاشات صندوق مستشاري لجنة ترأس (12)

 .األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المركزي المكتب مديري لتعيين االختيار لجنة اجتماعات في المشاركة (13)

 .الرئيس دعمو التعاون       (14)

 
 

 العالقات .7

 

 .والدعم والثقة الوضوح درجات أعلى يتطلب وهذا. المشاكل حل في معه والتعاون العام المدير مع التشاور (1)

 األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد رئيس إلى والدعم النصح و المعلومات وتقديم المالية، األمور بشأن والتعاون التشاور (2)

 وأمناء اإلقليميين، الرؤساء الحاكم، المجلس وأعضاء المدة، المحددة العمل فرق ورؤساء التدقيق، لجنة ورئيس

 .اإلقليميين المال

 

 األهلية .8

 

ً  عضواً  يكون أن المرشح الشخص على يتعين األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد مال أمين لمنصب للتأهل (1)  في حاليا

ً  ممثالً  الوقت ذلك في يكون وأن األسرة، لتنظيم الدولي لالتحاد الكاملة بالعضوية متمتعة عضو جمعية ً  إقليميا  منتخبا

 .الحاكم المجلس في

ً  عشر ثمانية عن سنه يقل شخص أي يكون ال (2)  من القانون يجردهم الذين األشخاص بعض على عالوة مؤهالً، عاما

 من( 1) 72 القسم في وصفهم ورد الذين األشخاص أولئك من أي ضمنهم ومن خيرية، منظمة في كأمناء أهليتهم

 :هؤالء ويشمل. 1993 لعام المتحدة المملكة في الخيرية المؤسسات قانون

a) "انقضى قد الحكم يكن لم ما ،مانةاألب اإلخالل أو االحتيال تشمل جنحة في أدين شخص أي. 

b) بديونه الوفاء على قادر غير معسر شخص أي. 

c) سوء بسبب المفوضين أو المحكمة قبل من الخيرية المؤسسات إحدى أمانة من إبعاده سبق شخص أي 

 و اإلدارة، سوء و التصرف

d) لعام األهلية من الشركات مديري تجريد قانون بموجب األهلية من بتجريده ألمر يخضع شخص أي 

1986". 

 الفخريين الموظفين مناصب شغلل الترشيح إجراءات -9

 ال يجوز ترشيح أي فرد ألكثر من منصب فخري في نفس الوقت.

 

 .الحاكم للمجلس فخريين موظفين انتخاب إجراءات -10
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 اإلجرائي.لنظام الداخلي خاب جميع الموظفين وفقاً لترشيح وانتإجراءات  تتم ب

الصفات  لجميع مرشحهم استيفاء إلى ضمان انتخاب الرئيس واألمين الماليأعضاء المجلس الحاكم أثناء  يسعى  ت

 الوظائف ذات الصلة. مهام أداءعلى وقدرته صاحب المكتب والمميزات المتوقعة من 

 أعضاء من الترشيحات (مالي أمين أو رئيس) فخري موظف أي انتخاب الممكن من يكن لم إذا ،المجلس الحاكم يتلقى ث

 .المنصب مهام أداء على وقدرته الصلة ذات للمناصب الضرورية والصفات الخصائصب المرشح اتصاف  بشرط المجلس

 المحددة المعايير واستيفاء الدور أداء على قدرة األكثر المرشحين تضعو المرشحين قائمة اإلقليمية المجالس راجعتُ   ج

 ممكن قدر قصىأب الحاكم المجلس مرشحي بين تنوع وجود يتعين كما .القائمة رأس على الفخريين الموظفين لمناصب

 .المالي بالقطاع الخاصة الرئيسية المعلومات ذلك في بما ، بها المعترف المهارات مراعاة مع

 لتجنب اإلجراءات جميع اتخاذ جبوي. المهارات تنوع متطلبات تلبي بطريقة اإلقليمية االنتخابات إجراء يتم أن يجب ح

 .المهارات متطلبات تلبية بشرط التضحية

 

 السريعة االستجابة فريق .11

 

 للتعامل السريعة االستجابة فريق العام المدير  مع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في الفخريون الموظفون سيشكل (1)

 الحاالت باستثناء المتأثر، لإلقليم اإلقليمي والمدير الرئيس على أيضا الفريق هذا يشمل وسوف. الطارئة األمور مع

 .اإلقليمي المدير أو/  و رئيس اإلقليم  على ينطوي األمر أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد رئيس فيها يرى التي

 

 

 

 2002 أيار /مايو الحاكم، المجلس أقره لما وفقا

 2016 نوفمبر الحاكم، المجلس بواسطة تعديل آخر
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 االتحاد .1

 
 5.1السياسة 

 

 
 

 القواعد التنظيمية للمستشارين القانونيين الفخريين

 

 

 الدور .1

 . كمتطوع، العمل كمستشار عام لالتحاد في األمور التي تتعلق بالمسائل القانونية والمؤسساتية

 

 الوظائف .2

ضروريا في األمور ذات الطبيعة القانونية والمؤسساتية مع األخذ في االعتبار تقديم المشورة لالتحاد حسب ما قد يكون  (1)

 انين المملكة المتحدة والتي يعمل بموجبها؛وأن االتحاد مؤسس حسب برلمان وق

الخدمة بصفة استشارية كخبير قانوني في اجتماعات الهيئات المركزية لالتحاد حول مسائل تفسير صكوك الحكم  (2)

( قانون االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ونظامه الداخلي، السياسات والمقاييس)د الدولي لتنظيم األسرة األساسية لالتحا

 وبشكل عام حول المسائل واإلجراءات القانونيىة، حسب االقتضاء؛

مساعدة رئيس المجلس الحاكم والمدير العام في أوقات اجتماعات هيئات االتحاد المركزية حول مسائل االجراءات  (3)

 لمتعلقة بسير األعمال على نحو صحيح وبمهام رئيس المجلس والموظفون واألعضاء المتصلة باالجتماعات؛ا

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قانون حسب دستوريتها من والتأكد المتخذة القرارات نص بمراجعة االجتماعات أثناء ليقوم (4)

 .القانون يتطلبه كما الصياغة إعادة حول المجلس لرئيس المشورة وتقديم المتحدة المملكة وقوانين

 

 المنصب شغل مدة .3

 المتعاقبة المرات عدد يزيد ولن سنوات( 3) ثالث لمدة منصبه الحاكم المجلس قبل من المعين لالتحاد الفخري المستشار سيشغل

 يتم فسوف آخر لمنصب الحاليين الفخريين االتحاد مستشاري أحد الحاكم المجلس انتخب وإذا. مرتين عن للمنصب شغلها/  لشغله

 .الفور على عنها/  عنه بديال تعيين

 

 

 (فيها مرغوب) المؤهالت .4

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قانون أن اعتبار على اإلنكليزي القانون نظام في متدربا يكون أن المفضل ومن قانوني، تعليم (أ)

 الخيرية، الجمعيات قانون) االتحاد لعمليات المنظمة األخرى المتحدة المملكة وقوانين المتحدة المملكة برلمان إطار في سن قد

 ؛(الداخلية اإليرادات قانون الشركات، قانون

 القانوني؛ وإطاره األسرة لتنظيم الدولي االتحاد نظام معرفة (ب)

 أثناء واإلجراءات المجموعات نقاش نظام كقواعد المعّرفة واإلجراءات عام بشكل باإلجراءات خبرة أو واسعة معرفة (ج)

 االجتماعات؛

 الدولي االتحاد لنظم دائمة خاصة كقواعد الموضوعة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إلجراءات الداخلي بالنظام خاصة معرفة (د)

 مجالس أو لجان وأي التدقيق ولجنة العضوية ولجنة الحاكم المجلس اجتماعات أثناء اإلجراءات تحكم التي األسرة لتنظيم

 .الحاكم المجلس يشكلها أخرى فرعية مجموعات أو

 

 1984 عام ،المركزي المجلس أقره لما وفقا

 2010 الثاني تشرين /نوفمبر الحاكم، المجلس قبل من األخيرة للتعديالت وفقا
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 االتحاد .1

 

 6.1 السياسة

 

  

 األفراد منالقواعد التنظيمية ألعضاء المجلس الحاكم التحاد تنظيم األسرة 

 

 الخصائص والصفات 1

 

 فهم وقبول المهام والمسئوليات وااللتزامات القانونية الخاصة بأعضاء المجلس الحاكم. (أ)

 فهم الفرق بين الحكم واإلدارة  (ب)

 االلتزام بما يفرضه االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. (ت)

 االستعداد وإمكانية تكريس الوقت والجهد الالزم، بما في ذلك حضور االجتماعات. (ث)

 رؤية االستراتيجية. اكتساب (ج)

 االستعداد والقدرة على التعبير عن أفكاره. (ح)

 القدرة على إصدار حكم مستقل. (خ)

 القدرة على التفكير بطريقة إبداعية ومبتكرة. (د)

 ء الفريق.القدرة على العمل بفعالية بصفته عضواً من أعضا (ذ)

 قانون الحاكم لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة.لاالستعداد لالمتثال ال (ر)

 

 المسئوليات -2

 

 التأكد من التزام االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بوثائقه الحاكمة وأي قوانين أو لوائح ذات صلة. (أ)

 الحاكمة.تحقيق أهدافه المحددة في وثائقه ل ضمان سعي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  (ب)

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة موارده حصرياً بما يتفق مع أهدافه. تطبيق ضمان  (ت)

تقديم توجيه استراتيجي راسخ لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  خالل منالمساهمة في دور المجلس الحاكم  (ث)

 ووضع سياسة عامة وتحديد األهداف وتقييم األداء في ضوء األهداف المتفق عليها.

 .الدولي لتنظيم األسرة لالتحادالطيبة سمعة الاظ على قيم والحف (ج)

 ضمان االستقرار المالي واالستمرارية المستقبلية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة. (ح)

 استخدام أي مهارات أو معرفة أو خبرات خاصة بمساعدة الهيئات الحكومية في الوصول إلى قرارات سليمة. (خ)

 والمناقشات الرئيسية والتركيز على القضايا الهامة. التدقيق في وثائق المجلس الحاكم (د)

تقديم التوجيه واإلرشاد فيما يخص المبادرات الجديدة أو القضايا األخرى التي يمتلك المجلس الحاكم فيها  (ذ)

 خبرات معينة.

 

 العالقات -3

 

 التشاور والتعاون مع المدير العام لحل المشكالت. (أ)

واألمين المالي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ورؤساء لجان العضوية والتدقيق التشاور والتعاون مع الرئيس  (ب)

 وأعضاء المجالي الحاكمة األخرة.
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 اإلجراءات الالزمة إلقامة انتخابات اختيار ممثلين إقليميين فرديين للمجلس الحاكم   -4

 

فحص الذلك عملية  ويشملالخاصة بها النتخاب ممثليها في المجلس الحاكم.  األساليبتطور كل منطقة  (أ)

 والتدقيق في ملفات المرشحين ليتم وضعهم على رأس قائمة المرشحين اإلقليميين في المجلس الحاكم.

 يجب تقييم كل مرشح في ضوء مواصفات الشخص والدور. (ب)

 د كل منطقة أفضل طريقة إلجراء عملية االختيار.تحدِ   (ت)

 .التدقيقجب تعيين على األقل ثالثة متطوعين بصفتهم جزء من عملية ي (ث)

يجب أن تتضمن العملية اإلقليمية طلب المرشحين اإلقليمين بتقديم بيان يؤيد رغبتهم في العمل لدى المجلس   (ج)

 الحاكم.

ص عليها بشأن ضرورة أو عدم اختياره/ اختيارها ومدى استيفائهم للمعايير المنصو يراهيوضح كل مرشح ما  (ح)

في خصائص ومميزات أعضاء المجلس الحاكم. ومن الممكن معرفة ذلك من خالل مقابلة قصيرة تقوم بها 

اللجنة المسئولة عن الفحص. كما يجب أن تكون طلبات التقديم مرفقة ببيانات داعمة ألعضاء المجلس الحاكم 

 المختارين.

إقليميين مناسبين، فيتعين عليها إخطار المدير العام لالتحاد الدولي في حال لم تعثر المنطقة على ثالثة ممثلين  (خ)

 لتنظيم األسرة وتقديم الممثل غير المناسب لهذا الدور الذي ال يستوفي المعايير.

 الجمعيات(يتعين على الهيئة الحاكمة تدقيق المعلومات األساسية الخاصة بالمرشحين على جميع المستويات (د)

على سبيل المثال هؤالء الذين كانوا في دعوى قضائية في وقت معين مع (الدوليةو اإلقليميةو االعضاء

 في أي منصب ال يسمح بالترشح لالنتخابات. األعضاء الجمعيات

 ويتعينجميع الترشيحات والبيانات الداعمة للقواعد. امتثال يضمن المدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  (ذ)

 استالم هذه الترشيحات في الوقت المناسب لتمكينه/ لتمكينها من استكمال العملية. عليه

 

 2016وفقا لما أقره المجلس الحاكم، نوفمبر 
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 االتحاد .1

 

 7.1 السياسة

 

 

 القواعد التنظيمية للممثلين الشباب في المجلس الحاكم

 

 الخصائص والصفات -1

 

 االلتزام باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة من خالل استيعاب وفهم وقبول أهدافه وغاياته. (أ)

 معرفة التحديات التي تواجه الشباب فيما يخص مهمة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. (ب)

 االلتزام واالستعداد للعمل بصفته عضو في المجلس. (ت)

لتزامات القانونية التي تخص الممثلين الشباب في االتحاد الدولي لتنظيم فهم وقبول المهام والمسئوليات واال (ث)

 األسرة.

 لتكريس الوقت والجهد الالزم، بما في ذلك حضور االجتماعات.االستعداد  (ج)

 رؤية االستراتيجية. (ح)

 القدرة على التفكير بطريقة إبداعية ومبتكرة. (خ)

 .القدرة على العمل بفعالية بصفته عضواً من أعضاء الفريق (د)

 فهم الفرق بين الحكم واإلدارة بما في ذلك أدوار المجلس الحاكم وباقي المسئولين (ذ)

 لمساهمة في عملية المراجعة التي ينفذها المجلس الحاكم.لاالستعداد  (ر)

 االستعداد لالمتثال لقوانين الحكم التي يفرضها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. (ز)

 مدى االستعداد والقدرة على التعبير عن تفكيره.  (س)

 القدرة على إصدار حكم مستقل  (ش)

 غير أساسي( شرطالتكنولوجيا الرقمية الحديثة بصورة معتادة )يفضل إال أنه   استخدام (ص)

 

 المسئوليات -2

 

 حضور اجتماعات المجلس الحاكم وأي اجتماعات أخرى ضرورية. (أ)

ألسرة بفعالية وكفاءة من خالل إجراء مناقشات ومراجعة تحليل ضمان سير عمل االتحاد الدولي لتنظيم ا (ب)

 التقارير التي يقدمها المدير العام وموظفيه.

المساهمة في توفير توجيهات مباشرة للمدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة من خالل رسم إطار السياسات  (ت)

 فق عليها.العامة وتحديد األهداف وتقييم األداء في ضوء األهداف المت

أن يكون سفيراً عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة من خالل دعم وتعزيز عمل أعضاء مجلس إدارة المجلس  (ث)

 الحاكم اآلخرين.

 تمثيل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في الخارج على النحو المتفق عليه مع االتحاد من وقت آلخر. (ج)

 

عملية انتخاب  لتنظيم األسرة والحفاظ على قيمه وسمعته الطبية.العمل لتحقيق أفضل مصالح االتحاد الدولي  -3

 ممثلين شباب في المجلس الحاكم.

 

تعتبر الترشيحات لشغل منصب ممثلين شباب في المجلس الحاكم متاحة لجميع الممثلين الشباب في  (أ)

 اجتماعات المجلس اإلقليمي.

الحاكم. ويجب أن يتضمن ذلك عملية فحص النتخاب ممثليها في المجلس  أساليبهاتطور كل منطقة  (ب)

 ملفات المرشحين ليتم وضعهم على رأس قائمة الممثلين الشباب في المجلس الحاكم.

 تُرَسل الترشيحات المقدمة من اتحادات األعضاء لكل مدير إقليمي. (ت)

 يتفق كل ترشيح مع المعايير المتفق عليها مع مراعاة الخبرات المطلوبة ذات الصلة. (ث)
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 دير اإلقليمي استيفاء الترشيحات للقواعد الموضوعة.يضمن الم (ج)

يتم عرض الترشيحات أمام منتدى الشباب اإلقليمي أو أمام الهيئة المناسبة وفقاً ل وضع كل منطقة  (ح)

 لقرارها نيابة عن المجلس اإلقليمي.

 يصوت منتدى الشباب اإلقليمي أو الهيئة المناسبة وفقاً لوضع كل منطقة للمرشحين األنسب. (خ)

 يؤيد المجلس اإلقليمي أو يصوت للشباب المنتخب وفقاً للوضع اإلقليمي للعمل في المجلس الحاكم. (د)

قد يكون ممثل الشباب في المجلس الحاكم هو نفسه ممثل الشباب اإلقليمي في المجلس التنفيذي اإلقليمي  (ذ)

 أو أي من الشباب اآلخرين المنتخبين لشغل منصب في المجلس الحاكم.

 

 2016لما أقره المجلس الحاكم، نوفمبر وفقا 
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 االتحاد .1

 

 8.1 السياسة

 

 مراجعة أداء أعضاء المجلس الحاكم

 تمهيد

. وتهدف هذه وكفاءتها( )ذ( أن يُراجع المجلس الحاكم بصفة دورية مدى فعاليتها 6) 2رقم  الالئحةتنص  1

 أداء أعضاء المجلس الحاكم. لمراجعةهذه العملية  فرضة من خالل حالسياسة إلى تفعيل هذه الالئ

ناء ومتى يكون قادراً على للثأداء المجلس الحاكم  استحقاق وقتمعرفة لفرصة العملية المراجعة  تتيح  2

 تطوير العمليات التي يقوم بها واألساليب التي يتبعها لتنفيذ أوامر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. 

يم مدى إمكانية أعضاء المجلس الحاكم على تنفيذ قوانين االتحاد الدولي لتنظيم الهدف الرئيسي هو تقي 3

 األسرة وتلبية احتياجات أعضاء المجلس الحاكم الفرديين.

موعد انعقاد اجتماع المجلس الحاكم، وفي السنة النهائية  وهوعملية المراجعة في نهاية شهر نوفمبر  تُنفذ 4

 ة التقييم في شهر مايو.عمليولمدة أعضاء المجلس الحاكم، 

 يتم مشاركة النتائج اإلجمالية مع المناطق قبل اجراء االنتخابات التي تتم في العام ذاته. 5

 

 المبادئ التوجيهية

 

إلى  وسعيهاأداء عملية المراجعة التي تنفذها الهيئات الحاكمة  وضوحيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  6

 تطوير الممارسات الحاكمة من خالل االتحاد.

يلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بضمان تأكيد فهم أعضاء المجلس الحاكم للعملية والتزامهم بخاتمتها  7

 الناجحة قبل بدء العملية.

للمجلس الحاكم بدالً من النظر إليها باعتبارها  عاليق نتيجة أداء إلى تحقي األداءتسعى عملية مراجعة  8

 ممارسة عقابية.

التقييم والتأكد من وجود نظام  عنتهدف العملية إلى معرفة رأي أعضاء المجلس الحاكم الخاضعين للتقييم  9

 يتولى مراجعة التعليق ومعرفة ما إذا تم العمل بموجب االستنتاجات والتوصيات. مطبق

حول المصالح، لذا ال يسمح  تدورجميع الصراعات المحتملة التي  منأن تقلل عملية المراجعة يجب  10

على عالقة وطيدة بأعضاء المجلس الحاكم الذين يتم مراجعة ملفاتهم. كذلك ال يُسمح  اللمراجعين أن يكونو

 لألشخاص من نفس المنطقة مراجعة ملفات بعضهم.

لتنظيم األسرة بفرض إجراء إلدارة اآلراء السلبية, ويتولى المدير عملية إدارة يلتزم االتحاد الدولي  11

 هذه اآلراء، أو من يعينه المدير ألداء هذه المهمة.

 

 التنفيذ

 

 من الخطوات التالية: التنفيذ عمليةتتكون  -12

 

 (1تقييم ذاتي يُجريه أعضاء المجلس الحاكم الفرديين )الملحق  (أ)

مراجعة الزمالء التي يجريها عضو المجلس الحاكم الزميل من خالل إصدار المجلس القانوني الفخري  (ب)

 (2)الملحق  االقتراعلبطاقات 

 ( 3يراجع الرئيس المسئول ويذكر وجهة نظره. )الملحق  (ت)

 

توجد وثيقة إرشادية مرفقة بجميع الخطوات التي يتعين على المراجع أن يؤدي عملية مراجعة  13

 .وفقاً لها يةموضوع

 يجمع فريق االعتماد والحكم جمع الردود ويحللها.  14
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يتم مشاركة ملخص النتائج مع المدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة وأعضاء المجلس الحاكم   15

 المعنيين.

 القوة والضعف للمجلس الحاكم. مواطنغ الشخص المسئول عن المواضيع العامة التي تخص يبلِّ   16

على  يتضمن جزء من هذه العملية وضع األهداف مع كل عضو من أعضاء المجلس الحاكم بناءً   17

 نتيجة المراجعة.

يتعين على أعضاء المجلس الحاكم استخدام فرص التطوير والخطوات األخرى المتفق عليها  18

 من عملية المراجعة. جزء هاباعتبار

تنفيذية إقليمية وهيئة حاكم تابعة التحاد األعضاء على اتباع عمليات مشابهة يتم تشجيع كل لجنة  19

 لتحسين فعالة إدارتهم.
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 المرفقات

 

 1المرفق 
 

 تقييم أداء أعضاء المجلس الحاكم

 

 أسماء أعضاء المجلس الحاكم

 

 الحاكمكيف تقي ِّم أداءك في المجاالت التالية من حيث المشاركة الفعالة في المجلس  -1

)جميع المبادئ: يشمل السؤال السادس ويتعلق بجميع المبادئ المتمثلة في القانون الحاكم إال أنها تتفق مع المبدأ الرابع: تراجع 

 الهيئة الحاكمة وتدقق في أداء المنظمة.(

 دائماً  3أحياناً،  2أبداً،  1يُرجى وضع عالمة على المربع المناسب لدرجاتك: 

   2 :  3 :: 1 االجتماعاتتقرأ جميع وثائق جميع اجتماعات مجالس اإلدارة قبل بدء  (أ)

   2 :  3 :: 1تساهم وتشارك في مناقشات االجتماعات واتخاذ القرارات  (ب)

   2 :  3 :: 1المطلوبة منك ضمن جداول زمنية معينة  حددةالم اإلجراءات تستكمل (ت)

   2 :  3 :: 1حدى المناقشة عندما تشعر بالقضية بقوة تت (ث)

   2 :  3 :: 1تشارك معلوماتك وخبراتك أثناء االجتماعات  (ج)

   2 :  3 :: 1تحضر االجتماعات في الوقت المحدد  (ح)

    2 :  3 :: 1الحاضرين.  مانةاألصرف بسلوك مهذب تجاه أعضاء المجلس الحاكم اآلخرين وموظفو تت (خ)

 يُرجى شرح طريقة عملك في تعزيز وحماية المهمة والقيم وسمعة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة؟ -2

 )المبدأ االول: تضمن الهيئة الحاكمة استقامة األعضاء والمسئولية المشتركة(

 يُرجى وضع عالمة على المثال الذي يتفق مع اسهامك(

الجهود التوعوية 

☐ 

استخدام المعرفة 

 ☐الشخصية 

استخدام التواصل 

  ☐الشخصي 

المصادر التقنية 

☐ 

رفع قيمة االتحاد 

الدولي لتنظيم 

 ☐األسرة

 ☐أخرى 

 المربعات التي وضعت بها عالمة واشرح باستفاضة في مربع "أخرى" في المزيد من الشرح  ِذكريُرجى 

 

 

 

تطوير االتجاه االستراتيجي لالتحاد الدولي إلى أي مدى تشعر أنك تساهم من خالل استخدام مهاراتك وخبراتك في في  -3

 لتنظيم األسرة؟

 )المبدأ الثاني: تحدد الهيئة الحاكمة السياسات واالتجاهات االستراتيجية للمنظمة(

 كل االسهامات 3بعض االسهامات،  2لما يوجد اسهامات،  1يُرجى وضع عالمة على المربع المناسب لدرجاتك: 

1     2    3   

 رجى إيضاح بعض األمثلة التي توضح طريقة تقديم هذه االسهاماتيُ 

 

 

 

سلوب استباقي لضمان تحديد وتقييم وإدارة جميع المخاطر التي تواجه االتحاد الدولي لتنظيم األسرة أ تعتمدهل  -4

 بشكل مناسب؟

 )المبدأ الخامس: تقدم الهيئة الحاكمة رقابة فاعلة على الصحة المالية للهية(

  ال نعم 

 يُرجى إيضاح أمثلتك المحددة وإذا لم تفعل أذكر السبب
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لميزانية برنامج االتحاد  بالثقة في معلوماتكم وفهم وباعتباره جزء من دور الرقابة الذي تقومبه، ما مدى شعورك 5

 الدولي لتنظيم األسرة والوضع المالي الكلي؟ 

)المبدأ الخامس: تقدم الهيئة الحاكمة رقابة فاعلة للحالة المالية للمنظمة والمبدأ السادس: تعتبر الهيئة الحاكمة منفتحة ومستجيبة 

 ومسئولة(

= واثق في بعض المجاالت وغير واثق في 2على اإلطالق  = غير واثق1يُرجى وضع عالمة على المربع المناسب لدرجاتك: 

 = واثق تماماً 3مجاالت أخرى 

1     2    3   

 هل تتخذ خطوات عملية لالنخراط في التعليم المستمر والتطوير الذاتي باعتبارهما وسيلة تدعم اسهامك في المجلس الحاكم. -6

 مراجعتها الخاصة وتجديدها()المبدأ السابع: تضمن الهيئة الحاكمة 

 دائماً  -3أحياناً،  -2أبداً،  -1 يُرجى وضع عالمة على المربع المناسب لدرجاتك:

1    2   3  

 يُرجى إيضاح بعض األمثلة التي توضح نوع التعليم.

  
 إلى أي مدى تتفق مع العبارات التالية: -7

المجلس الحاكم من أجل تحقيق الفائدة للصالح العام بدالً من أي مصالح شخصية "أشارك وأساهم في اتخاذ القرارات وأعمل في 

 أو وطنية أو إقليمية"

 (تضمن الهيئة الحاكمة استقامة األعضاء والمسئولية المشتركة)المبدأ األول: 

 دائماً  -3أحياناً،  -2أبداً،  -1 يُرجى وضع عالمة على المربع المناسب لدرجاتك:

1    2   3  

ً أسلوب  ااستباقيً  اسلوبً أهل تعتمد  -8 لتحديد ومشاركة التضاربات المحتملة في المصالح لزمالئك األعضاء وتعتمد أيضا

 لتوضيح تضارب المصالح لديك عند المشاركة في المجلس الحاكم؟

 (الحاكمة استقامة األعضاء والمسئولية المشتركةتضمن الهيئة )المبدأ األول: 

  ال نعم 

 ما الذي تستطيع أن تتذكره وتشعر بارتياح تام تجاهه في العام الماضي؟ -9

 

  
 

 مالحظات

 توقيت عملية التقييم الذاتي

اجتماع المجلس الحاكم المنعقد في يعتبر هذا نموذج للتقييم الذاتي السنوي والذي يعتبر جزء من العملية التي تُجرى في 

 نوفمبر إال أن العام األخير من هذه المدة سيتم إجراء التقييم في مايو.
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 2الملحق 
 استبيان خاص بأداء عملية المراجعة للزمالء من أعضاء المجلس الحاكم في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

وضع أي تعليقات أو أمثلة ترى أنها ذات  5لـ  1جات من يُرجى وضع درجات رقمية مقابل كل مجال مستخدماً الدر

 يُرجى الرجوع إلى دليل إجراء المقابلة إلجراء هذه العملية.، وصلة

 

 45 3 12 نطاق النتائج

أقل من التوقعات/ التطورات  مستويات األداء

 المطلوبة

 تفوق التوقعات/ ممتاز تلبي التوقعات/ أداء جيد

 5التقييم من  معايير األداء

 القدرة على التفكير بطريقة استراتيجية -1

 تعليقات:

 

 االلتزام بأهداف وقيم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة -2

 تعليقات:

 

القدرة على العمل لمصلحة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة والتعامل مع تضارب  -3

 المصالح

 تعليقات:

 

 األسرةفهم سياق عمل االتحاد الدولي لتنظيم  -4

 تعليقات:

 

 القدرة على توفير الوقت لممارسة أنشطة المجلس الحاكم -5

 تعليقات:

 

 ما الذي تظن أنه/ أنها تقدم المزيد منه أو األقل بهدف تعزيز فعالية المجلس الحاكم -6

 تعليقات

 

 المشاركة وحضور االجتماعات -7

 تعليقات:

 

 أعضاء المجلس الحاكمالقدرة على المشاركة واالستماع إلى زمالئك من  -8

 تعليقات:

 

 القدرة على التعبير عن رأيه/ رأيها وإصدار رأي مستقل -9

 تعليقات

 

  أي تعليقات أخرى
 

 xxxxمن خالل  xxxxفي  xxxxشكراً على تقييمك، يُرجى إعادة هذا النموذج إلى 

 مالحظات

 يقدم الرئيس تقييم ألعضاء المجلس الحاكم خالل عملية التقييم •

 يجب أن يُراجع الزمالء من نفس المنطقة لبعضهمال  •

 اقتراعمن خالل إجراء  النظراء يعتبر المستشار القانوني الشرفي مسئول عن عملية تقسيم المراجعين  •

 اتبع دليل إجراء المقابلة في هذه العملية •
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 عملية المراجعةالنظراء لملحق: دليل إجراء 

 مقدمة

المراجعين مسئولية دعم أعضاء المجلس الحاكم القرناء قدر أكبر من المسئولية، إذا يتحمل تحمل يؤدي هذا األداء إلى 

عملية المراجعة تتضمن العديد من القرناء من خالل تقييم أداء ما يحسنون القيام به بشكل فردي. كذلك نجد أن إجراء 

الذي يريد المجلس الحاكم تحقيقه من خالل إجراء عملية المراجعة. إحدى الفوائد لذا من الضرورة بمكان أن نكتشف ما 

هذه الفوائد أنه باعتبارك زميل، تستطيع أن تقدم تقييم مثمر وتساعد في تحفيز زمالءك من أعضاء المجلس الحاكم. 

خالل عملية المراجعة. فضالً كذلك تظهر هذه الفوائد من خالل الدعم الحقيقي والتقييم البنّاء الذي يقدمه هذا الزميل من 

عن ذلك تقدم عملية المراجعة التي يُجريها الزمالء فرصة لمكافئة واالعتراف واالحتفاء بهذا األداء الجيد، ومع ذلك 

 يتسبب ضعف األداء في عدم إعادة انتخاب أعضاء المجلس الحاكم باعتبارهم ممثلين إقليميين. 

إال أن الُمراجع يُركز على األداء المستقبلي. فيجب أن يُركز هدفك على  تمثل أعمال مضتومع أن عملية المراجعة 

تشجيع أعضاء المجلس الحاكم للترحيب بعملية المراجعة باعتبارها فرصة للتعلم والتطور نحو األفضل. فالمراجع يعد 

 م للعام المقبل.قناة توصيل اإلنجازات وتقديم التقييم الذي يساعد أعضاء المجلس الحاكم على تحديد أهدافه

 

 وضح ما الذي يجعل عملية مراجعة جيدة؟

 العناصر الرئيسية لعملية مراجعة ناجحة هي:

 التدريب والوعي الكافي بالقيمة التي تضيفها باعتبارك مراجع√ 

 استعدادك لعملية المراجعة باعتبارك مراجع√ 

 توفير الوقت الكافي لهذه العملية√ 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة الكتشافه في عضو المجلس الحاكم )القدرات والكفاءات معرفة ما الذي يسعى √ 

 والسلوكيات والمهارات(

 وضع أهداف يمكن قياسها√ 

 وبالتالي يمكن قياسها كماً  –صفات ملحوظة √ 

 مالحظة الكفاءات القابلة للتقدير√ 

 تقليص العمل الورقي إلى أدنى حد ممكن √ 

 التعليقات بأمثلة واضحة بأكبر قدر ممكندعم √ 

 ضمان أن تكون أهداف الفرد المذكورة في المراجعة مرتبطة باألهداف المؤسسية√ 

 مراجعة إنجازات األفراد ونقاط ضعفهم وتطلعاتهم وأسباب ضعفهم وأي احتياجات لتنميتهم√ 

ق مفيدة وتقدم رؤية واضحة حول أداء عملية استخدام قوائم التدقيق لوضع عملية المراجعة )تعتبر قوائم التدقي√ 

 المراجعة للزمالء(

 اكتشاف األعضاء األقوياء وضعيفي األداء√ 

 تحديد ما الذي يحّسن من جودة عملية األداء√ 

 
 أن تبدأالجزء األول: قبل 

 استعد

 أِد واجبك 1

تحتاجها لتشعر براحة أكثر اثناء فكر في أصعب جزء واجهك أثناء عملية المراجعة، ما الدعم أو األدوات التي  2

 عملية المراجعة؟ قم بأي عملية ذات صلة.

 الجدول الزمني المحدد إلجراء عملية المراجعة للزمالء كن واضحاً بشأن 3

 و المجلس الحاكم الذي تُجري له عملية المراجعة.ضالعام الماضي لع في أداءضع في تقييمك رأيك  4

ى نسخة من مواصفات دور عضو المجلس الحاكم واختصاصات استعرض الوثائق ذات الصلة: احصل عل 5

كن على علم والشخص. واحصل على نسخ أيضاً من االهداف االستراتيجية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة. 

بأي من معايير المراجعة المحددة التي تحتاج إلى أخذها بعين االعتبار. احصل على نسخ كذلك من النماذج 

التدقيق ذات الصلة. عند التفكير باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة، ما التحديات التي تعتقد أنه والسياسات وقوائم 

 تواجهه وكيف برأيك يواجه العضو الذي يخضع لعملية المراجعة هذه التحديات؟ اذكر أدلة تدعم تعليقاتك.

 .بسرية تامةتعامل مع الوثائق  6

 
 تقييمك، ما الذي تحتاج لفعلهالجزء الثاني: عملية المراجعة، 
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 كن موضوعياً في تقييمك وتجنب أي مظهر من مظاهر التحيز 1

راجع أداء الفرد مقابل دوره واختصاصاته، يقدم الوصف الجيد للدور قواعد وأساسيات الحكم على األعضاء  2

 ويوضح مسئولياتهم جيداً.

لمذكورة في قانون اإلدارة الجيدة لالتحاد الدولي قيّم ما اذا كان عضو المجلس الحاكم يلبي المبادئ الضرورية ا 3

 لتنظيم االسرة. ما الدليل الذي يدعم تقييمك؟

فكر في المسائل التسع الواردة في استبيان مراجعة أداء الزمالء وأضف أي تعليقات إضافية إلى مربع التعليقات  4

 المفتوحة.

ناء للمجاالت التي ترى أنه/ أنها تستطيع ان تحرز تقدماً ما األداء الذي ترى أنه كان جيداً هذا العام؟ قدّم نقد ب 5

 بشأنها وامدح األشياء التي ترى أنه/ أنها أدتها جيداً.

 أنه نجح في أداؤه اسأل العضو الذي يخضع لعملية المراجعة عما يرى •

 الذي يجب على العضو الذي يخضع لعملية المراجعة االستمرار في فعله برأيك ما •

 ما الذي يتعين عليه/ عليها التوقف عن فعله؟ •

 لذي يجب عليه/ عليها البدء في القيام به؟اما  •

 ما الذي أظهره/ أظهرته العضوة من مهارات؟ •

 كيف تواجه/ يواجه تحديات المجلس الحاكم؟ •

 يتعين على عضو المجلس الحاكم أن يكون على علم به؟ هل يوجد موضوع أو نمط للتطور •

 برأيك ما أهدافه/ أهدافها للعام المقبل وأي أسئلة؟ •
ساعد، باعتبارك مراجع، في تطوير خطة عمل لعضو المجلس الحاكم الذي يخضع لعملية المراجعة للتعامل مع أي 

يقدم النقاط بحيث متوازن  كأفضل واجعل تقييمبشكل  قصور لم يتم التعامل مع بعد. اكتشف ما الذي يمكنه/ يمكنها فعله

 اإليجابية ويحدد النواحي التي تحتاج إلى المزيد من التطوير.

  

برأيك ما الذي يدعم عضو المجلس الحاكم الذي تُراجع أداؤه وبالتالي يضيف قيمة لالتحاد الدولي  •

 لتنظيم األسرة؟

 ر فعالية العام المقبل؟برأيك ما الذي يستطيع/ تستطيع أداؤه بصورة اكث •

ما المهارة أو العلم الذي يحتاجه العضو الذي يخضع لعملية المراجعة لتطوير ذاته وتحقيق األهداف  •

 التي يتضمنها دوره المخول به؟

ما الذي تستطيع القيام به باعتبارك عضو يخضع لعملية المراجعة لزيادة تقييمك في هذه الناحية العام  •

 المقبل؟

 
 مراجعتكالجزء الثالث: فكر في النهاية، تقرير 

 

 تحليلك، فكر في المعلومات التي تستطيع نقلها للرئيس للمساعدة في تحقيق الهدف المرسوم للعام المقبل. 1

يجب أن تساعد عملية المراجعة في تشكيل وجهة نظر ووضع مالحظات عامة. ويجب أن تكون تعليقاتك  2

 كما يجب أن يستفيد العضو الذي يخضع لعملية المراجعة من التقييم ويتعلم منه.  مهذبة وبناءة،

تقديم أفكار جديدة لكل وجه من أوجه القصور أمر هام للغاية، إذ يجب عليك أن توضح وتدعم حكمك حتى   3

عكاس يكون هناك فهم شامل ألسباب تعليقاتك. وضح ما إذا كانت تعليقاتك تمثل رأيك الخاص أما انها ان

 للبيانات.

هل سيساعد تقرير المراجعة الذي قمت بإجرائه المجلس الحاكم في اتخاذ قرارات أفضل، إذا كانت اإلجابة  4

 بنعم، كيف سيساعد في ذلك؟

 
 لخص ما توصلت إليه

؟ كيف أضاف –اذكر انطباعاتك الخاصة  العضوة أضافت  /العضو هل كان تأثير عضو المجلس الحاكم ملحوظاً وكاف 

 حاد الدولي لتنظيم األسرة؟الت

 اذكر اقتراحات وتعليقات محددة •

 هل يسعى تقريرك إلرسال رسالة واضحة •

 اذكر توصياتك •
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 قائمة التدقيق التي يستخدمها المراجع:

 فكر فيما عليك القيام به قبل البدءالخطوة األولى: كن مستعداً: √ 

ادعم التقييم بالوثائق ذات الصلة وتقديم مالحظاتك والردود على االستبيان وقيّم  الخطوة الثانية: إجراء التقييم:√ 

 أداء العضو الذي يخضع لعملية المراجعة

اكتب تقرير مراجعة قصير حول توصياتك وتعليقاتك  الذي تقوم به: الخطوة الثالثة: ضع إطار لتقرير المراجعة√ 

 بشأن أي من نواحي التطور.
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 3ملحق 
 تقييم مدى فعالية عضو المجلس الحاكم

 جلس الحاكمموالرؤساء اإلقليميين أو المدراء اإلقليميين داخل ال المدير العامحوار بين 

 

 كيف تقي م أداءك في المجاالت التالية من حيث المشاركة الفعالة في المجلس الحاكم: -10

دئ الخاصة بقانون اإلدارة الجيدة ومع ذلك يتفق )جميع المبادئ: يعتبر السؤال السادس شامل وذو صلة بكافة المبا

 مع المبدأ الرابع: الهيئة الحاكمة تراجع وتراقب أداء المنظمة(

 دائماً  -3أحياناً،  -2أبداً،  -1يُرجى وضع عالمة على المربع المناسب لدرجاتك: 

بتوضيح أمثلة حول كيفية تقديم مساهمته/ مساهمتها مقابل التقييم الذي حصل  يُرجى مطالبة عضو المجلس الحاكم)

 إذا لزم األمر.عليه/ عليها، 

  ،2-  ،3-  -1تقرأ جميع مستندات اجتماعات مجلس اإلدارة قبل عقد االجتماعات  ح

  ،2-  ،3-  -1تساهم وتشارك في المناقشات التي تدور حول االجتماعات واتخاذ القرارات  ط

  ،2-  ،3-  -1تُكمل المهام الموكلة إليك خالل الجداول الزمنية المحددة  ي

  ،2-  ،3-  -1تُصر على استكمال المناقشات عندما تؤمن بقوة بقضيتك  ك

  ،2-  ،3-  -1تُشارك معلوماتك وخبراتك أثناء االجتماعات المنعقدة  ل

  ،2-  ،3-  -1تحضر االجتماعات في الوقت المحدد  م

  ،2-  ،3-  -1 مانةاألتُظهر سلوك جيد تجاه أعضاء المجلس الحاكم والحضور من  ن

 
 

 العضو الذي يخضع للمراجعة أن يشاركها(مالحظات حول أي مما سبق )أي مثال أو وجهة نظر يريد 

 

 أسماء الرؤساء والمدراء اإلقليميين في المجلس الحاكم:

  كيف ترى مساهمتك الشخصية في المجلس الحاكم؟ 1

  ما الذي بإمكانك فعله أكثر من أجل تعزيز فعالية المجلس الحاكم؟ 2

  ما الذي يساعدك على فعل ذلك؟ 3

  وتشعر برضى تام تجاهه في العام الماضي؟ما االمر الذي تتذكره  4

سيتم تقييم أداء العضو/ة التي تخضع لعملية المراجعة خالل الفترة المقبلة  5

 مقابل انطباق األهداف مجتمعة عليه/ عليها.

 

  ما المجال )المجاالت( التي تعتقد أنك بحاجة إلى المزيد من التطور فيها؟ 6

الموجودة بين تقييمك وتقييم العضو الذي يخضع لعملية اكتشف االختالفات  7

 المراجعة

 

 هل هناك أي شيء تود إضافته؟

  

 

 

 

 يسئلرا مالحظات

 تقييم الرئيس للرؤساء اإلقليميين أو المدراء اإلقليميين داخل الجلس الحاكم

 (3أو  2ما هي نقاط القوة الرئيسية في العضو الذي يخضع لعملية المراجعة )اذكر  1

 (3أو  2ما النقاط التي يحتاج إلى مزيد من التطور فيها )اذكر  2

 ما المساعدة أو المصادر التي يحتاجها للتعامل مع احتياجات التطور؟ 3

 األهداف المطلوبة في فترة التقييم المقبلة. 4

 5حوالي  محادثة مع كل رئيس من الرؤساء اإلقليميين أو المدراء اإلقليميين داخل الجلس الحاكمال تستغرق 5
دقيقة لتغطية جميع جوانب مناقشة التقييم. ومن الضروري إتاحة الوقت الكافي لذلك لتبادل وجهات النظر 

 وتقديم التقييمات.
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 العملية

 نفيذ اإلطار المتفق عليهتتطوير و 1

 نموذج التقييم الذاتي يستكمل عضو المجلس الحاك 2

 المجلس الحاكمعضو الخاص بيستكمل الزمالء في المجلس التقييم  3

لرؤساء اإلقليميين أو المدراء االمنعقدة مع  المراجعة يتولى المدير العام قيادة االجتماعات الخاصة بعملية 4

 اإلقليميين داخل الجلس الحاكم

 تُجرى عملية اختيار الزمالء المراجعين من خالل اقتراع يجب فيه تجنب اختيار أشخاص من نفس المنطقة. 5

 
  

 

 2016أقره المجلس الحاكم، نوفمبر وفقا لما 
  



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

32 

 االتحاد .1

 

 9.1 السياسة

 

 القواعد التنظيمية للمستشارين الخارجيين للمجلس الحاكم

 

 الخصائص والصفات -1

 

 اتصافه بالمواصفات التالية: يدلل علىيجب على كل مستشار خارجي أن 

 

 االلتزام والتمسك برؤية ومهمة وقيم النظام الدولي لتنظيم األسرة  (أ)

 السمعة الدولية (ب)

ً  (ت)  االلتزام واالستعداد لتكريس الوقت الالزم للعمل في النظام الدولي لتنظيم األسرة بصفته مستشاراً خارجيا

 إصدار حكم موضوعي ومستقل وغير متحيز (ث)

 اآلخرين القدرة على التواصل الجيد ومهارات التعامل مع (ج)

 القدرة على المحافظة على السرية (ح)

 القدرة على التفكير بإبداع (خ)

 القدرة على تحليل وتجميع المعلومات والنظر في عواقب القرارات (د)

 االستعداد لمشاركة خبرته/ خبرتها في سياق عمل النظام الدولي لتنظيم األسرة (ذ)

 ر المعروفة في المجلس الحاكم.اللباقة والدبلوماسية المرتبطة باالستعداد لتنفيذ التوصيات غي (ر)

 ات لآلخرينهالقدرة على تقديم التوجي (ز)

 

 مجموعة المهارات -2

 

 الخارجيين امتالك معرفة وخبرات حديثة حالية ذات صلة في أي من المجاالت التالية: نالمستشارييتعين على 

 التسويق والعالمات التجارية (أ)

 العالقات الدولية وتأسيس المنظمات (ب)

 األموالجمع  (ت)

 التواصل (ث)

 خبرة في قطاع األعمال (ج)

 المحاسبة/ المالية (ح)

 االقتصاد (خ)

 وسائل اإلعالم (د)

 حقوق وصحة األطفال والنساء (ذ)

 فهم األوضاع السياسية العالمية (ر)

 إدارة الكوارث (ز)

 القضايا البيئية (س)

 الدائمالتطور  (ش)

 الالجئين والنازحين واإلنسانية قضايا  (ص)

 المحاماة  (ض)

 الذكورةنوع الجنس بما في ذلك  (ط)

 المهارات الطبية (ظ)

 الصحة النفسية (ع)
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 المسئوليات -3

 

 مسئولية:المستشارين الخارجيين  يتولىمن المتوقع أن 

القضايا المتعلقة بمجاالت تخصصاتهم وتعزيز أهداف  حولتقديم توجيهات لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  (أ)

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 مراقبة القضايا الناشئة وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى رد المجلس الحاكم (ب)

جمع جميع المواد التي تخص المعلومات األساسية ذات الصلة والمصادر التي تستخدم كمعايير أو أدلة  (ت)

 .الناشئة تللممارسا

االعالن عن أي نزاع قائم أو نزاع محتمل حول المصلحة فيما يخص دور المستشار الخارجي وإدارة هذه  (ث)

 النزاعات بطريقة مناسبة من خالل التوجيهات التي يقدمها المجلس الحاكم.

 

 حضور اجتماعات المجلس الحاكم والوضع -4

 

 الخارجيين اجتماعات المجلس الحاكم، إال أنهم نالمستشارييحضر 

 ليسوا مشرفين على االتحاد  (أ)

الموحدة  مانةاألأو المجلس الحاكم أو ليسوا ممن شغل مناصب في المجلس اإلقليمي أو اللجنة التنفيذية اإلقليمية  (ب)

 أثناء فترة الخمس سنوات التي توالها/ تولتها أثناء التعيين.

 ليس لهم حق التصويت. (ت)

 يحق لهم الترشح في انتخابات مناصب الموظفين الفخريين.ال  (ث)

 

 عملية ترشيح الست موظفين خارجيين في المجلس الحاكم -5

 

يُرسل المدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة دعوة التقدم للترشح نيابة عن المجلس الحاكم في االتحاد  (أ)

 جميعاً من خالل االعالنات العامة.الدولي لتنظيم األسرة لالتحاد بأكمله وللعامة 

 يجب أن تراعي الدعوة وللترشح مواطن الخبرة ذات الصلة. (ب)

ينفذ المدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة مراجعة وتحليل جميع الترشيحات المقدمة ويكتب تقرير توصية  (ت)

ين على تنفيذ المهام التي مترشح تتوافر فيهم مجموعة الصفات والمميزات والمهارات وقادر 24بحد أقصى 

 المنصب. يطلبها

تتولى لجنة مراجعة تتكون من ستة رؤساء إقليميين حاليين فحص جميع الترشيحات التي أرسلها المدير العام  (ث)

 وتتولى أيضاً اللجنة مسئولية تقديم قائمة بأفضل اثنا عشر مرشح للنظر فيها.

في مايو )أثناء عام االنتخابات( أن يراجع القائمة القصيرة يتعين على المجلس الحاكم أثناء االجتماع المنعقد  (ج)

منصب في ا الذين من المقرر ان يتولو نمستشاريالتي تضم االثنا عشر مرشح وان يصوت ألفضل ستة 

 المجلس الحاكم مع األخذ في االعتبار متطلبات التوازن بين الجنسين.

المستشارين الخبراء، فيجب ترك هذا المنصب شاغر ي سبب، لم تُشغل المناصب الستة الخاصة بفي حال، وأل (ح)

 حتى يتم إيجاد شخص/ أشخاص مناسبين.

 

 فترة تولي المنصب -6

 

ً لمراجعة أداء  للمنصبتعتبر فترة تولي المستشار الخارجي  ثالث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه مرة أخرى وفقا

 ُمرضية. وال يحق ألي مستشار أن يستمر في منصبه ألكثر من فترتين متتاليتين. 

 

 

 2016وفقا لما أقره المجلس الحاكم، نوفمبر 
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 االتحاد .1

 

 10.1 السياسة

 

 

 العضويةالقواعد التنظيمية النتخاب رئيس لجنة 

 
 المسؤوليات .1

 أن يعمل مع المدير العام أو مرشحي المدير العام في وضع جدول أعمال اجتماعات لجنة العضوية. .1

 أن يرأس اجتماعات لجنة العضوية. .2

 أن يتأكد من أن أعضاء لجنة العضوية الجدد على دراية تامة باألوضاع وموافاتهم بجميع الوثائق المطلوبة. .3

 في لجنة العضوية ويتولى قيادتها ويقيِّم طريقة عمل اللجنة.أن يعزز روح القيادة  .4

 أن يشارك في عملية تقييم أداء أعضاء لجنة العضوية ويقدم الدعم لهم حسب االقتضاء. .5

 أن يسهل حل أي نزاع داخل لجنة العضوية، ويتواصل مع المدير العام لتحقيق ذلك.  .6

 أن يضمن تنفيذ القرارات المتخذة في االجتماعات تنفيذاً فعاالً. .7

 
 

 األهلية .2

 لكي يصبح الشخص المرشح مؤهالً لمنصب رئيس لجنة العضوية، يجب أن يُنتَخب حسب األصول من قبل  .1

 لجنة العضوية.كعضو في  المجلس الحاكم

 

 الخصائص والصفات .3

يستحسن أن يتمتع هذا المرشح بخبرة سابقة في حضور اجتماعات لجنة العضوية، وأن يكون قد شارك فيها  .1

 بمساهمات نشطة ومثمرة. 

 

 بروتوكول االنتخابات  .4

بغرض انتخاب رئيس اللجنة وعضو مناوب  المجلس الحاكم يجتمع أعضاء لجنة العضوية فور انتخابهم من قبل  .1

 فقط.

 يرأس هذا االجتماع المستشار القانوني الفخري لالتحاد. .2

 يدعو المستشار القانوني الفخري لالتحاد أعضاء اللجنة إلى تسمية وتأييد مرشحين لشغل منصب رئيس اللجنة.    .3

 ا تم تسمية وتأييد عضو واحد فقط، يُعلَن ذلك العضو رئيساً للجنة.وإذ .4

 وإذا كان هناك أكثر من مرشح واحد، يجرى االنتخاب باالقتراع السري. .5

ً للجنة. وفي حالة التعادل بين مرشحْين اثنْين،  .6 والعضو الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات يُعلَن رئيسا

 ز. يستخدم االقتراع في إعالن الفائ

بعد االنتهاء من انتخاب رئيس اللجنة، يدعو المستشار القانوني الفخري أعضاء اللجنة إلى تسمية وتأييد مرشحين  .7

 لشغل منصب رئيس اللجنة المناوب.

 وإذا تمت تسمية وتأييد عضو واحد فقط، يُعلَن ذلك العضو رئيساً مناوباً للجنة. .8

 االنتخاب باالقتراع السري.وإذا كان هناك أكثر من مرشح واحد، يجرى  .9

 والعضو الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات يُعلَن رئيساً مناوباً للجنة.  .10

 ويرأس الرئيس المناوب اجتماعات اللجنة في غياب الرئيس. .11

 
  2017بالصيغة التي اعتمدها مجلس إدارة االتحاد، نوفمبر 
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 11.1السياسة 

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في العضوية فئات

 
 
 

 األسباب عرض

 

 2010 الثاني تشرين/  نوفمبر اجتماع في الحاكم المجلس أقرها التي الجديدة العضوية فئات لتنفيذ فعاليّة السياسة هذه تعطي .1

 لتنظيم الدولي االتحاد في المشاركة العضوية وذوي الكاملة العضوية ذوي لألعضاء المختلفة واالمتيازات المسؤوليات وتوضح

 .األسرة

 

 يصبحون أن يقررون الذين الحاليين الكاملة العضوية ذوي قبل من اتباعها الواجب الضرورية الخطوات أيضا السياسة وتوفر .2

 غير المراقبة المنظمات حالة مع للتعامل اتباعه إقليم كل على الواجب األسلوب توضح وأيضا المشاركة العضوية ذوي من

 .األعضاء

 

 مقدمة

 

 للعضوية فئتين وفيها المتطوعون يقودها منظمة هو األسرة لتنظيم الدولي االتحاد .3

 

 كاملة عضوية (1)

 مشاركة عضوية (2)

 

 وامتيازات مسؤوليات(. 2 م ع) 2 المشاركة والعضوية( 1 م ع) 1 المشاركة العضوية: المشاركة العضوية من نوعان وهناك .4

 محددة المتعاونون والشركاء الكاملة العضوية ذوي األعضاء وامتيازات مسؤوليات وأيضا المشاركة العضوية من النوعين هذين

 .التالي الجدول في بوضوح
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 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إلى لالنتماء المختلفة األنواع الجدول يلخص .5

 

 

  

 األعضاء

 

 

 الشركاء

 دوليون متعاونون شركاء إقليميون/محليون متعاونون شركاء مشاركة عضوية كاملة عضوية المبادئ

   2 مشاركة عضوية 1 مشاركة عضوية  

 الرؤيا يؤيدون

 الرسالة

 القيم

 الرؤيا

 الرسالة

 القيم

 الرؤيا

 الرسالة

 القيم

 الرؤيا

 الرسالة

 القيم

 الرؤيا

 الرسالة

 القيم

 

 

 العضوية مقاييس

 

 

 

 

 

 

 

 كامل التزام

 في محددة هي كما المعايير قبول

 الدولي االتحاد اعتماد إجراءات

 اإللتزام ذلك ويشمل األسرة لتنظيم

 الدستورية والمقاييس الحكم بمقاييس
 

 بعد المقاييس جميع مع اإللتزام تعتزم

 عامين

 

 :في تستمر

 

 الحكم مقاييس إرضاء

 

  الدستورية المقاييس إرضاء

 

 االتحاد مقاييس تأييد إلى حاجة توجد ال

 األسرة لتنظيم الدولي

 

 شروط على تنص اإلقليم مع تفاهم مذكرة

 التعاون

 

 مقاييس تأييد إلى حاجة توجد ال

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد

 

 الحاكم المجلس مع شراكة اتفاقية

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في

 التعاون شروط على تنص

 كل اعتماد مع) محدودة غير الزمنية الحدود

 (سنوات 5

 تثبيت مع) أقصى حد سنوات 5

 (سنوي

 الشراكة اتفاقية حسب التفاهم مذكرة شروط حسب سنوي تثبيت مع محدودة غير

 مراجعة يوجد ال مراجعة يوجد ال مراجعة يوجد ال سنتين قبل ليس سنوات 5 كل االعتماد مراجعة
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 الوضع تجديد

 

 

 سنوات 5 كل مرة

 

 قبل من باالعتماد يوصى

 17اللجنة التنفيذية اإلقليمية

 /18إلى لجنة العضوية

تبع  19المجلس الحاكم

 المراجعة

 كل سنة

 

 

يوصى من قبل اللجنة التنفيذية 

اإلقليمية إلى لجنة العضوية من أجل 

موافقة المجلس الحاكم حسب أنظمة 

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 كل سنة

 

 

يوصى من قبل اللجنة التنفيذية 

اإلقليمية إلى لجنة العضوية من أجل 

موافقة المجلس الحاكم حسب أنظمة 

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 حسب شروط مذكرة التفاهم

 

 

 مع التفاهم مذكرة في محدد هو ام حسب

 اإلقليم

 

 الخاصة والشروط البنود حسب

 الشراكة باتفاقية

 

 

 

 الوضع تغيير

 

 

 

 

 

 
 اختارت إذا وقت أي في

 وضع إلى العودة المنظمة

 (2 م ع) المشاركة
 

 

 
 
 
 

 تصبح ذات عضوية كاملة

 

 
 
 
 
 

 
 تخضع لعملية االعتماد 20بعد سنتين

 

 
 
 
 
 النهاية فإما:مراجعة في 

 

 
 

 
 
 
 

 3( لمدة أقصاها 1تبقى ) ع م 
 سنوات

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 2تصبح ع م 
 

 

 
حسب ما هو محدد في مذكرة التفاهم مع 

 اإلقليم

 
 غير منطبق

 الدولي االتحاد أنظمة حسب اإللتزام عدم حال في

 األسرة لتنظيم

 لتنظيم الدولي االتحاد أنظمة حسب

 األسرة

 لتنظيم الدولي االتحاد أنظمة حسب

 األسرة

 الشراكة اتفاقية حسب التفاهم مذكرة حسب

                                                 
17 RECاللجنة التنفيذية اإلقليمية : 
18 MCلجنة العضوية : 
19 GCالمجلس الحاكم : 
 من تاريخ قبول األعضاء المشاركين الجدد و / أو تبني هذه السياسة 20
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 اجتماعات حضور :الحكم

 21اللجنة اإلقليمية

 

تحضر كجمعية ذات عضوية 

 كاملة

 

تحضر كجمعية ذات عضوية 

 مشاركة

 

تحضر كجمعية ذات عضوية 

 مشاركة

 

تحضر كمراقب )كما هو محدد في مذكرة 

 التفاهم(

 الحاكم المجلس تحضر أن يجوز

 االتحاد أنظمة بموجب كمراقب

 ( و( )2) 2 األسرة لتنظيم الدولي

 2التصويت حقوق
 

 نعم
 

 نعم
 

  نعم
 

 ال
 

 ال

 لالنتخاب األهلية
نعم النتخاب اللجنة التنفيذية 

 اإلقليمية والمجلس الحاكم

 
 ال

 
 ال

 
 ال

 
 ال

 22التمويل األساسي
 سنوات 5مؤهلة حتى مدة  مؤهلة

 

حسب ما هو محدد في اتفاقية  ما هو محدد في مذكرة التفاهمحسب  ال

 الشراكة

 التمويل المقي د
 اتفاقية في محدد هو ما حسب التفاهم مذكرة في محدد هو ما حسب مؤهلة سنوات 5مؤهلة حتى مدة  مؤهلة

 الشراكة

 العضوية رسوم
 الضرورة تقتضيه ما حسب

 األقاليم في

 

 في الضرورة تقتضيه ما حسب

 األقاليم

 في الضرورة تقتضيه ما حسب

 األقاليم

 ال ال

 

 

                                                 
 حسب أنظمة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 21
 
ساعدات: األهلية للتمويل األساسي يخضع إلدراج البلد ما في قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في البلدان المتلقية للم22

http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html 

 

http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html


 

 

39 

 

 التنفيذ

 

 المستقبلي وضعها حول قرار التخاذ( 1 م ع) المشاركة العضوية ذات حديثا المنتسبة الجمعيات تحتاج سوف السياسة، هذه اعتماد وعقب .6

 تقرر أن أو كاملة عضوية ذات تصبح حتى االعتماد مراجعة عملية إلى ستخضع أنها وإما. قبولها بعد عامين غضون في االتحاد في

 (.2 م ع) المشتركة العضوية من الثاني النوع إلى االنضمام

 

 لتتخذ سنتين لديها سيكون( 1 م ع) السياسة هذه اعتماد وقت األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في مشاركة أعضاء تكون التي والجمعيات .7

 العضوية من الثاني النوع إلى االنضمام تقرر أن أو كاملة عضوية ذات تصبح حتى االعتماد مراجعة عملية إلى بالخضوع إما قرارا

 (.2 م ع) المشتركة

 

 : التالية الظروف في( 2 م ع) مشاركة عضوية ذات جمعيات لتصبح بطلب تتقدم أن الكاملة العضوية ذات للجمعيات ويمكن .8

 

 الجمعية، في حاكمة هيئة أعلى عن صادر عضويتها بتغيير قرار (1)

 .الحاكم للمجلس اإلقليمية التنفيذية اللجنة وتوصية للطلب الحقة مراجعة (2)

 

 عامين عن تقل ال لمدة الوضع هذا في تبقى فسوف( 2 م ع) مشاركة عضوية ذات جمعية الكاملة العضوية ذات الجمعية تصبح وعندما .9

 حسب كاملة عضوية ذات جمعية تصبح أن في المستقبل في ترغب كانت إذا بنجاح االعتماد مراجعة عملية اجتياز إلى تحتاج وسوف

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أنظمة

 

 وضع حول توصية بإصدار ستقوم التي اإلقليمية التنفيذية اللجنة وإعالم السياسة هذه تنفيذ مسؤولية اإلقليمية المكاتب لدى ويكون .10

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أنظمة حسب الحاكم المجلس/  العضوية لجنة إلى العضوية

 

 .األصول حسب العضوية لجنة ويعلم السياسة هذه تطبيق األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في المركزي المكتب يراقب سوف .11

 

 

 

 2011 أيار /مايو الحاكم، المجلس أقره لما وفقا

 2013 الثاني تشرين/نوفمبر في الحاكم، المجلس عدّله وكما
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 االتحاد .1

 

 12.1السياسة 

 

 
 إدارة المخاطر

 

 

 مقدمة

 

تُبيّن  إذألي منظمة. وهي أداة تنظيميّة رئيسيّة للتخطيط والرقابة.  االستراتيجيةإدارة المخاطر جزء أساسي من اإلدارة  تعتبر

الدولي لتنظيم األسرة  لالتحاد مانةاألهذه السياسة طريقة التعامل مع إدارة المخاطر التي ينبغي على الجمعيّات األعضاء و 

 إتباعها.

 

 تعريفات

 

 الَخَطر

 

 السلبيّة.يُقاس الخطر باحتمال حدوث حدَث و عواقبه 

 تقييم المخاطر

تقييم المخاطر هو مجمل عملية تحليل المخاطر والتقييم يكون على أساس فرصة أن يحدث شيء سيكون له أثر سلبي على 

 تحقيق أهداف المنظمة. وهذا هو العنصر المظلل في الرسم البياني.

 إدارة المخاطر

 الموجهة نحو إدارة فعّاله للفرص المحتملة واآلثار الضارة داخل بيئة المنظمة.إدارة المخاطر هي الثقافة والعمليات و البنيات 

 عملية إدارة المخاطر مبيّنة في الرسم البياني االنسيابي التالي :
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 االتحاد .1

 

 12.1ة السياس

 

 

 
 

 عملي ة إدارة المخاطر

واإلجراءات والممارسات اإلداريّة المتعلقة بالمخاطر. وهي عملية إدارة المخاطر هي عملية التطبيق المنهجي للسياسات 

مستمرة تشمل تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة ورقابة و اإلبالغ عن المخاطر مشكلة قاعدة تستند إليها إدارة المنظمة. ويشترك 

 بالعملية الهيئة الحاكمة واإلدارة العليا وموظفين آخرين.

جل المخاطر  سِّ

المخاطر هو وثيقة تحتوي على قائمة بأهم المخاطر التي تواجه المنظمة إضافة إلى احتمال حدوثها وتأثير األحداث سِجل 

السلبيّة الحاصلة. ينبغي أن تشمل الوثيقة على تفاصيل الخطوات التي تمَّ أو سيتم اتخاذها للحد من التأثير في حال حدوث 

 الخطر.

 المبادئ

 

جيّدة للمخاطر هو تحديد ومعالجة المخاطر الخاّصة بالمنظمة. والهدف من ذلك هو إضافة قيمة التركيز على إدارة  .1

 إلى جميع أنشطه المنظمة.



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

42 

 

 

المنظمة وتنفيذ تلك  استراتيجيةو تتواجد في كل أجزاء  وديناميكيةينبغي أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة  .2

 .االستراتيجية

 

يع المخاطر المحيطة بالمنظمة في الماضي والحاضر وعلى وجه الخصوص ينبغي أن تعالج بشكل منهجي جم .3

 األنشطة المستقبلية.

 

اإلدارة الفعّالة للمخاطر تتطلب تقديم التقارير ومراجعة الهيكل لضمان تحديد و تقييم المخاطر بشكل فعّال وأن  .4

هيكل على الهيئة الحاكمة واإلدارة تكون الضوابط والردود المناسبة في مكانها المناسب. ينبغي ان يشمل هذا ال

العليا. ينبغي أن تضمن اإلدارة العليا وجود نظام فعال في مكانه المناسب إلدارة المخاطر. الهيئة الحاكمة تقوم 

بالمبادرة بمراجعة سجل المخاطر وضمان أنه لدى اإلدارة العليا خطط في مكانها المناسب لعالج المخاطر التي تم 

 لى أنها غير مالئمة.تحديد ضوابطها ع

 

في حال وجود تدقيق داخلي في المنظمة فيجب على المدققين التركيز على المخاطر الكبيرة التي تم تحديدها لكي  .5

 يقدمون تقييمات دوريه لإلدارة و الهيئة الحاكمة تفيد بأن إدارة هذا المخاطر يجري على نحو كاف.

 

 

 المخاطر الُكبرى

 

 المنظمات مخاطر كبرى متشابه والتي يمكن تلخيصها كالتالي :تواجه معظم 

 تغير في البيئة السياسية ▪

 تغير في التشريعات ▪

 تغير في االتجاه االستراتيجي ▪

 انخفاض اإليرادات ▪

 ضعف في االستمراريّة الماليّة ▪

 فقدان السمعة ▪

 غير فعال إدارة ▪

 عدم فعالية اإلدارة ▪

 والمهاراتعدم مالئمة الموظفين  ▪

 فشل في تكنولوجيا المعلومات )أجهزة / برامج( ▪

 االستجابة في حاالت األحداث الكبرى )إرهاب / فيضان / حريق / مرض(. ▪

 

 التنفيذ

 

 الجمعيات األعضاء:

 

نشجع الجمعيّات األعضاء على تبنِي عملية واضحة إلدارة المخاطر تحدد األدوار التي ينبغي أن تباشر بها الهيئة  .6

 ينبغي على الهيئة الحاكمة أن تُصادق على سياسة إدارة المخاطر.وة واإلدارة العليا. الحاكم

 

 الجمعيّات األعضاء على تضمين إدارة المخاطر في عملية التخطيط االستراتيجي الخاصة بهم. تشجع .7

 

وجود الضوابط في مكانها الصحيح من أجل  وتضمنتَوثّق الجمعيات المخاطر الرئيسية التي تواجهها المنظمة  .8

على أهم المخاطر  سنوياينبغي على الهيئة الحاكمة المصادقة والمخاطر المالية إلى أقل حد ممكن.  تأثيرتخفيف 

 األعمال في دائم بند باعتباره المخاطر لسجل اجتماع كل في الحاكمة الهيئة مراجعة يعتبرالتي تواجه المنظمة. و

 . وينبغي أن يشمل ذلك متابعة اإلجراءات المتخذة من السنة السابقة لسجل المخاطر.الجيدة الممارسات إحدى

 



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

43 

 

خالل ضمان تقييم المخاطر واعتبارها جزء  منتناسق للتعامل مع المخاطر تدعم اإلدارة العليا أسلوب منهجي و م  .9

 اإلدارة اليوميّة للمنظمة. عملمن 
 

 بهدف المنظمة في الداخلي التدقيق استمرار حال في السنوية المخاطر تقييم نتائج من االستفادة يجب .10

 ممكن قدر أكبر تخفض المناسب مكانها في المفروضة الضوابط أن الحاكمة للهيئة يُثبت ما وتقديم لألعمال التخطيط

 .المخاطر هذه من

 

 :مانةاأل

 

و أيضاً لكل مكتب  المناسبلدى ألمانة العامة في مكانه  لمخاطرالمدير العام وجود سجل شامل ل يضمن .11

ممكن  قدرالمخاطر الكبرى والضوابط القائمة من أجل تخفيضها إلى أقل  ذلكإذ يحدد  ،إقليمي وللمكتب المركزي

 و رقابتها.

 

المدراء  ويعرض سنوياً،أهم المخاطر التي تواجه المنظمة على المجلس الحاكم  العام المدير يعرض .12

 اإلقليميّون سجالت المخاطر اإلقليميّة المشابهة على اللجان التنفيذية اإلقليمية.

 

سنوياً، بما في ذلك متابعة اإلجراءات المتخذة من  مانةاألسجل المخاطر الخاص ب الحاكم سالمجل يراجع .13

 السنة السابقة لسجل المخاطر بعد أداء لجنة التدقيق في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة لعملية مراجعة مفصلة.

 

 اطر داخل منظماتهم.تطوير إدارة للمخلالمكاتب اإلقليمية المساعدة إلى الجمعيات األعضاء  تقدم .14

 

ضمان تقييم المخاطر  خالل مناإلدارة العليا أسلوب منهجي و متناسق للتعامل مع المخاطر  تدعم .15

 ألكبر المناسب مكانها في المفروضة الضوابط تخفيض أن تضمن كما ،واعتبارها جزء من اإلدارة اليومّية للمنظمة

 .المخاطر هذه من ممكن قدر

 

 التدقيق للجنة يُثبت ما وتقديميستخدم المدققون الداخليّون النتائج السنوية لتقييم المخاطر لتخطيط عملهم  .16

 .المخاطر هذه من ممكن قدر أكبر تخفض المناسب مكانها في المفروضة الضوابط أن

 

 

 2007، نوفمبر  المجلس الحاكمبالصيغة التي اعتمدها 

  



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

44 

 

 االتحاد .1

 

 13.1السياسة 

 

 إدارة مخاطر األمان والسالمة

 

للمتطوعين والمسئولين والزوار والمتعاقدين  يلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بتعزيز مستوى األمان والسالمة 1

والمساهمين اآلخرين. ونحن نسعى جاهدين إلى تقليل المخاطر من خالل اعتماد ممارسات جيدة تهدف إلى إدارة 

مخاطر األمان والسالمة، وبذلك سيتم تعزيز أدائنا وسيكون األفراد قادرين على المساهمة بأقصى قدراتهم. كما 

خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية. ونسعى أيضاً من خالل اعتماد هذه السياسة  نا بالحصول علىيسمح ذلك لعمالئ

بشكل منطقي وعملي لتقليل مخاطر وقوع األضرار  شيءإلى ضمان القيام بواجبنا نحو تقديم الرعاية وتنفيذ كل 

العملية في أداء أفضل الممارسات التي قد يتعرض لها العاملين أو من ينوب عنهم في االتحاد. يساهم تنفيذ هذه 

 إلدارة المخاطر. 

 

 التعريفات -2
 

 

 السالمة الظواهر الطبيعية )مثل الجفاف والزالزل واألوبئة والفيضانات وغيرها( والفيضانات والحوادث. مخاطرتشمل 

 

 بفعل اإلنسان، وتشمل أعمال العنف واإلجرام، بما في ذلك اإلرهاب. األمنيةدائماً تحدث التهديدات 

 

ينا، كما تتسبب في خسارة أو إلحاق الضرر تؤدي حوادث األمان والسالمة إلى إلحاق الضرر أو اإلصابات للعاملين لد

 بممتلكاتنا أو برامجنا، أو تؤدي إلى عواقب وخيمة على االتحاد ككل من حيث سمعته واستجابة المانحين.

 

بصورة  شيءإلى االلتزام األخالقي والقانوني للمنظمة التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة )لفعل كل واجب الرعاية يشير 

 ( لتقليل المخاطر التي تلحق العاملين في المنظمة أو من ينوب عنهم.عقالنية وعملية

 

العملية الديناميكية التي تساعد في تقييم السياق الذي نعمل فيه في )الدولة أو المدينة أو  بإدارة مخاطر االمان والسالمةيُقصد 

حدد مستوى المخاطر الناتجة عن أحداث السالمة أو فهي تأو موقع المكتب أو الغرفة أو الوحدات المتنقلة(.  الدولة أو العيادة

األمان المحتملة والغير مرغوب بها التي قد يتعرض لها المساهمين )المتطوعين أو المسئولين أو الزوار أو المتعاقدين( 

 تجعل هذه واألصول والعمليات وتقدم اإلرشاد والحلول التي تهدف إلى تقليل المخاطر المتعلقة بمثل هذه األحداث. فهي ال

 "آمنة أو سالمة" ولكنها تضمن تقليل المخاطر إلى مستوى مقبول لتلبية واجب الرعاية. العمليات

 

 .المصطلحات المتعلقة بهذه السياسة حوللمزيد من التوضيح ا على المرفق أ يحتوي 

 

 قيم األمان والسالمة

 

لتمكين من يعمل في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، فهي ( ضرورية المرفق بتعتبر قيم األمان والسالمة )أنظر  3

تمثل دليل لكيفية التصرف في أي موقف. فهذه القيم تمثل األساس الذي تستند إليه السياسة وجميع الخطط المتعلقة 

ن مين اعتمادها وخصوصاً المسئولين منهم عن توفير والحفاظ على أنظمة إدارة األماهبها ويتعين على جميع المسا

 والسالمة. 

 

 المسئولية والمسائلة تجاه نفسك وتجاه اآلخرين •

 الحق في أن تقول ال: األمان أوالً  •

 اتخاذ قرارات نابعة من إجراءات محلية •

 الحاجة إلى تبادل المعلومات •
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 مبادئ إرشادية نحو الحفاظ على األمان والسالمة في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة بالمبادئ التوجيهية التالية المتعلقة بإدارة  مانةاألاألعضاء و الجمعياتتسترشد  4

 مخاطر األمان والسالمة:

 

: تساهم إدارة مخاطر األمان والسالمة في عملية اإلدارة ككل. وباعتبارها عملية ديناميكية مستمرة فهي التعميم (أ)

نعو القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة والقدرة على ترتيب األولويات تساهم في جميع عمليات المنظمات. وتساعد صا

والتمييز بين مسارات العمل البديلة ، كما يجب أن تكون واضحة وشاملة. وهذه العملية بطبيعتها عملية طبيعة 

وتحدث عملية ديناميكية ومتكررة ومواكبة للتغييرات. وبحدوث االعمال الداخلية والخارجية يتغير السياق والمعرفة 

الرصد والمراجعة ويتعين على مسئولي النظام متابعة التغييرات في مستوى الخطر المتعلق بالتهديدات والمخاطر. 

 وبهذه الطريقة تخلق المدخالت الثابتة نتائج مستقرة بحوادث أقل. 

 

: يجب أن تراعي متطلبات واجب العناية المتطوعين والمسئولين والمتعاقدين والزوار. وبينما قد واجب العناية (ب)

األعضاء( إال أنه من الضروري  الجمعياتتختلف العالقة القانونية بينهم وبين منظمتنا/ منظماتنا )االتحاد أو 

 ضرر. أيمراعاة االلتزامات القانونية واالخالقية إذ قد يلحق سمعتهم 

 

من حماية  أكثريعتبر االمان والسالمة لألشخاص هما االولوية العظمى  الخطورة بالغة.في المواقف  األولوية: (ت)

 الممتلكات والمركبات واألصول ومن حماية البرامج أو التعبير عن أهداف التأييد. 
 

الهيكل  ويحتوى: تعتبر الهيئات الحاكمة هي المسئول النهائي لضمان إدارة المخاطر بأمان وسالمة. المسئولية (ث)

ومع ذلك يجب أن يدرك  ،مسئولية ضمان الحفاظ على أمان وسالمة المسئولين والمتعاقدين علىالتنظيمي لإلدارة 

عن األمان والسالمة. وتتحمل الشخصيات ر أنهم مسئولون أيضاً اجميع المتطوعين والمسئولين والمتعاقدين والزو

المحورية الفاعلة في االتحاد مسئوليات خاصة إلدارة المخاطر باستمرار وللرد، حيثما تطلب االمر، على أي حادث 

أو مواقف تتعلق بإدارة المخاطر. ومن الضروري تقديم برامج تدريب معززة وحديثة ودعم مستمر لمثل هذه 

 األدوار. 
 

عين على جميع المساهمين االلتزام والمساهمة في خطط إدارة مخاطر األمان والسالمة وأن تبلغ بشكل : يتاالنضباط (ج)

 تأديبيةفوري عن اي مخالفات أو عدم التزام. يجب احترام السلطة المسئولة عن صنع القرارات وفرض إجراءات 

 حيثما انتهكت خطط االمان والسالمة واإلرشاد.
 

ي متطوع أو مسئول أو متعاقد او زائر رفض يحق أل المطبقةلنظر عن إدارة المخاطر : بغض ااالنسحابالحق في  (ح)

مديره او من ينوب عنه بذلك، وهذا يثبت  إلخبار هبعد بذل اقصى جهود واالنسحابالعمل في اي منطقة غير آمنة 

 شعار السالمة أوالً.
 

يتعين عليهم  إذ ؛والمتعاقدين والزوار مراعاة واحترام الثقافة المحلية: يتعين على المتطوعين والمسئولين السلوك (خ)

ي تصرف قسري أو استغاللي، بما في أ اداء عنأن يعكسوا القيمة االخالقية في تصرفاتهم من خالل االمتناع 

   25&  24وهذا االمر باألخص بالغ االهمية في السياقات اإلنسانية المعقدة  23ذلك اإلتجار في األشخاص
 

                                                 
االحتيال أو الخداع أو سوء استخدام السلطة التوظيف والمواصالت والنقل واإليواء وتعيين االشخاص بطرق التهديد او استخدام أنواع كالقسر أو  23

 أو اساءة استخدام مواقف الضعف أو دفع أو استالم اموال أو مصالح لتحقيق رضا شخص على من يسيطر عليهم بهدف االستغالل، بروتوكول األمم

 الجمعية العامة لألمم المتحدة –المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص 
 والمعايير اإلنساني والميثاق اإلغاثة لشئون الحكومية غير والمنظمات األحمر والهالل الصليب وجمعية األحمر للصليب الدولية للجنة السلوك قواعد 24

 اإلنسانية المسائلة في الدولية الشراكة ومعايير اإلنسانية االستجابة مجال في الدنيا
(، على الموقع التالي أيضاً 2000األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واالطفال ) بروتوكول 25

https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/ 

 



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

46 

 

مخاطر االمان  ونالمخاطر بطريقة مختلفة او يواجه الموقفاألشخاص الموجودين في نفس  يُدرك: قد نوع الجنس (د)

وتهديدات السالمة بطرق مختلفة بناًء على نوع الجنس والميول الجنسية وتعريف نوع الجنس. وبذلك يتناول كل 

ويرد على التهديدات الفعلية أو المتصورة بطريقة مختلفة. وبالرغم من  مختلفةفرد الموقف نفسه بنقاط ضعف 

تى أنواعهن يتأثرن بدرجة غير متناسبة ببعض التهديدات عند النساء والرجال، إال أن النساء بش المساواة بين

لذا من الضروري فرض إجراءات  يكون عادة بدرجة عالية.والتعرض للعنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس 

ومن ثم يجب أن تكون الشروط المنصوص عليها مناسبة لجميع األجناس حتى  26لتقليل المخاطر وتعزيز المرونة.

نستطيع إدارة المخاطر بمستويات مقبولة. ويجب سماع االهتمامات الفردية حول األمان والسالمة وأخذها على 

جزء من  يجب مراجعة إدارة المخاطر باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة بعين الجنسين واعتبارها لذامحمل الجد. 

 تعميم نوع الجنس.
 

: ال يحق ألي من المتطوعين أو المسئولين أو المتعاقدين أو الزوار أثناء تأدية مهام االتحاد الدولي التدخل باألسلحة  (ذ)

 لتنظيم األسرة حمل أي أسلحة تحت أي ظرف من الظروف. 
 

بات او مباني االتحاد الدولي لتنظيم ال يُسمح لألفراد المسلحين التواجد في مرك الجماعات والقطاعات المسلحة: (ر)

األسرة سوى في حاالت الطوارئ أو في وجود تهديدات محددة واضحة أو تم االتفاق عليها تتطلب مثل هذه 

االستجابة )وهذا ال يمنع االفراد المسلحين المكلفين بإنفاذ القانون في الدولة من دخول بناء االتحاد الدولي لتنظيم 

للتقليل من ن تأدية واجباتهم(. كذلك ال يُعتبر طاقم الحراسة المسلح إحدى الطرق الفعالة األسرة بصفته جزء م

 المخاطر سوى في حاالت الطوارئ التي يحدث فيها تدهور مفاجئ وغير متوقع في البيئة الخارجية.
 

 نظام إدارة االمان والسالمة

 

)المرفق ج( عملية موثقة في خططنا القياسية الخاصة بإدارة مخاطر  نظام إدارة مخاطر االمان والسالمةيعتبر  5

األمان والسالمة. وتوضح هذه الخطط كيفية إدارة مخاطر تلك المخاطر، وتؤكد على استمرار اتخاذ قرارات فردية 

ً بهذه السياسة. وقيم الحماية الخاصة بنا. وبصفتنا منظمة تعليمية، يرغ ب االتحاد إال أنه يجب أن تسترشد أيضا

الدولي لتنظيم األسرة أن يحاول بصورة منتظمة استباق األحداث السلبية وأن يديرها بطريقة أكثر مرونة إذا حدثت. 

ونحن نهدف من خالل إدارة مخاطر األمان والسالمة إلى تقليل وقوع الحوادث المشابهة التي تحدث وتقليل آثارها 

ن نقلل الخطر الناتج عن مخاطر السالمة والتهديدات األمنية. ومن خالل إذا حدثت. ومن ثم سنستطيع بهذه الطريقة أ

ضمان استخالص دروس من األحداث السلبية التي تحدث سيكون من الممكن اتخاذ اجراءات لتجنب مثل هذه 

أن تطور أنظمة إدارة مخاطر األمان والسالمة  مانةاألاألعضاء و الجمعياتاألحداث في المستقبل. يتعين على 

حتى تستطيع تلبية متطلبات العناية. وكذلك ألن تمويل العديد من المانحين يتوقف على تقديم دليل على هذه األنظمة 

باعتبارها شرطاً مسبقاً الستحقاقهم، وهذا باألخص مهم إذ أن التمويل يكون موجهاً في الغالب نحو القطاعات التي 

 تعمل في القضايا اإلنسانية. 

 

 السياسةتنفيذ 

 عضو تابع لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة مسئولية: جمعيةيتولى كل مكتب أمانة عامة وكل  6

 

 واإلدارة الحاكمة الهيئة أدوار يشمل موحد نموذج في وتوثيقها والسالمة األمان مخاطر إدارة عملية اعتماد (أ)

 تحديد وسيتم. التصميم في المبينة والسالمة االمان تهدد التي المخاطر إدارة عن اآلخرين والمسئولين العليا

 .كاف   بشكل   عليها والتدريب الرئيسية األمنية األدوار

 

خطة إدارة المخاطر التي تهدد االمان والسالمة، وإعداد سجل آخر مستقل حول المخاطر التي تهدد  إعداد (ب)

للمخاطر. يتم مراجعة األحداث األمان والسالمة يتم تحديثه بصورة منتظمة. وكذلك يجب إجراء تقييم شامل 

 مانةاألالعضو أو  الجمعيةالتي تشكل خطراً كبيراً من خالل تحليل مواطن الضعف لفهم سبب وكيفية تعرض 

والمتطوعين والمسئولين والزوار والمساهمين اآلخرين لهذه التهديدات األمنية والمخاطر التي تهدد السالمة. 

                                                 
 الحماية مجموعة الوكاالت، بين المشتركة التوجيهية اللجنة اإلنسانية، األعمال في الجنس نوع على القائم العنف بدمج متعلقة توجيهية مبادئ 26

 2015 الشاملة،
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المخاطر  لتقليليُظِهر التقييم مواطن الضعف في خطة معالجة المخاطر التي تهدف إلى القيام بكل ما في الوسع 

ن حدة المخاطر، يجب مراعاة االستراتيجيات ومن ثم تلبية واجب العناية. عند الوصول إلى حل للتخفيف م

 (مسرد -أ المرفقاألمنية الثالثة )راجع 
 

 

خطة معالجة المخاطر )الضوابط( المتعلقة باألحداث الرئيسية وتحديد اإلجراءات اإلدارية الفورية التي  توثيق (ت)

مدى الطويل. وقد يجب تنفيذها من حيث األولوية، باإلضافة إلى تطوير بعض الضوابط المفروضة على ال

تشمل هذه الضوابط إجراءات تشغيلية ثابتة وخطط طوارئ موجودة للمساعدة في التخفيف والتحكم في 

المخاطر. وتعتمد الهيئة الحاكمة سنوياً مستويات المخاطر المتبقية التي تواجه المنظمة والعاملين بها من خالل 

سة جيدة تؤديها كل هيئة حاكمة لمراجعة سجل المخاطر األحداث الرئيسية التي كانت متوقعة. وتعد هذه ممار

 التي تهدد األمان والسالمة باعتباره بند دائم في جدول األعمال. ويشمل ذلك متابعة اإلجراءات. 

 

جميع جوانب اإلدارة، بما في ذلك الموارد البشرية والتخطيط  علىوالسالمة األمان مخاطر إدارة تعميم ضمان (ث)

 مدى الكفاءة والكفاية والفعالية.  لضمانللبرامج وإعداد الميزانية وتنفيذ المراقبة والمراجعة المنتظمة 
 

 

 نتيجة العلم فيها ويؤخذ والسالمة األمان قيم فيها تُحترم بيئة لوجود وتيسيرها التنظيمية الثقافة تشجيع ضمان (ج)

 .األحداث تتابع

 

 أداء تستطيع كفاءات وخلق الوعي نشر لضمان وتسهيالت وتدريب وتعليمات ومناسبة كافية معلومات تقديم (ح)

 والطوارئ اإلنسانية للحاالت االستجابة قطاع في للعاملين المعززة االحتياجات مراعاة مع األمنية المسئوليات

 .النزاع وحاالت
 

لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة جميع اآلليات المتاحة في االتحاد لمراقبة عملية التنفيذ ومراجعة بيان  مانةاألتستخدم   7

األعضاء الذين تبين من خالل  للجمعياتالدعم حسب األولوية  مانةاألالسياسة بشكل دوري ومستمر. كما تقدم 

تأدية متطلبات العناية  مانةاألة حتى تستطيع التقييم أن لديهم أعلى معدالت المخاطر التي تهدد األمان والسالم

الواجبة تجاههم. وعليهم القيام بأفضل ما لديهم من ممارسات من خالل النماذج واألدوات المصممة للمواقف التي 

 أن تقدم الدعم والموارد الكافية لتنفيذ هذا البيان. مانةاأليختص بها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. كما يجب على 

  



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

48 

 

 (أ) الملحق

 مسرد المصطلحات 

 

: التزام المؤسسة القانوني واألخالقي باتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة )القيام بكل ما هو معقول وممكن( من أجل الحد من مخاطر العناية واجب

 الضرر الواقع على كل من يعمل لصالح المؤسسة أو نيابة عنها. 

 

اف )تعريف عام(. يُنظر إلى المخاطر بصفتها أحد مصطلحات إدارة مخاطر األمن والسالمة على أنها : مدى تأثير حالة الشك على األهدالمخاطر

على المؤسسة ومتطوعيها وموظفيها ومتعاقديها وزواريها  –سواء كان هذا الحدث ضرر يخص السالمة أو تهديد أمني  –تأثير حدث من األحداث 

 الغالب األعم نتيجة سلبية وهدف إدارة مخاطر األمن والسالمة هو الحد من هذه النتيجة السلبية. وأصولها وسمعتها وبرامجها. ويعتبر األثر في 

 

 : وهي المخاطر المتبقية بعد التخلص من المخاطر األساسية. الثانوية المخاطر

 

جميع العمليات الالزمة لتعديل مستويات المخاطر المبدئية المتوقعة من التهديدات واألخطار، ويشار إلى التخلص من المخاطر  :المخاطر من التخلص

 كذلك على أنها الحد أو التخفيف من المخاطر. 

 

فة، وتنقسم إلى ثالث أنواع في الغالب األعم أساليب شاملة تهدف إلى الحد من المخاطر المتوقعة من التهديدات األمنية المكتش :األمنية االستراتيجيات

 هي: القبول والصد والحماية. 

 

 : بناء بيئة تشغيل آمنة من خالل توافق وتعاون األفراد والمجتمعات والسلطات المحلية. القبول 

بتهديد مقابل له، االستعداد الدبلوماسي / : الحد من المخاطر عن طريق احتواء التهديد بمكافحته: )مثل: الحماية المسلحة، مكافحة التهديد الصد 

 السياسي، التعليق المؤقت(. 

 : الحد من المخاطر وليس التهديدات عن طريق الحد من مواطن ضعف المؤسسة )مثل بناء األسوار وتوفير الحراسة األمنية والجدران(. الحماية 

 

موظفيها أو أصولها أو سمعتها أو برامجها الموجودة في المحيط الذي تعمل فيه. ويمكن  : أي تهديد أمني قد يؤثر تأثيًرا سلبيا على المؤسسة أوالتهديد

 النظر إليه كذلك على أنه فعل محتمل أو عنصر مادي قد يسفر عن ضرر أو إصابة لموظفي المؤسسة؛ أو تلف أو ضرر مبنى المؤسسة أو أي نتيجة

التهديدات األمنية ممن يحملون نوايا سلبية تجاه الضحايا المحتملين وتشمل التهديدات أفعال سلبية تقع على المؤسسة. ويكون اآلخرين هم عادة مصدر 

 العنف واإلجرام. 

 

: أي حدث يخص السالمة من شأنه أن يؤثر تأثيًرا سلبيًا على المؤسسة، وموظفيها وأصولها وسمعتها وبرامجها الموجودة في المحيط الذي الخطر

 الظواهر الطبيعة واألمراض والحوادث. تعمل فيه. وتشمل األخطار 

 

مدى تعرض المؤسسة للمخاطر أو األخطار، ويتفاوت ذلك بناء على طبيعة المؤسسة وآلية عملها وبرامجها التي تؤديها وموظفيها وقدرتها  :التعرض

 على إدارة المخاطر. 
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 (ب) الملحق

 األسرةقيم األمن والسالمة الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم 

 

 المسؤولية عن النفس وعن اآلخرين

 

 المستوى تتجاوز ال المخاطر هذه أن من والتأكد المخاطر إدارة عن مسؤول فأنتأول وأهم مورد من موارد إدارة مخاطر األمن والسالمة هو نفسك؛ 

يما عدا ذلك، يظل كل فرد مسؤول مسؤولية واضحة سوف يساعدك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ويدعمك ويجهزك على القيام بذلك. لكن ف .المقبول

ض عن اآلخر وعن االتحاد بوجه عام. إذ نحتاج إلى أن يتولى كل منا المسؤولية عن اآلخر. وقد نضطر إلى اتخاذ قرار بالتدخل في موقف ما بغ

 النظر عن مدى صعوبته وغرابته في وقت وقوعه من أجل منع وقوع المخاطر واألخطار. 

 

 أوالً  السالمة: الرفض في الحق

 يحق لجميع المتطوعين والموظفين والمتعاقدين والزائرين االنسحاب من أي موقف أو حدث تحدق به المخاطر إذا ما شعروا بأن مستوى المخاطر

ون لها. ذلك أن غير مقبول أو أن الخوف يتملكهم. وسوف نساعد من يتعرض للمخاطر على اتخاذ قرار مدروس بشأن مستوى المخاطر التي يتعرض

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة يقدر أفراده فوق برامجه وأصوله. السالمة أوال!

 

 محليًا الموجه القرار صناعة

رة نثق في أن األفراد األقرب إلى المواقف التي تهدد األمن والسالمة هو األقدر على الخروج بأفضل حل ونثق في قدرتهم على ذلك. تحتاج إدا

اقب يع المخاطر إلى استجابات مركزها الفعل والتوقيت. وسوف يمكن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة أفراده من اتخاذ قرارات بسرعة ومسؤولية، ولن

ومات أي فرد على اتخاذ قرار مباشر عندما يكون عدم اتخاذ أي فعل أكبر خطًرا. وسوف نتأكد من قدرة األنظمة والعمليات على جمع وتحليل المعل

 يعيشون داخل المهمة. وسوف ينظر القرار المحلي بعين االعتبار إلى المخاطر المختلفة التي قد يواجهها المتطوعون والمتعاقدون والزائرون الذين ال

 المجتمع. 

 

 المعلومات ضرورة اإلبالغ عن

لي لتنظيم يلتزم جميع المتطوعين والموظفين والمتعاقدين والزائرين باإلبالغ عن المعلومات الخاصة بالمخاطر األمن والسالمة، ويشجع االتحاد الدو

 قيقة واألحداث التي "تقترب من الوقوع" فعال. األسرة هذا االنفتاح ألنه يتيح فرص حقيقية للتعلم من األحداث التي تقع ح
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 (ت) الملحق

 عناصر نظام إدارة السالمة واألمن

 

  المسؤولية  الغرض  العنصر

سياسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة فيما   والسالمة األمن سياسة

يخص السالمة واألمن. يجوز للجمعيات 

األعضاء اعتماد هذه السياسة أو إصدار نسخة 

 منها تنطبق على المحيط المحلي لها. 

المجلس الحاكم / مجلس إدارة الجمعيات 

 األعضاء 

 :العالمي والسالمة األمن مخاطر سجل

 المخاطر تقييم -

  تعرضال تحليل -

  األمن استراتيجيات -

تقييم مخاطر وأخطار تهديدات األمن 

والسالمة، وتسجيلها في سجل المخاطر الشامل 

 الخاص بالمؤسسة. 

 المدير العام / مجلس الجمعيات األعضاء 

 

يعتمد المجلس الحاكم / مجلس إدارة الجمعيات 

 األعضاء سجل المخاطر الشامل. 

 : والسالمة األمن مخاطر إدارة خطة تشمل

 المناطق لمختلف المحلية المخاطر سجالت -

 العمل ووحدات

 الحوادث سجالت -

توثيق إدارة المخاطر بما في ذلك المهمة 

والتفويض والسياق وتقييم الموقف وتقييم 

المخاطر وسجل المخاطر وتوثيق التخلص من 

المخاطر وعالجها )سواء إجراءات اإلدارة 

يل المعتادة أو المباشرة أو إجراءات التشغ

خطط الطوارئ(، وتقارير الحوادث وسجالتها  

 والمستندات المؤيدة. 

 اإلدارة العليا / الجهات األمنية 

التدريب الموجه إلى المتطوعين والموظفين   والسالمة األمن على التدريب

 والمتعاقدين وأي تدريب آخر مناسب 

 اإلدارة العليا / الجهات األمنية 

 

 

 

 

 2016 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

  



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

51 

 

 14.1السياسة 

 

 مدونة قواعد السلوك
 

 مقدمة
 

يلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بإطار لحقوق اإلنسان يحظر أي تمييز أو إقصاء أو تقييد للحريات على أساس  .1

أو العرق أو اإلثنية أو األصل  أو التعبير عن النوع الهوية الجنسية العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي أو النوع أو 

أو الحمل أو وضع األمومة أو األبوة أو اإلعاقة الجسدية أو الوضع أو الدين أو المعتقد أو حالة الشراكة  القومي

 27الصحي أو غير ذلك.

( بأن حق اإلنسان في التحرر من االعتداء واالستغالل والتحرش IPPFيقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .2

، واتفاقية ICESCR، و ICCPR، و ICERDمكرس في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، أي في اتفاقية 

CEDAW واتفاقية ،CAT واتفاقية ،CRC واتفاقية ،CRPD.28  وباإلضافة إلى ذلك، يعترف االتحاد الدولي

ل العنف القائم على اختالف ( بأن التحرش الجنسي الجسدي واالعتداء هو شكل من أشكاIPPFلتنظيم األسرة )

 النوع االجتماعي.

 
( بالحفاظ على أرقى درجات السلوك األخالقي IPPFوتمشياً مع رؤيته وقيمه، يلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

وللمساعدة في تعزيز الفهم، فإن مدونة قواعد السلوك هذه تبين  29بين جميع المتطوعين واألمناء والعاملين فيه.

 ( بالنسبة لجميع المشاركين في عمل االتحاد.IPPFتفاصيل تطلعات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 

 الغرض ونطاق التطبيق

ر أفضل بيئة ممكنة مدونة قواعد السلوك هذه كجزء من التزامه بتوفي( IPPF)يتبنى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .4

 والذين يتعاملون مع خدمات االتحاد وأنشطته( IPPF)للذين يقدمون خدمات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
 

( بالحاجة إلى توفير بيئة قادرة على التعامل مع ديناميات القوة الداخلية غير IPPFيقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .5

 المتكافئة.

 

اعد السلوك هذه هو تمكين المساءلة الفردية بقدر أكبر، وذلك من خالل طرح توجيهات الغرض من مدونة قو .6

أثناء (، IPPFواضحة حول المتوقع من المتطوعين واألمناء والموظفين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 المتعلقة باالتحاد.وجودهم في المقار التنظيمية أو مزاولة مهامهم التنظيمية أو ممارسة األنشطة 
 

ومع اإلقرار بأن القوانين والثقافات المحلية قد تختلف من بلد إلى آخر، فإن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة منظمة دولية غير  .7

ء ألمنان واعيطولمتن اقع مولمتن ام. ولحقوق اإلنسانحكومية، وبالتالي تستند مدونة قواعد السلوك إلى المعايير الدولية 

ت کانإذا ال ، إفيهون يعملن مکاأي لمحلي في ون القانلتزموا باي( أن IPPFلتنظيم األسرة )االتحاد الدولي في ن فيوظلموا

 نة.دولمتسري قواعد الحالة هذه افي ، ومةراصر کثوك ألسلد اعوانة قدوم

 

 الرسالة والقيم

ن ( على ضمان أن يكون الناس أحراراً في اتخاذ خيارات بشأIPPFيعمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .8

حركة مجتمع مدني  (IPPFيقود االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) جنسانيتهم ورفاهيتهم في عالم خال  من التمييز.

مملوكة محليًا ومترابطة عالميًا، والتي تعمل على توفير الخدمات وتمكينها، ومناصرة الحقوق والصحة الجنسية 

                                                 
 .سياسة المساواة والتنوع واالندماج  27
الحقوق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص ب  28

والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  االقتصادية واالجتماعية

 القاسية والالإنسانية أو المعاملة المهينة أو العقاب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ين بأجر: العاملين الدائمين والعاملين لمدة محددة والعاملين المؤقتين؛ وتشمل الموظفين وعمال الوكاالت واالستشاريين والمتدربين تشير كلمة "العاملين" إلى جميع العامل  29

 .والمتعاقدين

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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( بناًء على IPPFالخدمات. ويقوم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )واإلنجابية للجميع السيما الفئات المحرومة من 

قيمه األساسية المتمثلة في االندماج االجتماعي والتنوع والشغف والعمل التطوعي والمساءلة. وقد ُوضعت مدونة 

 ( بطريقة تراعي رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا.IPPFالسلوك الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 ر مدونة قواعد السلوكمعايي

 ( ما يلي:IPPFمطلوب من المتطوعين واألمناء والعاملين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

( من خالل التأكد من أن السلوك المهني والشخصي يتوافق IPPFدعم نزاهة وسمعة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .9

 مع قيم ومعايير االتحاد

 وبطريقة تحفظ كرامتهم، معاملة جميع الناس باحترام (1

(، يجب IPPFعند العمل في سياق دولي أو السفر ألي دولة نيابة عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) (2

 االلتزام بجميع القوانين المحلية واحترام العادات المحلية

يقّوض أو ( وال IPPFسمعة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) يسيء إلىالتأكد من أن السلوك الفردي ال  (3

 يؤثر على القدرة على االضطالع بدوره الذي يعمل من أجله

مقرات االتحاد الدولي لتنظيم في اد محظورة مول أو استخدام أو حيازة لكحواتحت تأثير عدم العمل  (4

 .( أو المساكن التابعة لهIPPFاألسرة )

 عدم االنخراط في سلوك تعسفي أو استغاللي .10

عاًما(. الخطأ في تقدير  18األطفال )األشخاص الذين تقل أعمارهم عن عدم ممارسة أي نشاط جنسي مع  (1

 30عمر الطفل ال يعد سبباً وجيهاً.

مع المستفيدين من المساعدة، ألنها تستند إلى ديناميكيات السلطة  عدم االنخراط في أي عالقات جنسية، (2

 غير المتكافئة بطبيعتها

ال أو البالغين المستضعفين بما فيها األنشطة التجارية عدم االنخراط في أي أنشطة استغاللية مع األطف (3

 البشر مثل عمالة األطفال أو االتجار في 

 عدم االعتداء الجسدي على أي طفل أو بالغ مستضعف (4

 .عدم االستغالل النفسي أو العاطفي ألي طفل أو بالغ مستضعف (5
 

( IPPFضمان سالمة وصحة ورفاهية جميع المتطوعين واألمناء والعاملين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )  .11

 والمجتمعات المحلية.

 االلتزام بجميع متطلبات الصحة والسالمة القانونية والتنظيمية السارية في موقع عملهم (1

اإلدارة بأي تغييرات ضرورية تطرأ على هذه  االلتزام بكافة اإلرشادات األمنية المحلية والمبادرة بإبالغ (2

 اإلرشادات

التصرف بطريقة تتجنب أي مخاطر غير ضرورية تؤثر على سالمتهم وصحتهم ورفاهيتهم هم  (3

والمجتمعات الشريكة التي يعمل معها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة واآلخرين، بما في ذلك المنظمات 

(IPPF) 

تحمل المسؤولية عن حسابات التواصل االجتماعي، وعند استخدام الصور التي تم الحصول عليها أثناء  (4

، ضرورة مواصلة الحصول على الموافقة المستنيرة (IPPF)عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

والحفاظ على خصوصية جميع األفراد وكرامتهم، وضمان عدم تعرضهم ألي مخاطر ناجمة عن 

 31. استخدام صورتهم
 

                                                 
عاًما ولكن تجاوزوا سن  18التراضي، ويقل عمرهم عن ( الذين لديهم عالقات قائمة على IPPFال يسري هذا الحظر على المتطوعين الشباب في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )  30

 .الرشد أو القبول
 (. لمزيد من التفاصيل، راجع التوجيهات والسياسة اإلعالمية.IPPFيجب أن يكون لها استمارة موافقة موقعة من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )  31
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عدم التصرف بأي طريقة يكون الغرض منها أو يترتب عليها انتهاك كرامة الفرد أو خلق بيئة عمل مخيفة أو معادية أو   .12

 مهينة أو متعالية أو هجومية نحو هذا الفرد

 االلتزام بسلوك يحترم الجميع ويراعي مشاعرهم، ال سيما في بيئة العمل (1

 اإلشراف  في نفس خطنسية مع المتطوعين واألمناء والموظفين الذين يعملون عدم االنخراط في عالقات ج (2

 المباشر

بمجرد ظهور أي تضارب محتمل في مصارحة المديرين المباشرين أو الموارد البشرية في أقرب وقت ممكن  (3

 شرافإإذا كانت هناك عالقة مع أحد المتطوعين، أو األمناء، أو الموظفين )في حالة عدم وجود المصالح 

 32مباشر(. وما دامت هذه العالقات تجري بطريقة الئقة، فسيتم التعامل مع اإلفصاح عنها بسرية.

 عدم ترويج الخدمات الجنسية بالقول أو الفعل كشرط من شروط مكان العمل (4

 المصارحة الجنسية أو التحرش الجنسي بالقول أو الفعل في مكان العملالمالمسة غير الالئقة أو عدم  (5

 أو المستفيدينالموظفين  وأاألمناء  وأستخدام لغة مسيئة أو االستهانة أو التقليل من شأن المتطوعين عدم ا (6

 لمنعهم من التحدث أو رفع الشكاوىأو المستفيدين عدم اإلساءة للمتطوعين أو األمناء أو الموظفين  (7

 عدم استغالل مناصبهم (8

 النحو المبين في سياسة االحترام في العملااللتزام بالسلوكيات المنشودة في مكان العمل على  (9

تحمل مسؤولية استخدام المعلومات واألصول والموارد التي تكون في متناولهم بسبب العمل مع االتحاد الدولي لتنظيم  .13

 ( بأي صفةIPPFاألسرة )

 ( التي أعطيت لهمIPPFتحمل المسؤولية عن جميع أموال وممتلكات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) (1

 ( وموارده بطريقة مسؤولةIPPFوضمان استخدام أصول االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )
عدم استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات أو البرامج أو البريد اإللكتروني ومنصات التواصل االجتماعي  (2

القانون المحلي أو ( للمشاركة في نشاط غير قانوني بموجب IPPFالخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )
الدولي أو يشجع على سلوك يشكل جريمة جنائية. وهذا يشمل أي مواد تروع أو تضايق أي مجموعة بناًء على 

 الخصائص التي تخضع للحماية، على النحو الموضح في مقدمة مدونة قواعد السلوك هذه.

عرض أو تنزيل أو إنشاء أو  ( فيIPPFعدم استخدام األجهزة الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) (3

توزيع أو حفظ أي مواد غير الئقة أو مسيئة بأي صورة كانت، بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر 

 .المواد اإلباحية أو صور توضح إساءة معاملة األطفال

 أداء واجباتهم والتمتع بحياتهم الخاصة بطريقة ال تسبب تضارب المصالح .14

)األزواج أو الشركاء أو المتعايشين معاً، أو اآلباء، أو األجداد، أو شخصية التصريح بأي مصلحة مالية  (1

أو ذات صلة باألعمال  أو األشقاء، أو األطفال، أو األحفاد، أو األقارب، أو العالقة الحميمة الوثيقة(

 (IPPFالرسمية التي قد تؤثر على عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

زايا أو العقود الخاصة بالسلع أو الخدمات أو التوظيف أو الترقية داخل االتحاد عدم المشاركة في منح الم (2

(، ألي شخص لديه مصالح مالية أو شخصية أو ذات صلة )أو عالقة وثيقة IPPFالدولي لتنظيم األسرة )

 حميمة(

كمرشحين محتملين أو ممارسة أي دور  عيينالتتقديم إقرار واتباع سياسة تضارب المصالح فيما يتعلق ب (3

 رسمي آخر ألي حزب سياسي

عدم قبول هدايا ثمينة أو أي مكافآت من الحكومات والمجتمعات واألفراد الذين يعملون مع االتحاد الدولي  (4

( والمانحين والموردين واألشخاص اآلخرين، والتي تم تقديمها نتيجة للعمل مع IPPFلتنظيم األسرة )

 ( بأي صفة.IPPFولي لتنظيم األسرة )االتحاد الد

 الحفاظ على السرية .15

توخي العناية الواجبة في جميع األمور المتعلقة باألعمال الرسمية، وعدم اإلفصاح عن أي معلومات  (1

سرية تتعلق بالزمالء أو األمور المتعلقة بالعمل أو أية معلومات حساسة ما لم يكن ذلك مطلوباً 

 دئ المنصوص عليها في سياسة السرية وتبادل المعلومات.قانونياً. االلتزام بالمبا

                                                 
رد أو البرامج؛ أو يعملون أو يتصرفون قد يشمل الموظفين الذين يتقاسمون مسؤولية التوقيع على نفس بنود الميزانية؛ أو يشاركون في اتخاذ القرارات المشتركة المتعلقة بالموايجب عدم اتخاذ قرارات العمل بناء على تلك العالقة. وهذا   32

 .كصانعي قرار لعمليات التحقيق الداخلية
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 الشكاوى والتقارير

لی إ شرفلم( بلفت نظر اIPPFزم المتطوعون واألمناء والعاملون في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يلت .16

ً يعلمءة أو مخاوف يشاهدونها أو سال أو إمحتمدث حاأي   للمعايير ون بها أو يشتبهون فيها، ويبدو أنها تشكل خرقا

( الذين يبلغون عن المخاوف بالحماية IPPFو االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )فوظمتمتع يهذه المدونة. في واردة لا

 وف.لمخااإلبالغ عن افقاً لسياسة ن ولمخالفين اعن مبلغيرهم باعتبا
 IPPFم خدمة ، يمكنه استخداالمشرفإذا لم يشعر المتطوع أو األمين أو الموظف بالراحة في إبالغ  .17

SafeReport( وهي خدمة تابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ،IPPF ومخصصة لإلبالغ الخارجي عن )

 الحوادث.
الذين يتلقون تقارير أو مخاوف بإحالة التقرير فوراً إلى آلية اإلبالغ عن الحوادث ذات  شرفونيلتزم الم .18

 الصلة.

 التطبيق

( والجمعيات مسؤولية التأكد من أن جميع IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )تقع على عاتق إدارة أمانة  .19

 الموظفين يفهمون مدونة قواعد السلوك هذه ويلتزمون بها.

تشكل مدونة قواعد السلوك جزًءا من كافة عقود التوظيف. تعتبر انتهاكات مدونة قواعد السلوك من قبل الموظفين سبباً  .20

 ا في ذلك الفصل من العمل.التخاذ إجراء تأديبي، بم

 

تنطبق مدونة قواعد السلوك هذه أيًضا على األمناء والمتطوعين والشركاء والمقاولين والموردين. قد يؤدي خرق مدونة  .21

 قواعد السلوك إلى فسخ العقود أو إنهاء أدوار األمين أو المتطوع.

 
ون ولوائح االتحاد قانن م 7دة لماك هذه يستدعي تطبيق اولسلد اعوانة قدومذ تنفيذ ومتابعة تنفيإخفاق الجمعية العضو في  .22

 .المجلس الحاكم ء عضات وألجمعياق وطرد اتعلين ( بشأIPPFالدولي لتنظيم األسرة )

 

 وإخفاق أي منظمة شريكة في تنفيذ ومتابعة تنفيذ مدونة قواعد السلوك هذه قد يؤدي إلى فسخ العقد. .23

 السياسات ذات الصلة

 وتبادل المعلومات السريةسياسة 
 سياسة االحتيال

 سياسة الحماية )األطفال والكبار المستضعفين(
 سياسة االحترام في العمل

 سياسة المساواة بين الجنسين

 المساواة والتنوع واالندماج

 
 
 

________________________________________________________ 
 أقر بقبولي شغل هذا المنصب في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، وأتعهد باالضطالع بواجباتي وتنظيم سلوكي وفقاً لمتطلبات هذه المدونة.

 الدور:        االسم: 

 التاريخ:        التوقيع:

      

 2018 نوفمبر الحاكم المجلس أقرها كما
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 15.1السياسة 

 

 

 سياسة حماية )األطفال والبالغين المستضعفين(
 مقدمة

 واإليذاء األذى أشكال جميع من الحماية في الحق له معه نتعامل شخص كل بأن( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يؤمن .1

 أو العرق أو الجنسي التعبير أو الهوية أو النوع أو الجنسية الميول أو الجنس أو العمر عن النظر بغض واالستغالل، واإلهمال

 وضع أي أو الصحة أو اإلعاقة أو أم أو أب سواء الحالة أو الحمل أو الشراكة حالة أو المعتقد أو الدين أو القومي أو العرقي األصل

 أو األمناء أو المتطوعين قبل من االستغالل أو المعاملة سوء مع( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتسامح ولن. آخر

 .باالتحاد مرتبط شخص أي أو 33الموظفين

( بأن حق اإلنسان في التحرر من االعتداء واالستغالل والتحرش مكرس في القانون IPPFيقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .2

، واتفاقية CAT، واتفاقية CEDAW، واتفاقية ICESCR، و ICCPR، و ICERDالدولي لحقوق اإلنسان، أي في اتفاقية 

CRC34 ، واتفاقيةCRPD( وباإلضافة إلى ذلك، يقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة .IPPF بأن االعتداء واالستغالل الجنسي )

 أشكال العنف القائم على اختالف النوع االجتماعي.هما من 

( بضمان الحقوق الجنسية للجميع يشمل االلتزام بالحرية والحماية من األذى. IPPFوإن التزام االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

 (.IPPFويكمن التركيز على الشباب في صميم عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 تعاون تتطلب المستضعفين والبالغين والشباب األطفال لجميع آمنة بيئة تهيئة بأن( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يؤمن .4

 إبالغهم يتم أو بالحماية تتعلق لديهم مخاوف أي عن التعبير مسؤولية الجميع عاتق على وتقع. والموظفين واألمناء المتطوعين جميع

 .بها

 المخاوف عن غإلبالوا قايةولا لخال نم عمله، في لحمايةا قضية مع التعاملب( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد زميلتو .5

 لها الستجابةوا

 

 الغرض ونطاق التطبيق
 مع لتعاملهم نتيجة يحدث قد الذي واالستغالل المعاملة سوء من المستضعفين والبالغين األطفال حماية هو السياسة هذه من الغرض .6

 خالل من( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد

سلوك المتطوعين واألمناء وموظفي األمانة والجمعيات األعضاء، والشركاء المتعاونين، والشركاء اآلخرين وأي شخص مرتبط  .أ

 (.IPPFباالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 (.IPPFتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .ب

 

 وموظفي واألمناء المتطوعين جميع على وتنطبق ،(IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بها تعهد التي االلتزامات السياسة تحدد .7

 اإلقليمية، التنفيذية واللجان التدقيق ولجنة المجلس الحاكم  أعضاء فيهم بمن المتعاونين والشركاء األعضاء والجمعيات االتحادأمانة 

 .الشركاء من وغيرهم المتعاونين والشركاء األعضاء للجمعيات الحاكمة والهيئات

 :تشمل ال السياسة وهذه .8

التنمر أو التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، في مكان العمل حيث يتم تناول ذلك من خالل سياسة االحترام في العمل الخاصة  .أ

 واإلجراءات المرتبطة بها؛( IPPFباالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 ( أو أي شخص مرتبط باالتحاد.IPPFالمخاوف المتعلقة بالحماية في المجتمع كله والتي ال يسببها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .ب

 
 إضافية، ضعف نقاط أي لديه وليست عاًما، 25 عن ويقل عاًما 18 عن عمره يزيد الذي بالمتطوع المخاوف تلك تتعلق وعندما .9

 من المخاوف هذه معالجة األفضل من كان إذا بما يتعلق فيما نفسه، المتطوع مع بالتشاور قراًرا سيتخذ الحماية مستشاري كبير فإن

 .وإجراءاتها العمل في االحترام سياسة أو وإجراءاتها الحماية سياسات خالل

 
 وافقتو المستضعفين والبالغين األطفال مع تتعامل التي األخرى المنظمات مع إال( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يشارك لن .10

 .بتلبيتها وقامت( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد الخاصة وإجراءاتها الحماية سياسة ومبادئ بمعايير االلتزام على

                                                 
لدائمين والعاملين لمدة محددة والعاملين المؤقتين؛ وتشمل الموظفين وعمال الوكاالت واالستشاريين والمتدربين تشير كلمة "العاملين" إلى جميع العاملين بأجر: العاملين ا 33

 والمتعاقدين.
 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية  34

 الطفل، حقوق واتفاقية العقاب، أو المهينة المعاملة أو والالإنسانية القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة واتفاقية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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 التعريف
 من المستضعفين والبالغين األطفال لحماية( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد التزامات إلى الحماية تشير السياسة، هذه في .11

 .االتحاد مع التعامل عن الناجم األذى

 نبأ  رافالعتا ببسب 35(IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد نم نيدلمستفيا علی يضاًأ لسياسةا هذه قبطتنو .12

 على سلبية داللة أي يتضمن ال وهذا .مستضعفين رهمعتباا نيمک بالتاليو ةطلسلا استغالل ءةإلسا واضريتع أن نيمک نيدلمستفيا

 .شاملة بطريقة بالحماية المتعلقة واجباته( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يؤدي أن يضمن باألحرى ولكن أنفسهم المستفيدين
 .بالحماية متعلقة أخرى تعريفات أدناه المسرد يتضمن .13

 

 التوجيهيةالمبادىء 

 بالغاً، الناجي كان إذا 36مستنيرة موافقة على الحصول بهدف القرارات، محور هو(  الضحية)الناجي  كونيس – التمكين .14

 االتحاد يسعى سوف. مستنيرة موافقة إعطاء على قادرين غير بالغين أو أطفاالً  كانوا إذا واحترامها الناجين آراء على والحصول

 .الئق وأسلوب مناسبة بلغة التواصل ضمان إلى( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي

 تلعبه ذيلا ئيسيرلا دوربال( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد رفيعت. الضرر حدوث قبل إجراء اتخاذ األفضل من – الوقاية .15

 وهذا. لالستغالوا ءةإلساا نم الناس سالمة على تحافظ منةآ تمادخ رفيوتو ريطوت على قدرتها نسيضمو الحماية في الوقاية

 .باإلساءة لالعتراف والدعم التدريب وتوفير التبرعات جمع وأنشطة الترويجية األنشطة لرصد حماية عدسة استعمال يشمل

 تلجمعياوا ،(IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة دمتق وفس. بيئة أي في حال بأي مقبول غير المسيء السلوك – الحماية .16

 االتحاد لدى سيكون. الحماية في ملياتهؤومس نم لتقل ال يقةطرب تمادلخا نيرآلخا ءکارلشوا متعاونون،لا ءکارلشوا ء،ألعضاا

 لزم إذا) االسم ذكر وبدون سرية بطريقة المخالفات عن اإلبالغ من األفراد لتمكين واضحة قنوات( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي

 والمساندة معدلا رفويو بالحماية المتعلقة للمخاوف بمناس لبشک( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بيستجي وفس(. األمر

 (.لضحاياا) للناجين

ً  مملوكة جمعيات خالل من خدماته( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقدم – الشراكة .17  بأن ويقر متعاونين وشركاء محليا

ً . عنهما واإلبالغ ورصدهما المعاملة وسوء اإلهمال من الوقاية في تلعبه دور لديها المحلية المجتمعات  على حرصه من انطالقا

 األعضاء الجمعيات التزام( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سيتابع قطاعات، جميع في الحماية تعزيز في الكفاءة ضمان

 .المقبول المستوى من أقل كانت إذا التدخل إلى يحتاج وقد الحماية بمعايير اآلخرين والشركاء المتعاونين والشركاء

 لتنظيم الدولي االتحاد معدي وفسو. المخاطر من تخلو ال الحياة أن( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرك – التناسب .18

 ونيخففو طرلمخاا ونفريع نيذلا نيرآلخا ءکارلشوا المتعاونين ءکارلشوا ءألعضاا تلجمعياا كافة في ةطألنشا( IPPF) األسرة

 تكون أن( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يضمن سوف. وجيهة ألسباب المخاطر من ينفرون ملکنهو تأثيراتها، من

 .تطفل دون مناسبة بطريقة معها يتجاوب وأن ،(الضحية) الناجي ورغبات حادث أي ظروف مع متناسبة استجابته

 بالشفافية ويلتزم لسليمةا نيةولقانا راءاتإلجا يتبعو ،ةزاهبن( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ليعم وفس – لةءلمساا .19

 ريقو. السنوي تقريره في أصحابها ذكر دون الحماية عن بيانات( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرج سوف. والمسؤولية

 ثقافة تعزيز نضما عن فاطلما نهاية في ونلومسئ ملعاا ريدلموا المجلس الحاكم نبأ( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد

 .الحماية علی ظلحفاا في تهليؤومس ليتحم صشخ كل أن نحي في ،االتحاد  في الحماية

 التنفيذ
  للجمعيات التنفيذيين والمديرين اإلقليميين والمديرين اإلقليمية التنفيذية واللجان العام والمدير المجلس الحاكم عاتق على تقع .20

 وفقًا ومراجعتها ومتابعتها وتنفيذها أعاله المذكورة الدنيا بالمعايير تفي التي السياسات تنفيذ ضمان مسؤولية ومجالس إدارتها

بما في ذلك إجراءات اإلبالغ عن حوادث تقوم األمانة بإعداد وتحديث دليل الحماية الذي يحتوي على إرشادات مفصلة . لذلك

 الحماية.

 ورةلمشا ميدلتق احةمت والحماية، االجتماعي والنوع الشباب رقف كلذ في بما ،(IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تظل .21

 .للعما ذاله معدلوا

                                                 
 أنشطته في يشارك أو االتحاد من خدمة يتلقى شخص هو( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد من المستفيد35
سنة، كمسألة تتعلق بالقانون الدولي والوطني، تختلف في بعض األحيان عن  18( أن الحقوق والحماية المكفولة لألشخاص دون عمر IPPFيدرك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) 36

( من فرضية IPPFلدولي لتنظيم األسرة )ق البالغين. وتتعلق هذه االختالفات بجميع جوانب حقوق اإلنسان ولكنها تتطلب مناهج خاصة فيما يتعلق بالحقوق الجنسية. يبدأ االتحاد احقو

الصغر والطفولة والمراهقة، تتميز بعض الحقوق وجوانب الحماية بأهمية أكبر أو عاًما هم أصحاب حقوق، وأنه في أوقات مختلفة من مرحلة  18أن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 أقل من غيرها.
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 : والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء باآلتي( IPPF)سوف تقوم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .22

 
 . الحرص على مسؤولياتها عن حماية األطفال والبالغين المستضعفين والمستفيدين (1

 . ومسؤولياتهممتابعة توفير الحماية المحلية لألطفال وحماية تشريعات البالغين المستضعفين  (2

اعتماد وتنفيذ سياسات الحماية وإجراءاتها القائمة على المبادئ المذكورة أعاله ونقاط التنفيذ أدناه، مع  (3

 . مراعاة التشريعات والمتطلبات المحلية

 (. IPPF)ضمان التقيد بإجراءات اإلبالغ عن حوادث الحماية الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  (4

جميع انتهاكات سياسة الحماية بشكل مناسب وتسجيلها وتخزينها بشكل آمن مع تقييد ضمان التعامل مع  (5

 . الوصول إليها

 . عند الطلب( IPPF)إتاحة كل ما سبق للمدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  (6

 الوقاية

 : والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء باآلتي( IPPF)سوف تقوم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .23

 
 ضمان وصول جميع الموظفين إلى مسؤولياتهم في هذه السياسة واستيعابها ومعرفتها. .أ

األخرى المتعلقة بالحماية في دليل التأكد من أن جميع الموظفين قد قرأوا وفهموا وألتزموا بمدونة قواعد السلوك واإلرشادات  .ب

 الحماية.

تصميم وتنفيذ جميع برامجهم وأنشطتهم بطريقة تحمي األطفال والبالغين المستضعفين والمستفيدين من أي خطر قد ينشأ من تعاملهم  .ت

مها، واستخدام تقييمات (. وهذا يشمل طريقة جمع المعلومات عن األفراد في البرامج وتعميIPPFمع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 المخاطر.

 37تنفيذ إجراءات صارمة للحماية عند تعيين وإدارة وتوزيع الموظفين واألفراد المرتبطين بهم. .ث

ضمان حصول الموظفين على تدريب على الحماية بمستوى يتناسب مع دورهم في المنظمة ولكن بحد أدنى يضمن معرفة جميع  .ج

 والموظفين أن حوادث اإلساة ال يمكن التسامح فيها، وأن جميع المخاوف سوف يتم تسجيلها واالهتمام بها.المتطوعين واألمناء 

 م.ليتهؤومست في مجاالل بالکامراءاتها جالحماية وإسياسة ن دمج ضمان عون لو( مسئIPPFديرو االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )م .ح

 قوع أي انتهاكات للحماية وتعزز تنفيذ هذه السياسة.المساهمة في تهيئة والحفاظ على بيئة تحول دون و .خ

( أو IPPFأحد موظفي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )لتي يرتكبها بانتهاكات الحماية اتتعلق ك شكوأي مخاوف أو عن  اإلبالغ  .د

 لالتحاد.لتابعة العالمية ادث الحوبوحدة اإلبالغ عن المرتبطين اد األفرا
 اإلبالغ

 : والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء التابعة باآلتي( IPPF)سوف تقوم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .24

 
ضمان إتاحة الوسائل اآلمنة والمالئمة والمتوفرة لإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بالحماية وتعزيزها بين الموظفين والمجتمعات التي  .أ

(، وهي خدمة خارجية IPPFالخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) SafeReportنعمل معها. وهذا من خالل خدمة 

 مخصصة لإلبالغ عن الحوادث.

وكبار الموظفين على دراية بكيفية إكمال نموذج اإلبالغ عن الحوادث عند إثارة المخاوف خارج إطار المشرفين التأكد من أن جميع  .ب

(، والذي يجب تمريره إلى وحدة اإلبالغ عن الحوادث IPPFتنظيم األسرة )الخاصة باالتحاد الدولي ل SafeReportخدمة 

 ذات الصلة لتسجيله.

 التأكد من أن الجميع على دراية بالتدابير اإلضافية المطلوبة إذا تعلق األمر بطفل أو شخص بالغ مستضعف. .ت

ى مع مبادئ اإلبالغ عن المخالفات الواردة في توفير الحماية ألي متطوع أو أمين أو موظف يبلّغ عن مخاوف أو شكاوى بما يتماش .ث

 سياسة اإلبالغ عن المخاوف.

( في أقرب وقت ممكن لتمكين مفوضية IPPFضمان إبالغ وحدة التبليغ عن الحوادث العالمية التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .ج

 المؤسسات الخيرية والجهات المانحة من االنتباه لها حسب المتطلبات.

 االستجابة

 : والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء باآلتي( IPPF)سوف تقوم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .25

 
متابعة المخاوف والتقارير المتعلقة بالحماية على الفور ووفقًا لسياسة وإجراءات حماية )األطفال والبالغين المستضعفين( الخاصة  .أ

 (، وااللتزامات القانونية والرسمية المحلية.IPPFاألسرة )باالتحاد الدولي لتنظيم 

 اتخاذ التدابير التأديبية المناسبة ضد الموظفين المخالفين لسياسة حماية )األطفال والبالغين( أو مدونة قواعد السلوك .ب

 ية التحقيق أولويات عملالتأكد من أن االستجابات تركز على الناجين، مع مراعاة أن تبقى احتياجاتهم على رأس  .ج

                                                 
 ودليل الحماية. 1انظر الملحق  37



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

58 

 

(، IPPFتقديم الدعم للناجين من )ضحايا( األذى الذي يتسبب فيه الموظفون أو أي شخص مرتبط باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .د

بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق رسمي أو ال. يجب توفير قائمة حديثة بالمؤسسات المحلية وجهات االتصال التي تقدم 

ن تتضمن هذه القائمة، على سبيل المثال ال الحصر، معلومات عن الدعم القانوني واالستشاري والطبي والنفسي الدعم. ويجب أ

 .االجتماعي. ويكون الناجي )الضحية( هو محور اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم

مات ولمعلاجة معقولة في جميع مراحل هذه العملية عند التعامل مع مخاوف الحماية. يجب تبادل دررية بسالتأكد من الحفاظ على ال .ه

ً  األوقات، جميع في آمن مكان في تحفظ أن ويجب فقط، المعرفة إلى الحاجة لىالمتعلقة بالحادثة وإدارة الحاالت الالحقة بناًء ع  تمشيا

 للشخص األولوية تعطي أن يجب السرية(. IPPF) األسرة لتنظيم الدولي ادباالتح الخاصة المعلومات وتبادل السرية سياسة مع

 ابة ألي مخاوف.االستج لعدم كذريعة تستخدم أال ويجب المزعوم الجاني وليس الناجي

 اللزوم.لعالمية والهيئات المعنية عند ا التأكد من تقديم التحديثات الخاصة بالحماية كل ثالثة أشهر لوحدة اإلبالغ عن الحوادث .و

 ضمان المراجعة المنتظمة واستخالص الدروس المستفادة من حوادث الحماية. .ز

 

 يةنجابواإل الجنسية الصحة خدمات لتقديم محددة سياسة المتعاونون والشركاء األعضاء الجمعيات تطبق أن يجب ذلك، إلى باإلضافة .26

ً  المستضعفين والبالغين والشباب لألطفال  العاملين هتوجي فيها يتم التي الخدمات تقديم نقاط في أدنى، كحد األمان، لتضمن وأيضا

 استغاللهم؛ أو المستضعفين المستفيدين معاملة سوء في اشتباه أي عن لإلبالغ واألخالقية والمهنية القانونية التزاماتهم بشأن الصحيين

 .المستنيرة موافقتهم على وللحصول الخصوصية؛ في حقهم والحترام

 والبالغين والشباب األطفال بحماية الخاصة 17.4 رقم( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة محل السياسة هذه تحل .27

 .المستضعفين

 .عام كل السياسة هذه مراجعة وتتم .28

 السياسات ذات الصلة

 مدونة قواعد السلوك

 سياسة اإلبالغ عن المخاوف

 العملسياسة االحترام في 

 سياسة السرية وتبادل المعلومات

 

ً  لإلساءة تعاريف على المحلية المسارد تحتوي أن يجب) المصطلحات مسرد  (المحلية للتشريعات وفقا

 الحماية

تعني حماية صحة الناس ورفاههم وحقوقهم اإلنسانية، وتمكينهم من العيش  ( عموماً IPPFبالنسبة لحماية االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

في مأمن من األذى واالعتداء واإلهمال. وتعني اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع وقوع الضرر، وال سيما االستغالل الجنسي واإلساءة 

(، وخاصة األطفال والبالغون المستضعفون، من هذا IPPFسرة )والتحرش؛ لحماية األشخاص الذين يتعاملون مع االتحاد الدولي لتنظيم األ

 الضرر؛ واالستجابة بشكل مناسب عند وقوع الضرر.

( ويشكل ثقافته. ويولي اهتماًما خاًصا لمنع واالستجابة للضرر IPPFويُستمد هذا التعريف من قيم ومبادئ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 فعلية أو مقصودة بسبب استغالل السلطة أو الثقة أو الضعف، خاصة لألغراض الجنسية. الناتج عن أي إساءة محتملة أو

 حماية األطفال والبالغين المستضعفين

علی منع جميع فإنها تنطبق خصوصاً  ( في حماية األطفال والبالغين المستضعفينIPPFلسياسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )بالنسبة 

البالغين المستضعفين واستغاللهم. وتشمل منع اإلساءة واالستغالل الجنسي. إن الحماية تضع المستفيدين والمتضررين ءة لألطفال وإلسال اشکاأ

 في قلب ما نقوم به.

ن. وتتطلب فيوظلمء واکارلش( ومع كافة اIPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )مج رابجميع في ء ستثنادون ابرار وباستموتُطبق سياسة الحماية 

مبادرة إلى تحديد جميع مخاطر الضرر واالستغالل واإلساءة والحماية من جميع مخاطر األذى واالستغالل وإيجاد حلول فعالة وناضجة ال

ن وخاضعة للمساءلة من أجل تعزيز االستجابة واإلبالغ عن المخالفات والتعلم عند وقوع المخاطر. ويجب أن ترتكز تلك النظم على الناجين وأ

 ية المناسبة للمتهمين حتى تثبت إدانتهم.توفر الحما
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 البالغ المستضعف )البالغ المعرض للخطر(

يُشار إليه في بعض األحيان باسم البالغ المعرض للخطر، وهو عادة شخص قد ال يستطيع رعاية نفسه أو حماية نفسه من األذى أو 

العوامل مثل، النوع، قضايا الصحة العقلية، التعلّم أو اإلعاقات االستغالل. وقد يكون أكثر عرضة لسوء المعاملة واالستغالل بسبب بعض 

 الجسدية، السن، الميول الجنسية، أو كنتيجة لتأثير الكوارث الطبيعية والصراعات.

األسرة  ن االتحاد الدولي لتنظيمفإ( الخاصة بالبالغين المستضعفين، IPPFراءات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )جوفيما يتعلق بسياسات وإ

(IPPFيشم )باعتبارهم بالغين مستضعفين. وهذا يرجع إلى االعتراف بأن سوء استغالل السلطة قد ينطبق أيًضا  38ن خدماتهمن يدلمستفيل ا

ولي (. وهذا ال يتضمن أي داللة سلبية على المستفيدين أنفسهم التابعين لالتحاد الدIPPFعلى المستفيدين من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 ( ولكن باألحرى يضمن أن يؤدي االتحاد واجباته المتعلقة بالحماية بطريقة شاملة.IPPFلتنظيم األسرة )

 الطفل

عاًما. وألغراض هذه  18( حقوقًا خاصة وحماية لجميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن CRCتمنح اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل )

 عاًما. 18"األطفال" لإلشارة إلى من تقل أعمارهم عن السياسة، يُستخدم مصطلح 

 الشاب

(، يعّرف االتحاد الدولي لتنظيم األسرة كلمة الشباب، IPPFألغراض أعمال البرامج وجمع البيانات الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 سنة. 24إلى  10تماشياً مع األمم المتحدة، بأنهم كل من تتراوح أعمارهم من 

 السرية

السرية تعني المعلومات التي ال تُعد معرفة مشتركة وهي ذات قيمة. وهذا يشمل السرية تحمي المعلومات من الكشف عنها بدون تصريح. 

أي أن يتم يجب تبادل المعلومات السرية فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة؛  معلومات التعريف الشخصية باإلضافة إلى الوثائق الحساسة.

 مشاركتها فقط عند وجود مبرر يحتاج الشخص إلى معرفته ليؤدي دوره.

 إساءة معاملة األطفال وإهمالهم

إلهمال أو يُشار إليها أحيانًا بسوء معاملة األطفال أيضاً، ويُقصد بها جميع أشكال سوء المعاملة الجسدية والعاطفية، أو اإلساءة الجنسية، أو ا

التجاري أو غيره مما يؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل بصحة الطفل أو حياته أو نموه أو كرامته في سياق  المعاملة المهملة أو االستغالل

عالقة تقوم على المسؤولية أو الثقة أو السلطة. وهناك خمسة أنواع فرعية من سوء معاملة األطفال تقع ضمن التعريف الواسع لهذا 

واإلهمال والمعاملة المهملة؛ واالعتداء واالستغالل العاطفي. )منظمة الصحة العالمية  المصطلح، وهي اإلساءة الجسدية؛ والعنف الجنسي؛

1999/2002) 

 النفسي والبدني وأي انتهاك آخر لحقوق الفرد. الضرر

ب والشتم، واالنتقاد اإلساءة النفسية أو العاطفية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المعاملة المهينة والمتعالية مثل الس الضرر النفسي

 المستمر، والتحقير، والتشهير المستمر، والحبس االنفرادي والعزلة

 منع اإلساءة واالستغالل الجنسي

ن يشير إلى منع اإلساءة واالستغالل الجنسي للمتضررين من جانب العاملين أو الموظفين المرتبطين بهم. وهذا المصطلح مستمد من نشرة األمي

 (ST/SGB/2003/13المتحدة بشأن التدابير الخاصة للحماية من اإلساءة واالستغالل الجنسي )العام لألمم 

 االعتداء الجنسي

 تدّخل فعلي أو تهديد مادي يغلب عليه الطابع الجنسي، سواء بالقوة أو في ظروف غير متكافئة أو قسرية.

 االستغالل الجنسي

أو ثقة، ألغراض جنسية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تحقيق ربح مالي  إساءة فعلية أو مقصودة من موقف ضعف أو قوة أكبر

 أو استفادة اجتماعية أو سياسية من االستغالل الجنسي لشخص آخر. هذا التعريف يشمل االتجار بالبشر والعبودية الحديثة.

 الشخص الناجي

طلح "الناجي" عن "الضحية" ألنه ينطوي على القوة والمرونة والقدرة شخص تعرض لإلساءة أو االستغالل. غالباً ما يفضل استخدام مص

 على النجاة، ولكن تعريف الشخص لنفسه بمصطلح معين يعتمد على رغبته هو

 

  

                                                 
 أنشطته في يشارك أو االتحاد من خدمة يتلقى شخص هو( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد من المستفيد38
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 قائمة مرجعية للتوظيف اآلمن   1الملحق 

 
ظيف اآلمن كجزء من التزامه بواجباته نحو ( باتباع أفضل الممارسات المتفق عليها في التوIPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

ع هذه تباا يکةرلشت اماظلمنء المتعاونين واکارلش( واIPPFن الجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )مالحماية. مطلوب 

 القائمة المرجعية كحد أدنى.

 
 إعالنات الوظائف

 يجب أن تشتمل، كحد  أدنى، على اآلتي:

ملتزم بحماية وتعزيز رفاه األطفال والشباب والبالغين المستضعفين، ويناشد جميع الموظفين ( IPPF)إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة "

 "والمتطوعين والمتعاقدين والشركاء أن يشاركوه في هذا االلتزام

 
 المسمى الوظيفي

 يجب أن تشتمل، كحد  أدنى، على اآلتي:

 ين أعالهعلى النحو المب : الوصف •

 . التقيد بمتطلبات اإلبالغ عن المخالفات المتعلقة بالحماية ومتابعتها في هذه المهمة : الدور •

 . فهم معنى الحماية وااللتزام به في السياق المحلي والدولي : مواصفات الشخص المناسب •

الرغبة في التوقيع على مدونة قواعد السلوك وسياسة الحماية الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم  : مواصفات الشخص المناسب •

 وااللتزام بهما( IPPF)األسرة 

 
 المصارحة الذاتية

عن كشف سوف ي (IPPF)يقرون فيه بأن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة يُطلب من المتقدمين التوقيع على نموذج المصارحة الذاتية، والذي 

 أي سوء تصرف وتحديد مصادره.

 
 تحديد الفجوات في تاريخ التوظيف

يجب دائًما متابعة الفجوات في التاريخ الوظيفي، وذلك مع المرشح أو مع المسؤول، وإذا لزم األمر، يجب تقديم طلب للحصول على أدلة 

 داعمة.

 
 إجراء فحص للسجالت الجنائية

ك لذ)بما في مستضعفة لالفئات امع ل بالعمص المحظور للشخح لسمادم اععن ليته ؤو( بمسIPPFر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يق

( بإبالغ المسؤولين المحليين المختصين بفصل أي شخص من وظيفته ارتكب IPPFل(. سوف يقوم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )فاطألا

 ي ذلك األطفال(.ضرراً، أو ألنه يشكل خطر اإلضرار بالمجموعات المستضعفة )بما ف

 
 التحقق من المؤهالت والخبرات والمالءمة

يشترط تقديم ما ال يقل عن مرجعين خطيين يتناوالن صراحة األسئلة الخاصة بالمالءمة للعمل مع األطفال أو البالغين  •

 المستضعفين.

 األشخاص المرجعيين التحدث إلى  •

 والمساواة والتنوعمقابالت شخصية جادة تتناول أيًضا الحماية  •

 
 تفاصيل العقد

(. يجب أن تتضمن عقود IPPFينبغي أن تتضمن عقود التوظيف إشارة إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

العقد وقبلتها وأنني قرأت وفهمت المقاولين الفرديين ما يلي: "بتوقيعي أدناه، أقر أنا، المقاول الفردي، وأوافق على أنني قد قرأت شروط هذا 

 (."IPPFوأوافق على االلتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 

 تعزيز الحماية اإلجبارية والتدريب السنوي عليها 

 

 
 تقديم المراجع

سبب سوء سلوك خطير أو ألنه غادر قبل ( في مراجع خطية عند فصل أي شخص بIPPFسوف يفصح االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 االنتهاء من التحقيق. يجب إرسال المراجع من الموارد البشرية فقط وأن يُذكر فيها أنها من الموارد البشرية بحيث يتبين أنها تم فحصها

 والتحقق منها.
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 ملفات الموارد البشرية التي تحتوي على مخاوف وتحقيقات تتعلق بالحماية

فسوف يكون لدى االتحاد قت الحق وفي مرجعاً طلب أن الشخص إذا من ت للتأكد لبيانااحماية توجيهات بموجب ت لملفااهذه بظ الحتفاايجب 

 ( معلومات تمكنه من القيام بذلك.IPPFالدولي لتنظيم األسرة )

 

 2005كما أقرها المجلس الحاكم مايو 

 2018آخر تعديل من المجلس الحاكم، نوفمبر 
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 16.1السياسة 
 

 سياسة االحترام في العمل
 

 

 مقدمة
 

( ملتزم بقيمه ومدونة قواعد السلوك ومبادئ التوظيف في الترويج لثقافة وبيئة IPPFإن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .1

التحرش  إيجابية في مكان العمل تخلو من جميع أشكال السلوك غير الالئق، بما في ذلك التنمر والتحرش، باإلضافة إلى

 الجنسي.

( بأن حق اإلنسان في التحرر من االعتداء واالستغالل والتحرش IPPFيقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .2

، واتفاقية ICESCR، و ICCPR، و ICERDمكرس في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، أي في اتفاقية 

CEDAW واتفاقية ،CAT واتفاقية ،CRC 39، واتفاقيةCRPD وباإلضافة إلى ذلك، يعترف االتحاد الدولي .

لنوع ( بأن التحرش الجنسي الجسدي شكل من أشكال العنف القائم على اختالف اIPPFلتنظيم األسرة )

 االجتماعي.

 ( بالعمل بنزاهة واالستفادة من مواهب الجميع.IPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

( بأن لكل شخص الحق في العمل في بيئة مهنية وداعمة تشجع العالقات IPPFويؤمن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .4

 ي صميم أعماله كلها.المنسجمة حيث يكون العدل والكرامة واالحترام المتبادل ف

( االلتزام بأعلى معايير السلوك دائًما ويلتزم باتخاذ الخطوات المناسبة لمنع IPPFويتوقع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .5

( مع أي شكل من أشكال التنمر والتحرش IPPFالسلوك غير المقبول في العمل. لن يتسامح االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 وعين أو األمناء أو الموظفين. وسيتم التعامل مع أي انتهاك لهذه السياسة بإجراءات تأديبية.من قبل المتط

 

 الغرض ونطاق التطبيق
تهدف هذه السياسة إلى تطوير بيئة عمل إيجابية تشجع على االلتزام بالسلوك المحترم في جميع قطاعات االتحاد ومنع جميع  .6

 أشكال السلوك التي تعتبر غير مقبولة.

تحدد هذه السياسة المبادئ والمعايير المتعلقة بالسلوك غير الالئق أو غير المقبول، والذي يشمل جميع أشكال التنمر و .7

 والتحرش.

 ( بمن فيهم أعضاء IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) 40تنطبق هذه السياسة على جميع المتطوعين واألمناء وموظفي .8

يتعين على الشركاء المتعاونين والشركاء اآلخرين العاملين مع ولجنة التدقيق واللجان التنفيذية اإلقليمية. المجلس الحاكم

 ( االلتزام بهذه السياسة باإلضافة إلى سياساتهم وإجراءاتهم الخاصة.IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 
 

 تعريفات
ً  غير مرحب به أو غير الئق أو ال يمكن قبولهتصرف ي يعتبر السلوك غير مقبول، أ – السلوك غير المقبول على   ويترك تأثيراً سلبيا

. وبينما يظهر هذا السلوك في أن يسبب الضيق أو عدم الراحة للفرد المعني. وهذا التأثير يمكن الذي يتعرض لهذا السلوك الفرد

 م وتشجيع الموظف على تحقيق أهدافه.مجموعة متنوعة من الصور، فإنه يستثني اإلجراءات المشروعة المتخذة لدع

                                                 
ية، ال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشك  39

لة المهينة أو العقاب، واتفاقية حقوق الطفل، امواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية أو المع

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
الموظفين الدائمين والموظفين لمدة محددة والموظفين المؤقتين؛ وتشمل العاملين وعمال الوكاالت واالستشاريين والمتدربين : إلى جميع العاملين بأجر" الموظفين"تشير كلمة  40

 والمتعاقدين
 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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هو سلوك مسيء أو مخيف أو ضار أو مهين أو يشكل إساءة أو سوء استخدام للسلطة من خالل الوسائل التي تقوض أو تهين  – التنمر

 أو تشوه أو تجرح الشخص الذي تعرض لهذا السلوك.

 
سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بخاصية محمية ذات صلة )انظر المساواة، والتنوع وسياسة اإلندماج(، ويكون الغرض منه  –التحرش 

 أو يترتب عليه انتهاك كرامة الفرد أو خلق بيئة عمل مخيفة أو معادية أو مهينة أو متعالية أو هجومية نحو هذا الفرد.

 

 

مرحب به ذو طبيعة جنسية، ويجعل الشخص يشعر باإلهانة أو التحرش الجنسي سلوك غير  – التحرش الجنسي

اإلذالل و/أو الرهبة. ويشمل الحاالت التي يُطلب فيها من الشخص ممارسة نشاط جنسي كشرط لشغل وظيفة، 

وكذلك الحاالت التي تخلق بيئة معادية أو مخيفة أو مهينة للشخص الذي تعرض لهذا السلوك. وقد يتعرض أي 

جنسي على الرغم من أن النساء واألشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة أو الهويات شخص للتحرش ال

يشمل التحرش الجنسي السلوك اللفظي وغير اللفظي  الجنسانية أو األصل العرقي هم األكثر عرضة للتأثر به.

 والجسدي مثل االعتداء الجنسي.
 

 
أو سلطة من قبل فرد ضد زميله أو مجموعة من زمالئه. وهذا أمر خطير استخدام غير سليم لمنصب أو نفوذ  – سوء استغالل السلطة

خصوصاً عندما يسيئ الفرد استخدام نفوذه أو منصبه أو سلطته للتأثير سلبًا على شروط التوظيف أو التشغيل، بما في ذلك، على سبيل 

ائه أو ترقيته. وقد يشمل حادثًا واحدًا أو سلسلة من المثال ال الحصر، تعيين شخص آخر أو تكليفه أو تجديد التعاقد معه أو تقييم أد

الحوادث. وقد يشتمل سوء استخدام السلطة أيًضا على إساءة استعمال السلطة التي تخلق بيئة عمل عدائية أو هجومية، والتي تتضمن، 

 على سبيل المثال ال الحصر، استخدام التخويف أو التهديد أو االبتزاز أو اإلكراه.

 

 المبادئ
( بتوفير بيئة داعمة خالية من التحرش والترهيب والتنمر، حيث يتم التعامل مع IPPFلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )ي .9

 الجميع بكرامة واحترام وبدون تمييز.

( أن تعزيز االحترام في العمل هو مسؤولية جميع األفراد الذين يعملون في IPPFيؤمن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .10

التحاد. يجب على جميع المتطوعين واألمناء والموظفين التعامل مع بعضهم البعض باحترام بغض النظر عن الفروق ا

 الفردية أو مستوى الوظيفة أو الدور الوظيفي أو العالقة.

أن يفهموا ويجب أن يشعر الجميع بالقدرة على تحدي السلوك واللغة غير الالئقة وغير المقبولة. وعالوة على ذلك، يجب  .11

 كيف يؤثر السلوك على اآلخرين، وتغييره إذا لزم األمر.

سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال التنمر والتحرش ( IPPF)سوف يفِعّل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .12

وسوف يتحرى على الفور . وسوف يأخذ جميع الحوادث على محمل الجد وبكل ثقة. وسوء استخدام السلطة في مكان العمل

وأي شخص يتبين أنه تحرش بشخص آخر سيتعرض إلجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل من العمل أو . جميع االدعاءات

 . المشاركة

 
( بضمان عدم حدوث أي ضرر لمن لديهم اعتقاد حقيقي بأنهم يعانون من التنمر IPPFويلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .13

 االهتمام بذلك كأحد المخاوف أو الشكاوى.أو التحرش و

 

 

 التنفيذ
 والمدير العام واللجان التنفيذية اإلقليمية والمديرين اإلقليميين والمديرين التنفيذيين للجمعيات  المجلس الحاكمتقع على عاتق   .14

تنفيذها ومتابعتها ومراجعتها وفقًا مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات التي تفي بالمعايير الدنيا المذكورة أعاله و ومجالس إدارتها

 لذلك.  

 (.IPPFوك الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )لسلد اعوانة قدومع مجنباً إلى جنب لسياسة راءة هذه اقب يج .15

 : معيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة واألمانة باآلتيتقوم الج .16

 
أن تكون على دراية بمسؤولياتها لضمان االحترام في العمل وااللتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة  (1

 ؛(IPPF)باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
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اعتماد وتنفيذ سياسات االحترام في العمل وإجراءاتها بناًء على المبادئ المذكورة أعاله، مع مراعاة  (2

 المحليةالتشريعات والمتطلبات 

ضمان وجود عمليات مناسبة للتظلم وإدارة المخاوف الفردية التي تثار من قبل الموظفين والمتطوعين  (3

 في ضوء هذه السياسة

التأكد من أن المتطوعين واألمناء والموظفين والمستفيدين والمجتمعات المحلية على دراية بمدونة  (4

 (IPPF)تحاد الدولي لتنظيم األسرة قواعد السلوك وسياسة االحترام في العمل الخاصة باال

التأكد من أن االستجابات تركز على الناجين، مع مراعاة أن تبقى احتياجاتهم على رأس أولويات عملية  (5

 التحقيق 
توفير الدعم للناجين من )ضحايا( األذى الذي يتسبب فيه الموظفون أو أي شخص مرتبط باالتحاد الدولي  (6

بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق رسمي أو ال. يجب توفير قائمة (، IPPFلتنظيم األسرة )

حديثة بالمؤسسات المحلية وجهات االتصال التي تقدم الدعم. ويجب أن تتضمن هذه القائمة، على سبيل 

المثال ال الحصر، معلومات عن الدعم القانوني واالستشاري والطبي والنفسي االجتماعي. ويكون الناجي 

 حية( هو محور اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم.)الض
 عند الطلب( IPPF)تنظيم األسرة مزكل ما سبق للمدير العام لالتحاد الدولي لاألدلة على إتاحة  (7

 
 

 إجراءات التعامل مع التنمر والتحرش

 

( أن يعبروا عن مخاوفهم بشأن التنمر IPPFيستطيع المتطوعون واألمناء والموظفون في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .17

وإذا شعروا أنهم ال أو الموارد البشرية.  مشرفهموالتحرش الذي يواجهونه، من المتطوعين والموظفين اآلخرين، من خالل 

سيتم التعامل مع هذه األمور من خالل إجراءات التظلم أو . وSafeReportيستطيعون القيام بذلك يمكنهم استخدام أداة 

 اءات المناسبة األخرى.اإلجر

 

 IPPF SafeReportن، ينبغي التعبير عنها كمخاوف من خالل آلية عيطوبالمترش لتحر أو التنموعند مشاهدة حاالت ا .18

 الخاصة باالتحاد. وسيتم التعامل معها من خالل إجراءات الشكاوى الرسمية ذات الصلة.

 

المخاوف المتعلقة بالتنمر والتحرش باعتبارها مخاوف تنظيمية أو ممنهجة، سيتم وفي الحاالت التي يعبر فيها اآلخرون عن  .19
النظر في ما إذا كان ينبغي معالجتها أيًضا عن طريق سياسات الحماية وإجراءاتها. وينبغي اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع 

 الموظفين المسؤولين عن الحماية.

 

مزاعم التنمر والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، من جانب أي عضو يتولى مجلس الشكاوى الخارجية التعامل مع  .20
، أو لجنة التدقيق، أو اللجان التنفيذية اإلقليمية، أو المستشار القانوني الفخري أو المدير العام المجلس الحاكممن أعضاء 

 41(.IPPFلالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 

 2018كما أقرها المجلس الحاكم نوفمبر 

                                                 
 .1ر سياسة اإلبالغ عن المخاوف، الملحق انظ 41
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 17.1السياسة 

 

 

 سياسة اإلبالغ عن المخاوف
 

 مقدمة
 

عدم ( من يعملون لهذه المنظمة ويمثلونها أن يتصرفوا بإخالص ونزاهة بما في ذلك IPPFيناشد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .1

عن النوع أو العرق أو اإلثنية أو التعبير  الهوية الجنسيةالتمييز على أساس العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي أو النوع أو 

أو الدين أو المعتقد أو حالة الشراكة أو الحمل أو وضع األمومة أو األبوة أو اإلعاقة الجسدية أو الوضع  أو األصل القومي

 42الصحي أو غير ذلك.

( بأن حق اإلنسان في التحرر من االعتداء واالستغالل والتحرش IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) يقر .2

، واتفاقية ICESCR، و ICCPR، و ICERDمكرس في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، أي في اتفاقية 

CEDAW واتفاقية ،CAT واتفاقية ،CRC 43، واتفاقيةCRPD وباإلضافة إلى ذلك، يعترف االتحاد الدولي.

( بأن التحرش الجنسي الجسدي واالعتداء هو شكل من أشكال العنف القائم على اختالف IPPFلتنظيم األسرة )

 النوع االجتماعي.
 

المجتمعات التي يعمل فيها، والمستفيدين من خدماته، والمانحين، ( مسؤوليته عن IPPFيتحمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

والمؤيدين، وكذلك المتطوعين واألمناء والموظفين. وإن تقديم شكاوى صريحة و نزيهة ومحورية واإلبالغ عن المخالفات يدعم 

نهج الحماية الذي يتبناه االتحاد. حة، وهي جزء ال يتجزأ من    ( في تعزيز ثقافة المصارIPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

( على مراقبة وتنسيق جميع الشكاوى والمخاوف في كافة IPPFلذلك، سوف تحرص أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 قطاعات االتحاد.

 
ة والمساءلة التي ويُعد فهم الشكاوى والمخاوف واالستجابة لها وتعلم الدروس المستفادة منها جزًءا أساسيًا من عمليات الشفافي .4

(. وتسمح عملية تقديم الشكاوى والمخاوف وتقييمها لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة IPPFيتبناها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

(IPPF كمنظمة بإبراز وتوضيح األسباب التي تستدعي التغيير في وجهات نظر االتحاد وتكييفها باعتبارها فرصة إيجابية )

 وير والتحسين.للتعلم والتط

 

( بحماية المتطوعين واألمناء والموظفين من أي ضرر أو إيذاء أو تحرش أو تنمر IPPFويلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .5

نتيجة للتعبير عن المخاوف )اإلبالغ عن المخالفات(. وسيتم التعامل مع تلك الحاالت بجدية وإدارتها بشكل مناسب من خالل 

 ناسبة.عملية تأديبية م

 

( بدعم ممارسة اإلدارة الرشيدة وتعزيز ثقافة المصارحة، حيث يستطيع المتطوعون IPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .6

واألمناء والموظفون إثارة المخاوف بشأن سلوك زمالئهم ومشرفهم بشكل غير رسمي معهم أوالً واإلنصات لهذه المخاوف 

 .إيذاء ألحدووضعها في الحسبان دون 

 
 

 الغرض ونطاق التطبيق
 

 أعضاء فيهم بمن( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد 44وموظفي واألمناء المتطوعين جميع على السياسة هذه تنطبق .7

 السياسة بهذه االلتزام اآلخرين والشركاء المتعاونين الشركاء على يتعين .اإلقليمية التنفيذية واللجان التدقيق ولجنة الحاكم  مجلسال

 .السياسة هذه مع تتوافق أن ينبغي التي الخاصة وإجراءاتهم سياساتهم إلى باإلضافة
 

                                                 
 سياسة المساواة والتنوع واالندماج 42
الحقوق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص ب  43

المعاملة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

 القاسية والالإنسانية أو المعاملة المهينة أو العقاب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ستشاريين والمتدربين الموظفين الدائمين والموظفين لمدة محددة والموظفين المؤقتين؛ وتشمل العاملين وعمال الوكاالت واال: إلى جميع العاملين بأجر" الموظفين"تشير كلمة  44

 والمتعاقدين

 

 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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يستطيع أي شخص اإلبالغ عن المخاوف أو تقديم شكوى. وإذا قام بذلك أحد المتطوعين أو األمناء أو الموظفين في االتحاد الدولي  .8

 إجراءات التظلم وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات التنظيمية عند اللزوم.يجب أيًضا تطبيق  45(،IPPFلتنظيم األسرة )

 
 باإلضافة إلى ذلك، فإن الشكاوى والمخاوف المتعلقة باالحتيال أو الحماية سوف تخضع للسياسات واإلجراءات ذات الصلة. .9

 

 

 تعريفات
 

مستوى الخدمة المقدمة، اإلجراءات التي اتخذها االتحاد هي تعبير عن عدم الرضا. قد تتعلق الشكوى بسوء التصرف،  –الشكوى  .10

( IPPF( أو التي لم يتخذها في موضوع ما، سلوك المتطوعين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPFالدولي لتنظيم األسرة )

 لون.أو األمناء أو الموظفين أو أي شخص آخر مسؤول مباشرة عن القيام بأعمال االتحاد، بمن فيهم المقاو

 
يستخدم مصطلح "المبلغ عن المخالفات" لوصف الشخص الذي يعبر عن مخاوفه بشأن سوء  – المبلغون عن المخالفات .11

 التصرف في مكان عمله، ويعتبر اإلبالغ عن هذه المخاوف في المصلحة العامة.

 

 

 سوء التصرف .12

 أدناه:يتضمن سوء التصرف، على سبيل المثال ال الحصر، المشكالت المبينة 

 ارتكاب المخالفات المالية بما في ذلك السرقة والرشوة واالحتيال وغسيل األموال واختالس المساعدات؛ (1
 عدم االمتثال ألي التزامات قانونية؛ (2

التنمر والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي بأحد المتطوعين أو األمناء أو الموظفين اآلخرين، وال يكون  (3
 ادة؛للمبلغين عن المخالفات ع

إساءة االستعمال أو االستغالل، بما في ذلك االستغالل الجنسي، لألطفال أو البالغين المستضعفين أو  (4
 المستفيدين؛

 (؛IPPFخرق مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) (5
 إساءة استخدام السلطة؛ (6

 خطر على صحة وسالمة األفراد أو اإلضرار بالبيئة؛ (7
 الئق أو تصرف غير أخالقي؛سلوك غير  (8

 نشاط قد يؤدي إلى سوء سمعة المنظمة؛ (9
 إخفاء متعمد للمعلومات المتعلقة بأي من األمور المذكورة أعاله. (10

 

يحدث عندما يتعرض شخص لحرمان من شئ معين، على سبيل المثال فقدان وظيفة، واستبعاد، وإلغاء الترقية،   .الضرر13

 ى التدريب، والموارد، إلخ.والحرمان منها، ومنع الوصول إل

 ليس لها أساس وتهدف إلى التسبب في إزعاج أو تحرش أو تكبيد المنظمة نفقات معينة.. شكوى أو مخاوف كيدية 14

ليس لهما غرض أو قيمة جدية. قد تكون قليلة األهمية وتافهة؛ وال يتناسب التحقيق فيها مع خطورة  .شكوى أو قلق طائش15

 القضايا التي أثيرت.

للتعامل مع المخاوف والشكاوى المتعلقة بعقود عمل األفراد أو ظروف العمل  ةداخلي اتإجراءعبارة عن . إجراءات التظلم 16

 أو قضايا التنمر والتحرش.

 

 

 المبادىء التوجيهية
 

 ( في هذه العملية بمراعاة ما يلي:IPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )
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 اإلنصاف

 
( إلى الشخص الذي يقدم الشكوى أو يبلغ عن المخاوف، ويأخذ الوقت الكافي لفهم IPPFسيستمع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .17

 والنتيجة التي يريدها هذا الشخص.موضوع الشكوى أو المخاوف وأسبابها 

 سيتم التعامل مع الشكاوى والمخاوف باستمرار، دون تحيز من فريق التحقيقات التخاذ قرارات بشأنها. .18

( إلى ضمان أن يكون الناجون هم محور كافة اإلجراءات المتعلقة IPPFاألسرة ) يسعى االتحاد الدولي لتنظيم

بإثارة المخاوف. وهذا يعني مراعاة أن تبقى احتياجات الناجين على رأس أولويات عملية التحقيق والمتابعة مع 

 االلتزام التام باإلجراءات السليمة.

(، فلن يؤثر تقديم الشكوى على IPPFم األسرة )إذا كان الشخص يتلقى خدمة من االتحاد الدولي لتنظي .19

الخدمة التي يتلقاها. وإذا كان الشخص أحد المتطوعين أو األمناء أو الموظفين، فسوف يُتخذ إجراء اإلبالغ عن 

 المخالفات ليوفر له الحماية من االنتقام.

 السرية

ى مع هذه السياسة. ويتم تقديم المعلومات حول الشكوى أو يتم التعامل مع جميع الشكاوى والمخاوف وإدارتها وتخزينها بما يتماش .20

المخاوف لألشخاص الذين يحتاجون إلى معرفتها فقط، ليتم التعامل مع الشكوى أو المخالفة بصورة سليمة. وستبقى التفاصيل 

 الشخصية المتعلقة بصاحب الشكوى أو بالمبلغ عن المخالفات وسائر الجناة المزعومين سرية.

السرية مطلوبة، سيتم بذل كل جهد للحفاظ عليها ولن يتم الكشف عن الهويات دون الحصول على موافقة مسبقة من إذا كانت  .21

 46أصحابها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 المعني.إذا أصبحت هوية األشخاص معروفة، ستتم مناقشة تداعيات هذا األمر ومتطلبات توفير الحماية أو الدعم مع الشخص  .22

 
إذا أخبر المبلغ وسائل اإلعالم عن مخاوفه، فقد يؤدي ذلك إلى إبطال حقوقه المترتبة على اإلبالغ عن المخالفات بموجب هذه  .23

 السياسة والقانون المحلي.

 
ن أجل ( بأن اتفاقيات عدم اإلفصاح ال تمنع األفراد من اإلفصاح عن المعلومات مIPPFويقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .24

 المصلحة العامة.

 الشفافية والمسؤولية

وضوح ب( شرح عملية اإلبالغ عن الشكوى/المخاوف والنتائج المترتبة عليها IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يضمن ف سو .25

 رارات.قذ أي تخاب اسباوألة دألامبنية علی وضحة رات وا( تفسيIPPFدم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يقوف سللمعنيين. و

 
وسيتم تسجيل ومتابعة جميع الشكاوي/المخاوف، مع إدراج البيانات المجهولة المصدر في التقارير السنوية لالتحاد الدولي لتنظيم  .26

مجلس ال(. وسيقوم المدير العام بمراجعة أنواع الشكاوي/المخاوف وتداعياتها سنوياً مع تقديم تقرير عنها إلى IPPFاألسرة )

 وجهات خارجية إذا لزم األمر. الحاكم

 
( أن تسهم جميع التعليقات والدروس المستفادة من الشكاوى والمخاوف في IPPFوسوف يضمن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .27

( المعلومات التي لديه بشأنها مع IPPFتحسين الخدمات ورفاه الموظفين. وسوف يشارك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 المتطوعين واألمناء والموظفين بسرية من خالل ملخص التقرير.

 
 سهولة الوصول

 
خاوف بقدر اإلمكان. وتتوفر خدمة اإلبالغ ( بتسهيل عملية اإلبالغ عن الشكاوى/المIPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .28

، بمختلف الصيغ واللغات. SafeReport(، والتي تعرف باسم IPPFعن الحوادث الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 ويتوفر الدعم الالزم لذوي االحتياجات اإلضافية عند الطلب.

 

                                                 
 انظر سياسة السرية وتبادل المعلومات. 46
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 الفعالية وااللتزام بالمواعيد

بما يتماشی مع ب، لمناست اقولافي وى والمخالفات لشکااية وتس( ويهدف إلى IPPFلتنظيم األسرة )وف يؤكد االتحاد الدولي سو .29

( جميع األطراف على مستجدات IPPFوسوف يطلع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )لمناسبة راءات اإلجامنية في زلداول الجا

 العملية وأي تأخير بشأنها.

 

 التنفيذ

 

 والمدير العام واللجان التنفيذية اإلقليمية والمديرين اإلقليميين والمديرين التنفيذيين للجمعيات  الحاكم مجلس العلى عاتق تقع  .30

مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات التي تفي بالمعايير الدنيا المذكورة أعاله وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها وفقًا  ومجالس إدارتها

 لذلك.  

 

 : والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء باآلتي( IPPF)لتنظيم األسرة  الدوليسوف تقوم أمانة االتحاد  .31

 
التأكد من أن المتطوعين واألمناء والموظفين والمستفيدين والمجتمعات المحلية على دراية بهذه السياسة  (1

 (. IPPF)نظيم األسرة الخاصة باالتحاد الدولي لتSafeReportويعرفون كيفية استخدام آلية 

اعتماد وتنفيذ سياسات تقديم الشكاوى واإلبالغ عن المخالفات وإجراءاتها القائمة على المبادئ المذكورة أعاله  (2

 . ونقاط التنفيذ أدناه، مع مراعاة التشريعات والمتطلبات المحلية

ون البيئة التي تشجع على اإلبالغ التأكد من أن جميع القادة والمديرين لديهم قدوة يحتذون بها في عملهم، ويعزز (3
 عن المخاوف والترحيب بها.

 . التأكد من إدراج جميع الشكاوى وتسجيلها على النحو الالزم (4

 . التأكد من أن االستجابات تركز على الناجين، مع مراعاة أن تبقى احتياجاتهم على رأس أولويات عملية التحقيق (5

توفير الدعم للناجين من )ضحايا( األذى الذي يتسبب فيه الموظفون أو أي شخص مرتبط باالتحاد الدولي  ضمان (6

(، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق رسمي أو ال. يجب توفير قائمة حديثة IPPFلتنظيم األسرة )

تتضمن هذه القائمة، على سبيل المثال ال بالمؤسسات المحلية وجهات االتصال التي تقدم الدعم. ويجب أن 

الحصر، معلومات عن الدعم القانوني واالستشاري والطبي والنفسي االجتماعي. ويكون الناجي )الضحية( هو 

 محور اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم.

 . عند الطلب( IPPF)تقديم األدلة على ما سبق كله للمدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة  (7

 

 

 خدمة اإلبالغ عن الحوادث

الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم  SafeReportوحيثما أمكن، ينبغي تقديم الشكاوى واإلبالغ عن المخاوف من خالل آلية  .32

(، وهي خدمة مخصصة لإلبالغ عن الحوادث في االتحاد. وتتاح بيانات االتصال بسهولة على موقع االتحاد IPPFاألسرة )

 (.IPPFألسرة )الدولي لتنظيم ا

 مدير أو مستشار حماية أو ممثل عن االتحاد أو فريق الموارد البشرية.مشرف مسؤول أو ويمكن أيًضا اإلبالغ عن المخالفات مع  .33
مع ق فوايعها بما يتوزتم يتوى ولشکازي مع اکرلمب المکتوف يتعامل اسل، لفعام التعلالجيدة والمتابعة واقابة رلن الضماو .34

 (.IPPFالخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) SafeReportراءات آلية جإ

 

 الشكاوى والمخاوف مجهولة المصدر

يتم إبالغه بها ال يتلقى شكوى أو بالغاً بالمخاوف من مصدر مجهول عن أن  ( أنIPPFيفضل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .35

 ً ( التحقيق في الشكاوى والمخاوف التي يتم تقديمها من IPPF. ومع ذلك، قد يصعب على االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )مطلقا

 مصدر مجهول، خاصة إذا لم تكن مدعومة بشكل كاف.

( التحقيق في شكوى أو مخاوف مجهولة الهوية، سيتم مراجعتها IPPFلي لتنظيم األسرة )وعندما يتعذر على االتحاد الدو .36

 وتسجيلها أيضاً.

أن يفهموا أن عدم اإلفصاح عن هويتهم قد يؤثر على قدرة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  المحالفاتيجب على المبلغين عن  .37

(IPPF على العمل على أي مزاعم مستقبلية بعدم ).العدل واإلنصاف نتيجة لإلبالغ عن المخالفات 

 . نناشد األفراد الذين يشعرون بالقلق بسبب اإلفصاح عن أسمائهم أن يطلبوا االلتزام بالسرية .38
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 الشكاوى أو المخاوف التافهة أو الكيدية

كانت تافهة أو كيدية. وعند النظر في ما إذا ( عدم التحقيق في الشكوى أو المخاوف إذا IPPFقد يقرر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .39

 ( يؤكد اآلتيIPPFكانت الشكوى أو المخاوف تافهة أو كيدية، فإن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 
قد يتعرض األفراد الذين يقدمون شكوى أو يعبرون عن مخاوف للظلم واإلحباط، لذا يجب أن يكون التركيز على  (1

 ت الموضوع وليس لموقف الفرد.إجراء دراسة متأنية لحيثيا

يجب النظر في كل شكوى أو سبب للمخاوف على حدة. وحتى إذا تقدم شخص بشكوى أو مخاوف تافهة أو كيدية  (2

 في الماضي، يجب أال يفترض أن أي شكوى أو مخاوف أخرى يقدمها ذلك الشخص ستكون أيضاً تافهة أو كيدية.

 يبية.دتأراءات جذ إتخاالی ؤدي إتد قون فوظلمء واألمناون واعطولمتيقدمها التي ة اوف التافهة أو الكيديلمخاوى أو الشکاوإن ا .40

( قد تؤدي إلى اتخاذ إجراء IPPFوإن الشكاوى التافهة أو الكيدية التي يقدمها أشخاص من خارج االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .41

 قانوني أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى.

 

 عملية االستئناف

( آليات معينة لالستئناف. كما تتوفر المراجعة الخارجية من IPPFيات تقديم الشكاوى في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )تتضمن عمل .42

(، وهي مفوضية المؤسسات الخيرية، ومجلس معايير جمع IPPFخالل هيئة التنظيم التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 مية المحلية.التبرعات باإلضافة إلى الهيئات التنظي

 
 الشكاوى والمخاوف المتعلقة بالجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونين والشركاء اآلخرين

، فيجب على الشريك اآلخر إبالغ األمانة بهمص لخااخر بالتحقيق آشريك متعاون أو لالشريك العضو أو الجمعية م اتقو عندما .43

 (.IPPFوفقاً إلجراءات الحماية المتبعة في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )بالنتيجة 

 
 جمعية بشأن معينة مخاوف أو شكوى في تحقيق إجراء إلى يحتاج( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بأن قرار اتخاذ حالة في .44

 المعلومات وتداول السرية بسياسة تلتزم وأن التحقيق جهة مع المؤسسة تلك تتعاون أن يجب آخر، شريك أو متعاون شريك أو عضو

 (.IPPF) األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد الخاصة

 

ت التحقيقات يستلزم صياوتونتائج ذ تنفين ضما، ولسليمةراءات اإلجع اتباافي وء تصرف الجمعية العضو أو فشلها المؤكد سإن  .45

 .المجلس الحاكم ء عضات وألجمعياق وطرد اتعلين ( بشأIPPFون ولوائح االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )قانمن  7تطبيق القسم 

 
يعتبر خرقاً لالتفاق التعاقدي بين االتحاد ت التحقيقات صياوتونتائج ذ تنفين في ضماوء تصرف أي شريك أو فشله المؤكد سوإن  .46

 ( وبين هذا الشريك. وهذا قد يتسبب في عقوبات وفسخ العقد.IPPFالدولي لتنظيم األسرة )
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 1الملحق 

 
 اختصاصات مجلس الشكاوى الخارجية

 

 
 يتكون مجلس الشكاوى الخارجية من .1

 
 (IPPFلتنظيم األسرة )ثالثة أشخاص مستقلين عن االتحاد الدولي  (1

 ٪ كحد أدنى إناث وواحد من الشباب.50منهم  (2

 
 

 المهارات والسمات .2
 يجب أن تتوافر السمات اآلتية في كل عضو: 

 االلتزام والتمسك برؤية االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ورسالته وقيمه. (1

 سمعة دولية طيبة. (2

( كعضو من أعضاء IPPFد الدولي لتنظيم األسرة )االلتزام واالستعداد لتكريس الوقت الالزم لخدمة االتحا (3

 هذا المجلس.

 الحيادية والنزاهة والموضوعية في اتخاذ القرارات. (4

 الصدق والنزاهة. (5

 التواصل الجيد ومهارات التعامل مع اآلخرين. (6

 القدرة على الحفاظ على السرية. (7

 القرارات.القدرة على التحليل الدقيق وتصنيف المعلومات وإدراك عواقب  (8

 الحنكة والدبلوماسية مع االستعداد التخاذ قرارات عادلة حتى وإن لم تحظى بالقبول. (9

االلتزام بسياسة المساواة والتنوع واالندماج وسياسة االحترام في العمل وسياسة حماية )األطفال والبالغين  (10

 المستضعفين(.

 

 مجموعة المهارات .3

 الشكاوى الخارجية لديهم المعرفة الالزمة وخبرات حديثة في أي مجال من المجاالت التالية:ينبغي أن يكون أعضاء مجلس 

i.إدارة الشكاوي 

ii.التحقيق في الشكاوى 
iii.كتابة التقارير 

iv.مبادئ اإلبالغ عن المخالفات 

v.التظلمات واإلجراءات التأديبية 

vi.التنمر والتحرش 

ii.العالقات الدولية والشؤون التنظيمية 

xi. بمعناها المفهوم في قطاع التنمية الدوليةالحماية 

xii. السياسي الدولي المجال فهم 

xvi.مفوضية المؤسسات الخيرية ومتطلبات الممولين الرئيسية بشأن إدارة الشكاوى واإلبالغ عنها 

xvii.النوع االجتماعي 

xviii.القدرة على التصرف باستقاللية في مواجهة الضغوط المحتملة 

 
 

 المسؤوليات .4

 أعضاء مجلس الشكاوى الخارجية بما يلي:نرجو أن يقوم 

I.  الدولي  المجلس الحاكم لالتحاد التصرف كمجلس شكاوى مستقل للتعامل مع جميع الشكاوى المقدمة بشأن أعضاء

(، بما في ذلك الضباط الفخريين والمستشار القانوني الفخري وأعضاء لجنة التدقيق التابعة IPPFلتنظيم األسرة )

 وأعضاء اللجان التنفيذية اإلقليمية والمدير العام لالتحاد.المجلس الحاكم جان األخرى التي أنشأها لالتحاد وأي من الل

II. .تخصيص المحققين الخارجيين 

III.  بما فيها، حسب الحاجة، وفقاً إلجراءات ومتطلبات الموارد البشرية في االتحاد اتخاذ القرارات والتوصيات المحايدة

 تعليق أو الطرد، عند اللزوم.ما يخص التدابير التأديبية وال

IV. .اتباع اإلرشادات الخاصة بالتحقيقات حسب االقتضاء، مثل سياسة الحماية 

V. ( التقيد الصارم بسياسة السرية وتبادل المعلومات الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرةIPPF.) 

VI. .استكمال تقرير سري، وتقرير ملخص إذا لزم األمر 
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VII.  تسجيل الحوادث العالمية عند اللزوم؛ لضمان االلتزام باإلطارات الزمنية والتقارير الخارجية التواصل مع وحدة

 المطلوبة.

VIII.  جمع المواد األساسية ذات الصلة والموارد التي تستخدم كمعايير أو أدلة على أفضل الممارسات أو الممارسات

 الناشئة.

IX. إحالة المخاوف أو الشكاوى إلى المجلس. التصريح بأي تعارض أو تضارب مصالح في هذا الدور، وعند 

 

 الوضع .5

. عالوة 1.4إال فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة بموجب البند المجلس الحاكم لن يحضر أعضاء مجلس الشكاوى الخارجي في اجتماعات 

 على ذلك، فإنهم:

I.  ؛المجلس الحاكم ليسوا من أمناء االتحاد وليسوا أعضاء في 
II.  المجلس ال يجوز أن يكون منهم شخص سبق أن شغل منصباً في المجلس اإلقليمي، أو اللجنة التنفيذية اإلقليمية، أو

 في أي فترة؛الموحدة ، أو األمانة الحاكم 

III. لن يتقاضوا أجوراً، ولكن يحق لهم المطالبة بصرف نفقات معقولة مشفوعة باإليصاالت الالزمة؛ 

IV.  في المهام اإلدارية.سوف يدعمهم المكتب المركزي 

 
 عملية ترشيح األعضاء الثالثة في مجلس الشكاوى الخارجي .6

i.( سوف يعلن مدير عام االتحاد الدولي لتنظيم األسرةIPPF عن دعوة لتلقي الترشيحات نيابة عن ) المجلس الحاكم

 التحاد إلى االتحاد كله والجمهور من خالل إعالنات عامة.ل

ii.ات مجاالت الخبرة ذات الصلة.ويجب أن تتناول دعوة الترشيح 

iii.( وسيقوم مدير عام االتحاد الدولي لتنظيم األسرةIPPF بإجراء مراجعة وتحليل لجميع الترشيحات الواردة وتقديم )

ً بتوصية بحد أقصى  ً يستوفون الصفات والسمات ومجموعات المهارات المطلوبة  12تقرير خطي مشفوعا مرشحا

 المنصب.وقادرون على تحمل مسؤوليات هذا 
iv. من األقاليم األخرى، لكل إقليم ممثل واحد فقط، رؤساء إقليميين رئيس االتحاد وخمسة وستقوم لجنة مراجعة تتألف من

بقائمة بأسماء ستة من أبرز المرشحين للنظر المجلس الحاكم بفحص جميع الترشيحات التي يقدمها المدير العام ثم موافاة 

 فيها.

v. في اجتماع شهر مايو )خالل سنة االنتخابات( بإجراء مراجعة للمرشحين الستة المختارين المجلس الحاكم وسيقوم

 ، مع مراعاة متطلبات التكافؤ بين الجنسين.إلحاقهم بمجلس الشكاوى الخارجيةوالتصويت ألفضل ثالثة مرشحين ينبغي 

 

 
 مدة الخدمة .7

مرة واحدة. لن يسمح ألي عضو بالعمل ألكثر من لإعادة انتخابه  مع إمكانية ت مدة خدمة عضو مجلس الشكاوى الخارجية ثالث سنوا

 مدتين بالتراكم.

 
 
 . تعليق وطرد أعضاء مجلس الشكاوى الخارجي8

 

المجلس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الشكاوى الخارجي من منصبه بأغلبية ثالثة أرباع المصوتين في  للمجلس الحاكم ( )أ( يجوز 1)

  إذا توافرت أسباب معقولة تؤكد أنه/أنها:الحاكم 

 ( تصرف أو يتصرف بطريقة تسببت أو تتسبب في تشويه سمعة االتحاد؛ و/أو1)

 

داف وسياسات ومبادئ االتحاد على النحو المنصوص عليه في ( تعمد وبدون سبب وجيه التصرف بطريقة تتعارض مع أه2)

 ( ولوائحه التنظيمية؛ أوIPPFقانون االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 

 ( ألي سبب جوهري آخر.3)

 
 عضو واحد على األقل من أعضاء مجلس الشكاوى الخارجية  موافقة )ب( 

 

 رئيسها وتجري تحقيقاتها حسبما تراه مناسبًا، مع مراعاة العدل في اإلجراءات.لجنة فرعية تنتخب المجلس الحاكم ( سوف يشكل 2)

 

 2018كما أقرها المجلس الحاكم نوفمبر 
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18.1السياسة   

 
 السرية وتبادل المعلومات

 
 مقدمة

 
 

المتطوعين والموظفين أهمية كبيرة وقيمة عالية على السرية ويحترم سرية ( IPPF)يعلق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .1

 . والمستفيدين ومقدمي الشكاوى والمنظمات الشريكة

 
أنه بحاجة إلى التأكد من أن االتحاد بجميع قطاعاته يحمي ويعالج بأمان جميع ( IPPF)ويدرك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .2

 .ويكشف عنهامعلومات العمل الشخصية والسرية القابلة للتحديد التي يجمعها ويصنفها ويعالجها 

 

 . أهمية تبادل المعلومات عند اللزوم أو الحاجة ألداء واجباته المتعلقة بالحماية( IPPF)كما يدرك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .3

 
 

 الغرض ونطاق التطبيق

 
والجمعيات األعضاء فيما ( IPPF)الغرض من هذه السياسة هو توفير التوجيهات الالزمة ألمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .4

 .يتعلق بحماية المعلومات السرية والمسؤوليات المتعلقة بتبادل هذه المعلومات
 

( والجمعيات األعضاء IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) 47تنطبق هذه السياسة على جميع المتطوعين واألمناء وموظفي .5

يتعين  ولجنة التدقيق واللجان التنفيذية اإلقليمية.المجلس الحاكم بما في ذلك أعضاء والشركاء اآلخرون والشركاء المتعاونين 

( االلتزام بهذه السياسة باإلضافة إلى سياساتهم IPPFعلى المنظمات الشريكة العاملة مع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 وإجراءاتهم الخاصة.

 

 

 تعريفات

 
 

 المعلومات من الكشف عنها بدون تصريح. المعلومات السرية هي: هي حماية السرية  .6

 
i. حساسة؛ و معلومات شخصية ذات طبيعة خاصة أو 

ii. معلومات ال يمكن قانونياً نشرها بين العامة أو ال يمكن اإلفصاح عنها بسهولة من مصدر عام آخر؛ و 

iii.  معلومات تم تداولها في ظروف يتوقع فيها الشخص الذي يقدم هذه المعلومات بشكل معقول عدم تداولها مع

 اآلخرين.

 
 : يعني على وجه التحديد ، فهذا(IPPF)وبالنسبة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 
i. وجميع المعلومات الخاصة بالملكية غير المعروفة عموًما خارج نطاق االتحاد  معلومات األعمال الداخلية

 ، و(IPPF)الدولي لتنظيم األسرة 

ii. معلومات شخصية عن المتطوعين واألمناء والموظفين والمستفيدين وأصحاب الشكاوى . 

 
ً المصلحة العامة هي ظروف  .7 وتتسم القرارات . استثنائية تبرر نقض حق الفرد في السرية لخدمة مصلحة اجتماعية أوسع نطاقا

المتعلقة بالمصلحة العامة بالتعقيد ويجب أن تأخذ في الحسبان الضرر المحتمل الذي قد يسببه الكشف عنها ومصلحة المجتمع في 

 . استمرار توفير الخدمات السرية

 

                                                 
العاملين الدائمين والعاملين لمدة محددة والعاملين المؤقتين؛ وتشمل الموظفين وعمال الوكاالت واالستشاريين والمتدربين : إلى جميع العاملين بأجر" العاملين"تشير كلمة  47

 .والمتعاقدين
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 المبادئ
 

ن عند باألماور لشعالمصارحة واثقافة ، ولثقةز ایزفي تعم ادأ هیة مبرلسن ا( بأIPPF)رف االتحاد الدولي لتنظيم األسرة یعت .8

 . وادثلحغ عن ابالوف واإللمخان اعالتعبير 

 
الضرورة أمر ( بأن السرية ليست مطلقة وأن تبادل المعلومات ذات الصلة عند IPPFويقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .9

( بالمصارحة والنزاهة منذ البداية فيما يخص لماذا، IPPFحيوي لممارسة الحماية الجيدة. ويلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 وماذا، وكيف، ومع من يمكن تبادل هذه المعلومات أو سوف يتم تداولها.

 
تبادل المعلومات ما لم تكن غير آمنة أو غير مناسبة للقيام ( إلى الموافقة على IPPFسيسعى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .10

لإلفصاح ني وقانب جك واناكان هإذا فقة وامت دون ماولمعل( تبادل هذه اIPPFبذلك. يجوز لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

م على هذا بناًء على سيتم الحك لعامة.اللمصلحة ة مالئمرها عتبار أو ايطلخذى األروري لتجنب الضن انه مد أيعتقعنها، و

 الحقائق الخاصة بكل حالة. وسيتم إبالغ الشخص المعني بالكشف عن المعلومات، حيثما أمكن.

 

 بضمان أن تكون المعلومات التي يتم تبادلها( التزامه IPPFويعزز االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .11

 
a. ،ضرورية للغرض منها 

b. ،يتم تبادلها مع الذين يحتاجونها فقط 

c. ،دقيقة وحديثة 
d. يتم تبادلها في الوقت المناسب، و 

e. وال تعرض الفرد المعني للخطر. يتم تبادلها بشكل آمن 

 

تدابير أمنية معقولة لمنع األشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى أنظمة ( IPPF)ويتخذ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .12

 . تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المعلومات

( ومدونة قواعد السلوك الخاصة IPPFالحفاظ على السرية التزاماً تعاقدياً تنص عليه عقود االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يُعد  .13

به. ويُعد خرق السرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، مخالفة توجب اتخاذ إجراءات تأديبية، ما قد يؤدي إلى الفصل من العمل 

( يمتد إلى ما بعد انتهاء عمل IPPFت االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )ماوية معلرعلی س ةظلمحافب اجو/أو المحاكمة. إن وا

 الفرد لدى االتحاد أو تعاونه معه ويستمر بعده.

 
 

 تلمخالفاا نع غبالاإل في( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد نهج نيتضمو. للسرية انتهاًكا المخالفات عن اإلبالغ يعتبر وال .14

 عن يُبلغون الذين الموظفين ويطمئن. 48االتحاد تسارمما ولح وىلشکاا أو وفلمخاا عن يبلغون نيذلا نفيوظلما حماية

 .االنتقام من الحماية لهم تُقدم وسوف سرية ستبقى الشخصية معلوماتهم بأن المخالفات

 
  التنفيذ

 والمدير العام واللجان التنفيذية اإلقليمية والمديرين اإلقليميين والمديرين التنفيذيين للجمعيات المجلس الحاكم تقع على عاتق   .15

مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات التي تفي بالمعايير الدنيا المذكورة أعاله وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها وفقًا  ومجالس إدارتها

 .لذلك
 

 : التحاد الدولي لتنظيم األسرة واألمانة باآلتيف تقوم الجمعيات األعضاء التابعة لسوو .16
 

 أن تكون على دراية بمسؤولياتها لضمان السرية؛ (1

اعتماد وتنفيذ سياسات السرية وإجراءاتها القائمة على المبادئ المذكورة أعاله ونقاط تنفيذ تبادل المعلومات  (2

 . أدناه، مع مراعاة التشريعات والمتطلبات المحلية

بنود متعلقة بالسرية في جميع سياسات الموارد البشرية وتحديدًا فيما يتعلق بالتظلمات وإدارة ضمان إدراج  (3

 . األداء واإلجراءات التأديبية والشكاوى الداخلية

التأكد من أن المتطوعين واألمناء والموظفين والمستفيدين والمجتمعات المحلية على دراية بهذه السياسة  (4

لإلبالغ ( IPPF)الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة SafeReportة ويعرفون كيفية استخدام آلي

 . عن الحوادث

                                                 
 انظر سياسة اإلبالغ عن المخاوف. 48



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

74 

 

ضمان تسجيل جميع انتهاكات السرية وتخزينها بأمان مع تقييد إمكانية الوصول إليها ومراجعتها واتخاذ  (5

 . إجراءات تمنع حدوث تلك االنتهاكات في المستقبل

 . عند الطلب( IPPF)لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة كل ما سبق للمدير العام األدلة على إتاحة  (6

 
 
 متطلبات تبادل المعلومات 

 

والشركاء ( IPPF)هناك حاالت قد يفرض فيها الواجب القانوني على الجمعيات األعضاء وأمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .17

 : المتعاونين ضرورة الكشف عن المعلومات خارج نطاق ااالتحاد، بما في ذلك

I. عندما تقتضي الضرورة منع حدوث ضرر أو أذى خطير أو في الحاالت التي تهدد الحياة؛ 

II. إبالغ الجهات القانونية المختصة بجميع حاالت إساءة معاملة األطفال؛ 

III.  اإلبالغ عن إساءة معاملة البالغين المستضعفين والبالغين المستفيدين خارجياً بما يتماشى مع إجراءات

 ؛(IPPF)حماية الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة اإلبالغ عن حوادث ال

IV. إبالغ الشرطة بحاالت تهريب المخدرات وغسيل األموال وأعمال اإلرهاب؛ 

V. إذا كان بموجب أمر محكمة . 

 
مستشار إذا كان لدى األفراد مخاوف معينة بسبب الكشف عن المعلومات، يجب عليهم مناقشة األمر مع مديرهم المباشر و/أو  .18

 الحماية.

 
 والجهات التنظيمية تبادل المعلومات مع الجهات المانحة

. والجهات التنظيمية ملزًما بالتعاقد لتبادل بعض المعلومات مع الجهات المانحة( IPPF)قد يكون االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .19

 . اإلفصاح عن المعلومات الشخصية السرية للجهات المانحة، يجب عدم ةالقانوني اتالواجب ههذ 17ومع ذلك، إذا لم تقرر الفقرة 

 
 تبادل المعلومات والتحقيقات

تبقى المعلومات الشخصية والتفاصيل المتعلقة بالتحقيقات سرية عموماً، وذلك الحترام خصوصية األفراد المعنيين، وتعزيز ثقافة  .20

 مفتوحة تعزز القدرة على المصارحة واإلبالغ عن المخاوف.

 
( بأنه قد تكون هناك حاالت يكون فيها تبادل بعض المعلومات المحدودة مالئماً، وفي IPPFيقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .21

المصلحة العامة، ويتماشى مع التطور المتنامي للممارسة الجيدة للحماية الدولية، وذلك للحد من قدرة مرتكبي هذه االنتهاكات 

 على التنقل بين المنظمات.

 
 ومن بين الحاالت التي قد يحدث فيها ذلك على سبيل المثال ال الحصر: .22

I.  عندما تنتهي التحقيقات إلى أن شخصاً ما ارتكب سوء سلوك جسيم يتضمن التحرش الجنسي في مكان

 العمل أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو استغالل األطفال أو البالغين المستضعفين؛

II. تهاء من التحقيقات.إذا غادر الشخص قبل االن 

 

عن أي أعمال تحرش جنسي وإساءة معاملة األطفال والبالغين المستضعفين ( IPPF)سوف يكشف االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .23

( في IPPF)ف االتحاد الدولي لتنظيم األسرة کما سیکش. في المراجع ويبلغ بها السلطات التنظيمية المختصة عند اللزوم

 . ءلضعفان البالغیل أو افاطألت انتھاکاأو الجنسي رش التحافي ق لتحقیء انتھال اقبعن الشخص الذي يغادر جع رالما

 
ر هي سيتم الحكم على وجود مصلحة عامة بالقدر الكافي بناًء على حقائق كل حالة على حدة. والعوامل الرئيسية في اتخاذ القرا .24

الضرورة والتناسب، أي إذا كان من المحتمل أن يسهم التبادل المقترح للمعلومات إسهاماً فعاالً في منع المخاطر وإذا كانت 

المصلحة العامة في تبادل المعلومات تفوق المصلحة في الحفاظ على السرية. وعند اتخاذ القرار، سوف يقوم االتحاد الدولي 

يم ما قد يحدث إذا تم تبادل المعلومات مقابل ما قد يحدث لعدم تبادل المعلومات. سيتخذ هذا القرار ( بتقيIPPFلتنظيم األسرة )

 أقدُم مديري المنظمة بالتشاور مع المستشار القانوني.

 
المعلومات من أجل ( بأن اتفاقيات عدم اإلفصاح ال تمنع األفراد من اإلفصاح عن IPPFويقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .25

 المصلحة العامة.
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 السرية وتبادل المعلومات في توفير الخدمات الصحية

باإلضافة إلى ذلك، تحتاج الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونون الذين يقدمون الخدمات الصحية إلى التقيد بتشريعات   .26

 . المعلومات الخاصة بهم السرية المحلية فيما يتعلق بالسجالت الصحية السرية ومتطلبات تبادل
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 1: الملحق
 إجراءات معينة يجب اتخاذها لضمان السرية

 . على جميع الوثائق السرية قبل أن تتم مشاركتها مع من أِعدت لهم" سري"يجب وضع عالمة  •

تفيد ذلك وننصح بكتابة عبارة . ويجب تذكير جميع المتعاملين مع هذه الوثائق السرية بواجب الحفاظ على سريتها •

 . بوضوح

مع طلب صريح من " سري"ويجب إرسال جميع رسائل البريد اإللكتروني السرية داخل االتحاد تحت عنوان  •

 . الذين يطلعون عليها بالحفاظ على سرية محتوياتها ما لم يُطلب منهم صراحة التصرف بطريقة أخرى

 . ية محمية بكلمة مرورويجب أن تكون جميع البيانات السرية التي تحتوي على معلومات شخص •

ويجب التحكم في الوصول إلى الغرف والمكاتب التي تُخزن فيها معلومات شخصية أو سرية، ويجب تأمين  •
 األبواب بشكل فعال.

ويجب اتخاذ تدابير لمنع االطالع على المعلومات الشخصية المحددة من قبل أطراف غير مصرح لهم  •
 يتشاركون مع آخرين في مكاتبهم.

ة كل يوم، يجب أن تكون جميع أجهزة سطح المكتب خالية من أي سجالت بها معلومات شخصية أو وفي نهاي •
 سرية.

 ويجب حفظ جميع السجالت التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية في مخازن مغلقة. •

 ويجب تمزيق المطبوعات غير المرغوب فيها التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية. •

عند نقل المعلومات للتأكد من أن الطريقة المستخدمة آمنة. وفي معظم الحاالت، ستكون اتفاقية تبادل ويجب توخي الحذر 

 المعلومات قد اكتملت قبل نقل أي معلومات، ألنها تحدد شروط استخدامها وتوضح طريقة نقلها.

 

 

 2018كما أقرها المجلس الحاكم نوفمبر 
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 19.1السياسة 

 سياسة المساواة والتنوع واالندماج 
 

 مقدمة
( باعتباره منظمة عالمية للحقوق IPPFتعد المساواة والتنوع واالندماج جزًءا ال يتجزأ من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .1

 والصحة الجنسية واإلنجابية حيث تقوم المبادئ األساسية على عدم التمييز والعدالة والفرص.

( بأن حق اإلنسان في التحرر من التمييز وعدم المساواة مكرس في IPPFلي لتنظيم األسرة )يقر االتحاد الدو .2

، CEDAW، واتفاقية ICESCR، و ICCPR، و ICERDالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أي في اتفاقية 

 49CRPD، واتفاقية CRC، واتفاقية CATواتفاقية 

( بضرورة قيامه بإجراء تعديالت وجيهة تضمن عدم تعرض IPPFكما يقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

األشخاص الذين يعانون من جميع أشكال اإلعاقة ألي وضع غير مالئم في مكان العمل أو في الوصول إلى 

 الخدمات.

مية هبأن مؤيف ولمنصر اغيوني ولقانر اغيز لتميياعلی ء بالقضا( التزاماً تاماً IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) زميلت .4

 ل وقيمته.لعمن امکاالتنوع في 

( على جميع جوانب برامج العمل IPPFوتنطبق قيم التنوع واالندماج االجتماعي لدى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .5

 حاد.الخاصة باالت

العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي أو ( بعدم التمييز على أساس IPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .6
أو الدين أو المعتقد أو حالة  أو العرق أو اإلثنية أو األصل القومي أو التعبير عن النوع الهوية الجنسيةالنوع أو 

 اإلعاقة الجسدية أو الوضع الصحي أو غير ذلك. الشراكة أو الحمل أو وضع األمومة أو األبوة أو
 
 

 الغرض ونطاق التطبيق

( مسؤولية اتخاذ اإلجراءات وضمان أن تتجسد ثقافة IPPFيتحمل جميع المشاركين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .7

تنطبق هذه السياسة االحترام في سلوكيات االتحاد. يجب قراءة هذه السياسة جنباً إلى جنب مع سياسة االحترام في العمل. 

 ( والجمعيات األعضاء والشركاءIPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) 50على جميع المتطوعين واألمناء وموظفي

يتعين على  ولجنة التدقيق واللجان التنفيذية اإلقليمية. المجلس الحاكم  بما في ذلك أعضاء والشركاء اآلخرين المتعاونين 

( االلتزام بهذه السياسة باإلضافة إلى سياساتهم IPPFالجمعيات الشريكة العاملة مع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 وإجراءاتهم الخاصة.

  
 تعريفات

تعني كسر الحواجز والقضاء على التمييز وضمان تكافؤ الفرص والوصول  المساواة( أن IPPFعتبر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ). ي8

 للجميع، سواء في التوظيف أو في توفير خدمات االتحاد وتنفيذ أنشطة البرامج.

يعني االحتفاء باالختالفات وتقدير كل شخص. وكل شخص فرد لديه  التنوع( أن IPPF. يعتبر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )9

اختالفات واضحة أو غير واضحة، وإذا احترمنا هذا األمر، فسوف يشعر كل شخص بقيمة مساهماته التي تعود بالفائدة على الفرد ذاته 

 ( أيًضا.IPPFوعلى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

                                                 
الحقوق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص ب  49

قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفا

  القاسية والالإنسانية أو المعاملة المهينة أو العقاب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
المؤقتين، وتشمل العاملين وعمال الوكاالت واالستشاريين والمتدربين إلى جميع العاملين بأجر الموظفين الدائمين والموظفين لمدة محددة والموظفين " الموظفين"تشير كلمة  50

 والمتعاقدين
 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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نرى في اختالفنا فائدة، وأن تجمع بيننا اختالفاتنا ووجهات  نايعني أن اإلندماج( أن IPPFم األسرة ). يعتبر االتحاد الدولي لتنظي10
نظرنا، لنتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة. والبيئة التي تقوم على االندماج بيئة يشعر فيها الفرد بقيمته، وتشكل فيها المساهمة 

 إمكاناته بالكامل، بغض النظر عن خلفيته أو هويته أو الظروف المحيطة به.الفردية أهمية ويستطيع فيها الفرد أن يحقق 

 
 الخصائص التي تخضع للحماية

 (، فإنها تشمل على سبيل المثال ال الحصر:IPPF. وبالنسبة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )11

I. ،السن 

II. ،الجنس 
III. ،التوجه الجنسي 

IV. ،النوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عن النوع 

V. ،العرق أو األصول اإلثنية أو الوطنية 

VI. ،الدين أو المعتقد 
VII. ،حالة الشراكة 

VIII. ،الحمل أو الحالة األبوية 

IX. اإلعاقة 
X. الصحة 

 
 المبادئ

وع ال يتداخالن وإنما يعتمد كل منهما على اآلخر. وال يمكن أن يكون لتنواة والمسان ا( بأIPPFر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ). يق12

 تكافؤ في الفرص إال إذا قدرنا أهمية اختالفاتنا واستفدنا منها.هناك 

ل لکامن االندماج التمکين مکألة حيثما ومعقت يالدتعراء جن إليته عؤو( بمسIPPFر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ). يق13

 (.IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )ة طنشت وأمادلی خول إصولافي ل ولعمن اکة في مکارلمشاوا

رام االختالفات حتم فيها ايتواة بين الجميع وية للمساولوألتعطي اثقافة ء نشارورة إ( بضIPPFر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يق 14

 ل.لعمر والتفکيفي امختلفة دة ويدجطرق تشجيع وتقديرها و

بما في ذلك مج عمله راجميع بر فيوفي توع نلتواة والمسان مراعاة اضمارورة ( بضIPPFر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يق 15

 ء.ألمنان واعيطولمتن وافيوظلماستقدام ا

لما يحدث من مشكالت. لمناسبة راءات اإلجذ اتخارام، واباحتالجميع ( معاملة IPPFن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يضموف س 16

 راءات تأديبية قد تؤدي إلى الفصل من العمل.وأي انتهاك لسياسة المساواة والتنوع واالندماج سيؤدي إلى اتخاذ إج

ن التدقيق والمتابعة لتنفيذ ضمال خالن م( في هذا المجال بالشفافية والمسؤولية IPPFوف يلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )س 17

 ف.يوظلتات اسرممال ولعمبرامج اجميع 

 
 التنفيذ

ومجالس  للجان التنفيذية اإلقليمية والمديرين اإلقليميين والمديرين التنفيذيين للجمعيات والمدير العام وا المجلس الحاكم  على عاتق . تقع 18

 مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات التي تفي بالمعايير الدنيا المذكورة أعاله وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها وفقًا لذلك.   إدارتها
م يدلتق متاحون ك مستشارو النوع االجتماعي والتنوع، لذبما في (، IPPF). يجب أن تبقى أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 19

 ل.لعمذا الهم عدلورة والمشا

 : والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء باآلتي( IPPF)سوف تقوم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة . 20

 

I. فيما يتعلق بالمساواة والتنوع واالندماج بما يضمن التركيز على مساءلة القيادات. م الفهم التام لمسؤولياته 

II.  اعتماد وتنفيذ سياسات المساواة والتنوع واالندماج وإجراءاتها القائمة على المبادئ المذكورة أعاله ونقاط التنفيذ
 أدناه، مع مراعاة التشريعات والمتطلبات المحلية.

III.  واألمناء والموظفين والمستفيدين والمجتمعات المحلية على دراية بهذه السياسةالتأكد من أن المتطوعين . 

IV. .توفير التدريب الشامل والتنمية فيما يخص المساواة والتنوع واالندماج 

V.  واالستجابة لها وتسجيلها وتخزينها بشكل  سياسة المساواة والتنوع واالندماجضمان اإلبالغ عن جميع انتهاكات
 لوصول إليها.آمن مع تقييد ا

VI.  األدلة على إتاحة( كل ما سبق للمدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرةIPPF.عند الطلب ) 
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 كيف تبلغ عن مخاوفك

 51. هناك عدد من القنوات التي يمكن من خاللها اإلبالغ عن المخاوف:21

I.  آليةSafeReport ( الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرةIPPFخدمة اإلبالغ عن الحوادث في االتحاد ،) 

II. االتصال بالموارد البشرية في المنظمة المعنية 

III.  المشرف.التحدث إلى 

 
 مسرد

 هناك أنواع مختلفة من التمييز تحظرها هذه السياسة. األنواع الرئيسية هي:

 ( التمييز المباشر1
التمييز المباشر عندما يعامل شخص معاملة أقل تفضيالً من اآلخر بسبب أي من الخصائص المحمية المنصوص عليها في هذه يحدث 

 السياسة. أنواع أخرى من التمييز المباشر:

 تمييز مباشر ضد شخص ما ألنه يرتبط بشخص آخر لديه خاصية محمية. -التمييز الترابطي  •

 ر ضد فرد ألن اآلخرين يعتقدون أن لديه خاصية محمية معينة.تمييز مباش  التمييز اإلدراكي •

 ( التمييز غير المباشر2
يحدث التمييز غير المباشر عندما يُطبق شرط أو مطلب غير مبرر، ويبدو للجميع متشابًها، ولكن له تأثير سلبي غير متناسب على 

 مجموعة واحدة من األشخاص استنادًا إلى الخصائص المحمية.

 حية( التض3
 تحدث التضحية عندما يُعاَمل موظف معاملة أقل تفضيالً من اآلخرين ألنه أبلغ عن سبب حقيقي للمخاوف أو الشكوى.

 ( التحرش4

التحرش سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بخاصية محمية ذات صلة، ويكون الغرض منه أو يترتب عليه انتهاك كرامة الفرد أو خلق بيئة 

معادية أو مهينة أو متعالية أو هجومية نحو هذا الفرد. من المهم أن نتذكر أن المتحرش ليست لديه النية في ذلك، وما عمل مخيفة أو 

 52يحدد حدوث التحرش من عدم حدوثه هو كيف ينظر الضحية إلى سلوك الشخص المتهم بالتحرش.

 

 2018كما أقرها المجلس الحاكم في نوفمبر 

  

                                                 
 انظر سياسة اإلبالغ عن المخاوف 51
 لمزيد من التفاصيل عن التنمر والتحرش. 1.16السياسة  – انظر سياسة االحترام في العمل 52
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 20.1السياسة 
 يفمبادئ التوظ

 
 مقدمة

إلى أن يكون صاحب عمل جيد وأن يهيئ ظروف عمل آمنة وصحية ( IPPF)يسعى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .1

حظى فيها جهود الفريق وااللتزام بالتقدير، ويتم فيها تعزيز الفرص تيحظى فيها األداء الفردي باالعتراف، و

 .الوظيفية

 .االستقدام، ثم التوظيف أو المشاركة وما بعد التوظيف أو المشاركةويتبع هيكل هذه السياسة دورة  .2

 
 الغرض ونطاق التطبيق 

(. وتنطبق على أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة IPPFتحدد هذه السياسة إطار قيم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

(IPPF والجمعيات األعضاء، والشركاء المتعاونين ،).والشركاء اآلخرين في عالقاتهم مع الموظفين 

 (.IPPF)وتنطبق بعض جوانب هذه السياسة على المتطوعين واألمناء في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .4

 
 تعريفات
 إلى جميع العاملين بأجر: الموظفين الدائمين والموظفين لمدة محددة والموظفين المؤقتين؛ وتشمل العاملون في االتحادتشير 

 العاملين وعمال الوكاالت واالستشاريين والمتدربين والمتعاقدين.

 .إلى األفراد بعقد عمل مدفوع األجر موظفو االتحادوتشير 

 
 المبادىء التوجيهية

والمواد ( أن يظهروا إيمانهم والتزامهم بالمبادئ IPPFيجب على األفراد الذين يبدأون العمل مع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

لتوقيع الموظفين ا(. يجب على جميع IPPFالمنصوص عليها في إعالن الحقوق الجنسية الصادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 ماتهم.التزوالياتهم وتحدد مسؤ( والتي IPPFك الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )لسلواعد انة قووعلى مد

 

 (IPPFي لتنظيم األسرة )قبل بدء العمل مع االتحاد الدول .5

 

 (IPPFقيم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .أ

( طريقة العمل ومواصفات مكان العمل. يؤمن االتحاد الدولي IPPFتوجه القيم األساسية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 ( بما يلي:IPPFلتنظيم األسرة )

 

 حقوق المحرومين من الخدمات واحترام الجميع دون تمييز؛االندماج االجتماعي مع التزام واضح بتمكين إعمال  (1

اإلخالص والعزيمة هما مبعث اإللهام والشجاعة في مواجهة التحديات والسعي لتحقيق العدالة االجتماعية  (2

 للجميع؛

 المساهمة الكبيرة التي يقدمها المتطوعون عبر مجموعة من األدوار التي تلهم االتحاد للنهوض بمهمته؛ (3

 ة باعتبارها حجر الزاوية للثقة التي تتجلى في رقي أدائنا ومعاييرنا األخالقية والتزامنا بالشفافية.المساءل (4
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 المساواة والتنوع في االستقدام والترقية .ب

سيتم التقيد الصارم بمبدأ تكافؤ الفرص في توظيف وترقية الموظفين وإشراك المتطوعين واألمناء في جميع قطاعات االتحاد. 

( على أساس العمر أو الجنس أو IPPFن ال تميز ممارسات االستقدام والترقية في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )ينبغي أ

أو الدين أو المعتقد أو  أو العرق أو اإلثنية أو األصل القومي أو التعبير عن النوع الهوية الجنسيةالتوجه الجنسي أو النوع أو 

 53ومة أو األبوة أو اإلعاقة الجسدية أو الوضع الصحي أو غير ذلك.حالة الشراكة أو الحمل أو وضع األم

 

 

 التوظيف اآلمن .ج

( باتباع أفضل الممارسات المتفق عليها في التوظيف اآلمن كجزء من التزامه بواجباته نحو IPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 الحماية. وهذا يشمل:

 
 بالتفصيل والتي تتضمن مراجع مناسبة للحماية والوصف الوظيفي استمارات التقديم و (1

 استمارة المصارحة الذاتية (2

 فحوصات السجالت الجنائية (3

 التحقق من المؤهالت والخبرة (4

 مقابالت شخصية جادة تتناول الحماية والمساواة والتنوع (5

 شخصين مرجعيين ما ال يقل عن  (6

 مدونة قواعد السلوك كجزء من العقد (7

 عملية تعريف شاملة تتضمن إجراءات الحماية (8

 المصارحة بسوء السلوك في تقديم المراجع (9

 
تحتوي سياسة حماية )األطفال والبالغين المستضعفين( على قائمة مرجعية للتوظيف اآلمن والتي تنطبق على جميع موظفي االتحاد 

 لمتطوعين واألمناء.كما تنطبق بعض جوانبها على توظيف ا 54(IPPFالدولي لتنظيم األسرة )

 

 التوظيف العادل .د

يرجو جميع المرشحين أن تكون عملية التوظيف منظمة وعادلة وموحدة وأن تتسم بالشفافية وعدم التمييز وأن تجري بناًء 

ستبقى معلومات المرشحين الشخصية سرية تمشياً مع تشريعات حماية البيانات . على مؤهالت المرشح ومهاراته وخبراته

بإجراء تعديالت وجيهة من أجل جميع األشخاص ( IPPF)سوف يقوم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .ذات الصلةالمحلية 

 .ذوي اإلعاقة لضمان عدم تعرضهم للضرر في عملية التوظيف

 

 

 (IPPF)عند العمل مع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .6

المتطوعين واألمناء والموظفين ويعتزم معاملة جميع العاملين لديه ببالغ ( IPPF)يقدّر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

بظروف عمل تسمح لهم ( IPPF)يجب تهيئة المتطوعين واألمناء والموظفين لدى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة . االحترام

في العمالة ( IPPF)عالة ترتكز عليها مبادئ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وتشمل سياسات وإجراءات ف. بالعمل بكفاءة

 .الجيدة على النحو المبين في هذه السياسة

 شروط وظروف التوظيف .أ

إلى جذب أفضل المرشحين المحتملين والحفاظ عليهم ألنهم سيسهمون في ( IPPF)يهدف االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

ولتحقيق ذلك، يتم تقديم حزمة قوية من الرواتب والمزايا التي تتماشى مع الجيدين من أصحاب العمل المحليين . نجاح االتحاد

السنوية، )ومن أمثلة استحقاقات الموظفين التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وحزمة اإلجازات العادلة . في صناعة مماثلة

 .مل بمرونة، ودعم رعاية األطفال، والمعاشات التقاعدية، والع(وحضانة األبناء، والمرضية، والعائلية

بحق جميع الموظفين في االنضمام إلى النقابات العمالية المعترف بها ( IPPF)االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  عترفوي

 .لتمثلهم إن شاءوا

                                                 
 (IPPFسرة )سياسة المساواة والتنوع واالندماج في االتحاد الدولي لتنظيم األ 53
 سياسة حماية )األطفال والبالغين المستضعفين( 54
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 الصحة والسالمة في العمل .ب

 وذلك. االتحاد قطاعات جميع في والموظفين واألمناء طوعينالمت جميع وسالمة صحة على الحفاظ األهمية بالغة األمور من

 والكوارث اإلنسانية األزمات من تعاني التي المناطق في األشخاص سالمة إلى وصحية آمنة عمل ظروف ضمان من بدءاً 

 االلتزام، هذا ولتعزيز. االتحاد عن نيابة مهام في يسافرون الذين( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد موظفي وسالمة

 والتوجيهات السفر في الموظفين سالمة إجراءات بموجب( IPPF) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد موظفي جميع دعم ينبغي

 تدعم االتحاد في واألمن السالمة مخاطر إدارة سياسة وإن. المحلية التشريعات مع وبالتوافق المحلية البيئة بحسب المصممة

 إلدارة قوي نظام وضع حول اإلرشادات من مزيد وتقديم واألمن بالسالمة المتعلقة االتحاد قيم تحديد خالل من االلتزام هذا

 55.واألمن السالمة

 رفاهية المتطوعين واألمناء والموظفين .ج

. من أولوياتنا( IPPF)تُعد الرفاهية الشخصية والمهنية للمتطوعين واألمناء والموظفين لدى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

، بصفته صاحب عمل مسؤول، يجب أن يعمل على إدارة رفاهية القوى العاملة (IPPF)وإن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

م عدلن وافيوظلمدة امساع نامجربن فيوظلما يةهفارل إليجابيةت اماهلمسال اتشمد قو .لديه، بما في ذلك المتطوعين واألمناء

 .ب اللزومحس ارهغيراض وألمن ام قايةولا مجرابالصحية و لمعيشةم اعود لنفسيا لصحيوالوعي ا

 

 العمل في االحترام .د

واالحترام ويؤمن بأن لكل شخص حق العمل ( بالعمل بنزاهة. ويعزز الكرامة IPPFيلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

في بيئة آمنة وعادلة تخلو من جميع أشكال السلوك غير الالئق، بما في ذلك التنمر والتحرش، باإلضافة إلى التحرش 

الجنسي. وال يجوز التسامح مع ذلك السلوك من قبل المتطوعين واألمناء والموظفين لدى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

(IPPF) .في أي ظروف 

 

 المساواة والتنوع واالندماج .ه

باعتباره منظمة عالمية للحقوق ( IPPF)تعد المساواة والتنوع واالندماج جزًءا ال يتجزأ من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 .والصحة الجنسية واإلنجابية حيث تقوم المبادئ األساسية على عدم التمييز والعدالة والفرص

العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي أو النوع أو ( بعدم التمييز على أساس IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )يلتزم 

أو الدين أو المعتقد أو حالة الشراكة أو الحمل أو  أو العرق أو اإلثنية أو األصل القومي أو التعبير عن النوع الهوية الجنسية

 56جسدية أو الوضع الصحي أو غير ذلك.وضع األمومة أو األبوة أو اإلعاقة ال

( بضرورة قيامه بإجراء تعديالت وجيهة تضمن عدم تعرض األشخاص IPPFكما يقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 الذين يعانون من جميع أشكال اإلعاقة ألي وضع غير مالئم في مكان العمل.

 

 ادل ألجور الموظفين ومكافآتهم.( وجود هيكل عIPPFسيضمن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

المساواة والتنوع واالندماج؛ : هذا االعتقاد من خالل السياسات الشاملة التالية( IPPF)ويدعم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

األطفال )المساواة بين الجنسين؛ ربط فيروس نقص المناعة البشرية بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية؛ سياسة حماية 

 .وتلبية احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق السكان المسنين( والبالغين المستضعفين

 اإلبالغ عن المخاوف .و

إلى تعزيز ثقافة االنفتاح حيث يشعر المتطوعون واألمناء والموظفون بالقدرة ( IPPF)دولي لتنظيم األسرة يهدف االتحاد ال

وسياسة اإلبالغ عن المخاوف الخاصة باالتحاد الدولي . على التعبير عن مخاوفهم ويتم إدارة المخاوف الحقيقية بشكل مناسب

 .التوجيهات والدعم للموظفينتقدم المزيد من المعلومات و( IPPF)لتنظيم األسرة 

                                                 
 (IPPFدليل سياسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) ( IPPFسياسة إدارة مخاطر السالمة واألمن في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) 55
 (IPPFسياسة المساواة والتنوع واالندماج في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) 56
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 تطوير الموظفين واألداء .ي

 .بالحق في التقدم وتطوير مهاراتهم لتحقيق إمكاناتهم بالكامل( IPPF)يتمتع جميع موظفي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

. ا للدور الموكل إليهممناسبً ( خصوًصا في قطاع الصحة)وينبغي أن يتضمن ذلك تحفيًزا قويًا وتدريبًا مستمًرا وتدريبًا مهنيًا 

 .ويجب توفير الموارد المناسبة لذلك داخل االتحاد

 
الفرصة لمراجعة أدائهم وتحمل المسؤولية عن أعمالهم من ( IPPF)وينبغي إعطاء موظفي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

 .خالل تقييم األداء المنتظم بما في ذلك مراجعة رسمية لألداء السنوي

 
 (IPPF)عند مغادرة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة . 7

 تقديم اآلراءأ. 

( الفرصة لتقديم آرائهم السرية رسمياً IPPFعند مغادرة االتحاد، ينبغي منح جميع موظفي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

 إلى زميل معين يتم اختياره بناء على خبرتهم في العمل مع االتحاد.

 المراجع .ب

(، قد يطلب الموظفين أيًضا من االتحاد تقديم مرجع. وعند تقديم مرجع، IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) عند مغادرة

عن جميع أشكال  (IPPF)وسوف يكشف االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  يجب أن يعطي صورة حقيقية وعادلة ودقيقة للفرد.

 الممارسات.سوء السلوك تمشياً مع حماية أفضل 

 
 فائض الموظفين. 8

االتحاد في وظينبغي معاملة م( أن فائض الموظفين إذا كان تجنبه غير ممكن، IPPFيعتقد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

ومنصفة. ويجب تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بفائض الموظفين لة ديقة عاطر( بIPPFالدولي لتنظيم األسرة )

ويجب الرجوع في الوقت المناسب إلى النقابة المرتبطة بالمنظمة داخل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة والتي  وتعميمها جيداً.

 مع جميع الموظفين المتضررين. جنباً إلى جنب بها هذا الفائض 

 
 التنفيذ

ة ضمان تنفيذ السياسات والمدير العام والمديرين التنفيذيين للجمعيات األعضاء مسؤولي المجلس الحاكم تقع على عاتق . 9

   التي تفي بالمعايير الدنيا المذكورة أعاله وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها وفقًا لذلك.

م عدلورة والمشم ايدلتقاحة متك الموارد البشرية، لذبما في (، IPPFيجب أن تبقى أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ). 10

 ل.لعمذا اله

 ( والشركاء المتعاونون والجمعيات األعضاء باآلتي:IPPFاالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )سوف تقوم أمانة . 11
 

I. أن يكونوا على دراية تامة بمسؤولياتهم كصاحب عمل 

II.  اعتماد وتنفيذ السياسات واإلجراءات القائمة على المبادئ المذكورة أعاله ونقاط التنفيذ أدناه، مع مراعاة التشريعات

 والمتطلبات المحلية.

III. التأكد من أن المتطوعين واألمناء والموظفين والمستفيدين والمجتمعات المحلية على دراية بهذه السياسة . 

IV.  ويتم دعم هذه السياسة من خالل معايير ومسؤوليات العضوية في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة(IPPF ) والمعايير

 .صاحب عمل جيد: 7والفحوصات التي تجري بموجب المبدأ 

V.  سوف تتاح األدلة على كل ما سبق للمدير العام لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة(IPPF )عند الطلب. 

 
 مسرد

يُعد برنامج مساعدة الموظف خدمة برعاية رب العمل برنامج مساعدة الموظف:  .ت

طي ومصممة للتعامل مع المشاكل الشخصية أو العائلية، بما في ذلك الصحة العقلية، وتعا

المخدرات، واإلدمان، والمشاكل الزوجية، ومشاكل األبوة واألمومة، والمشاكل العاطفية، 

أو المخاوف المالية أو القانونية. وعادة ما تُقدم هذه الخدمة من رب العمل إلى الموظفين، 

 وهي مصممة لدعم الموظفين في الحصول على المساعدة في حل هذه المشكالت حتى 

لية. وقد تم التوسع في برنامج مساعدة الموظف ليشمل مشكالت الصحة عملهم بفعا يؤدوا

 العقلية وتعاطي المخدرات وأيضاً مشكالت الصحة البدنية والراحة ومخاوف العمل/الحياة.
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 مزيد من المعلومات المرتبطة بهذه السياسة

 (IPPFالعضوية في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) ومسؤوليات معايير •

 سياسة الحماية )األطفال والكبار المستضعفين(: قائمة مرجعية للتوظيف اآلمن •

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2018 نوفمبر ،المجلس الحاكم  قبل من تعديل آخر
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 األمانة

 

 

 
 1.2السياسة 

 

 الموحدة األمانة

 
 

تتألف أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة من كافة العاملين في المكتب المركزي لالتحاد، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب التابعة  .1

 هو المدير العام لالتحاد. األمانةلالتحاد في كافة أنحاء العالم، والمسؤول التنفيذي الرئيسي لهذه 

 

تفسير وتطبيق سياسات االتحاد بصورة تتسم بالتناسق وبأسلوب يتفق مع الحقائق والمتطلبات السائدة مسؤولية الموحدة  األمانةتتولى  .2

 على المستوى اإلقليمي ومستوى الجمعيات األعضاء.

 

عن  المساهمة في إخراج والمبادرة بتنمية السياسات وطرحها للبحث من قبل الهيئات الدولية واإلقليمية المسؤولة األمانةيجب على  .3

 قرارات المتصلة بالسياسة، وضمان اإلشراك الكامل للمتطوعين في تطوير هذه السياسات.اتخاذ ال

 

 ومسؤولية األخرى، والموارد لألفراد السليم االستخدام طريق عن فعالة بصورة األعضاء الجمعيات خدمة مسؤولية األمانة تتولى .4

ً  اإلنجابية و الجنسية الصحة مصالح لخدمة فعالة بصورة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد موارد إدارة  .األسرة تنظيم فيها بما. عالميا

 
 
 
 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2000 نوفمبر ،المجلس الحاكم  قبل من تعديل آخر
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 األمانة

 
 2.2 السياسة

 

 
 العام المدير لوظيفة التنظيمية القواعد

 

 

 :عن مسؤوالً  يكون هذه وبصفته لالتحاد، الرئيسي التنفيذي المسؤول هو العام المدير .1

 

ً  وشامالً  كامالً  االتحاد ألنشطة التشغيلي التخطيط يكون أن ضمان (1)  والسياسات االستراتيجي التخطيط برنامج مع ومتمشيا

 .الحاكم المجلس أقره الذي

 

 .الحاكم المجلس أقرها التي السياسات تنفيذ بهدف عليها، والمحافظة مالئمة وإجراءات أنظمة وضع (2)

 

 وإبالغ لالتحاد؛ المالي المسؤول دور في خاصة النواحي، كافة في األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد والكفء الفعّالة اإلدارة (3)

 .السياسات على تأثيرات لها يكون قد تنفيذية إجراءات بأي الحاكم المجلس

 

 المركزي مستوى على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ألمانة السنوي والموازنة العمل برنامج تنفيذ على اإلشراف (4)

 اإلقليمية؛ والمكاتب

 

ً  العاملين من عضو كل يكون أن ضمان (5)  األمانة من جزء يكون وأن ومهمته، األسرة لتنظيم الدولي االتحاد لدور مدركا

 .بوضوح وأهدافه غايته محددة

 

 :أجل من عليهاـ، والمحافظة مالئمة وإجراءات أنظمة وضع (6)

 

 بما تمويله باستدامة والنهوض األسرة لتنظيم الدولي االتحاد عمل برنامج أجل من الضرورية الموارد تنمية .أ

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة مع يتمشى

 

ً  الدولي باالتحاد المختلفة للمستويات الموارد تخصيص .ب  المجلس أقرها التي والتوجيهات المالية للسياسات طبقا

 و الحاكم،

 

ً  صرفه أوجه من التأكد يتم االستخدام هذا مثل وأن وكفاءة، بفعالية الموارد استخدام ضمان .ج  نحو على محاسبيا

ً  ودقيق كامل  .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد لسياسات طبقا

 

 والهياكل الوظيفية المناصب ووضع مقبولة، رواتب نطاق ضمن اإلمكان قدر العالية الكفاءات ذوي من الموظفين تشغيل (7)

 .اإلقليمية والمكاتب المركزي المكتب في التنظيمية

 

ً  الموحدة األمانة موظفي ألداء الرسمي التقييم إجراء ضمان (8) ً  سنويا  .عليها المتفق والمعايير لألهداف طبقا

 

 :يلي بما القيام العام المدير على سيتعين أعاله، الواردة المسؤوليات ولتنفيذ .2

 

 حسبما أو األمر يقتضي وعندما الضرورة حسب االتحاد مال وأمين األسرة لتنظيم الدولي االتحاد رئيس مع التشاور (1)

 .آلخر وقت من الحاكم المجلس بذلك يقضي
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 اللجنة أو اإلقليمي المجلس اجتماع خالل العام، في مرة األقاليم متطوعي وكبار اإلقليميين المدراء مع اجتماعات عقد (2)

 األخرى والقضايا اإلقليمي والموازنة العمل برنامج تنفيذ الستعراض وذلك مالئم، هو كما الحاكم المجلس أو التنفيذية

 .العالقة ذات

 

 .الحاكم المجلس اجتماع عقب فورا العام في مرة اإلقليميين الرؤساء كل مع اجتماع عقد (3)

 

ً  الحاكم المجلس تزويد (4)  .عليها المصادق والموازنات الخطط نتائج حول وكاملة آنية بمعلومات دوريا

 

ً  القيام اإلقليمي المدير على يتعين كما .3  :يلي ما أيضا

 

 واإلقليميين المركزيين الفخريين المسؤولين جانب إلى األسرة لتنظيم الدولي االتحاد متطوعي إلى والدعم النصح تقديم (1)

 ً  .خصوصا

 

 .الدولية المنظمات مع مناسبة روابط على الحفاظ (2)

 

 .بينها فيما و االتحاد مستويات كافة مع فعّالة اتصاالت على الحفاظ (3)

 

 فترات على تنفيذها ومراجعة ومتابعة أسرة لتنظيم الدولي لالتحاد اإلستراتيجية الخطة تطوير في الحاكم المجلس العام المدير يساعد .4

 .منتظمة

 

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وغايات أهداف بتعزيز الصلة وثيقة الدعوة أنشطة في قيادي بدور العام المدير يقوم .5

 

 األشخاص من المشكلة االختيار لجنة من توصية على بناء المركزي، المكتب ومديري اإلقليميين، المدراء العام المدير يعين .6

 :أدناه المذكورين

 

 :من االختيار لجنة تتشكل اإلقليميين للمدراء بالنسبة (1)

 

 .يرشحونهم من أو العام، المدير المعني، اإلقليم رئيس األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد رئيس (2)

 

 :من االختيار لجنة تتشكل المركزي المكتب لمدراء بالنسبة (3)

 

 من أو العام، والمدير األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد مال وأمين األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد رئيس (4)

 .يرشحونهم

 

 

ً  التعيينات كافة إجراء ويتم .7 ً  العام المدير ويتولى. التعيين وقت في االتحاد في بها المعمول للتوظيف التنظيمية للقواعد وفقا  التشاور أيضا

 .العاملين هؤالء مثل عقود إنهاء أو تجديد قبل موافقتهم على والحصولالفخريين  المسؤولين مع

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2003 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل
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 األمانة .2

 

 
 3.2 لسياسةا

 
 القواعد التنظيمية لوظيفة المدراء اإلقليميين

 
 

 هذا في لالتحاد التابع الرئيسي التنفيذي المسؤول هو اإلقليمي المدير يكون وبذلك اإلقليم في العام المدير ممثل هو اإلقليمي المدير .1

 .العام المدير له يخولها التي السلطات إطار في ويعمل العام، المدير أمام مباشرة مسؤول وهو اإلقليم،

 

 ويكون البرمجية، أنشطتها في اإلقليمية للمجالس والمساعدة المشورة تقديم لوظيفته التنظيمية للقواعد وفقا العام، المدير ويتولى .2

 للمدراء المسؤوليات هذه تخويل ويتم اإلقليمية المسؤولية دائرة في تقع التي قراراتها تنفيذ في اإلقليمية المجالس أمام مسؤوال

 .المسؤوليات هذه لتنفيذ المختصين اإلقليميين المتطوعين مع مستمرة بصورة ويتصلون يتشاورون الذين اإلقليميين

 

 :يلي ما اإلقليمي المدير ويتولى .3

 

 لضمان الضروري والتنظيمي اإلداري الدعم أنواع كافة وتوفير اإلقليمية التنفيذية وللجنة اإلقليمي للمجلس كأمين العمل (1)

 :يلي ما طريق عن وذلك والفرعية األساسية ولجانه المجلس عمل كفاءة

 

 .باالجتماع الخاصة األوراق إعداد (أ)

 

 لجميع الكامل البحث بعد القرارات اتخاذ من يتمكن حتى المجلس على المهمة الموضوعات عرض ضمان (ب)

 .المتاحة الخيارات

 

 .الواجبة بالصورة العمل إلدارة الضرورية األخرى الترتيبات كافة اتخاذ (ج)

 

 المركزية واللجان له التابعة واللجان اإلقليمي والمجلس األعضاء الجمعيات بين التقارير ورفع لالتصال سليم نظام إقامة (2)

 .األمانةو الدولي لالتحاد التابعة

 

 الموارد وتنمية االحتياجات، هذه لتلبية وخارجه االتحاد داخل المتاحة الموارد وتحديد اإلقليم، إطار في االحتياجات تحديد (3)

 .ذلك أمكن إذا الغرض لهذا

 

 التنفيذية الجان إحدى أو اإلقليمي المجلس اجتماعات خالل العام في مرة األقاليم متطوعي وكبار العام ديرمال مع يجتمع (4)

 .بالعمل المتعلقة األخرى واألمور اإلقليمي البرنامج موازنة تنفيذ الستعراض وذلك مالئم، هو كما الحاكم المجلس أو

 

 وإيصال اإلقليم، داخل السياسات لهذه الترويج اإلقليم، احتياجات إطار في االتحاد سياسات تفسير في العام المدير مساعدة (5)

 االتحاد سياسات تنمية في المساهمة أجل من المركزية الهيئات إلى اإلقليمي والمجلس الجمعيات احتياجات وتفسير

 .أهدافه تحديد وإعادة

 

 اإلقليمي المجلس برامج وتنفيذ االتحاد أهداف دعم أجل من البرامج تطوير في والجمعيات اإلقليمي المجلس مساعدة (6)

 .عليها المتفق

 

ً  اإلقليميين الفخريين المسؤولين إلىعموماً و األسرة لتنظيم الدولي االتحاد متطوعي إلى والدعم النصح تقديم (7)  .خصوصا

 

 .برامجها لتنفيذ الفني الدعم على الحصول في الجمعيات مساعدة (8)

  :يلي عما المسؤولية تولي (9)
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 .الميزانيةب المتعلقة  المتطلبات بشأن اإلقليمي والمجلس العام للمدير المشورة تقديم (أ)

 

 .كافة اإلقليمية باألنشطة الخاصة والميزانيات اإلقليمية المكاتب ميـــزانية إدارة (ب)

 
  .األعضاء الجمعيات تمويل اتفاقات وشروط التنظيمية القواعد وتطبيق إدارة (ج)

 

 تقديم التقارير عن موازنات البرنامج السنوي، وعن تفسير وتحليل البرامج، والتقارير المالية. )د(

 

توظيف أفضل ما يمكن من ذوي الخبرة ضمن مجال مرتبات مقبولة للمناصب األساسية والهياكل التنظيمية  )ه(

 ب اإلقليمي.في المكت

 

 ضمان إجراء التقييم الرسمي ألداء موظفي المكتب اإلقليمي سنوياً بالنسبة لألهداف والمعايير المتفق عليها. )و(

 

االتحاد الدولي لتنظيم  العضوية في األعضاء متوافقة مع مقاييس ومسؤولياتضمان أن تكون الجمعيات  )ز(

 األسرة.

 

 توفير القيادة للموظفين اإلقليميين وتولي مسؤولية عن إدارة وتنمية قدرات هؤالء العاملين. (10)

 

موظفين وتقديم المشورة للمدير مشاركة كبار العاملين اآلخرين في توفير القيادة لألمانة ككل بما في ذلك تنمية قدرات  (11)

 .األمانةالعام بشأن تطوير السياسات وإدارة 

 

 تسهيل أجل من اإلقليم إطار في الحكومية وغير الحكومية المختصة األخرى الوكاالت مع العالقات وتطوير إقامة (12)

 .االتحاد لعمل والترويج

 

 لالتحاد الدولية البرامج تنفيذ وفي لالتحاد الدولي الدور في المناسب، بالشـكل المشاركة، (13)

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2003 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل
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 األمانة .2

 

 

 
 4.2 السياسة

 
 

 تخويل المسؤوليات إلى المدير العام

 
 

 بذاتها، قائمة كهيئة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بتأسيس والخاص ،١٩٧٧ عام في البريطاني البرلمان عن الصادر القانون خول .1

 .األسرة لتنظيم الدوالي االتحاد في الحاكمة المركزية للهيئات معينة ومسؤوليات سلطات

 

 المجلس ومسؤوليات سلطات معه بالتشاور أو منفردا العام المدير تخويل الحاكم بالمجلس اآلن يعرف الذي المركزي، للمجلس يمكن .2

 .١٩٧٧ عام في االتحاد تأسيس قانون وروح نصوص مع يتفق وبما آخر إلى وقت من الحاكم المجلس يحددهما التي

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2000 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 
 

 1.3 السياسة

 
 تنمية الموارد

  
 

 مقدمة

 

 كبير حد إلى بنجاح االستراتيجي االتحاد إطار إنجاز وبالتالي البرامجي عمله أداء على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قدرة تعتمد .1

 أساسي مسبق شرط هو االتحاد مستويات جميع على الموارد تنمية في االستثمار استمراريّة فإن لذلك. بها يتحكم التي الموارد على

 .العالم أنحاء جميع في والشباب والرجال للنساء اإلنجابيّة و الجنسية الصحة و الحقوق لتحسين

 في االتحاد عمل توجيه إلى تهدف السياسة هذه في المشمولة و الموارد تنمية لتنفيذ الالزمة والتوجيهات وااللتزامات المبادئ .2

 .االستراتيجي اإلطار إنجاز إلى الرامية جهوده

 المبادئ

 فيها بما الالزمة الموارد على الحصول أجل من االستراتيجيات وتنفيذ األموال لجمع الفعّال التخطيط إلى الموارد تنمية تشير .3

ً  يتماشى هذا و. البشرية الموارد  بما االنجابيه و الجنسية الحقوق و الصحة أجل من سياسي التزام إلى الدعوة مع جنب إلى جنبا

 .الموارد بتنمية االلتزام في دور لهم والمتطوعين الموظفين جميع. المواد ذلك في

 من قدر أقصى تحقيق على الدؤوب العمل في ذلك و والوطنيّة واإلقليميّة العالميّة المستويات على الموارد تنمية نشاطات تجري .4

 .لإلتحاد اإلضافيّة و المتجددة الماليّة الموارد

 والشفافية االنفتاح عن مسؤولين األعضاء والجمعيات( واإلقليمية المركزية المكاتب) األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد أمانة .5

 عالقة حسن و قيمة من تزيد مستوى أي على المانحين مع العالقات. المحتملين والمانحين المانحين مع عالقاتهم في والمسؤوليّة

 .والمحتملين الحاليين المانحين مع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد

 المنتفعين، رسوم يشمل هذا و متنّوعة، و مستديمة تمويل قاعدة تحقيق أجل من جهودها بموازنة باإلتحاد األعضاء الجمعيّات ستقوم .6

 .والمهمشين الفقراء احتياجات بتلبية التزامهم مع

 .عملي ذلك يكون حيث و حين والبالد األقاليم مستوى إلى الموارد تنمية أنشطه تحويل ينبغي .7

 يفرض ال الدعم هذا مثل قبول أن شريطة مصدر، أي من الدعم يطلبوا أن األعضاء والجمعيات لالتحاد العامة لألمانة يمكن .8

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات من أي تنتهك شروط

 االلتزامات

 : بـ ملتزمين األعضاء الجمعيات وكافة لالتحاد األمانة فإن بالتالي و .9

i. ؛ االستراتيجي اإلطار لتنفيذ المتاحة األموال لزيادة بأنشطة الشروع 

ii. األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مهّمة مع بالتوافق متنوعة مستديمة تمويل قاعدة إنجاز. 

 التنفيذ

 هذه تنفيذ أجل ومن. وااللتزامات المبادئ هذه تحقيق أجل من لتؤديها الواضحة األدوار من عدد األعضاء الجمعيات و لالتحاد العامة لألمانة

 : السياسة

 : بـ األعضاء الجمعيات و لالتحاد األمانة كال يقوم .10
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i. داعمة القائمة واإلجراءات األنظمة تكون أن وضمان الموارد تنمية نشاطات في وبشريه مالية موارد استثمار 

 ؛ العمل لهذا

ii. و ؛ الرئيسيين للمانحين والجغرافية البرامجية باألولويّات المتعلقة الصلة ذات المعلومات تبادل 

iii. إضافة وخبرتهم بمعرفتهم واالعتراف المانحين، مع المتبادل االحترام ذات التعاونية الشراكات على التشجيع 

 .المالية مواردهم إلى

 :بـ لالتحاد األمانة تقوم .11

i. و ؛ مستديم أساس على جديدة تمويل مصادر من دخل لتوليد والبشرية المالية الموارد تخصيص 

ii. مع الموارد تنمية نشاطات إجراء عند الصلة ذات األعضاء الجمعيات مع التنسيق االقتضاء، عند و، إعالم 

 .بالدهم في الحكومات

 :بـ المركزي المكتب يقوم .12

i. وتنويع تمويل زيادة إلى تهدفان األموال لجمع وإستراتيجية الموارد، لتنمية منسق دعوة نشاط وتنفيذ تنمية 

 :التالية التمويل أولويّات باالعتبار األخذ مع االتحاد، تمويل قاعدة

a. و ؛ طويلة فترات مدى على بها االلتزام يكون التي المقيّدة المنح من ممكن قدر أكبر تحقيق 

b. و ؛ االستراتيجي اإلطار إنجاز من تزيد مقيّدة ِمنح ضمان 

ii. الذي أو األقاليم من أكثر أو إقليمين يشمل الذي و األمانة به تقوم الذي الموارد لتنمية الدعوة نشاط تنسيق 

 .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة في المانحة البلدان نشاطاته تستهدف

 :بـ اإلقليمية المكاتب تقوم .13

i. األموال؛ لجمع وإستراتيجية الموارد لتنمية منسق دعوة نشاط وتنفيذ تنمية 

ii. الوصول من األعضاء الجمعيات تمكين بهدف وذلك األعضاء، للجمعيات المالي و واإلداري السياسي الدعم تقديم 

 .مستقل بشكل وإدارته التمويل إلى

 : بـ األعضاء الجمعيات تقوم .14

i. اإلمكان؛ قدر األمانة عمل يكمالن األموال لجمع وإستراتيجية الموارد لتنمية منسق دعوة نشاط وتنفيذ تنمية: أوال 

ii. االستراتيجي؛ لإلطار وفقا المانحين من واإلنجابية الجنسية الحقوق و الصحة تمويل زيادة إلى الدعوة 

iii. القدرات لزيادة ذلك و األعضاء الجمعيات من غيرها مع تعلمها تم التي بالدروس التشارك و العمل في التعاون 

 وإدارته؛ متنوعة مصادر من التمويل زيادة أجل من والفرص

iv.  أو البرامج بدعم أخرى أعضاء جمعيات تقوم فيها التي اإلقليمية المكاتب مع التنسيق االقتضاء، عند و، إبالغ 

 .الدولية األنشطة

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2007 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 2.3 السياسة

 

 المالية التقارير ورفع الفع الة المالية اإلدارة

 

 مقدمة 

 

 الجمعيات فإن وأفراد، ومؤسسات األطراف متعددة ومنظمات حكومات من تمويلها يتم الربح تستهدف ال منظمات من اتحاد أننا بما .1

 والوضوح الشفافية خصائص والتقارير المالية اإلدارة تبين أن بضمان ملتزمين األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد األمانةو األعضاء

 لدينا يكون أن يجب للمنظمات اإلستراتيجية األهداف إنجاز تمكين أجل من أنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يضمن أن يجب. والدقة

 قبل من السياسة بهذه العمل سيتم. التقارير ورفع المالية اإلدارة جودة حسن على وتشجع لتدعم حيحالص مكانها في وإجراءات أنظمة

 والدعوة الخدمات توفير أجل من ممكنة مالية موارد أكثر تحقيق وهو كلي بهدف األعضاء الجمعيات في واإلدارات الحاكمة الهيئات

 .واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة أجل من

 

 المبادئ 

 

 :المالية التقارير ورفع المالية اإلدارة حسن حيث من التالية بالمبادئ األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد األمانةو األعضاء الجمعيات تسترشد .2

 

 .عليها وللقائمين المالية لألنظمة المميزة السمات هي والدقة والشفافية واالستقامة والنزاهة الصدق .3

 

 الموظفون أو المتطوعون به قام ما إذا الظروف من ظرف أي في االحتيال أنواع من نوع أي األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتحمل لن .4

 .المنتفعون أو الشركاء أو المتعاقدون أو

 

 مالئمة غير نشاطات أو احتيال وجود عن وتكشف تمنع الصحيح مكانها في وفعالة قوية مالية وإجراءات أنظمة وجود من بد ال .5

 .الخدمات تقديم وتضر الموارد تستنزف

 

 اجل من األدنى حدها في الجارية النفقات تكون وأن المال مقابل القيمة لمبدأ باالعتبار أخذاً  المالية الموارد استخدام يكون أن ينبغي .6

 النحو على المعونة فعالية زيادة أجل من المانحة الجهات أهداف يدعم وهذا. البرامج تقدمه ما في األموال من قصوى استفادة تحقيق

 57.باريس إعالن في المبين

 

 .حسن بشكل منظماتنا ورقابة إدارة تتم أن لضمان وحديثة دقيقة مالية معلومات توفر يجب .7

 

 الموارد استخدام تم كيف إلى تشير صحيحة مواعيد في تقارير( األسرة لتنظيم الدولي االتحاد فيها بما) المانحة الجهات تتلقى أن ينبغي .8

 .المنحة لشروط وفقا استخدامها تم قد أنه وإلى

 

 .المال مقابل والقيمة والكفاءة والفعالية األداء قياس ويسهل يدعم بشكل موضوعة المالية التقارير رفع أنظمة تكون أن ينبغي .9

 

 التنفيذ 

 

 :يلي ما وتنفيذ دراسة األمانةو األعضاء الجمعيات تضمن .10

 

 

 الحكم 

                                                 
 .2005آذار / مارس  2عالن باريس بشأن فعالية المعونة، إ 57
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 وضع ضمان عن مسؤولة الحاكمة الهيئة. األعضاء الجمعيات داخل الفعالة المالية الرقابة أجل من أساسي الحاكمة الهيئة دور .11

 الهيئة تجتمع أن ينبغي. تحقيقها يمكن اإليراد تقديرات تكون وأن اإلنفاق التزامات جميع فيها تشمل للمنظمة واقعية سنوية موازنات

. ماليا المنظمة سالمة استمرارية لضمان إجراءات اتخاذ الضرورة وعند الموازنة أداء الستعراض السنة خالل بانتظام الحاكمة

 اإلستراتيجية الخطة لتلبية مخصصة السنوية الموازنة في عليها المصادق الموارد تكون أن الحاكمة الهيئة تضمن أن وينبغي

ً  عليها ينبغي كما. للمنظمة  اإلستراتيجية األهداف مع متسقين الموارد وتخصيص والتوظيف التنظيمي الهيكل يكون أن ضمان أيضا

 .الكليّتان والكفاءة والفعالية لألداء،

 

 مجال في مناسبة وخبرات مهارات ذوي أعضاء الحاكمة الهيئة لدى يكون أن ينبغي الفعالة المالية الرقابة دور تحقيق اجل من .12

 .القرارات واتخاذ المالية اإلدارة

 

 (eIMS) اإللكتروني المتكامل اإلدارة نظام 

 

 للموارد االستراتيجي اإلطار مع تتوافق بالنتائج تقارير رفع لتمكين المتكامل اإلدارة نظام األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يستخدم .13

 والتقييم والرقابة للتخطيط نظام تطبيق للمنح المتلقين األعضاء والجمعيات األمانة من المطلوب من. المانحة الجهات قبل من المقدمة

 .االستراتيجي اإلطار وأهداف غايات مع تتوافق تقارير ورفع

 

 اإليرادات ربط على قادرة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مستويات من مستوى كل في المالية التقارير إعداد عملية تكون أن يجب .14

 .والنتائج المالي األداء وتقييم قياس أجل من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إستراتيجية مناطق مع والنفقات

 

 التوظيف 

 

 المتوقع ومن. المالية األنظمة إلدارة مناسب بشمل مؤهلين موظفين وجود بضمان يقوم تنفيذي مدير توظيف الحاكمة الهيئة تضمن .15

 المالية في فعالين موظفين واستبقاء اجتذاب أجل ومن. والكفاءة واالستقامة والنزاهة الصدق سمات المالية موظفي لدى يكون أن

 .الموظفين وتطوير للطاقات مناسب بناء إجراء ينبغي

 

 المحاسبة أنظمة 

 

 المنظمة في تجري التي المعامالت جميع تسجيل لضمان الصحيحة مواضعها في الكمبيوتر على معتمدة محاسبة أنظمة وجود ينبغي .16

 وتقارير مالية بيانات إنتاج على قادرا النظام يكون وأن المحاسبة نظام تحديث على المحافظة يجب. الصحيحة األوقات وفي بدقة

 المحاسبة نظام حماية يجب. الشهر نهاية من أسابيع ثالث خالل واإلنفاق للدخل الفعلي واألداء الموازنة تظهر منتظمة شهرية إدارة

 .البيانات تغيير أو زوال أو فقدان لمنع مناسب بشكل

 

 الداخلية الرقابة أنظمة 

 

 .مستمر نحو على الداخلية الرقابة أنظمة ومراجعة ورقابة وتنفيذ بتطوير اإلدارة تقوم أن المتوقع من .17

 

 متابعة تتم. الداخلية الرقابة بأنظمة تتعلق هامة قضايا أي على تنص إدارية رسالة بتقديم الخارجيون المدققون يقوم سنوي نحو وعلى .18

 .ممكن وقت بأقرب وحلها المطروحة القضايا

 

 المال مقابل القيمة 

 

 والخدمات السلع من ممكنة نوعية أفضل شراء ينبغي. المال مقابل القيمة باعتبارات األخذ يجب والخدمات السلع شراء عند .19

 وعمليات المناسبة المناقصات إجراء خالل من ذلك تحقيق ويتم. المال قيمة من المثلى االستفادة أجل من ممكنة تكلفة بأقل الضرورية

 منصوص هو كما المعونة فعالية بزيادة المانحة الجهات رغبة يدعم هذا. السلع وتوريد العقود هذه لمثل الالحقة والرقابة العقود منح

 .باريس بيان في عليه
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 .المتوفرة األموال من مثلى استفادة يحقق بشكل البرامج وتنفيذ الخدمات تقديم وتنظيم الشراء عمليات إجراء أساليب تكون أن يجب .20

 

 المالية البيانات 

 

 من وغيره األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد مالية بيانات تحضير للمنح المتلقية األعضاء الجمعيات على ينبغي سنوي، نحو على .21

ً  مقبولة محاسبة مقاييس حسب وذلك المانحين،  فقط وليس الدخل موارد جميع على المالية البيانات هذه تشمل أن وينبغي. عالميا

 تدقيق مؤسسات قبل من البيانات هذه تدقيق يتم(. البضائع مثل الممنوحة المواد ذلك في بما) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد تمويل

 .باستخدامها الموصى العالمية المحاسبة بمؤسسات معتمدة قائمة سنوي نحو على األمانة تصدر سوف الغرض ولهذا. السمعة حسنة

 

 .األول كانون/  ديسمبر 31 حتى الثاني كانون/  يناير 1 من هي إتباعها الواجب المالية السنة .22 

 

 نهاية من أشهر خمسة وخالل صحيحة مواعيد في للمنظمة الحاكمة الهيئة قبل من المدققة المالية البيانات على المصادقة ينبغي .23

ً  الحاكمة الهيئة على وينبغي. أقصى كحد السنة  تنفيذ يتم وأن مالئمة اإلدارية الرسالة على اإلدارة ردود تكون أن ضمان أيضا

 .المدققة المالية البيانات مع مرفقة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إلى اإلدارية الرسالة تقديم يتم. فعال وبشكل مواعيدها في التوصيات

 

 للمانحين تقارير رفع 

 

 تحديد ضمان على قادرة الداخلية والرقابة المحاسبة أنظمة تكون أن ينبغي مقيّدة أهداف أجل من مانحين من أموال استالم حال في .24

 أموال على اإلنفاق بنود تحميل يتم عندما. واحدة مانحة جهة من أكثر على اإلنفاق بنود تحميل يتم أن يمكن ال. بدقة واإلنفاق الدخل

ً  هذا يكون أن يجب المانح  .المانح منحة اتفاقية أو/  و للمانح تمويل متطلبات أي مع متسقا

 

 سجالت مع متسقة التقارير في المسجلة المبالغ تكون أن لضمان دقيق وبشكل صحيحة مواعيد في للمانحين التقارير رفع يجب .25

 .عليها تقوم التي المحاسبة

 

 الموازنة

 

 الصحيح موضعه في مناسب تمويل وجود وضمان الموارد تخصيص تخطيط أجل من صحيحة مواعيد في الموازنة إجراء ينبغي .26

 أن ينبغي. المنظمة إنفاق بنود جميع تشمل وأن التكاليف عن دقيقة معلومات على الموازنة تعتمد أن ينبغي. اإلنفاق متطلبات لتلبية

ً  ينبغي. البرامج لنشاطات فعال بتنفيذ تسمح لكي السنة بدء قبل موضعها في السنوية الموازنة تكون  مدى على موازنة إجراء أيضا

 وغيرها المانحين وتنوع المحلي للدخل األمد الطويلة االستدامة عن إشارات وضع مع االستراتيجي التخطيط عملية من كجزء أطول

 .للدخل المولدة المبادرات من

 

 المباشرة غير النفقات 

 

 أخرى والتكاليف الرواتب وتتضمن محدد برنامج لمشروع عزوها يمكن ال مباشرة غير تكاليف بأنها مباشرة الغير النفقات تعرف .27

 غير نفقات تتطلب المنظمات جميع. المكاتب ومستلزمات المعلومات وتكنولوجيا البشرية والموارد التمويل :التالية األقسام في

 االتحاد يعتقد. المعلومات وتكنولوجيا المكتبي والدعم البشرية والموارد التمويل من كافي دعم بتوفر برامجها تنفيذ لضمان مباشرة

 القيمة مبدأ إتباع على يدل الذي المستوى في ولكن المنظمات إدارة حسن لضمان الدعم هذا توفر يجب أنه األسرة لتنظيم الدولي

 المحلي، الدخل المانحين، جميع من الدخل) للمنظمة السنوية الموازنة إجمالي من% 20 من أكثر تخصيص عدم ينبغي. المال مقابل

 تبرر ألن الحاكمة الهيئة تحتاج ذلك من أعلى النسبة كانت حال وفي. المباشرة غير النفقات لتكاليف( وغيرها الطبية الخدمات رسوم

 التكاليف تخفيض طريق عن المستقبلية السنين في الهدف هذا لتلبية خطط وضع تم قد أنه وتبين األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد ذلك

 اإلجمالية الموازنة من بالمائة 15 و 10 بين ما هي المباشرة غير للتكاليف المقبولة األهداف عام وبشكل. الدخل زيادة أو/  و

 .يمكن ما بأفضل األهداف هذه تحقيق محاولة المنظمات على وينبغي

 

 السلع
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 يمكن مخزون إدارة نظام ووجود بدقة المخزون حركات تسجيل لضمان الصحيح مكانها في المخزون إلدارة أنظمة وجود ينبغي .28

 .المحاسبة نظام في المسجلة المخزون وقيم المخزون إدارة نظام بين تسوية إجراء ينبغي. المخزون تبدد لمنع تنفيذه

 

 االستثمارات

 

 هذه على يجب. النقدي الفائض استثمار على تنص الصحيح مكانها في واضحة سياسة األعضاء الجمعيات لدى يوجد أن ينبغي .29

 .المخاطرة من مقبول بمستوى ممكنة عائدات أقصى تحقيق ضمان أجل من باالعتبار المخاطر تأخذ أن السياسة

 

 االحتياطيّة األموال

 

 على يجب. المنظمة في النقدي التدفق على خاص وبشكل سليم مالي وضع على الحفاظ لضمان كافية احتياطية أموال وجود يلزم .30

 احتياطي وجود إن. المتوقعة بها الخاصة االحتياطية األموال مستويات مع يتمشى بشكل الكليّة موازناتها تخطيط األعضاء الجمعيات

 تستطيع. الحاكمة الهيئة قبل من لتبرير يحتاج مقيدة الغير األموال من السنوية الموازنة من أشهر ثالث مقدار على يزيد عام

 حماية لتوفير هذا يلزم حيث األجنبية بالعملة احتياطي إلنشاء العامة الفائضة االحتياطية األموال من االستفادة األعضاء الجمعيات

 .المانح من المتغيرة المقبوضات من

 

 وسعر للجمعية( الجارية االلتزامات على الجارية األصول فائض) العامل المال رأس بمراجعة األمانة ستقوم سنوي نحو على .31

 التمويل مستوى تعديل يمكن عندها فائض عامل مال رأس الجمعية لدى أنه وجد حال في. األموال تحويل بموجبه تم الذي الصرف

 .الجمعية بحوزة التي مقيدة الغير الفائضة االحتياطية األموال مستوى حسب

 

 االئتمان أو المال رأس/  الهبات صناديق

 

 بصناديق لذلك يشار الجمعية نشاطات أجل من استعماله يتم لكي الدخل توليد ألغراض واستثماره مال برأس االحتفاظ يتم عندما .32

 المستخدم المال رأس ينشأ أن يمكن. للمنظمة الحاكمة الهيئة قبل من الصناديق هذه مثل إنشاء يتم. االئتمان أو المال رأس/  الهبات

 خاص بشكل تمويل قدم مانح من أو مقيّد غير أنه على تحديده تم فائض أو وردت وصايا أو تركات من الصناديق هذه مثل إنشاء في

 إنشاء عند. األموال هذه مثل استثمار طريق عن الدخل من تدفق لتوليد ومنتظمة األمد طويلة وسيلة إنشاء هو الهدف. بهذا للسماح

 مستوى في ممكنة عائدات أقصى لتحقيق الصحيح المكان في إستراتيجية وجود ضمان الجمعية على يجب الصناديق هذه مثل

ً  يجب الخدمات، تقديم في األمد قصير توسيع عدم إلى يؤدي سوف الصندوق هذا مثل إنشاء قرار أن بما. مقبول يعتبر مخاطرة  أيضا

 .الصناديق هذه بمثل االحتفاظ من المستقبلية الموارد تنمية نشاطات على تأثير أي في النظر

 

 العملة صرف أسعار

 

 .األميركي الدوالر هي األسرة لتنظيم الدولي االتحاد تقارير رفع في المستخدمة العملة .33 

 

 سعر على النص أيضا وسيتم. العضو للجمعية المحلية العملة على اعتمادا األساسي التمويل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقدم .34

 نفسها المنحة حوالة. المنحة سداد يوم في الساري الصرف سعر على معتمدا ذلك سيكون ولكن األميركي الدوالر إلى العملة تحويل

 التمويل لقيمة مساوي للمنحة معينة سنة في األميركي بالدوالر المدفوعة القيمة إجمالي يكون وسوف األميركي بالدوالر دفعها سيتم

 (يماثلها ما أو Oanda أوندا منظمة) المنصوصة الصرف أسعار باستخدام الصرف عند المحلية بالعملة عليه المتفق

 

 

 مقدرة عدم إلى المحلية بالعمالت المنح دفع سيؤدي حيث المفرط، التضخم حاالت في مثال اعتيادية، غير معينة ظروف وفي  .35

 صرف سعر مقدار حتى األميركي بالدوالر المنح ستقدم الظروف هذه في. عليها المتفق النشاطات إكمال على األعضاء الجمعيات

 .35 النقطة في إليه المشار األصلي الدوالر

 



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

97 

 

 أنظمة على للتحايل استخدامه يتم لن وسوف بها معترف مصرفية قنوات خالل من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد تمويل تحويل سيتم .36

 .المحلية العملة صرف

 

 الثاني تشرين /نوفمبر الحاكم، المجلس قبل من األخيرة للتعديالت وفقا ،2008 أيار/مايو الحاكم، المجلس أقره لما وفقا

2010  
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 3.3 السياسة

 

 

 تخصيص الموارد
 
 

 والدينية واالجتماعية الحضارية الصعوبات االعتبار في األسرة لتنظيم الدولي االتحاد موارد تخصيص تحكم التي المعايير تؤخذ .1

 .دولة كل في االقتصادية المشاكل إلى باإلضافة وذلك حده، على كل األعضاء الجمعيات تواجه التي

 

 .الموارد تخصيص عند التالية السبعة المبادئ تطبيق يتم .2

 

 لعدد ومسؤولية بحرية التخطيط في الوالدين حق تحترم التي للبرامج إال الدعم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقدم ال (1)

 .بينهم الفاصلة الزمنية والفترات األطفال

 

 .واألسر األفراد لرخاء بالنسبة وظاهرة مباشرة فوائد لها التي للبرامج األفضلية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعطي (2)

 

 في الواسع، النطاق ذات األسرة تنظيم نشاطات تبرز التي البرامج اإلمكان، قدر األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد يدعم (3)

 .األسرة لتنظيم الوطنية الخدمات من األكبر القسم توفر التي الموجهة للبرامج أيضا الدعم فيه يقدم الذي الوقت

 

 الموارد من المزيد تخصيص يتم بأن التوقع وسط األسرة تنظيم قبول لتطوير الدعم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقدم (4)

 .األسرة تنظيم لجهود المحلية

 

 تقدم التي أو عالية بنوعية تتمتع والتي مبتكرة طبيعة لها التي للبرامج األفضلية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعطي (5)

 .وفعّال وآمن بسيط بأسلوب الخدمات

 

 جانب من الواسع االشتراك وعلى التطوعية الجهود على القائمة للبرامج األفضلية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعطي (6)

 .المحلي المجتمع

 

 الدول في واالقتصادي االجتماعي واإلطار بعد تلب لم التي االحتياجات اعتباره في األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يأخذ (7)

 .المستفيدة

 

 بند إلى الموازنة بنود أحد من إنفاقها يتم لم التي األموال تخصيص إعادة األعضاء والجمعيات لألقاليم يمكن العام المدير موافقة بعد .3

 .آخر

 

 :أخرى منظمات طريق عن األسرة تنظيم تمويل .4

 

 األسرة، تنظيم احتياجات تلبية في البرامج فعالية ودرجة نوعية أساس على أمواله األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يخصص (1)

 لتلبية طريقها عن االتحاد أموال تخصيص يتم التي الوحيدة القناة نفسها االتحاد في عضو جمعية تعتبر أال ويجب

 أموال تخصيص يتم التي الوحيدة القناة نفسها االتحاد في عضو جمعية تعتبر أال ويجب. األسرة لتنظيم الناس احتياجات

 .األسرة لتنظيم الناس احتياجات لتلبية طريقها عن االتحاد

 

 لإلجراءات وطبقا أدناه المذكورة التوجيهات حدود في أخرى منظمات إلى أموال تقديم األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد يمكن (2)

 .آخر إلى وقت من المركزي المجلس يحددها التي
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 :يلي ما تطبيق إلى اإلمكان قدر األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد يسعى أخرى لمنظمات أموال تخصيص عند (3)

 

 .األسرة تنظيم جهود نطاق وتوسيع تكامل (أ)

 

 .األسرة بتنظيم الخاص العمل نطاق توسيع في األعضاء الجمعيات مع المشاركة (ب)

 

 .األسرة بتنظيم الخاصة والخدمات والتوعية اإلعالم لتقديم بديلة قنوات توفير (ج)

 

 السياسات إطار في الخاصة واستراتيجياتها أولوياتها لتنفيذ المتاحة الموارد استغالل عضو جمعية كل تحسن أن يجب (4)

 والوكاالت الحكومة، مع شراكات بناء إلى السعي عضو جمعية كل على ويجب لالتحاد، اإلستراتيجية واالتجاهات العامة

 إلى الشراكات هذه تؤدي وسوف الجمعية، بعمل تتعلق مجاالت في العاملة الحكومية غير والمنظمات األخرى، الدولية

 .والحاليين الجدد الممولين من إضافية موارد على الحصول من ستمكنها كما ومقامها، الجمعية تأثير زيادة

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2000 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 4.3 السياسة

 
 

  اإلنجابية الصحة وعقاقير الجنسية والواقيات تنظيم األسرة  وسائل شراء

 

 :مقدمة

 
يم من المهم للغاية أن تعكس سياسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة الشرائية والخطوط التوجيهية العمالنية الحاجة للتأكد من أن وسائل تنظ .1

تدابير التأمين المالئمة للحماية األسرة وغيرها من السلع الخاصة بالصحة اإلنجابية توافق المستويات المقبولة من الجودة ومن اعتماد 

 .من خطر توريد المنتجات السيئة

 
على مدى العقد الماضي، اعتمدت تغييرات غير مسبوقة في تصنيع وسائل تنظيم األسرة الهورمونية وبيئة التوريد وبشكل عام أكثر، مع  .2

وسائل تنظيم األسرة، توقف العديد من الشركات الصيدالنية التي ومع انتهاء براءات االختراع الخاصة بتركيبات . سلع الصحة اإلنجابية

وفيما القى ظهور . كانت تؤّمن المنتجات في الماضي عن التصنيع بعد أن واجهت المنافسة من شركات تصنيع في بيئات أدنى كلفة

كافحة لتحقيق ضمان الجودة الدولي المطلوب البدائل العمومية األدنى ثمناً الترحيب، كان على العديد من شركات التصنيع العمومية الم

 .الذي كانت الشركات الصيدالنية التقليدية تؤّمنه

 

 :هناك حالياً ثالثة أنظمة دولية لضمان الجودة .3

 
a) عليها، الموافقة تمت األسرة تنظيم وسائل من القليل أن رغم العالمية؛ الصحة منظمة من المسبقة األهلية تحديد نظام  ً  وتقريبا

 .والمكلفة الطويلة العملية لهذه خضعت عمومية مواد من ما

b) العالمية الصحة منظمة تقوم ؛58للسكان المتحدة األمم صندوق/العالمية الصحة بمنظمة الخاصة الخبراء مراجعة لجنة 

 قراراً  ويتخذان بالطلب المتقدمين المصنّعين لدى الجودة معايير بتقييم اللجنة هذه خالل من للسكان المتحدة األمم وصندوق

 .فقط شهراً  12 تتجاوز ال لمدة يمنح ذلك ولكن منتجاتهم بشراء ال أو التوصية بشأن

c) مثل) محددة بلدان في التنظيمية الهيئات جانب إلى العالمية الصحة منظمة يشمل هذا ؛59لألدوية الوطنية التنظيمية السلطات 

 .العليا التنظيمي اإلشراف لمعايير الخاضعة( األمريكية واألدوية األغذية إدارة

ه القضية الثانية التي تنشأ عن تغير بيئة التوريد تتعلق بضمان أن تكون المنتجات التي يوردها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة و جمعيّات .4

سلسلة التوزيع وهي موزعة عموماً يمكن لهذه االلتزامات أن تنشأ أي مرحلة من . األعضاء ُمغطاة بتأمين مسؤولية عن المنتج مناسب

 :على هذه المجاالت الثالثة التالية

 
 المسؤولية المهمة مجال

 
 المصّنع مسؤولية وتوريده المنتج تصنيع

 

 المشتريات 3وكيل مسؤولية العضو الجمعية إلى المنتج تسليم

 
 العضو الجمعية مسؤولية العمالء مع واستخدامه وتخزينه المنتج استالم

 

وحتى لو لم يتبين أن وكالة التوريد . يمكن أن يحصل إهمال في أي مكان في سلسلة التوزيع ابتداء من المصنع وحتى المستخدم النهائي .5

مسؤولة بشكل مباشر عن سبب مطالبات التعويض، فإن عدم قيام المورد بوضع ما يكفي من العمليّات واالحتياطات لمنع حدوث مثل هذه 

                                                 
المصنعين الذين  عمل لجنة مراجعة الخبراء الخاصة بمنظمة الصحة العالمية/صندوق األمم المتحدة للسكان مقبول كمعيار مؤقت وبديل عن تلك المنتجات/أولئك 58

 العملية.يتولون حالياً نظام تحديد األهلية المسبقة ولم ينجزوا بعد 
(؛ أو )ب( www.ich.orgالمؤتمر الدولي للتنسيق )كما هو محدد على الموقع  تعني هيئة تنظيمية تكون )أ( عضواً في السلطة التنظيمية الوطنية لألدوية 59

( وإدارة Swiss Medicكما هي ممثلة من الوكالة السويسرية للمنتجات العالجية )مراقباً في المؤتمر الدولي للتنسيق، بصفته الجمعية األوروبية للتجارة الحرة 

( ومنظمة الصحة العالمية )وفق ما قد يتم تحديثه بين الحين واآلخر(؛ أو )ج( هيئة تنظيمية مرتبطة بعضو في المؤتمر Health Canadaالكندية )الصحة 
هذا يعني  "متبادل ملزمة قانوناً بما في ذلك أستراليا، النروج، أيسلندا ولشتنشتاين )وفق ما يتم تحديثه بين الحين واآلخر(.الدولي للتنسيق من خالل اتفاقية إقرار 

 .لعالميةلصحة االهيئات التنظيمية في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان وسويسرا وكندا وأستراليا والنروج وأيسلندا ولشتنشتاين ومنظمة ا-فعلياً:

 
 "وكيل المشتريات" هو أي مورد خدمة داخلي أو خارجي يسلّم المنتجات. 3

http://www.ich.org/
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بصفتها المورد النهائي للمنتج إلى العميل، تجد الجمعيات األعضاء . ة أطراف أخرى بالعمليات قد يكون سبباً للمطالبةالمشاكل عند مشارك

 .نفسها عموماً صلة الوصل األولى التي تتعاطى بقضايا جودة المنتج

 
، الواقع هو أن بعض (أي جودة المنتج وسالمته)فيما يتعين على كافة شركات التصنيع تحمل مسؤولية التأمين على التصنيع والتوريد  .6

. بعضها لديه تأمين مسؤولية عن منتجاتها بعيد المدى يحميها من مخاطر التصنيع و تعطل فعالية منتجاتها. المصنعين ال يفعل ذلك
التي تتخذها هذه الشركات من أجل حماية االلتزام تكون مدروسة و متطورة جيّداً بشكل تبعد الشركة و المنتج عن  اإلجراءات والعمليات

 .اإلهمال عند توفير المنتج

 
تبين أن عدداً من المنتجين ال يستطيعون توفير تأمين مناسب على المسؤولية عن المنتج لتعويض األطراف الثالثة مثل وكالة التوريد عن  .7

هذا الوضع يستوجب . طالبات تعويض تأمين المسؤوليّة أو في حال عدم وجود تأمين مسؤولية عن المنتج؛ مقدار التغطية يكون عادة قليلم

أن تقوم وكالة المشتريات بتأسيس تأمين مسؤولية عن المنتج خاص بها لحمايتها من مطالبات التعويض إن كانت مبررة أم غير مبررة و 

و باالستفادة من وجود تأمين المسؤولية عن المنتج الخاص بوكالة المشتريات يصبح للوكالة حرية الشراء من . قة بهاالتكاليف المتعل

 .المصنعين العموميين الذين ليس لديهم تأمين لتغطية األطراف الثالثة التي توزع المنتجات في أسواقها المختارة

 
 السياسة

 

 :األسرةإنها من سياسة االتحاد الدولي لتنظيم  .8

 
(i)  تقديم فقط وسائل تنظيم األسرة والواقيات الجنسية واللولب الرحمي غيرها من سلع الصحة اإلنجابية التي اطلعت

 على تركيبها و مواصفاتها وأوصت بها منظمة الصحة العالمية؛

 

(ii)  وغيرها من سلع الصحة شراء و توريد فقط وسائل تنظيم األسرة والواقيات الجنسية الهورمونية واللولب الرحمي

اإلنجابيّة التي تم تصنيعها حسب ممارسات التصنيع الجيّدة الحاليّة مقاييس ضمان الجودة من المنشآت التي حصلت 

أو التي تم ضمانها بموجب /على موافقة على نوعية هذه المنتجات من السلطات التنظيميّة الوطنية لألدوية، و

لي المناسب، أو لجنة مراجعة الخبراء الخاصة بمنظمة الصحة برنامج منظمة الصحة الدولية التأهي

أو توريدها من قبل  /وهذا لضمان أن تكون المنتجات التي يتم شراؤها و . صندوق األمم المتحدة للسكان/العالمية

 بلد المنشأ؛المَوِرد أو  /االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وجمعيّاته األعضاء ذات جودة مثبتة بغض النظر عن الُمصنّع 

 
(iii)  إّن المنتجات المستلمة من الجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة كهبات من الحكومة الوطنية سيتم

وهذا ينطبق أيضاً  .تسجيلها والموافقة على استخدامها في ذلك البلد على يد تلك الحكومة ويجوز بموجبه قبولها

 ؛الحكوماتعلى المنتجات المتوافرة بسعر مدعوم من 

 

(iv)  والجمعيات األعضاء كهبة من طرف ثالث أن تستوفي الحد األدنى من  األمانةيتعين على المنتجات المستلمة من

 ؛(2)و( 1)المستلزمات المنصوص عليها أعاله في 

 

(v)  حيث يكون من الممكن حصوله محلياً، يتعين على الجمعيات األعضاء الموّردة لمنتجات الصحة اإلنجابية ضمان

في مكانه ( وكيل الشراء والجمعية العضو/عن مسؤوليات المصنّع)وجود تأمين مسؤوليّة عن المنتج مناسب 

 .ن المخاطر و تحمي سمعة االتحادالصحيح لكي تدفع تعويض مطالبات التأمين والتكاليف المرافقة وتقلل م

 
 

  اإلرهاب تمويل منع .9
 وممارسته سياسته في إجراءات وأدرج واستحدث اإلرهابية، المنظمات أو األفراد من األموال تلقي أو تمويل بعدم كامل بشكل االتحاد يلتزم

 المصرفية األنظمة مع تماما متوافقا يكون أن لضمان الخطوات هذه االتحاد يتخذ كما. اإلرهاب مع تعامل أي لمنع خطوات اتخاذ لضمان

 .المانحة بالجهات الخاصة االمتثال ومتطلبات

 
 :اإلجراءات هذه وتشمل

 في) والجدد الحاليين االتحاد أمانة وموظفي( والمحتملين الحاليين الموردين ذلك في بما) االتحاد مشتريات جميع في بالبحث التزام .أ

 :التالية الخارجية البيانات لقواعد وفقا األعضاء، والجمعيات المانحة الجهات/  والشركاء ،(التوظيف قبل المراجع تقديم عملية إطار
o األمريكية الحكومة بيانات قاعدة   الترسية إدارة نظام 
o األمريكية الحكومة بيانات قاعدة  خصيصا المعينين المواطنين 
o المتحدة األمم عقوبات قائمة 
o المتحدة المملكة حكومة متطلبات أو الخارجية المانحة للجهات وفقا صلة ذات أخرى بيانات قواعد أي. 

 

 وجود بسبب الدولية أو الوطنية المنظمات مع التعامل عليهم يحظر الذين والمؤسسات األفراد المذكورة البيانات قواعد تتضمن

 .باإلرهاب لتورطهم للوائح انتهاكات
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 لضمان المناسبة الواجبة العناية إجراء إلى والحاجة اإلرهاب تمويل بمخاطر المرتبطة واإلجراءات االتحاد مشتريات مبادئ تحديد .ب

 .الخطر هذا تخفيف

 اإلرهاب تمويل مخاطر تدرج كما المستفيدين لجميع والمقيد المقيد غير 2016 عام تمويل في اإلرهاب منع بشأن حكم يدرج .ت

 . االتحاد مخاطر سجل في وترصد
 

 الجمعيات أو الموظفين موظفيه أو التمويل مصادر أو االتحاد مشتريات ضمن إرهابي بنشاط صالت وجود على دليل أي على عثر إذا

 لمثل ينبغي الدولية، القانونية الدول اللتزامات وفقا أنه االتحاد ويقر. المحلية للتشريعات وفقا المناسبة التصحيحية اإلجراءات تتخذ األعضاء،

 من لمزيد االحتيال سياسة تنفيذ قسم إلى الرجوع يرجى. اإلنسان لحقوق الدولي القانون سيما وال الدولي، القانون مع تتوافق أن التشريعات هذه

 .المناسب الرد بروتوكول بشأن اإلرشادات

 

 

 :السياسة تنفيذ

 
 :السياسة هذه تنفيذ أجل من

 
 السلع كافة تكون أن لضمان موثقة وضوابط وإجراءات سياسات تعتمد أن اإلنجابية الصحة لسلع الموّردة األعضاء الجمعيات على يتعين .10

 الهبات مواد إلى إضافة العضو الجمعية بها تقوم التي الشراء عمليات كافة تغطي أن هذه وعلى. الشراء سياسة لمستلزمات مستوفية

 .العضو الجمعية توزعها التي الثالثة واألطراف المانحين من المقدمة

 فيما ممارسة أفضل تستوفي أنها من للتأكد بها الخاصة التأمين تغطية دوري وبشكل وتوثيق مراجعة األعضاء الجمعيات على يتعين .11

 يغّطي التأمين أن من التأكد األعضاء الجمعيات على يتعين ،األمانة خالل من موردة السلع تكون وحين. المنتج مسؤولية بمخاطر يتعلق

 من موردة تكون أن دون من السلع األعضاء الجمعيات تستلم وحين. يجب كما" العمالء مع واستخدامه وتخزينه المنتج استالم" عملية

 تسليم" عن فضالً " المنتج تسليم"و" وتوريده، المنتج تصنيع: "يغطي المسؤولية على التأمين أن من التأكد عليها يتعين ،األمانة خالل

ً  حصوله الممكن من يكون حيث" العمالء، مع واستخدامه وتخزينه المنتج  .محليا

 هذه بقبول الخاصة الداخلية المعامالت أن من التأكد السر أمانة على يتعين لتصريفها، االتحاد إلى موردة الممنوحة المنتجات تكون حيث .12

 .توثيقها ومن السياسة هذه مستلزمات تستوفي الممنوحة المواد
 تتمكن لكي األعضاء الجمعيات إلى الشراء بسياسة متعلقة مسائل في والتوجيهات السلع بشراء الخاصة النصائح تأمين إلى األمانة ستعمد .13

 .العمومي السوق لمكان نتيجة المخفضة التكاليف من اإلفادة نفسه الوقت في ولكن المعتمدة الجودة معايير توافق التي السلع شراء من

 المصنعين من منتجات باقتناء للسماح المنتج على المسؤولية على التأمين تغطية على شراء كوكيل العمل عند المركزي المكتب سيحافظ .14

ً  يعتمدون ال الذين العموميين  .المنتجات هذه بتوزيع له للسماح الثالث الطرف مسؤولية على تأمينا

 سوف تستخدم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة جميع اآلليات المتاحة في االتحاد لمراقبة عملية تنفيذ بيان السياسات ومراجعته بشكل .15

 . وتساند عملية تنفيذ هذا البيان على نحو  كاف   األمانةدوري ومتسق. وستدعم 

 
 

 

 2007 نوفمبر ، المجلس الحاكم اعتمدها التي بالصيغة

  6201 مايو ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 5.3 السياسة

 

 
 

  العضو الجمعية بناء قروض
 للجمعيات قروض منح على والموافقة بحث الضروري، وبالقدر استثنائية حاالت في الحاكم، المجلس مع بالتشاور العام للمدير يحق .1

 .مباني لشراء األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في األعضاء

 

 امتالك بغرض األعضاء الجمعيات عليها تحصل التي األسرة لتنظيم الدولي االتحاد من القروض أو التجارية القروض في وتتحكم .2

 الخاصة اإلرشادات في إليها الرجوع يمكن والتي آخر، إلى حين من الحاكم المجلس يضعها التي العامة القواعد مبان، أو أراض

 .الخارجي والتدقيق المالية بالشؤون

 
 
 

 
 

 1999 نوفمبر ، المجلس الحاكم اعتمدها التي بالصيغة

 2000 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 6.3 السياسة

 

 
 الدعم المالي الطارئ لشعوب البلدان التي تواجه كوارث

 

 

 مقدمة

 

 التي المناطق في تعيش التي المحليّة والمجتمعات اإلتحاد فإن ، بلدا 150 من أكثر في يعمل األسرة لتنظيم الدولي اإلتحاد أن بما .1

 والمجاعات والفيضانات الجفاف أي) طبيعيّة قوى عن الناجمة الكوارث بآثار يتأثران واإلنجابية الجنسية الحقوق و الصحة فيها نوفر

 (.االقتصادية واألزمات األهلية الحروب أي) اإلنسان صنع عن الناجمة أو( واألعاصير

 

 .عليه خاللها من المنظمة تصادق التي والعمليّة طارئ إضافي مالي دعم تقديم فيها يمكن التي الحاالت عن إرشاد السياسة هذه تقدّم .2

 

 المبادئ

 

 عن الناجمة لالحتياجات االستجابة من يمكنه وضع في ليس و الكوارث لحاالت إغاثة منظمة ليس األسرة لتنظيم الدولي االتحاد .3

 احتياجات تلبي لكي مطلوبة الجادّة اإلنسانية المساعدة تكون أن يمكن الكوارث، هذه لمثل كنتيجة أنه يُدرك أنه بيد. الكوارث حاالت

 .يعانون الذين للسكان واإلنجابية الجنسية الحقوق و الصحة

 

 في العضو الجمعيّة على األجل قصيرة ضغوط تضع أن الكوارث هذه لمثل يمكن أنه أيضا يُدرك األسرة لتنظيم الدولي االتحاد .4

 .الخ الرئيسيّة المعدات و بالمرافق تلحق التي األضرار بسبب ، خدماتها مواصلة

 

 الفوريّة التلبيّة أو/  و ممكن وقت أسرع في طبيعتها إلى الخدمات عودة ضمان إلى نهدف فإننا الطارئ الدعم أموال منح عند .5

 .يعانون الذين للسكان اإلنجابيّة و الجنسيّة الحقوق و الصّحة الحتياجات

 

 .األسرة لتنظيم الدولي باإلتحاد أعضاء هي التي المنظمات إلى التمويل منح فقط يمكن .6

 

 الطارئ الدعم تمويل

 

ً  يضع أن إلى الحاكم المجلس يهدف .7  .الطارئ الدعم صندوق أجل من البرامج موازنة ضمن مالئم تمويل سنة كل جانبا

 

 .تقديمه سيتم الذي التمويل بشأن القرارات يتخذ الذي هو و لإلتحاد العام المدير الصندوق يدير .8

 

 .أمريكي دوالر 50000 هو واحدة سنة أي في منظمة أي عليه تحصل أن يمكن الذي للمبلغ األقصى الحد .9

 

 عن خلفية ذكر يجب. الحالة حدوث من أسابيع أربعة خالل اإلقليمي المدير طريق عن التمويل طلبات األعضاء الجمعيّات تقدم .10

 .التمويل استخدام كيفية عن مفصلة وموازنة المتوقعة والنتائج الجمعيّة، على ذلك أثر وكيف الطلب، على الطارئة الحالة

 

 التمويل غرض

 

 موازنة ضمن تكون عادة متكررة تكاليف لتغطية وسيلة ليس إنه. الكارثة عن الناجمة اإلضافية التكاليف لتغطية التمويل توفير تم .11

 .الجمعيّة برامج
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ً  التمويل يكون أن يجب .12  تشمل أن فيه يمكن الذي الوقت في. للسكان اإلنجابيّة و الجنسيّة الحقوق و الصحة باحتياجات مرتبطا

ً  المتكاملة االستجابة  والحقوق بالصحة واضحين ارتباط و عنصر وجود يجب أخرى أساسية واحتياجات وغذاء مأوى توفير أحيانا

 .الحوامل للنساء الدعم توفير المثال سبيل على واإلنجابيّة، الجنسيّة

 

 .للكارثة نتيجة دمرت قد التي و العضو للجمعيّة التابعين المعدات واستبدال المبنى إلصالح التمويل استخدام يمكن .13

 

 اإلبالغ

 

 أشهر ستة غضون في اإلقليمي، للمكتب تقدّم أن الطارئ الدعم صندوق من تمويل تتلقى التي األعضاء الجمعيات جميع على ينبغي .14

 .المحددة النتائج وعن و األموال إنفاق بها تم التي الكيفية عن مفّصل تقرير األموال، تلقي من

 

 

 

 1999 نوفمبر ، المجلس الحاكم اعتمدها التي بالصيغة

 2007 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 7.3 السياسة

 
 الشراكات مع القطاع الخاص

 
 

 مقدمة

 

ً  الخاص القطاع مع متبادلة منفعة تحقق قوية شراكات بتطوير األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم .1  بالحقوق النهوض إلى سعيا

 في شركائه مع استراتيجية تحالفات إقامة خالل من يهدف، األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إن. العالمية واإلنجابية الجنسية والصحة

 .دخله مصادر تنويع على وقدرة واضح وتأثير بارز دور له ككيان إمكاناته تعزيز إلى الخاص، القطاع

 

 أساسية بقيم التمسك لضمان الجديدة الشراكات تطوير عند الممارسات أفضل وتحديد توجيه ضرورة على السياسة هذه وتؤكد .2

 .واإلنجابية الجنسية والحقوق بالصحة المشترك والتزامهم األطراف جميع بين متسقة

 

 الشراكة تعريف
 

 الشراكة .3

i. هدف لتحقيق المتبادل والتفاهم والمساواة الشفافية أساس على أكثر أو طرفين بين تربط تعاونية عالقة عن عبارة الشراكة 

 بالغ أمراً  المشتركة للمساءلة الخضوع يجعل مما والعوائد، والموارد المخاطر تقاسم على الشراكات وتنطوي. محدد

 60.األهمية

 
 أنواع الشراكة:

 الشراكة لها صور متعددة، منها: .4

i. :العمل المشترك بين مختلف المنظمات أو القطاعات والتعاون مع مجموعة من الشركاء  الشراكات االستراتيجية

 للنهوض بمجال معين أو تحقيق نتائج أفضل.

ii. ومنها الرعاية والمنح العينية والتبرعات. الشراكات التمويلية 

iii. العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الخارجيين في تنفيذ مشاريع أو  الخدمات: تقديم أو المشروعات في الشراكة

 برامج لتحقيق غايات وأهداف مشتركة.

iv. الذي قد يشمل التدريب وتبادل المهارات وتطوير األدوات أو التوجيه. التعليمي التعاون أو التعليمية الشراكات 

 

 المبادىء التوجيهية

 :الخارجية المنظمات مع شراكة في دخولها عند التالية بالمبادئ األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وأمانة األعضاء الجمعيات تسترشد .5

i. يدعموها. وأن وقيمه ورسالته األسرة لتنظيم الدولي االتحاد برؤية تام وعي على الشركاء يكون أن وينبغي 

ii. ولمزيد عليه. الموقعين ومن المتحدة لألمم العالمي للميثاق التوجيهية للمبادئ داعم األسرة لتنظيم الدولي واالتحاد 

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يسعى سوف ألف. الملحق من األولى النقطة إلى الرجوع يرجى المعلومات، من

 الخاص. القطاع مع شراكاته في المتحدة لألمم العالمي الميثاق مبادئ دعم إلى

iii. الدولي االتحاد جهود تعزيز في يرغبون الذين المحتملين الشركاء مع بالعمل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويلتزم 

 والرعاية المهارات وتبادل التمويل ذلك في بما تقديمها يستطيعون التي العون طرق من طريقة بأي األسرة لتنظيم

 والتعلم.

                                                 
 2009منظمة الصحة العالمية  عملي للشراكة.""نحو تعريف  60
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iv.  ويلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بضمان تطبيق المساءلة في أعمال الشراكة مع تحديد المسؤوليات واألدوار

ً قبل الدخول في أي شراكات. يرجى الرجوع إلى   لتنظيم الدولي االتحاد سياسةبوضوح واالتفاق عليها خطيا

 لالسترشاد بها. "الشفافية" بشأن 3.10 األسرة

 السياسة:

 نقدية. وغير نقدية شراكات إقامة في الخاص القطاع إشراك على السياسة هذه تنطبق .6

 

 :التالية الخطوات اتخاذ ينبغي القائمة، الشراكات مراجعة أو تطويرها أو جديدة خارجية شراكات أي في النظر عند .7

i. المصالح في تضارب أي في النظر ذلك في بما المحتملين الشركاء عن بحث إجراء. 

ii. ذلك في بما خدماته تقديم على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قدرة ومدى المحتملة والقيمة المتوقعة، المخاطر تقييم 

 عمليات تدفق مخطط إلى الرجوع يرجى. الشراكة عليها تنطوي التي والعوائد التكاليف وجميع الموارد جدوى

 .به لالسترشاد باء الملحق في الخاص القطاع

iii. وإشراكهم المصلحة أصحاب استشارة. 

iv. والمسؤوليات األدوار ذلك في بما المساءلة مبدأ وإقرار ومقاصدها أهدافها وتحديد الشراكة هيكل وضع في التعاون 

 61.الخروج واستراتيجية التقارير إعداد وترتيبات والعمليات

v. مؤسسة كل في ودمجها العالقات/الشراكات تطوير عن المسؤولين تحديد. 

vi. الشراكة طرفي في العمليات إدارة تتولى التي االتصال بجهات وإمدادها اللزوم عند 62توجيه مجموعة تشكيل. 

vii. وتقييمها الشراكة متابعة. والمساءلة الشفافية بتطبيق االلتزام تضمن وفعالة واضحة ترتيبات وضع على التوافق 

ً  عليها متفق مراحل في ومراجعتها  .مسبقا

viii. لتشجيع المستويات جميع على والتضامن المشاركة تعزز مستنيرة جهود بذل مع الجيدة والممارسات الخبرات تبادل 

 .التعلم

ix. وخارجه االتحاد داخل اإلنجازات تعزيز. 

 

 الوسيط دور العضو الجمعية تؤدي التي الشراكات أما. ونطاقها الشراكة حجم على بناءً  المناسب، االعتماد بمستوى االلتزام .8

 وينبغي. األمانة مع للتواصل واضحة قنوات وضع ويجب القطري، المستوى على فيها اإلدارة مجلس إشراك فينبغي فيها،

 تحديد ويجب. شديدة بمخاطر محفوفة أو عالية قيمتها كانت أو عديدة دوالً  تشمل الشراكة كانت إذا العام المدير إلى الرجوع

 .الرئيسيين المصلحة أصحاب جميع وبين بينه التواصل وتفعيل الشراكة هذه شؤون عن المسؤول الشخص

 واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في المنظمات مختلف مع شراكة في العمل على تترتب التي السمعة مخاطر في النظر عند .9

 :التالية الممارسات اتباع ينبغي األدوية، صناعة ذلك في بما

i. أو التركيب ذات األخرى المنتجات من أفضل بأنه توحي بطريقة منتج أي األعضاء والجمعيات األمانة تعتمد أال ينبغي 

 .المماثل االستخدام

ii. على تصادق أال ينبغي عالية، جودة ذات بمنتجات عمالئها تزويد إلى تهدف أن يجب األعضاء الجمعيات أن حين في 

 .المماثلة المنتجات من غيره على منتجها تفوق تدعي مصنعة شركة أي بيان

iii. شراء" 3.4 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة ومتطلبات مبادئ إلى اإلشارة ينبغي معينة، بمنتجات العمل وعند 

 .األول المقام في" اإلنجابيّة الصحة وأدوية الجنسية والواقيات الحمل منع وسائل

iv. االلتزام عليهم وينبغي. النوع هذا من خارجية شراكة في النظر عند األعضاء والجمعيات األمانة على المزايدة عدم ينبغي 

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة إلى الرجوع يرجى. عملهم في واالستقاللية والنزاهة الشفافية تعزز واضحة بآلية

 .بها لالسترشاد "الشفافية" بشأن 3.10

 في بما واإلنجابية الجنسية الصحة مجال في المنظمات مختلف مع المتابعة أو البحوث إجراء في التعاون آليات في النظر عند .10

 :التالية الممارسات اتباع ينبغي األدوية، شركات ذلك

                                                 
 بالمسرد 2يرجى الرجوع إلى الملحق ألف: نقطة 61
 بالمسرد 3يرجى الرجوع إلى الملحق ألف: نقطة 62
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i. الدولية الطبية االستشارية الهيئة تراجعها أن ينبغي النوع هذا من مقترحات وأي (IMAP )مالئمة كانت إذا 

 63.وضرورية

ii. والجمعيات األمانة استقاللية على تؤثر لن أنها اتضح إذا إال البحث ألغراض تقدم عينية أو نقدية منح أي قبول يجوز ال 

 .المعني المتابعة أو البحوث برنامج نتيجة على أو األعضاء،

iii. مع التعاون طريق عن العضو بالجمعية أو األمانةب الخاص المتابعة برنامج من مرحلة أي نتائج استخدام يجوز ال 

ً  النتائج تُطرح أن يجب الحاالت، هذه وفي. صريحة مسبقة بموافقة إال خارجية منظمات ً  طرحا ً  منصفا  .وموضوعيا

 السلوك مدونة إلى الرجوع يرجى. الحمل منع وسائل شراء أو الالزمة الخدمات أو األدوات شراء بعقود السياسة هذه تتعلق ال .11

 3.4سياسة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  فإن ذلك، إلى وباإلضافة. األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد الخاصة الشراء ومبادئ
 تقدم مزيداً من التوجيهات. "شراء وسائل منع الحمل والواقيات الجنسية وأدوية الصحة اإلنجابيّة"

 
" مبادئ المنح العينية"فيما يخص المنح العينية التي يقدمها الشركاء أو الشركاء المحتملون، يرجى الرجوع إلى جزئية  .12

وباإلضافة . الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة في دليل شراكات القطاع الخاص لالسترشاد بها بشأن الممارسات المقبولة

 .تقدم مزيداً من التوجيهات "الرشوة مكافحة" 3.11لتنظيم األسرة  سياسة االتحاد الدوليإلى ذلك، فإن 

 
 مخاطر الشراكات

 
 :عند النظر في المخاطر المحتملة للشراكات الجديدة، ينبغي أن يتخذ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة النهج التالي .13

i.  واضحة تربط بين األهداف من أهم اعتبارات الدخول في أي شراكة خارجية أن نسترشد بمدى وجود عالقة

 .المشتركة لهذه الشراكات وبين نجاح االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في إنجاز مهمته

ii. إنجاز على قدرتنا على محتمل تأثير أي بها ويقصد – العملية المخاطر تشمل المخاطر أنواع :أنواع المخاطر 

 الحالي التمويل وحماية الالزم التمويل تأمين على قدرتنا بها ويقصد – المالية والمخاطر بفعالية، عملياتنا

 المصلحة، أصحاب ثقة في أو السمعة في تراجع ألي محتمل تأثير أي بها ويقصد – السمعة ومخاطر والمستقبلي،

 يتعلق فيما المثال سبيل على المتوقعة، النتائج تحقيق على قدرتنا على تأثير أي بها ويقصد – التنموية والمخاطر

 .األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد االستراتيجي باإلطار

iii. مخطط" أي السياسة، بهذه الملحقة األدوات باستخدام وذلك بمخاطرها مقارنة الشراكة فوائد في النظر إعادة وينبغي 

". الخاص القطاع شراكات دليل" في الوارد" المخاطر تقييم نموذج" و" باء الملحق في الخاص القطاع شراكات

 الشركاء مع العمل إلى األسرة لتنظيم الدولي االتحاد تدفع التي األسباب لتقييم األدوات هذه تستخدم أن وينبغي

 .الشراكة من الطرفين استفادة وكيفية

iv. الشريك سجل األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قبل من فيها النظر ينبغي التي العوامل ومن 

 قضايا في المنظمة نظر ووجهات( والممارسات والسياسات بالعمالة يتعلق فيما) اإلنسان حقوق مجال في المحتمل

 .واإلنجابية الجنسية الصحة

v. العامة العالقات فريق مع التشاور بعد إال محتمل نقد أو قضايا أي في مشورة أو رأي بأي اإلدالء عدم وينبغي 

 .األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد

vi. بها لالسترشاد "المخاطر إدارة" بشأن 1.11 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة إلى الرجوع يرجى. 

 التنفيذ:

 على ينص والذي األسرة، لتنظيم الدولي لالتحاد 1.1.3 للضابط الدستورية األحكام مبدأ مع يتعارض ما السياسة بهذه ليس .14

 ولن سياسية مصالح ألي تخضع وال للربح هادفة غير مؤسسة أنها على صراحة ينص أن ينبغي العضو الجمعية دستور" أن

 ."فحسب أهدافها تعزيز إلى تهدف وممتلكاتها ومنتجاتها دخلها وأن لها تخضع

 
 يخص فيما الممارسات أفضل مراجعة يواصل وسوف كثب، عن السياسة هذه تنفيذ األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتابع وسوف .15

 .الخاص القطاع مع الحكومية غير المنظمات عالقات

 
 دولية. أو وطنية أو محلية شراكات ألي تطويرها عند السياسة هذه في الواردة بالشروط األعضاء الجمعيات تلتزم وسوف .16

 

                                                 
 بالمسرد 6يرجى الرجوع إلى الملحق ألف: نقطة 63
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 تقريراً  تقدم وأن دوري نحو على السياسة هذه تنفيذ لمتابعة االتحاد في المتاحة اآلليات كافة االتحاد أمانة تستخدم أن ينبغي .17

 فريق من لها الالزم بالدعم تحظى وأن السياسة هذه لتنفيذ الكافية الموارد توفير وينبغي. المختصة اإلدارية الهيئة إلى بشأنها

 .باالتحاد العليا اإلدارة

 
 ".الخاصة الشراكات لموارد األسرة لتنظيم الدولي االتحاد دليل" في" الخاص القطاع بشراكات" االسترشاد ويمكن .18

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2015 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر

 
 

 
 

 السياسات مالحق

 مسرد :ألف الملحق •

 الخاص القطاع عمليات مخطط :باء الملحق •

 
 الخاصة الشراكة موارد دليل

 الخاص القطاع شراكات مخاطر تقييم .1

 تفاهم مذكرة ونموذج تعاون؛ التفاقية نموذج .2

 العينية المنح .3

 الموردين سلوك مدونة .4

 المصالح تضارب عن إقرار .5

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في الشراء مبادئ .6
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 (أ) الملحق

 مسرد

 (السياسة من ب.5 نقطة) المتحدة لألمم العالمي للميثاق التوجيهية المبادئ .1

 استراتيجياتها مواءمة إلى الشركات تدعو العالم أنحاء جميع في للشركات استدامة مبادرة عن عبارة المتحدة لألمم العالمي الميثاق إن

 وتحقق المجتمعية باألهداف تنهض التي اإلجراءات واتخاذ الفساد، ومكافحة والبيئة والعمل اإلنسان لحقوق العالمية المبادئ مع وعملياتها

 .الجميع صالح فيه ما

 
 (السياسة من د.7 نقطة) الخروج استراتيجية .2

ً  محددة خطة هي ً  عليها ومتفق مسبقا  الخروج من شريك كل تمكين إلى تؤدي أن ينبغي االستراتيجية وهذه. الشراكة من للخروج خطيا

 ال خلل أو تحديات هناك كانت إذا ذلك قبل أو المنشودة األهداف جميع تحقيق في النجاح بعد العقد مدة نهاية في إما الشراكة من اآلمن

 الخارجية االتصاالت على واالتفاق متبقية إجراءات أي إتمام أو إنجاز تتضمن أن ينبغي االستراتيجية وهذه. بهذا إال عليه التغلب يمكن

ً  والمضي الشراكة بإنهاء الخاصة  ذات الشراكة كانت إذا خاصة) الجديدة الفرص لرصد المقبلة الخطوات واتخاذ التعلم مراحل في قدما

 (.عالية نقدية قيمة

 
 (السياسة من هـ.7 بند) التوجيه مجموعة .3

 االسترشاد ويمكنهم. تعترضها عوائق أي وإزالة وتعزيزها ناجحة شراكة إلقامة يتعاونون الذين األفراد من تتألف تمثيل مجموعة

 تقدم أن ينبغي المثال، سبيل وعلى. فعاليتها ضمان عن فضالً  الشراكة أعمال ومتابعة تخطيط في يسهموا وأن االختصاصات بمختلف

ً  وينبغي العقد، توقيع قبل الشراكة لشروط النهائية الصيغة وضع عند مشورتها التوجيه مجموعة ً  المضي تتابع أن أيضا  تحقيق نحو قدما

 .الشراكة مدة مدار على األطراف جميع رضا على وتحرص ومقاصدها الشراكة أهداف

 
 

 (السياسة من ج.9 نقطة) العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المبادئ .4

 الصحة سياسة أو السليمة العيادية للممارسات شواهد على قائمة توصيات بها وذكرت العالمية الصحة منظمة وضعتها وثيقة أي إلى تشير

 وتطرح. الممكنة الصحية النتائج أفضل لتحقيق معينة حاالت في المقصود التوجيه المعني النهائي المستخدم على تطرح والتوصية. العامة

 استخدام على المترتبة واآلثار الصحة على المتوقع ابياإليج التأثير إلى يؤدي التدابير أو التدخالت مختلف بين من واحداً  خياراً  عليه

 .الموارد

 
 (السياسة من أ.10 و ج.9 نقطة) (IMAP) الدولية الطبية االستشارية الهيئة .5

 
 اختصاص بمجاالت المعنيين الطبيين والخبراء العلماء من مجموعة تضم األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد الدولية الطبية االستشارية الهيئة

 أفضل بشأن المعنية األخرى واألطراف األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إلى التوصيات ونشر صياغة علي يعملون صلة ذات أخرى

 .المتاحة الشواهد أفضل إلى استناداً  واإلنجابية، الجنسية والصحة الحقوق مجال في الممارسات
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 الخاص القطاع عمليات مخطط

Pre 
Partnership 

decision 
making

•Who is your prospective partner? Research the partnership history, reputation of the partner and consult
internally and externally to help in deciding if this is a worthwhile partnership for IPPF.

•Why do you want to partner? Consider the type and scale of partnership you want (strategic, learning, 
funding, project), the associated level of internal control needed, the timescales, benefits, costs and your key 
partnership objectives.

•Risk Assess your prospective partner partner – consider key reputational, operational, financial and 
developmental risks (using IPPF Risk Assessment diagram).

•Do not pursue the partnership if the risk is considered too high without means to manage or mitigate the 
identified risk.

Partnership 
Agreement

•Identify who will be the operational lead in this partnership, whether they have the capacity to deliver and if 
there is a need for a steering group.

•Jointly agree on the shared vision, objectives and expectations on both sides including an exit strategy.

•Jointly agree a plan for regular partnership monitoring and review.

•Draft an MOU and a formal Collaboration or Partnership Agreement and ensure the appropriate level of 
management have reviewed and approved the partnership terms.

•Sign the MOU and the Partnership Contract.

Mid 
partnership

•Communicate regularly with the steering group and your key operational partnership contact.

•Monitor and review regularly following the agreed schedule and measure partnership performance where 
possible.

•Regularly update the risk assessment especially if there are any key changes

•Update management on partnership development and successes

•Work with communications team to ensure any partnership successes or challenges are communicated 
appropriately.

Post 
partnership

•Review the overall successes and challenges of the partnership.

•Identify any prospective opportunities for development or further partnership.

•Share successes and challenges internally as a means of ensuring future successful partnerships.

•Communicate partnership successes externally.
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 8.3 السياسة

 

 إليهم المالية والمدفوعات المتطوعين مصروفات

 

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمناء من المتطوعون

 

 بهم تناط األشخاص من عددا تضم المعالم، محددة هيئة خيرية جمعية لكل يكون أن المتحدة المملكة في الخيرية الجمعيات قانون يشترط .1

 إال". األمناء"  باسم المتحدة المملكة في األشخاص هؤالء إلى ويشار. اإلدارية أمورها مباشرة وعن المنظمة، على العامة السيطرة مسؤولية

 وبغض. أخرى مسميات عليهم يطلق قد أو المديرين، أو اإلدارة، مجلس أو اإلدارية، الهيئة أو التنفيذية اللجنة أعضاء اسم عليهم يطلق قد أنه

 .هي كما تبقى كأمناء مسؤولياتهم فإن األمناء، هؤالء على تطلق التي المسميات عن النظر

 .الحاكم المجلس لعضوية المنتخبون الثالثون األشخاص هم األسرة لتنظيم العام االتحاد أمناء يعد .2

 وهم. األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمناء وهم الحاكم، المجلس في أقاليمهم يمثلون الذين المتطوعين على االتحاد سياسة من القسم هذا وينطبق .3

 .الجمعية هذه نشاط على المشرفة اللجنة وضعتها التي ولألحكام المتحدة، المملكة في الخيرية الجمعيات لقانون خاضعون

 أو خدمات أو مالية مدفوعات كانت سواء) منافع أي على األمناء حصول عدم على المتحدة المملكة في الخيرية الجمعيات قانون وينص .4

ُ  يظهروا مالم الخيرية، جمعياتهم ،(قيمتها تقدير يمكن أخرى منافع أي أو تمويل أو تسهيالت ً  ترخيصا ً  قانونيا  ومن. الخصوص بهذا واضحا

 المصالح، في تضارب أي وجود لديهم النتفى جمعياتهم من منافع أي على بالحصول لألمناء يسمح لم لو بأنه القائل المبدأ يعزز أن هذا شأن

 .الجمعية موارد تخصيص عند

 أو المدفوعات هذه كانت سواء بالتساوي األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ألمناء األخرى والمنافع المدفوعات على المفروضة القيود وتنطبق .5

 شريك أو السكن، نفس في يعيش شخص أو األقرباء أحد مثل لألمناء" قريب طرف" طريق عن مباشرة غير أو مباشرة تسلمها يتم المنافع

 .فيها منافع لألمين يكون شركة أو تجاري،

 :يلي ما المباشرة غير المنافع أمثلة تشتمل .6

(i) أو األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قبل من األمناء أحد به يقطن الذي السكن نفس في يعيش شخص أو األمناء 64أقارب أحد توظيف 

 .العضو الجمعية

 .األعضاء الجمعيات إحدى تستأجرها مبان أو أرض لقطعة أقربائه أحد أو األمناء أحد امتالك (2)

 أحد يتولى شركة إلى خدمات أو وسلع مواد نظير مبالغ بسداد األعضاء الجمعيات إحدى أو األسرة لتنظيم الدولي االتحاد قيام (3)

ً  أقربائه أو األمناء ً  منصبا ً  أو فيها إداريا  %.1 على تزيد أسهما

 كافة يقوم الذي والمصالح المادية المعامالت بيان نموذج ضمن المباشرة غير المحتملة للمنافع بأمثلة شموالً  أكثر قائمة على اإلطالع ويمكنهم .7

ً  بياناته باستيفاء األمناء  إحدى كانت إذا ما حول شك وجود حالة في ،األمانة من المشورة طلب مسؤولية الحاكم المجلس على ويقع. سنويا

 .وقوعها قبل وذلك"مباشرة منفعة" تمثل قد المعامالت

 وتحقق ومعقولة ضرورية تكن لم ما منافع على الحصول أو مباشرة غير مدفوعات أي تلقي األمناء أي الحاكم، المجلس أعضاء على يجب ال .8

ً  عليها صادقتو لالتحاد، العليا المصلحة  .المتحدة بالمملكة الخيرية الجمعيات على المشرفة اللجنة مقدما

 بسدادها القيام أمين على تحتم مبالغ هي فالمصروفات. األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمناء بتكبدها التي المشروعة المصروفات برد يسمح .9

 القانون فإن لذلك، المنظمة الوثيقة في محدد نص أي غياب في وحتى. األمين واجبات تنفيذ أجل من عنها أو عنه نيابة سداده ماتم أو شخصياً،

 باسترداد لألمين القانون ويسمح. تماما تكبدها التي المصروفات مقابل الخيرية المؤسسة من يسترد أن في األمين بحق بوضوح يقضي

 .كأمين دوره من يتربح لم مادام الشخصية، مصروفاته

 يتعلق فيما الخيرية، الجمعيات على المشرفة اللجنة بمتطلبات للوفاء المالئمة، واإلجراءات األنظمة وضع مسؤولية العام المدير على وتقع .10

 .إليهم والمدفوعات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمناء بمصروفات

                                                 
 ".ويُعرف األقارب على أنهم: "األجداد واآلباء، واألخوة واألخوات، واألبناء والبنات، واألحفاد والحفيدات والنسيب والقريب بحكم الزواج 64
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 العضو والجمعية اإلقليمي للمجلس أمناء يعتبرون الذين المتطوعون

 لتنظيم الدولي لالتحاد الحاكم بالمجلس أعضاء ليسوا الذين األعضاء بالجمعيات المتطوعين األعضاء على السياسة من الجزء هذا ينطبق .11

 :إما يكونون قد ولكنهم األسرة،

(i) أو: اإلقليمي المجلس في عضوا 

 .عضويتها إلى تنتمي/  ينتمي التي للجمعية الحاكمة الهيئة في عضوا (2)

 .التوالي على" العضو الجمعية أمناء"و" اإلقليمي للمجلس أمناء"كـ األشخاص تعريف يتم فسوف السياسة، هذه وألغراض .12

 المدفوعات

 بمهمة قيامهم نظير العضو الجمعية متطوعي إلى أموال دفع العضو للجمعية الحاكمة الهيئات أو اإلقليمية المجالس على يجب ال عامة، بصفة .13

 .المصالح في محتمل تضارب على تنطوي أن يحتمل أوضاع خلق تجنب أجل من وهذا. األمناء ومسؤوليات

 التمويل صناديق من األمين إلى األخرى المادية المنافع أو المالية المدفوعات تلك" المدفوعات" اصطالح يعني سوف الخصوص، هذا وفي .14

 المدفوعات التعريف هذا ويشمل. العضو الجمعية أو اإلقليم أجل من األمين قدمها التي الخدمات نظير العضو الجمعية أو باإلقليم الخاصة

 للخدمة الحقيقية القيمة تعكس ال رمزية دفعة مجرد هو المذكور المبلغ كان وإن حتى الشرفية والمكافآت بالدخول؛ لحقت التي الخسائر نظير

 .المقدمة

 الميادين، أحد في بارز خبير أو متخصصة، مهارات لديه متطوع وجود قبيل من ضرورات، هناك تكون أن به، المسلم فمن حال، أي على .15

 .المتطوعين أحد خدمات على التعاقد في نية عضو جمعية أو إقليم يبدي عندما

 .معينة شروط توفر شريطة المدفوعات هذه بمثل يسمح .16

(i) المعني الشخص أن هذا يعني وعادة. خدماتها أو خدماته لقاء الدفع قرار في دور أي المنفعة على الحاصل للشخص يكون ال أن 

 .بشأنه قرار واتخاذ األعمال جدول بند مناقشة أثناء االجتماع من ينصرف سوف

 غير مفتوح ألجل أو معينة غير خدمات نظير مبالغ أي صرف يتعين ال. محدودة ولفترة معين غرض نظير المدفوعات تكون أن (2)

 .محدد

 مجلس عضو بإمكان ليس فإنه وهكذا،. العقد سريان فترة وطيلة فيه يعملون الذي المستوى على كمتطوعين حقوقهم تعليق يتم أن (3)

ً  يمكنه ال كما. العقد ينتهي حتى الصفة بهذه يخدم أن العضو الجمعية إدارة  .الفترة خالل اإلقليمي المجلس في كعضو يخدم أن أيضا

 

 

 القروض

 الجمعية أو اإلقليمي المجلس أمناء من أي إلى القروض منح في األعضاء بالجمعيات الخاصة أو اإلقليمية التمويل صناديق استخدام يجب ال .17

 .العضو

 المصروفات

 على األمين واجبات تنفيذ أجل من عنها، أو عنها نيابة سدادها تم التي أو شخصيا األمين تكبدها التي المستردة المبالغ هي المصروفات تعتبر .18

 ولتجنب ذلك، ومع. ثالثة أطراف من واإليصاالت بالفواتير معززة بالمصروفات المطالبة تكون أن ويتعين. المحلي أو اإلقليمي المستوى

 باقي تغطية يتم أن على المورد إلى مباشرة الفردية السفر نفقات من جزء أو يومية، بدالت دفع يتم فقد الضرورية، غير اإلدارية اإلجراءات

 أي يحقق لم وأنه الخاص جيبه من تكبدها تم التي المصاريف تسدد أن ضمان هو الهدف يظل أن ويجب. اليومية البدالت خالل من النفقات

 .ربح

 المحاسبة

 :يلي ما مسؤولية العضو للجمعيات التنفيذيين والمديرين اإلقليميين المدراء على تقع .19

(i) و أعاله؛ الواردة العامة المعايير لتحقيق مالئمة وإجراءات أنظمة وضع 

(ii) المالئمة المحاسبية السجالت في واضح بشكل لألمناء المسددة والمصاريف المدفوعات كافة ومقدار طبيعة تحديد يتم أن ضمان. 

 األعضاء الجمعيات في األعضاء – العاديون المتطوعون
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 المدفوعات

 استثنائي أساس فعلى حال، أي وعلى. مجانية المتطوعين أعضائها قبل من العضو الجمعية إلى مقدمة خدمات أي تكون أن يتعين عادة .20

 دفع يتم قد حينذاك متخصصة، مهنية خدمات بتقديم العضو للجمعية الحاكمة الهيئة في أعضاء ليسو عاديون، متطوعون قام ما إذا وعرضي،

 .مناسب مبلغ

 :يلي ما المدفوعات هذه وأمثلة .21

(i) الخدمات؛ تقديم نظير العرضية العيادية الجلسات أجرة 

(ii) محاضرة؛ إلقاء نظير واحدة لمرة أجرة 

 .اإلعالم أو التوعية مواد مراجعة أو إعداد نظير واحدة لمرة أجرة (3)

 المصروفات

ً  المتطوع تكبدها التي المستردة المبالغ هي المصروفات تعد .22  واجباتها أو واجباته تنفيذ أجل من عنها، أو عنه نيابة سدادها تم التي أو شخصيا

 ذلك، ومع. ثالثة أطراف من واإليصاالت بالفواتير معززة بالمصروفات المطالبة تكون أن ويتعين. عنها بالنيابة أو العضو الجمعية داخل

 باقي تغطية يتم أن على المورد إلى الفردية السفر نفقات من جزء أو يومية، بدالت دفع يتم فقد الضرورية، غير اإلدارية اإلجراءات فلتجنب

 أي يحقق لم وأنه الخاص جيبه من تكبدها تم التي المصاريف تسدد أن ضمان هو الهدف يظل أن ويجب. اليومية البدالت خالل من النفقات

 .ربح

 القروض

 .العاديين المتطوعين إلى القروض منح في األعضاء بالجمعيات الخاصة التمويل صناديق استخدام يجب ال .23

 

 

 المحاسبة

 :مايلي األعضاء للجمعيات التنفيذيين المدراء مسؤولية ومن .24

(i) و أعاله؛ الواردة العامة المعايير لتحقيق مالئمة وإجراءات أنظمة وضع 

 السجالت في واضح بشكل األمناء غير للمتطوعين المسددة المصاريف و المدفوعات كافة مقدار و طبيعة تحديد يتم أن ضمان (2)

 .المالئمة المحاسبية

 

 األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد الفخريين المسؤولين مصروفات

 قيامهم عند شخصية، مصروفات يتكبدون قد واإلقليمي، المركزي المستويين في الفخريين، مسؤولية أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرك .25

 .االتحاد عن نيابة الرسمية بواجباتهم

 :على السياسة هذه وتنطبق .26

 االتحاد رئيس (1)

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مال أمين (2)

 اإلقليميين الفخريين المسؤولين (3)

 المصروفات

 :مايلي المصروفات من النوع هذا مثل أمثلة من .27

(i) المالئمة الغذائية والوجبات التنقل مصروفات 

(ii) األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد مكتب يقدمها التي تلك على عالوة اإلدارية، واألعمال السكرتارية أعمال مجال في المحددة المعونة 

 فيها عضوا الفخري المسؤول يكون التي العضو، الجمعية أو

(iii) الرسائل ونقل والفاكس البريد تكاليف 
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 الهاتفية المكالمات (4)

 المحاسبة

 البيانات على بناء الفعلية التكاليف االتحاد يرد عندئذ األسرة، لتنظيم الدولي باالتحاد خاصة أعمال على بها، مسموح مصروفات حدوث عند .28

 .ثالث طرف من المقدمة المستندات من ذلك غير أو الصلة ذات واإليصاالت الحسابية،

 المدفوعات، هذه كل تحدد التي واإلقليمية، المركزية المكاتب داخل المالئمة، واإلجراءات األنظمة وجود ضمان العام، المدير مسؤولية ومن .29

 على المشرفة اللجنة تشترطها التي التقارير ورفع المحاسبة متطلبات االعتبار في تؤخذ أن وينبغي. المحاسبية السجالت ضمن وإدراجها

 .وويلز إنجلترا في الخيرية الجمعيات

 

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2002 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل

 



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

116 

 

 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 9.3لسياسة ا

 

 سفر المتطوعين والعاملين

 
 بأكثر لالتحاد، بمهمة قيامهم خالل األشخاص، من وغيرهم األمانة وموظفي األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد متطوعي سفر يتم أن ينبغي .1

 :إلى النظر عند المدفوعة، المبالغ إزاء القيمة توخي دوما ويتعين مالئمة؛ الوسائل

 

 تنفيذه؛ المنتظر العمل طبيعة (1)

 

 الزيارة؛ ومدة توقيت (2)

 

 .الخدمات ومستوى السفر وسائط (3)

 

 .تحقيقها المتوقع والنتائج الزيارة من المحدد الهدف إلى دوما السفر طلبات تشير أن يتعين .2

 

 :السفر لدرجة بالنسبة .3

 

 بالدرجة السفر لهم يحق أكثر أو ساعات 10 الجوية الرحلة مدة تكون حيث األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد عمل برحالت يقومون الذين األفراد •

 االقتصادية؛ الدرجة تستعمل عندئذ الممتازة، االقتصادية الدرجة تتوفر لم حال وفي. الممتازة االقتصادية

 االقتصادية؛ الدرجة تستخدم ساعات، 10 من أقل الجوية الرحلة مدة كانت حال وفي •

 يتحمل وسوف. الرحلة من لالرتياح سفرهم على يوم إضافة رغبوا، إذا أكثر، أو ساعات 10 الجوية رحلتهم مدة تكون الذين لألفراد ويمكن •

 اإلضافي؛ اليوم تكاليف األسرة لتنظيم الدولي االتحاد

 طبية شهادة تقديم فعليهم األعمال، رجال بدرجة للسفر بحاجة هم الطبية الناحية فمن وبالتالي جسدية إعاقة من يعانون الذين لألفراد وبالنسبة •

 .العام والمدير الرئيس موافقة إلى الحاالت هذه في األعمال رجال بدرجة السفر ويحتاج. ذلك لدعم

 من سفر بطاقة لشراء واستعمالها األسرة لتنظيم الدولي االتحاد حساب حسب البطاقة تكلفة استالم له يمكن سفره، درجة ترقية الفرد قرر إذا •

 أخرى؛ شركة استخدام أو مختلفة درجة

 و األعمال؛ رجال بدرجة السفر المال وأمين العام والمدير للرئيس يمكن •

 .العام المدير توقيع الممتازة االقتصادية بالدرجة السفر يتطلب لن •

 

 ويغطي ؛ األساس هو الترف يكون أن دون لكن المريحة الفنادق بأحد واحد لفرد حجرة في اإلقامة تكلفة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتحمل .4

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في بها المعمول السفر لقواعد طبقا األخرى والمصاريف الوجبات تكلفة اليومي البدل

 

 .عليها والمحافظة السياسة هذه لتنفيذ المالئمة القواعد وضع عن مسؤوال العام المدير يكون سوف .5

 

 

 2000 نوفمبر ، المجلس الحاكم اعتمدها التي بالصيغة

 2011 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 

 10.3 السياسة

 

 

 الشفافية

 

 المبادئ

 

 المساءلة، لضمان ضروري أمر هو فهمها يمكن لغة في المناسب الوقت في للمعلومات الحر التدفق أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتقد .1

 الخدمات مستخدمي مع المعلومات وتبادل بالشفافية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد التزام السياسة هذه وتعكس. األداء وحسن والثقة والتعلم،

 .الناس وعموم المانحة والجهات المتعاونين والشركاء والموظفين والمتطوعين

 

 توقعه لهم يمكن عما الناس عموم وإطالع بحرية المعلومات تبادل على االتحاد في والعاملين المتطوعين توجيه هو السياسة هذه من والغرض .2

 .اإلفصاح عدم أو باإلفصاح المتعلقة القانونية المتطلبات من أي على السياسة هذه تؤثر وال. االتحاد من المعلومات حيث من طلبه أو

 

. بذلك سيقوم وكيف الناس، عامة مع بفعالية بتبادلها األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سيقوم التي المعلومات من األدنى الحد السياسة وتصف .3

 إليها الوصول ويمكن مناسبة بطريقة بذلك القيام وسيتم معه تتعاون التي المنظمات ومع موظفيه مع اضافية معلومات االتحاد يتبادل وسوف

 .المعينة بالعالقة المتعلقة والوثائق الصلة ذات باالتفاقات مسترشدة وستكون

 

 سياسات وضع على بشدة باالتحاد األعضاء الجمعيات ونحث. األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد األمانة على رئيسي بشكل السياسة هذه وتنطبق .4

 .السياسة هذه في الواردة التوجيهية والمبادئ والمبادئ المحلية الظروف مع تماشيا بها الخاصة الشفافية

 

 

 الكشف وعدم السرية

 

 :التالية الحاالت باستثناء المعلومات عن بالكشف ملتزم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد .5

 

i) والموظفين للمتطوعين الشخصية المعلومات. 

 

ii) أنواع من نوع أي تحت األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إلى قدمت التي أو عنها الكشف تم التي المعلومات من غيرها أو الفكرية الملكية 

 على الحصول تم إذا إال األسرة، لتنظيم الدولي لالتحاد الفكرية الملكية أو القانوني، الكشف لقيود تخضع التي أو بالسرية االلتزام

 .الفكرية الملكية صاحب من المعلومات هذه عن الكشف لهذا موافقة

 

iii) والمتعلقة التأديبية المعلومات ذلك في بما بشأنها التفاوض يجري التي أو عليها المتنازع والمسائل القانونية المشورة تقديم حاالت 

 .أجله من أو األسرة لتنظيم الدولي االتحاد داخل نتجت التي بالتحقيق

 

iv) يكتبها داخلية وثائق أو المنظمة، خارج مباشر تأثير لها ليس التي التشغيل أنظمة أو الداخلية باإلدارة كامل بشكل المتعلقة المعلومات 

 .العام التداول هو الوثائق تلك من القصد يكون لم ما مرؤوسيهم، أو وللمشرفين لزمالئهم الموظفين

 

v) الموارد تنمية في األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد التنافسية القدرة على خطرا تشكل أن يمكن التي المعلومات. 

 

vi) يختار فقد للخطر، يعرضهم أو شركائها أو والمنظمة والموظفين المتطوعين سيضعف محددة محلية حالة في المعلومات تبادل كان إذا 

 .محددة لفترة أو محددة معلومات تبادل عدم األلسرة لتنظيم الدولي االتحاد

 

 ومفتوح حر بشكل تبادلها سيتم التي المعلومات
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 :وفعال ومفتوح حر بشكل التالية المعلومات فئات تبادل سيتم .6

 

i) االستراتيجي، االطار في عليها منصوص هو كما األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وأهداف وغايات وقيم ورسالة رؤية) :والمبادئ الغاية 

 (القانونيان والحالة والتسجيل الداخلي، ونظامه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وقانون

 

ii) الموظفين؛ كبار فريق أعضاء ولجانها؛ واإلقليمية المركزية الحكم هيئات أعضاء أسماء: )والموظفين والمنظمة للحكم التنظيمي الهيكل 

 (.المختلفة االتحاد كيانات ومسؤوليات ووظائف تركيب

 

iii) العضوية ومسؤوليات مقاييس وفي األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد الخاص السياسات كتيب في موصوفة هي ما حسب: )السياسات 

 (.األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في

 

iv) المعلومات ذلك في بما السنوية العمل وخطط باألقطار، والخاصة واإلقليمية الدولية االتحاد استراتيجيات: )العمل واستراتيجيات خطط 

 (.األساسية التكلفة بمراكز المتعلقة المالية

 

v) الدولي لالتحاد االستراتيجية بالغايات المتعلقة األداء ومؤشرات المستفادة والدروس والتحديات االتحاد انجازات سجالت: )األداء 

 أيضا متاحة والتمويل البرامج بيانات وستكون. األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد السنوي األداء تقرير في متاحة ستكون األسرة لتنظيم

 (.اإلقليمية السنوية التقارير في

 

vi) الموظفين لتكاليف الحقيقية التكفة معدل الفئة؛ حسب اإلنفاق الدخل، موارد للدخل، الكاملة والمقادير ونسب أنواع: )والتمويل األموال 

 مسجلة هي ما حسب األموال استثمارات وأماكن أنواع اإلدارة؛ وتكاليف الموارد تنمية وتكاليف المشاريع وتكاليف الدعم وتكاليف

 (.األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد السنوي المالي البيان في

 

vii) والشركاء لهم خدماتنا نقدم الذين الخدمات مستخدمي مجموعات ناحية من األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد الرئيسية العالقات: )العالقات 

 هي من أموالنا، نستثمر أين األموال، نتلقى ممن معها، نعمل والتي إليها ننتمي التي والتحالفات واالئتالفات والشبكات المتعاونون

 (.ومحامينا مدققينا هم ومن مصارفنا

 

viii) اإلجراءات على ذلك ويشمل حسن عمل كصاحب األسرة لتنظيم الدولي االتحاد التزامات على هذه وتشمل: )البشرية الموارد مبادئ 

 (.والخارج الداخل من والمالحظات التعقيبات نستلم وكيف ومعها والتعامل للشكاوي األمانة استالم بكيفية المتعلقة

 

 المعلومات تبادل ووسائل طرق

 

 والمعلومات اإلجراءات حول المعلومات تبادل عن مسؤولين االقليمية والمكاتب األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المركزي المكتب وسيكون .7

 مع تمشيا وأنشطتها تنظيمها بشأن المعلومات تتبادل أن جمعية عضو كل عاتق على وسيكون. السياسة لهذه وفقا األمانةو باالتحاد المتصلة

 .السياسة هذه
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 .وقتها إلى لإلشارة تواريخ المتبادلة للمعلومات وسيكون. حينها في المعلومات جميع تبادل ستم .8

 

 األعضاء الجمعيات تتبادل وسوف. اإلنكليزية باللغة أعاله المذكورة المعلومات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سيتبادل الدولي، الصعيد وعلى .9

 .مناسبا يعتبر ما حسب أخرى مناسبة محلية لغات أو الرسمية الوطنية باللغة بالدها مستوى على المعلومات

 

 الجمهور مع فعال على أعاله إليها المشار المعلومات لتبادل الرئيسي المكان االنترنت على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد موقع وسيكون .10

( السياسة لهذه وفقا) المطلوب النحو على معلومات بإرسال – موارده حدود ضمن – أيضا األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقوم وسوف. األوسع

 .المعلومات يطلبون الذين المنظمة أو للشخص األصلي العنوان إلى مطبوع أو الكتروني بشكل

 

 .مجهولين من المعلومات طلبات إلى االستجابة تتم لن سوف .11

 

 لهذه أوصياء – األعضاء للجمعيات التنفيذيون والمدراء اإلقليميون والمدراء العام المدير – للمنظمة المختلفة المستويات رؤساء يعتبر وسوف .12

 .الخارجية االتصاالت عن مسؤوال ليكون قبلهم من المعين الشخص عاتق على اليوميان واإلدارة التنفيذ مسؤولية ستقع ولكن السياسة

 

 واجتماعات الموظفين كبار فرق اجتماعات في مناقشتها تتم وسوف العام المدير عاتق على السياسة بهذه اإللتزام مراجعة مسؤولية ستقع .13

 .الطلب حين و عند الحاكمة الهيئة

 

 للمعلومات طلب إجراء

 

 تقديم يمكن معلومات إلعطاء رفض يتم حيث الحاالت تلك وفي. بسرعة معلومات فيها يطلب التي اإللكترونية الرسائل كل مع التعامل سيتم .14

 .نهائي قراره سيكون والذي األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد العام للمدير اعتراض

 

 

 

 2010 نوفمبر ، المجلس الحاكم اعتمدها التي بالصيغة
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 11.3 السياسة

 

 الرشوة مكافحة أجل من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة
 

 
 مقدمة .1

 
ً  رشوة، أعمال أو فاسدة ممارسات أي دون من بنزاهة األعمال بإجراء ملتزم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد إن .1  مستوى بأعلى االمتثال ضامنا

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أعمال من جانب كل في ذلك ينعكس أن ويجب. واألخالقية القانونية المعايير من

 
 المتحدة، المملكة في. قاسية تكون أن للجزاءات ويمكن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد فيها يعمل التي البلدان معظم في جنائية إساءة الرشوة .2

 بل فحسب، قانونيين غير والفساد الرشوة 2010 لعام الرشوة قانون يعتبر ال قانونية، لغايات مسجل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أن حيث
ً  األسرة لقانون الدولي االتحاد يحّمل  العاملين جانب من القبيل هذا من أعمال لمنع المناسبة اإلجراءات تطبيق في اإلخفاق مسؤولية أيضا
 تلك فيها بما الخارج، في المرتكبة الفاسدة األعمال إن. العالم حول من العمل هذا حصول مكان كان مهما عنها، بالنيابة أو المؤسسة لصالح
 النهاية في تؤدي قد عالمية، مشاريع على العمل عند أعضاء جمعيات أو مستشارين مثالً، عنّا بالنيابة مباشرة يعملون شركاء بها يقوم التي
 .مقاضاة إلى

 
ً  تنطبق األساسية المبادئ ولكن القانون، في والفساد بالرشوة الخاصة التعريفات من واسعة مجموعة هناك .3  وعد أو عرض هي الرشوة. عالميا

 سلطة أو عام مكتب استخدام سوء هو الفساد. للثقة خرق أو أخالقي غير أو قانوني غير بعمل للقيام كحافز ما لميزة قبول أو طلب أو تقدمة أو
 أدائه في الفرد على للتأثير مصممة الفساد أو الرشوة وأعمال. باألعمال يتعلق ما في الخاصة للسلطة استخدام سوء أو الخاص؛ للربح عامة
 .أخالقية غير بطريقة التصرف على ولحثه لمهامه

 
 كافة من% 25 إلى يصل ما أن المقدر من. االقتصاديين والتطور النمو يمنعان وهما فيها يرتكبان التي المجتمعات يؤذيان والفساد الرشوة إن .4

 .األكثر إليها بحاجة هم من إلى المساعدات تلك إيصال في اإلخفاق إلى يؤدي ما والرشوة، الفساد بسبب تضيع المساعدات

 
ً  ولكنها وأحجام، أشكال عدة تأخذ أن الرشوة بإمكان .5  الطرفين كال– شيء مقابل شيء عادة هناك سيكون. فاسدة نية حول تتمحور عموما

 :الرشوة تكون قد. يستفيدان

 
ً  أو وعداً  • ً  أو عرضا  مباشر غير أو مباشراً  قيمة، ذات شيء أي أو تفويضا

•  ً  األخرى الميزات من غيرها أو مكافأة أو رسم أو قرض أو رشوة، أي استالم أو عرضا

 سليم غير تأثير لممارسة مخصصة اقتراع أصوات أو هبات أو مساعدة منح •

 
 أو موظفينا أو متطوعينا من أي جانب من والفساد الرشوة أعمال تجاه" التحمل صفر" مقاربة لتطبيق األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سيسعى .6

 خطيرة مسألة أنه على السياسة لهذه خرق أيّ  إلى األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وسينظر. عنّا بالنيابة العاملين الشركاء أو األعضاء الجمعيات
 .تأديبي تدبير اتخاذ إلى سيؤدي ما

 
 

 :االتحاد في والفساد الرشوة لمنع اتخاذها الواجب الخطوات .2

 
i. المعينة المجاالت بتحديد المخاطر تحديد ويقوم. إخفاقها أو السياسة هذه نجاح صلب في الفعّال المخاطر تقييم يكمن: المخاطر تقييم 

 .أفضل بشكل منها والتخفيف المخاطر هذه بتقييم ويسمح والفساد الرشوة من كل فيها ينشأ التي

 

ii. لمسؤولين القيم متدنية هدايا تقديم أو دفعات تسديد عليها المتعارف المهنية الممارسات من البلدان، من العديد في: التسهيل دفعات 

 تراخيص على للحصول بحاجة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يكون قد. روتينية عملية أو إجراء تسهيل أو تسريع أجل من حكوميين

 التسهيل دفعات إن ذلك، من الرغم وعلى. القانون ضمن مواد أو سلع استيراد إلى بحاجة أو االعتيادي؛ اإلجراء من أسرع إجازات أو

 المملكة داخل في شرعية غير بأنها الممارسات هذه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتبر. السياسة هذه تعارض هنا محددة هي كما

 – والرشوات التسهيل دفعات بين يميز ال البريطاني 2010 لعام الرشوة قانون إن. فيها نعمل التي البلدان معظم عن فضالً  المتحدة

 حال في ذلك، ومع." هنا األعمال سير كيفية" عن عبارة األمر كان وإن المحلية، الثقافية التوقعات عن أو حجمها عن النظر بغض

ً  تسديد الموظفين أحد على فُِرض حال في أو تسهيل دفعة انتزاع  وفي. الدفعة بهذه القيام يجوز بأذى، أو أمنية بشؤون مهدداً  أو مكرها

 إضافة مع رشوة، بأنه وسجالته األسرة لتنظيم الدولي االتحاد دفاتر في بوضوح الدفعة هذه تسجيل يتعين مماثلة، حالة نشوء حال

 .المعاملة تلك سبب
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iii. ،هذه في. باإلهانة يتسبب رفضها يكن لم ما هدايا قبول عدم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ممارسات من: والضيافة الترفيه الهدايا 

 بعض. لمانحها إساءة بأي التسبب دون من يجب كما بها تتصرف لكي البشرية الموارد إدارة إلى المادية الهدايا تقديم يتعين الحال،

. وحدوثها قيمتها حيث من مقبولة حدود ضمن تكون أن شرط مقبولة وتكون العادية المهنية الممارسات حدود ضمن تقع األنشطة

 تؤثر قد التي والتوقعات والثقافة العادات مثل مختلفة عناصر عدة هناك. وتسجيلها المرتفعة القيمة ذات الهدايا كافة عن التبليغ يتعين

 الناحية من الضيافة أو الترفيه أو الهدية قبول لناحية األوقات من وقت أي في بالشك الموظف شعر حال في. بالهدية القبول درجة على

ً  ويتعين. البشرية الموارد إدارة أو المباشر مديره استشارة عليه الثقافية،  االتحاد جانب من والضيافة الهدايا توفير يكون أن أيضا

 .وحدوثها قيمتها حيث من المعقول ضمن األسرة لتنظيم الدولي

 
iv. دقيق بشكل والسجالت المكاتب في المالية والتقارير والحسابات الدفاتر مسك للغاية المهم من: دقيق بشكل والحسابات الدفاتر مسك .

 أن كانت نوع أي من الدقيقة غير أو المضللة او الزائفة السجالت بإمكان. شفافة تكون وأن العامة المالية التقارير على الحفاظ يجب

 .بالمؤسسة الضرر تلحق

 
v. أن ما. معامالتنا لكافة والمراقبة الداخلي للتحكم فعال نظام على الحفاظ االتحاد أجزاء كافة على يتعين: داخلي وتحكم فعالة مراقبة 

 شامل وتحكم مراقبة برنامج ضمن اإلجراءات إعداد يمكن المخاطر، تقييم عملية خالل من لدينا والفساد الرشوة مخاطر تحديد يتم

 .المخاطر هذه تخفيف على للمساعدة

 

vi. بسياستنا وإعالمهم بالشركاء عالقاتهم تقييم عن مسؤولة اإلقليمي أو المركزي والمكتب األعضاء الجمعيات: الشركاء مع العالقة 

 .بها بالتقيد والحاجة بالرشوة الخاصة

 
vii. بعين األخذ مع األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد أنحاء كافة في تطبيقها الضروري من فعالة، السياسة هذه تكون لكي: المحلي التكييف 

 هذه فصول بعض تعّدل أن منطقة أو عضو جمعية كل من األمر هذا يتطلب وقد. فيها نعمل التي الثقافية المناخات تعدد االعتبار

 للتطبيق وقابلة ومناسبة منصفة أنها من للتأكد – والضيافة والترفيه الهدايا مثل – فيها تعمل التي المنطقة مع تتكيف لكي السياسة

 .الخيرية باألعمال الخاصة التوجيهية والخطوط المحلية القوانين وضمن

 
viii. الرشوة على تقتصر ال حاالت عن الكشف على المساعدة مسؤولية والموظفين والمتطوعين األفراد كافة يتحمل: المخاوف إثارة 

ً  تتضمن الحاالت وهذه. عنها والتبليغ ومنعها ً  ملتزمة المؤسسة تكون. أخرى مشبوهة أعمال أو أنشطة أيضا  أن من تتأكد بأن كليا

 ما قلق بروز حال في. مشبوهة حركة أي عن وسرية منها وموثوق آمنة بطريقة التبليغ على القدرة والمتطوعين الموظفين لجميع

 المخالفات عن اإلبالغ سياسة في مذكور هو كما المتطوعين أو للموظفين يمكن الفساد، أو الرشوة من مشبوهة حالة بأي متعلق

ً  ذلك يكن لم وإن. الدائرة مدير أو اإلقليمي المدير أو الخاص بمديرهم االتصال  قسم برئيس االتصال يمكنهم العملية، الناحية من ممكنا

 .العام المدير أو لندن في البشرية الموارد

 

 والهدايا المخالفات عن اإلبالغ حول التوجيهية وخطوطه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات مع باالشتراك السياسة هذه قراءة يتعين .7

 .جميعها بعضها تكمل التي والشفافية واالحتيال

 

 

 2012 أيار /مايو الحاكم، المجلس أقره لما وفقا
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 والمحاسبة التمويل .3

 

 
 12.3 السياسة

 
 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في االحتيال سياسة

 

 
 مقدمة .1

 
 ومؤيديه خدماته من المستفيدين مصلحة في يصب عمله أن من التأكد مسؤولية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد كاهل على تقع .1.1

 ً  .باالحتيال تبديدها أو إهدارها وعدم منها الغرض لخدمة بكفاءة موارده استخدام ضمان يشمل وهذا. دائما

 
 وجمعياته األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة لدى والمتطوعين العاملين جميع كاهل على تقع المسؤولية هذه فإن ثم ومن .1.2

 .األعضاء

 
 إخفاء أو والتدليس التصرف وسوء واالختالس والتآمر والسرقة والفساد واالبتزاز والتزوير والرشوة التضليل يشمل االحتيال .1.3

 وقد بالخداع، شيء على بالحصول أو بخداعه شيء من ما شخص حرمان على هذا ينطوي ما وعادة. والتواطؤ المهمة الحقائق

 اإلدالء أو التالعب مثل تعقيداً  أشد جرائم ارتكاب أو األخرى، الموارد أو األموال استخدام إساءة أو مباشرة، بالسرقة يكون

 أو المناصب قةسر مثل االعتبارية السرقات يشمل ولكنه العينية أو المادية السرقات على االحتيال يقتصر ال. كاذبة بمعلومات

 .المعلومات

 
 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد لصالح ترتكب قد ولكنها فحسب، األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ضد االحتيال جريمة ترتكب ال .1.4

 أو مانحتين جهتين من التبرعات جمع أو موجود، غير وهمي نشاط أجل من بأموالها للتبرع المانحة الجهات خداع مثل أيضاً،

 .منهما أي في األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتسامح ال االحتيال من نوعان وهما. أكثر أو مرتين المشروع لنفس أكثر

 
 السياسة .2

 

ً  األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتسامح ال .2.1 ً  االحتيال في مطلقا  أو متطوعون ارتكبه سواء ظروف، أي تحت أو نوعه كان أيا

 يستنزف األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ضد االحتيال إن. االتحاد خدمات من مستفيدون أو شركاء أو مقاولون أو موظفون

 .المانحة الجهات مساهمات يبدد ألنه المستدامة التنمية ويهدد األداء، فعالية ويقوض البرامج، إلنجاز المخصصة األموال

 
 .وإدارته االتحاد قيادة فقط وليس األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد في فرد كل كاهل على له والتصدي االحتيال كشف مسؤولية تقع .2.2

 
 .المحلية الشكاوى سياسات أو المخالفات عن باإلبالغ احتيال واقعة عن يكشف موظف ألي الالزمة الحماية توفير ينبغي .2.3

 

ً  الجسيمة المخالفة هذه الرتكابه فصله يجب احتيال واقعة في تورطه ثبت موظف كل .2.4  .المحلية والتشريعات للسياسات وفقا

 
 مع القانوني التعامل فإن وبالتالي أنشطته، االتحاد فيه يزاول الذي البلد باختالف يختلف لالحتيال القانوني الوضع أن معروف .2.5

 .القانوني السياق هذا يراعي أن يجب االحتيال واقعة

 

ً  كان سواء) شخص أي ،2.5 الفقرة عن النظر بصرف .2.6  من معه التعامل ينبغي احتيال واقعة في تورطه ثبت( غيره أو موظفا

 .اإلمكان بقدر المحلي القانوني النظام خالل

 
 

 تمويل اإلرهاب  منع 2.7

 
 وممارسته سياسته في إجراءات وأدرج واستحدث اإلرهابية، المنظمات أو األفراد من األموال تلقي أو تمويل بعدم كامل بشكل االتحاد يلتزم

 المصرفية األنظمة مع تماما متوافقا يكون أن لضمان الخطوات هذه االتحاد يتخذ كما. اإلرهاب مع تعامل أي لمنع خطوات اتخاذ لضمان

 .المانحة بالجهات الخاصة االمتثال ومتطلبات

 
 :اإلجراءات هذه وتشمل

 إطار في) والجدد الحاليين االتحاد أمانة وموظفي( والمحتملين الحاليين الموردين ذلك في بما) االتحاد مشتريات جميع في بالبحث التزام .ث

 :التالية الخارجية البيانات لقواعد وفقا األعضاء، والجمعيات المانحة الجهات/  والشركاء ،(التوظيف قبل المراجع تقديم عملية
o األمريكية الحكومة بيانات قاعدة   الترسية إدارة نظام 
o األمريكية الحكومة بيانات قاعدة  خصيصا المعينين المواطنين 
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o المتحدة األمم عقوبات قائمة 
o المتحدة المملكة حكومة متطلبات أو الخارجية المانحة للجهات وفقا صلة ذات أخرى بيانات قواعد أي. 

 

 انتهاكات وجود بسبب الدولية أو الوطنية المنظمات مع التعامل عليهم يحظر الذين والمؤسسات األفراد المذكورة البيانات قواعد تتضمن

 .باإلرهاب لتورطهم للوائح

 تخفيف لضمان المناسبة الواجبة العناية إجراء إلى والحاجة اإلرهاب تمويل بمخاطر المرتبطة واإلجراءات االتحاد مشتريات مبادئ تحديد .ج

 .الخطر هذا

 في وترصد اإلرهاب تمويل مخاطر تدرج كما المستفيدين لجميع والمقيد المقيد غير 2016 عام تمويل في اإلرهاب منع بشأن حكم يدرج .ح

 . االتحاد مخاطر سجل
 

 تتخذ األعضاء، الجمعيات أو الموظفين موظفيه أو التمويل مصادر أو االتحاد مشتريات ضمن إرهابي بنشاط صالت وجود على دليل أي على عثر إذا

 تتوافق أن التشريعات هذه لمثل ينبغي الدولية، القانونية الدول اللتزامات وفقا أنه االتحاد ويقر. المحلية للتشريعات وفقا المناسبة التصحيحية اإلجراءات

 الرد بروتوكول بشأن اإلرشادات من لمزيد االحتيال سياسة تنفيذ قسم إلى الرجوع يرجى. اإلنسان لحقوق الدولي القانون سيما وال الدولي، القانون مع

 .المناسب

 

 
 التنفيذ .3

 
 :األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تؤديها أن يجب معينة أدوار إلى يستند السياسة هذه تنفيذ إن

 

 :يلي بما األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة مكاتب من مكتب كل يلتزم أن ينبغي .3.1

 
 إبالغ لكيفية كاملة تفاصيل على االحتيال مع التعامل خطة تشتمل وسوف. بفعالية تنفيذها وضمان االحتيال مع للتعامل خطة .3.1.1

 القانوني الموقف مراعاة للغاية المهم ومن. صحتها في التحقيق أو معها التعامل أو باالحتيال اتهامات بأي المعنية المنظمة

 معلومات االحتيال مع التعامل خطة تتضمن أن وينبغي. االحتيال مع التعامل خطة في ذلك وإدراج االحتيال واقعات من المحلي

 البشرية الموارد سياسات وجمعها؛ األدلة رصد الممكنة؛ االحتيال عقوبات االحتيال؛ سياسة ملخص الخطة؛ نطاق: اآلتي عن

 األدوار بشأنه؛ والتواصل االحتيال عن اإلبالغ قنوات المتورطين؛ الموظفين مع التحقيق عند مراعاتها يجب والتي الصلة ذات

 وقد. المستفادة والدروس لالحتيال السلبية التأثيرات تقييم في المتبع والنهج للشرطة؛ اللجوء بشأن إرشادات والمسؤوليات؛

 السياسة هذه تنفيذ في به تلتزم الذي النهج االحتيال سياسة بشأن توجيهاتها في االتحاد أمانة تناولت

 
 معلومات أدنى، كحد يتضمن، أن ينبغي السجل وهذا. مزعومة احتيال عملية ألي موجزاً  يضم االحتيال لحاالت بسجل االحتفاظ .3.1.2

 أي ذلك في بما التحقيقات، ونتيجة االحتيال؛ قيمة فيه؛ المتورطين بيانات االحتيال؛ طبيعة االحتيال؛ تاريخ: التالية المجاالت عن

 .الصدد هذا في اتخاذها تم قانونية إجراءات

 
ً  المحلي االحتيال واقعات عن اإلبالغ مسؤولية تحمل .3.1.3  .المحلية للتشريعات وفقا

 

. وتأثيرها وقوعها احتماالت وتقييم الرئيسية االحتيال مخاطر أهم تحديد يعني وهذا. االحتيال مخاطر إدارة في فعال نهج تنفيذ .3.1.4

 ارتكاب نية باالحتيال؛ عليه يحصل الذي الشئ المحتال؛: أساسية عناصر أربعة لها توفرت إذا إال االحتيال واقعة تحدث وال

 بعض خالل من العناصر هذه له والتصدي االحتيال كشف آليات وتتناول. االحتيال الرتكاب المواتية الظروف االحتيال؛ واقعة

 المحتالين كشف وضوابط الهيكلية والضوابط االستقدام، إجراءات ذلك في بما المناسبة، الداخلية الضوابط وضع مثل التدابير

 .االحتيال مكافحة ثقافة تعزيز عن فضالً  ومعاقبتهم،

 
 الدولي االتحاد قيادة على ويجب. لذلك السبل وتهيئ ومكافحته االحتيال كشف على تشجع المعنية المؤسسة ثقافة أن من التأكد .3.1.5

 أو االتحاد قيادة تتخذه إجراء وكل. بحزم مرتكبيه مع تتعامل وأن لالحتيال رفضها تؤكد أن المستويات جميع في األسرة لتنظيم

 .ارتكابه من ويمنعهم االحتيال حاالت عن اإلبالغ على ويشجعهم العاملين يطمئن سوف عنها يصدر بيان

 

 وذلك عضو، جمعية ألي األمانة توجهها التي المنتجات أو األموال اختالس أو األمانة تستهدف احتيال واقعة بأي إبالغنا يجب .3.1.6

 المدير ومخاطبة( fraud@ippf.org) االحتيال حاالت عن لإلبالغ المخصص األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بريد على

 عن لإلبالغ المخصص اإللكتروني البريد بمتابعة األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد المركزي المكتب ويقوم. مباشرة بشأنها العام

 .العام المدير إلى وترفع البالغات هذه تجمع ثم االحتيال، حاالت
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 السياسات بيان تنفيذ عملية لمراقبة االتحاد في المتاحة اآلليات جميع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تستخدم سوف 3.1.7

 .كاف   نحو   على البيان هذا تنفيذ عملية وتساند األمانة وستدعم .ومتسق دوري بشكل ومراجعته

 

 
 2014 نوفمبر ، المجلس الحاكم اعتمدها التي بالصيغة

 2016 مايو ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 1.4السياسة 

 
 
 

 الحق اإلنساني في تنظيم األسرة
 
 

 الفاصلة الزمنية والفترات األطفال، لعدد والمسؤول الحر التقرير في أساسيا إنسانيا حقا واألزواج األفراد حق اعتبار على دولي اتفاق هناك .1

 الكفيلة والوسائل األسرة تنظيم بشأن الضرورية والمشورة والتوعية اإلعالم على الحصول في األفراد حق أيضا الحق هذا يتضمن كما بينهم،

 .بممارسته

 

 عليها تقع كما االختيار، لحرية الدول الحترام واإلقناع، الدعوة طريق عن النشط، الترويج مسؤولية األعضاء الجمعيات عاتق على تقع .2

 االعتبار، في المستقبل في سينجبونهم الذين واألطفال معيشتهم احتياجات وضع بضرورة األفراد لتوعية وسعها في ما كل بذل مسؤولية

 .ككل والمجتمع المحلي مجتمعهم تجاه مسؤولياتهم وأيضا

 

 في الراغبين قبل من الحق هذا وممارسة األسرة تنظيم في للحق برامجها في الترويج أولوية تكون أن ضمان األعضاء الجمعيات على يجب .3

 .ذلك

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 2.4السياسة 

 

 
 تقديم خدمات تنظيم األسرة

 
 

 التسهيالت إطار في لإلهمال تتعرض أن يحتمل التي المجتمع قطاعات إلى الموجهة الخدمات تقديم برامج األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدعم .1

 .الحكومات تقدمها التي التقليدية

 

 واألقليات، واألميين، والفقراء، الحضرية، وشبه الريفية المناطق في المحرومين احتياجات تلبي التي للبرامج متقدمة أولوية إعطاء يتم .2

 .والمجتمعات الدول جميع في والشباب والمهاجرين،

 

 كافة توفير ضمان على األعضاء الجمعيات وحث والدعوة، األسرة تنظيم خدمات تقديم األسرة تنظيم إلى للدعوة األساسية المبادئ بين من .3

 لتقديم برنامج وإتباع الوسائل، هذه من أي استخدام على قيود أي ضد نشطة بحمالت والقيام الخصوبة، لتنظيم والفعالة المأمونة الوسائل

 .إليه الوصول ويسهل الوجوه متعدد الخدمات

 

 

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 3.4 السياسة

 
 

 

 الخيار المستنير
 

 

 المعرفة على والقائم الطوعي االختيار بحق األسرة بتنظيم الخاصة والخدمات والتوعية اإلعالم إلى المباشر بالوصول الحق يقترن أن يجب .1

 حماية هناك تكون أن ويجب. حديثة أو تقليدية كانت وسواء دائمة، أو مؤقتة الوسائل هذه كانت سواء المتاحة األسرة تنظيم لوسائل بالنسبة

 .األسرة تنظيم وسائل من معينة أنواع رفض أو قبول لحق الدول كافة في كاملة

 

 بفوائد كاملة معرفة اإلنجاب، بشأن المعرفة على والقائمة المسؤولة القرارات اتخاذ وحق األسرة تنظيم إلى الوصول حق ممارسة تتطلب .2

 .والمجتمع واألسرة للفرد بالنسبة اإلنجاب في الفردي السلوك على المترتبة والعواقب األسرة تنظيم وممارسة وأغراض

 

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 4.4 السياسة
 
 
 

 منشورات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
 
 

 والكتيبات والنشرات والمجالت والكتب الوثائق من العديد نشر االتحاد يتولى األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد وأغراض أهداف دعم أجل من .1

 .تأييدها على ويعمل وأهدافه االتحاد بسياسات يلتزم المنشورات هذه من وكل الخ، –
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 5.4 السياسة

 

 
 

 األسرةالمرأة وتنظيم 
 
 

 ودون خصوبتها، تنظيم من المرأة تمكين على يقوم الجنسين بين الحقيقية المساواة تحقيق أن مبدأ على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يحافظ .1

 من االستفادة محاولتها في النجاح عليها الصعب من يجعل وضع في المرأة تكون الجنسية المشاركة إطار في األساسية، الحرية هذه تحقيق

 .األخرى االجتماعية اإلصالحات

 

 بها توجد التي الدول في اإلجراءات تتخذ لكي الجهود بذل فيه األعضاء الجمعيات كافة من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتوقع السبب لهذا .2

 االعتراف وكذلك بينهم، الفاصلة الزمنية والفترات أطفالها عدد تقرير في للمرأة األساسي اإلنساني بالحق االعتراف أجل من الجمعيات تلك

 كوسيلة للمرأة بالنسبة والعمل للتعليم أكبر فرص لخلق الوطنية الموارد من مناسب جزء تخصيص وضرورة المرأة، بحقوق الدستوري

 .األسرة تنظيم لقبول مالئمة أكثر مناخ وتكوين وضعها لتحسين

 

 البرامج لكل هدفا والرجل المرأة بين المسؤولية في والمشـاركة القرارات اتخاذ في المشاركة تكون ألن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدعو .3

 األسرة بتنظيم الخاصة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 6.4 السياسة

 

 
 

 واإلنجابية الجنسية الصحة و الرجال

 

 مقدمة 

 

 اإلطار وأهداف غايات لتحقيق جهودنا في للتغيير وُمْحدثين وشركاء كمنتفعين والفتيان الرجال مع بالعمل ملتزم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد .1

 الجنس مثليي) آخرين رجال مع الجنس يمارس من فيهم بما الجنسية الميول مختلف من الذكور على ينطبق وهذا. لالتحاد االستراتيجي

 .البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة حالة عن النظر بغض( اإلناث صفات يحملون والذين والمخنثين

 

 الرجال مع للعمل والحاجة الذكور، عند واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة موضوع لمعالجة االتحاد يوليها التي األهمية السياسة هذه تعكس .2

 الحالية التحديات مواجهة في هامة المسألة وهذه. شاملة وإنجابية جنسية صحة تقديم في متساوين كشركاء والفتيات النساء إلى إضافة والفتيان

 .الدولية البحوث من كبيرة ومجموعة األلفية، التنمية وأهداف والتنمية، السكان مؤتمر عمل برنامج مع تتماشى وهي العالمية العامة للصحة

 

 األحوال بخصوص والموظفين للمتطوعين توجيها وتقدم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ضمن جارية ومبادرات برامج إلى السياسة هذه تستند .3

 إتباعها لالتحاد األمانةو العضو الجمعية على ينبغي التي الخطوات من عدد على وتنص. نطاقها توسيع أو لتطويرها حاجة توجد قد التي

 تنفيذ يكون وأن باالعتبار السياسة هذه يأخذ بشكل االتحاد وبرامج سياسات جميع تخطيط وينبغي. االلتزام هذا مع يتماشى بما الخدمات لتنفيذ

 .السياسة هذه حسب والبرامج السياسات وتقييم

 

 الصحة في الجنسين بين المساواة دعم في الرجال دور 

 

 من الصحة، على ذلك وتأثيرات الجنسين، بين التوازن وعدم القوى في التوازن عدم معالجة أجل من أنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يُؤمن .4

 العادات مواجهة إلى تهدف التي والبرامج االستراتيجيات على ينبغي وبالتالي. الجنسين بين المساواة دعم على الرجال مع العمل الهام

 كل وفي. الفعّال اإليجابي دورهم على األنوار وتسلط واضح بشكل الرجال تُشرك أن الجنسين، بين مساواة عدم تخلق التي والتشكيالت

 :يلي بما أمكن حيثما الدولي االتحاد سيقوم. استقالليتها من الحد عن فضال المرأة استقاللية المشاركات هذه تحسن أن يجب األوقات

 

i. عند الجميع عليها يحصل التي الفوائد على الضوء وتسليط السواء على والنساء للرجال هام كأمر الجنسين بين المساواة دعم 

 .المجتمع في أكبر مساواة حصول

ii. بين المساواة وتعزيز تفهم من والفتيان الرجال لتمكين تثقيفية وبرامج حمالت وتنظيم بها يُحتذى إيجابية أمثلة من ذكور مع العمل 

 .والشباب النساء خاص وبشكل لآلخرين واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة ودعم الجنسين

iii. الكراهية ومعالجة سلبية، تكون ما غالبا والتي االجتماعي بالنوع المتعلقين التصورات/  السلوكات لتحدي الجنسين كال مع العمل 

 .أكبر بإنصاف المتسمة والمحبة المعيشة سبل ودعم الجنس، لمثليي

iv. أكثر وتصرفات سلوكات تنمية لدعم والفتيات النساء مع العمل  ً  .والفتيان الرجال بين إنصافا

 

 

 

 والشباب الفتيان إلى الوصول 

 

 الصحة وخدمات معلومات خالل من ،65والشابات الفتيات إلى باإلضافة والشباب الفتيان إلى بالوصول ملتزم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد .5

 االتحاد ويدرك. المجموعة هذه لدى واإلنجابية الجنسية الصحة واحتياجات الضعف مواطن تعالج التي الشاملة واإلنجابية الجنسية والحقوق

 ً  حيثما الدولي االتحاد سيقوم. والرجال الفتيان بين الجنسية بالصحة المتعلقة الصحيحة السلوكات و والتصرفات المبكر التدخل أهمية أيضا

 :يلي بما أمكن

                                                 
 1024الفتيان والشباب والفتيات والشابات يشيرون إلى األشخاص الذين في عمر من  65
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i. المناسبة والخدمات القائمة واإلنجابية الجنسية الصحة وعيادات برامج خالل من والشباب للفتيان المحددة االحتياجات معالجة 

 .للشباب

ii. الدعم طلب عند والثقة باالحترام الشعور من والشباب الفتيان لتمكين مناسبين وصول وبرامج ومشورة معلومات توفير 

 .الذكرية الواقيات واستعمال

iii. للصحة وتفهمهم الحياتية مهاراتهم لتحسين باألقران التعليم وبرامج شامل جنسي تثقيف خالل من والفتيان الشباب مع العمل 

 .التقليدية الجنسية للتصورات السلبي والتأثير باإلنصاف المتسمة والعالقات الشخصية

 

 

 الجنس بطريق تنتقل التي اإلصابات من وغيره البشري المناعة نقص فيروس من الوقاية في كشركاء الرجال 

 

 كشركاء والفتيان الرجال يلعبه الذي الهام بالدور األعضاء الجمعيات وخدمات برامج تعترف أن يجب بأنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يؤمن .6

 االتحاد سيقوم. مشاركتهم تسهيل إلى ويسعى الجنس، بطريق المنتقلة اإلصابات من وغيره البشري المناعة نقص فيروس وباء مع التعامل في

 :يلي بما أمكن حيثما الدولي

 

i.  تلقيهم وتحسين( العدوى ناقالت مكافحة تقنيات) الفحص وخدمات الطوعية المشورة إلى الذكور وصول تحسين 

 .الضروريين والدعم والعناية للمعالجة

ii.  من( البشري المناعة نقص فيروس مع المتعايشين من خاص بشكل) بهم يُحتذى مثاليين ذكور مشاركة أجل من الدعوة 

 األمراض و البشري المناعة نقص فيروس فحوص وإجراء الذكري الواقي استعمال على آخرين وفتيان رجال تشجيع أجل

 .الجنس بطريق المنتقلة

iii.  الجنسية للصحة أسرهم وأفراد وشركائهم البشري المناعة نقص فيروس مع المتعايشين الرجال احتياجات معالجة 

 مصاب الشريكين أحد فيها شركاء مع عالقات في هم الذين للرجال الدعم تقديم ذلك في بما 66اإليجابية والوقاية واإلنجابية

 .مصاب غير واآلخر البشري المناعة نقص بفيروس

iv.  للطفل األم من اإلصابة انتقال من الوقاية في الرجال الشركاء مشاركة دعم. 

v.  البشري المناعة نقص بفيروس المرتبطان والتمييز العار وصمة خفض إلى تهدف استراتيجيات في الرجال إشراك 

 .الجنس بطريق المنتقلة واألمراض

 

 السليم اإلجهاض خدمات توفير في كشركاء الرجال 

 

 وبالتالي السليم اإلجهاض خدمات إلى شريكاتهم وصول تحسين في يلعبوه دور والفتيان للرجال بأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرك .7

 والفتيان الرجال مع العمل نهج يكون أن يجب األوقات كل وفي. سليم الغير باإلجهاض المتعلقة الوفيات و األمراض نسبة خفض في المساهمة

 :يلي بما أمكن حيثما الدولي االتحاد سيقوم. االختيار في المرأة حق بتأييد مدعوما

 

i. خدمات إلى الوصول زيادة أجل من التدخالت دعم وكيفية اإلجهاض عن والفتيان للرجال خاصين وتثقيف معلومات تقديم 

 .السليم اإلجهاض

ii. تعيق التي العوائق وإزالة والتمييز العار وصمة ومعالجة القوانين في التغيير أجل من الدعوة على والفتيان الرجال مع العمل 

 .السليم اإلجهاض خدمات إلى الوصول

iii. بذلك المرأة رغبت حال في اإلجهاض بعد و قبل مشورة جلسات في المشاركة على والفتيان الرجال وتشجيع تمكين. 

 الرجال كشركاء في تحسين الوصول إلى الخدمات 

أهمية العمل مع الرجال لخفض العوائق وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية يُدرك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  .8

ية واإلنجابية والثقافة الجنسية وخدمات تنظيم األسرة العالية الجودة. وهذا يشمل توعية الرجال بمسؤولياتهم في دعم الصحة والحقوق الجنس

 م االتحاد الدولي حيثما أمكن بما يلي:واإلنجابية وسالمة المرأة والمراهقين. سيقو

 

i.  زيادة اإلعالم والتثقيف اللذان يدعمان مسؤولية الرجل واحتياجات وحقوق النساء والرجال والمراهقين من ناحية الصحة الجنسية

 واإلنجابية.

ii. وق شركائهم وعائالتهم.العمل مع الرجال لتشجيعهم على تحمل المسؤولية الكاملة عن سلوكهم الجنسي وحماية صحة وسالمة وحق 

                                                 
 تعرف الوقاية اإليجابية على أنها وقاية من أجل و بمشاركة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري. 66
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iii. األسرة تنظيم وسائل استخدام في يتعلق فيما والسيما والمرأة، الرجل بين المسؤوليات وتقاسم القرارات صنع في التشارك تشجيع 

 .الجنسين بين المساواة إطار ضمن وذلك أمانا األكثر الجنسية التقنيات من وغيرها

 كآباء الرجال 

 بين المساواة على القائمة األبوة وتعزيز تنمية االتحاد يدعم كما. كآباء الرجال يلعبه الذي الهام الدور األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدعم .9

 للنساء والنفسية البدنية السالمة أهمية إلى إضافة الوالدة قبل باألم والعناية السليمة األمومة في اآلباء دور أهمية االتحاد ويدرك الجنسين

 :يلي بما أمكن حيثما الدولي االتحاد سيقوم. والمراهقين

i. وبعد قبل الوفاة مخاطر وخفض العائلة صحة تحسين في المسؤولة األبوة دور وتعزيز لآلباء خاصة ومعلومات وتثقيف دعم تقديم 

 .الطفل والدة

ii. هامة فرصة يهيئ كآباء الرجال مع العمل أن وإدراك أشكالها بتنوع األبوة دعم  ً  الجنسية الصحة ومسائل احتياجات لمعالجة أيضا

 .األخرى واإلنجابية

iii. الحمل أثناء بالدعم المتعلقة واألمور العائلة مسؤوليات في أفضل التشارك يكون لكي األخرى المشورة وخدمات الدعم توفير. 

 الجنس اختالف على القائم العنف على القضاء في كشركاء الرجال 

 

 والخدمات والبرامج السياسات على يجب بأنه االتحاد يؤمن. الجنس اختالف على القائم العنف خفض في الرجال بإشراك ملتزم اإلتحاد .10

 هذا مثل يبقى أن وينبغي. العنف هذا حصول ومنع معالجة في الحل من جزء باعتباره الرجال دور على بوضوح النور تسلط أن والحمالت

 :يلي بما أمكن حيثما الدولي االتحاد سيقوم. تمكينها ويدعم المرأة أمام مسؤوالً  النهج

 

i. سلبيا يؤثر النساء ضد العنف أن على الضوء تسليط  ً  لصحة نفع فيه العنف هذا مثل إنهاء وأن وعائالتهم والفتيان الرجال على أيضا

 .الجميع وسالمة

ii. الجنسين بين المساواة مبادئ جانب في واضح اصطفاف على تدل والتي للعنف المناهضة الرجال نشاطات دعم. 

iii. والفتيان الرجال ضد واإلساءة العنف ذلك في بما وتأثيراته للعنف الجذرية األسباب تعالج والتي العنف منع استراتيجيات دعم 

 .الكبيرة الخطورة ذات األوضاع خاص وبشكل

 

 

 

 للرجال واإلنجابية الجنسية الصحة وحقوق احتياجات 

 

ً  والخدمات البرامج تقوم أن بضمان ملتزم االتحاد .11  يؤمن. والفتيان للرجال واإلنجابية الجنسية الصحة وحقوق احتياجات ومعالجة بتحديد أيضا

 على الرجال لتشجيع هام أسلوب ويعتبره نفسهم والفتيان الرجال صحة تحسين أجل من ضروري هذا بأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد

 :يلي بما أمكن حيثما الدولي االتحاد سيقوم. والشباب النساء خاص وبشكل سواء حد على لآلخرين واإلنجابية الجنسية الصحة تحسين

 

i. خاص بشكل والفتيان الرجال عند اإلنجابية والمسائل واالحتياجات الجنسية الصحة تعالج وخدمات برامج توسيع أو إنشاء. 

ii. مشاركة على بالتشجيع فعال تقوم أنها لضمان واإلنجابية الجنسية بالصحة المتعلقة القائمة والتدخالت والبرامج السياسات مراجعة 

 .الخدمات إلى وصولهم وتسهل أكبر بشكل والفتيان الرجال

iii. الجنسية بصحتهم أكبر بشكل االعتناء على آخرين رجال لتشجيع بهم يُحتذى مثاليين ذكور على أمثلة استخدام على التشجيع 

 .واإلنجابية

iv. وأطفالهم وأحبائهم لشركائهم واإلنجابية الجنسية الصحة واحتياجات لحقوق الرجال تفهم تحسين. 

 

 السياسة تنفيذ 

 

 استراتيجيات لتطوير والموظفين المتطوعين عند الوعي زيادة األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد األمانة من يُطلب السياسة، هذه وحسب 

 :تحديداً  أكثر وبشكل. بهم خاصة مناسبة

 :إلى األعضاء الجمعيات تسعى أن ينبغي. 12 

 

i. القائمة والبرامج السياسات في لهم واإلنجابية الجنسية الصحة احتياجات ومعالجة والفتيان الرجال مع العمل على التركيز دمج 

 .السياسة هذه في المناسبة المناطق على بناء وذلك
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ii. والفتيان الرجال مع للعمل األقران ومعلمي الخدمات ومقدمي الموظفين وسلوك والمهارات الطاقات لبناء والدعم التدريب توفير 

 .منهم حساسية األكثر خاص وبشكل

iii. ن روابط ذلك في بما والفتيان الرجال مع تعمل أخرى منظمات مع إستراتيجية شراكات وصيانة بناء  إحاالت إجراء من تَمّكِ

 .مناسبة

iv. األمر هذا على القرارات صانعي من وغيرهم البرلمانيين مع العمل. 

v. عملنا من والفتيان الرجال تستثني ال لغة استعمال. 

vi. السياسة هذه مع يتماشى بما والنشاطات البرامج وتقييم وتنفيذ تخطيط أو/  و مراجعة. 

 

 :إلى الفرعية والمكاتب المركزي المكتب يسعى سوف. 13 

 

i. والمكاتب المركزي المكتب سيسعى. األعضاء للجمعيات الفني الدعم توفير أمكن وحيثما والخدمات البرامج هذه تطوير دعم 

ً  لالتحاد الفرعية  .العمل هذا وتوسيع تنفيذ أجل من مالية موارد تنمية إلى أيضا

ii. السياسة هذه( الطبية وغير الطبية) األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وتوجيهات مقاييس تعكس أن ضمان. 

iii. إطار ذلك في بما الرئيسية االتحاد أعمال ضمن والفتيان الرجال على أكبر تركيز لدمج مناسبا يكون حيثما استراتيجيات وضع 

 .االستراتيجي اإلطار من الجانب لهذا الجنسين اختالف وتحليل والتقييم للرقابة

iv. المسألة هذه على تعمل منظمات مع القائمة الروابط تطوير أو/  و روابط إنشاء. 

 

 

2008 أيار /مايو الحاكم، المجلس أقره لما وفقا
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 7.4 السياسة

 

 
 للشباب واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة احتياجات تلبية

 
 

 مقدمة

 
 وحياتهم ميولهم بشأن قرارات من يتخذونه فيما وتمكينهم دعمهم لضمان ومعهم الشباب أجل من بالعمل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم .1

 فإنهم واإلنجابية الجنسية بصحتهم تتعلق التي بخياراتهم تام علم على أصبحوا إذا الشباب بأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويؤمن. الجنسية

 الجنسية الحقوق وإعالن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد عن الصادر الشباب بيان وإن. رغباتهم تشبع صحية بعالقات وينعمون أصحاء ينشأون

 الجنسية صحتهم بشأن مستقلة قرارات اتخاذ في الشباب حق وإعمال وحماية الحترام إطاراً  يضعان األسرة لتنظيم الدولي االتحاد عن الصادر

 الجنسي التثقيف إلى الوصول دون تحول التي العوائق إزالة إلى األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويدعو. إمكاناتهم تطور مع يتماشى بما واإلنجابية

 .67وواقعهم الشباب الحتياجات تستجيب التي واإلنجابية الجنسية الصحة وخدمات والمعلومات الشامل

 
 التوجيهية المبادىء

 
 الالزمة واإلجراءات واإلنجابية الجنسية احتياجاتهم وتلبية الشباب حقوق بتعزيز االتحاد التزام تؤكد التي المبادئ من مجموعة السياسة هذه تقدم .2

 :األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد جانب من يلي ما على تؤكد التوجيهية المبادئ وهذه. الهدف هذا لتحقيق

 
(i) إقامة أجل من للتفاوض غيره من تأهيالً  أفضل الجسدية احتياجاته يخص فيما والراحة والثقة بالمعرفة يتمتع الذي الشاب بأن االعتقاد 

 عن والتعبير بالجنس التمتع في الشباب جميع حق السياسة هذه وتؤكد. اآلخرين مع جنسية عالقات أي ذلك في بما سوية، عالقات

 .يفضلونها التي بالطريقة الجنسية ميولهم

 

(ii) من. اآلخرين حقوق واحترام الحقوق هذه وممارسة حقوقهم، معرفة على وتشجيعهم أنفسهم في الثقة ومنحهم الشباب، بتمكين االلتزام 

 .واإلنجابية الجنسية وصحتهم رفاهيتهم وتعزيز الشباب حقوق تفعيل يكفل الجنسية الميول نحو إيجابي بنهج االلتزام الضروري

 

(iii) والحقوق الصحة قضايا لنصرة مجتمعاتهم داخل فاعلين وأعضاء دعاة ليصبحوا الشباب، إشراك في االستثماري دورنا تقدير 

ً  وإلعطائهم واإلنجابية؛ الجنسية  .وإدارتها ومتابعتها وتنفيذها والبرامج السياسات تطوير في للمساهمة حقيقية فرصا

 

(iv) سياق في وضعناها إذا الشامل، الجنسي التثقيف برنامج ذلك في بما للشباب، واإلنجابية الجنسية الصحة برامج بأهمية االعتراف 

 بالثقة يحظوا وأن الخاصة، حياتهم في بحرية التصرف من الشباب تمكين منها الهدف يكون أن وينبغي. الشاملة ورفاهيتهم تنميتهم

 .المستقل والتفكير الذات على االعتماد وتعزيز واإلصرار

 

(v) يجعلهن مما والشبان، للمراهقين المكفولة الحريات بنفس التمتع من والشابات المراهقات تحرم الجنسين بين فجوة بوجود االعتراف 

 فضالً  ضعفاً، الفئات هذه أشد من الشابات واألمهات. الجنس نوع على القائم والعنف الجنسي والعنف التمييز صور لمختلف عرضة

 هذه وظهور. العلمي وتحصيلهن وحياتهن صحتهن تهدد التي المخاطر من الرغم على المبكر الحمل ضغوط يعانين أنهن عن

 .الحياة نوعية وتراجع االقتصادي األمن وانعدام الصحية الحالة سوء في يسهم الحياة من مبكر وقت في الفوارق

 
(vi) أماكن في لضغوط يتعرضن اللواتي والشابات الفتيات منها تحرم التي الحريات مختلف من يستفيدون والشبان الفتيان بأن االعتراف 

 من ويمنعهن العرضي والموت المجازفة وخطورة للعنف عرضة يجعلهن مما االجتماعي، بالنوع الخاصة لألعراف ليخضعن كثيرة

ً  األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعزز. إمكاناتهن تحقيق  الدعم ويقدم والفتيات، النساء تمكين في حلفاء والرجال الفتيان يعتبر نهجا

 النتائج تحسين إلى تؤدي بطريقة االجتماعي بالنوع الخاصة األعراف تحويل إلى ويسعى الخدمات، على ليحصلوا لهم الالزم

ن/  منصة يُعد فإنه ذلك، على وعالوة. للجميع الحياة ونوعية الصحية  على القائم التمييز ضد إجراء اتخاذ من والشبان الفتيان يمّكِ

 .والشابات الفتيات ضد والعنف الجنس نوع

 
(vii) تؤثر التي والمؤسسية واإلدارية والقانونية االجتماعية العوائق كل إزالة أجل من بالعمل االلتزام  ً  الجنسية الشباب حقوق على سلبيا

 .واإلنجابية
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(viii) أو استبعادهم وعدم واإلنجابية، الجنسية الصحة من احتياجاتهم تلبية ضمان على بالحرص وااللتزام الشباب أحوال بتنوع االعتراف 

 لتنظيم الدولي االتحاد عن الصادر الجنسية الحقوق بإعالن التمييز عدم إطار في المبين النحو على األسباب كانت مهما حريتهم تقييد

 البشرية المناعة نقص لفيروس عرضة الشباب تجعل التي العوامل بمعالجة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم. 68األسرة

 .األخرى واإلنجابية الجنسية الصحة وقضايا المرغوب غير الحمل وحاالت الجنسي االتصال طريق عن المنقولة واألمراض

 
(ix) لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم أن وينبغي واإلكراه، الجنسي العنف صور جميع من التحرر يشمل والعقلي الجسدي الرفاه بأن االعتراف 

 األعضاء تشويه ذلك في بما الشباب، تجاه الجنس نوع على القائم والعنف الجنسي العنف على بالقضاء األعضاء والجمعيات األسرة

 العنف من الناجين للشباب خدماتها تقدم بأن األعضاء الجمعيات ونناشد. والقسري المبكر والزواج( اإلناث ختان) األنثوية التناسلية

 .الجنس نوع على القائم والعنف الجنسي العنف قضايا مواجهة إلى ووتدع

 

(x) والشركاء الموظفين جميع توعية بضمان وااللتزام شاب أو طفل أي تجاه االستغالل أو المعاملة سوء من نوع أي مع التسامح عدم 

 69.للخطر المعرضين والبالغين والشباب األطفال وحماية االعتداء لمنع بها القيام في ودعمها بمسؤولياتها المنتسبة والجهات

 

(xi) العقلية وصحتهم رفاهيتهم مقومات أهم من وأنها الشباب حياة في المعلومات تكنولوجيا بدور االعتراف. 

 
 

 التنفيذ

 
 الهيئة إلى بشأنها تقريراً  تقدم وأن دوري نحو على السياسة هذه تنفيذ لمتابعة االتحاد في المتاحة اآلليات كافة االتحاد أمانة تستخدم أن ينبغي .3

 .باالتحاد العليا اإلدارة فريق من لها الالزم بالدعم تحظى وأن السياسة هذه لتنفيذ الكافية الموارد توفير وينبغي. المختصة اإلدارية

 
 الشباب احتياجات لتلبية الالزمة اإلجراءات باتخاذ األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تقوم أن ينبغي السياسة، هذه ولتنفيذ .4

 الذي الشامل الجنسي والتثقيف البرامج تعزيز المشاركة؛ من تمكنهم للشباب ومواتية داعمة بيئة خلق تشمل اإلجراءات وهذه. حقوقهم وإعطائهم

 .واإلنجابية الجنسية وصحتهم بحقوقهم للنهوض الالزمة الجهود وبذل والمستضعفين؛ الفقراء خاصة الشباب؛ تمكين يعزز

 
 المشاركة

 
 المهارات على حصولهم وضمان كاملة إمكاناتهم لتحقيق الشباب دعم في بدورها األعضاء الجمعيات تقوم أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتوقع .5

 بما األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقوم أن ينبغي. المجتمع في استطاعتهم قدر المشاركة من يتمكنوا حتى العملية والمعرفة

 :يلي

(i) عاملين أو/  و كمتطوعين الشباب الستقدام الجهود بذل. 

(ii) العمل، جوانب مختلف وفي وظائف، أو/و العضوية على للحصول تقدمهم عند الشباب جميع على الفرص تكافؤ مبدأ تطبيق من التأكد 

 .المحلية القوانين مراعاة مع

(iii) تامة بحرية فعلية قرارات اتخاذ من وتمكينهم مرحلة، كل في وخدماتهم برامجهم وتقييم وتنفيذ تصميم في الشباب إشراك. 

(iv) وذلك بها، القرار صنع لجان من المئة في عشرين عن يقل ال ما الشباب يشكل أن  ً  لتنظيم الدولي االتحاد إدارة مجلس لهيكل وفقا

 .األسرة

(v) والمسنين الشباب بين تجمع عادلة شراكة على تقوم التي الشباب، مشاركة تعزيز ضمان. 

(vi) والتوعية والتوجيه( والمالية المادية) الموارد توفير خالل من سبق ما كل في الشباب مشاركة لتعزيز الالزم الدعم تقديم ضمان 

 .والتدريب

 
 الحقوق على والقائمة الجنس، نوع فوارق تراعي التي والتوعية الشامل الجنسي التثقيف
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 روح يعزز الذي الشامل الجنسي والتثقيف التوعية جهود وتعزيز بالدعوة يقوموا أن األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد نناشد .6

: االعتبار في يلي ما يؤخذ أن وينبغي. مدروسة خيارات التخاذ الالزمة والثقة والمهارات بالمعرفة ويمدهم الشباب لدى الذات واحترام االستقالل
70 

 
(i) األعمار جميع من الشباب متناول في الشامل الجنسي والتثقيف المعلومات تكون أن يجب  ً  .إمكاناتهم لتطور وفقا

 
(ii) عن النظر بغض الجنسية وحياتهم أجسادهم في والثقة بالطمأنينة الشباب ليشعر الشامل الجنسي والتثقيف المعلومات توفير وينبغي 

 .عدمه أو الجنسي نشاطهم

 
(iii) ممارسات أو عالقات إقامة في للتفاوض الالزمة المهارات اكتساب على الشباب يساعد الذي الشامل الجنسي التثقيف توفير وينبغي 

 الجنسي التثقيف إطار في المبين النحو على لممارسته، يفضلونه الذي والوقت الجنس ممارسة في رغبتهم ذلك في بما آمنة، جنسية

 .71األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد الخاص الشامل

 

(iv) لتلبية وذلك تمييزية، وغير المتناول وفي وشاملة الجنس لنوع منصفة الشامل الجنسي للتثقيف استراتيجيات وضع إلى حاجة هناك 

ً  فقراً  الشباب ألشد خاص اهتمام إيالء وينبغي. خارجها أو المدرسة في كانوا من سواء الشباب احتياجات  .وحرمانا

 للشباب الصديقة واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات على الحصول

 
 الجمعيات تضمن أن ينبغي. بسهولة إليها الوصول يستطيعون والتي للشباب الصديقة الخدمات وتعزيز بتوفير األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم .7

 :يلي ما تشمل للشباب الصديقة الخدمات معايير. توفيرها إلى تدعو وأن الخدمات، هذه إلى الشباب وصول سهولة األعضاء

 
(i) والسرية الخصوصية انتهاك أو الوصم من خوف دون واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات إلى الشباب وصول سهولة. 

(ii) تعسف وبدون داعمة بطريقة الخدمات، هذه من المستفيدين الشباب مع باحترام يتعاملون مدربين موظفين توفير. 

(iii) السن حديثي مثل المستضعفين الشباب احتياجات مختلف تلبي نوعية مناهج وتطبيق خاص اهتمام إيالء  ً  واللوطيين السحاقيات وأيضا

 .والِخنث الجنسية الهوية ومغايري الجنسين ومشتهي

(iv) 72واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات من كاملة مجموعة إلى الوصول 

(v) الشخصية الظروف تنوع تراعي والتي تعسف، أو تسلط بال المشورة، ذلك في بما الشاملة، اآلمن اإلجهاض خدمات على الحصول 

 .الثقافية والخلفيات

(vi) منع وخدمات المشورة تقديم ينبغي. أوضاعهن حساسية مراعاة مع ودعمهن حالتهن ومتابعة للشابات اإلجهاض بعد ما مشورة تقديم 

 .المرغوب غير الحمل حاالت تكرار خطورة من للحد الحمل

 

  

                                                 
 4.8انظر السياسة  70
 (2010إطار التثقيف الجنسي الشامل )تحديث  71
 حزمة الخدمات األساسية المتكاملة 72
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 مسرد

 

 :العالمية الصحة منظمة اعتمدته ما على بناءً  األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في التالية التعاريف تستخدم: الشباب/  المراهقون

 سنة 19 إلى سنوات 10 عمر من تمتد المراهقة مرحلة •

 سنة 1024: الشباب •

 الدولي باالتحاد الخاص الشامل الجنسي التثقيف إطار وينص ،"خارجها" أو المدرسة" في" تقدم تعليمية برامج عن عبارة :الشامل الجنسي التثقيف

 على تساعدهم وقيم ومواقف ومهارات معارف من يحتاجونه بما الشباب تسليح هو الشامل الجنسي التثقيف من الهدف: "يلي ما على األسرة لتنظيم

ً  بها واالستمتاع الجنسية حياتهم طبيعة تحديد  إجمالية نظرة" الجنسية الحياة" إلى وتنظر. غيرهم مع عالقات إطار في أو فرادى إما وعاطفياً، جسديا

 الحياة مهارات اكتساب لهم تتيح فرصة إلى بحاجة الشباب وأن. تكفي ال وحدها المعلومات أن وتؤكد. واالجتماعية العاطفية التنمية سياق وفي

 ".اإليجابية وتوجهاتهم بقيمهم واالرتقاء األساسية

 يسهم سوف أفعالهم نتائج عن مساءلتهمو المسؤولية تحميلهمو الفرصةو الثقةو المهاراتو المعرفة الناس إعطاء أن فكرة على التمكين يستند :التمكين

 .حياتهم يخص فيما بحرية التصرف على وقدرتهم دوافعهم تعزيز في

 أو الجنس بدافع للحرية تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي يحظر :األسرة لتنظيم الدولي االتحاد عن الصادر الجنسية الحقوق إعالن في التمييز عدم إطار

 أو اللون أو العرق أو المكتسب، أو الفعلي الجنسي، السلوك أو التاريخ أو االجتماعية الحالة أو الجنسية الميول أو الجنسية الهوية أو النوع أو العمر

 الحالة أو العقلية أو البدنية اإلعاقة أو الميالد أو الثروة أو االجتماعي أو القومي األصل أو السياسي غير أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو االثنية

 يترتب أو منها الغرض يكون التي غيرها أو االجتماعية أو السياسية أو المدنية الحالة أو اإليدز،/  البشرية المناعة نقص فيروس ذلك في بما الصحية،

 أو المدني أو الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي المجال في األساسية والحريات اإلنسان حقوق بجميع االعتراف إحباط أو تقويض عليها

 .اآلخرين مع المساواة قدم على ممارستها أو بها التمتع أو آخر، مجال أي

 

ً  األسرة لتنظيم الدولي االتحاد استخدم: المشاركة  التغيير، إمكانيات وتحديد بدقة، والسياسات البرامج استكشاف من يمكنهم الشباب لمشاركة نموذجا

 .حقيقي تأثير وإحداث

 خدمات: "بأنها األسرة، لتنظيم الدولي باالتحاد الخاص الطبي االستشاري الفريق وصف بحسب للشباب، المالئمة الخدمات تعرف: للشباب الصديقة

 مجموعة تقدم أن ينبغي للشباب الصديقة والخدمات. مستمر نحو على منها استفادتهم وتعزيز احتياجاتهم، مع والتجاوب بفاعلية، الشباب جذب تستطيع

 .المراهقين احتياجات تلبي التي واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات من واسعة

 
 

 
 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2014 نوفمبر في تعديل آخر

  

http://www.businessdictionary.com/definition/skill.html
http://www.businessdictionary.com/definition/authority.html
http://www.businessdictionary.com/definition/opportunity.html
http://www.businessdictionary.com/definition/holder.html
http://www.businessdictionary.com/definition/accountable.html
http://www.businessdictionary.com/definition/action.html
http://www.businessdictionary.com/definition/contribute.html
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 8.4 السياسة

 
 

 الشامل التثقيف الجنسي
 

 

. سواء حد على رسمية وغير رسمية أطر ضمن الشامل، التثقيف الجنسي على الشباب حصول بأهمية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعترف .12

 بين الفوارق يراعي والذي الحقوق على القائم الجنسانية التربية لنموذج ترويج على األعضاء الجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويحث

 آثار من عنها ينتج ما وكذلك الجنسية الخيارات على تؤثر التي والقوى واالقتصادية الثقافية االجتماعية الديناميات باالعتبار ويأخذ الجنسين

 .الشباب من شخص كل نمو على واجتماعية وجسدية وعقلية عاطفية

 

 للجنسانية واحترام إيجابية فيه الذي النهج يأخذ الذي التعلم نموذج األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في الشامل التثقيف الجنسي  توفير يتبع أن وينبغي .13

 التعلم على يركز الذي المجتمع داخل المرتكز الشامل النهج ويفضل. جنسيا ناشطين يكونون لم أو كانوا إذا الشباب عند الجنسية والعالقات

 .والحقوق الجنسين بين المساواة حول الناقد التفكير على التشجيع ضمنها يتم التي والبيئة التشاركي

 

 جنسية بحياة والتمتع مستنيرة قرارات التخاذ إليها يحتاجون التي الحياتية والمهارات بالمعلومات الشباب الشامل التثقيف الجنسي يزود أن وينبغي .14

ً   واألمراض فيه المرغوب غير الحمل من خالية وممتعة صحية  .الجنسي والعنف واإليدز البشري المناعة نقص وفيروس المنقولة جنسيا

 

 .متبادل نحو على ودعمها للشباب المالئمة واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات مع وثيق نحو على الشامل التثقيف الجنسي برامج ربط وينبغي .15

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2011 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 9.4 السياسة

 

 

 دمج تنظيم األسرة في التنمية

 
 

 سياسات إلى األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويدعو االجتماعية، والعدالة المساواة إلى تهدف التي بالتنمية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم .1

 .المعيشة مستوى تحسين أجل من العموم وجه وعلى والمعدمين، للمحرومين خاصة األساسية، االحتياجات تلبي التي المكرسة التنمية وبرامج

 

 وهو والبيئة، والموارد والتنمية السكان بين المتبادلة بالعالقات والحكومي العام الوعي زيادة أجل من األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعمل .2

 أساسية كعناصر التوعية وبرامج المناسبة الخدمات مع جنب إلى جنبا الطويل والمدى المتعددة األوجه ذات السكانية السياسات تطبيق يساند

 .والدولية الوطنية التنمية خطط من

 

 حجم مسألة مواجهة وعدم ككل، والمجتمع األسرة تجاه بالعناية يتسم موقف اتخاذ الضروري من أنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يرى .3

 تنظيم بين المتبادلة الدعم بعالقات يعترف االتحاد أن وبرغم الملحة، التنمية مشاكل من الكثير المجتمع يواجه عندما وذلك وحدها، األسرة

 .وخبرته عمله بمجال وثيقا اتصاال تتصل التي الجوانب تلك على يركز فانه األخرى، التنمية وجوانب األسرة

 

 على قادرا يكون أن يجب الخدمات هيكل أن ويعتقد التنمية، في األسرة تنظيم لدمج واحد بنموذج األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم ال .4

 .المجتمع فئات لجميع الفائدة تحقيق إلى ويهدف والمشاركة التعاون على وقائما االستمرار

 

 عند التمويل، هذا يكون أن ويجب البرامج، تلك في األسرة تنظيم لعنصر أساسا المدمجة للبرامج تمويله األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يوجه .5

 هذه اعتبرت إذا أخرى ألنشطة التمويل تقديم يمكن وضعها، سيتم محددة معايير إطار وفي أخرى، مصادر من بتمويل مقترنا اإلمكان،

 األسرة تنظيم أهداف لتحقيق ضرورية األنشطة

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 10.4 السياسة

 

 

 التقييم و المتابعة

 

 مقدمة

 

 وخدمة الحكومات لدى بالمناصرة فيها األعضاء الجمعيات تقوم حيث البالد مستوى على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أعمال أهم تجري .1

 .اإلنجابية و الجنسيّة والحقوق الصحة برامج تطبيق خالل من المنتفعين

 

ح .2 وتعلم ومشاطرة عمله و بتطبيقها تركز االنتباه على المبادئ األساسيّة وااللتزامات  73تقييم و بمتابعة االتحاد التزام أهميّة السياسة هذه تُوّضِ

 التي يجب توجيه المتطوعين و الموظفين من خاللها.

 

ويات تيقر االتحاد بالقيم والمسؤوليات المشاركة في كافة أنحاء المنظمة، مع االنتباه أيضاً إلى أن هناك مهاّم وقدرات منفصلة تنطبق على مس .3

 مختلفة.

 

 المبادئ

 

 الصحيح الحكم مع السليمة اإلدارة اجتماع خالل من مهمته إنجاز على االتحاد مقدرة تعني األسرة لتنظيم الدولي االتحاد في التنظيميّة الفعّاليّة .4

 .نتائج تحقيق على المستمر التصميم و

 

 :والمشاركة والتعلّم والتقييم المتابعة .5

 

(i) النتائج لتلك أوصلت التي العمليّة على والتعقيب والتحليل، المنَجزة النتائج بقياس معنيّة ألنها التنظيميّة للفعاليّة مكّملة وحدات هي 

 .المستمر التحسين من تَمّكن بأساليب

(ii) االتحاد مستويات كافة على منها واالستفادة بها القيام يجب. 

(iii) ن  والخطط السياسة تحسين أجل من ذلك و تماماً، تنجح ال التي تلك و عملها ينجح التي األمور تفهم من والموظفين المتطوعين تَُمّكِ

 .جديدة لمشاريع تصاميم ووضع والمشاريع والبرامج

  

                                                 
 التقدم و إجراء تعديالت عند الضرورة. التقييم هو تقييم النتائج المنجزة. متابعةهي تجميع و تحليل البيانات بشكل متواصل من أجل  المتابعة 73



 سياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 

141 

 

(iv) الذين أولئك و( المنتفعين) نخدمهم الذين أولئك تجاه المسؤوليّة تزيد والتي االتحاد أداء عن الجودة عالية تقارير وضع إلى تُوصل 

 .وتجاهنا( اآلخرون شركاؤنا كل و مانحونا) عملنا يدعمون

 االلتزامات

 

 :بـ ملتزم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بالتالي، و .6

 

i. القرارات اتخاذ وتحسين عندهم والتقييم المتابعة مهارات لزيادة والموظفين للمتطوعين الدعم تقديم. 

ii. ما مشروع أو ببرنامج واهتمام صلة لهم الذين الرئيسيين األشخاص يقوم فيه الذي و التقييم و للمتابعة  تشاركي أسلوب تطبيق 

 .هدف ذو فعّال بشكل بتقييمه بالمشاركة

iii. اإلستراتيجية وأهدافه غاياته ينجز االتحاد كان ما إذا تقييم أجل من النتائج عن التقارير ووضع المتابعة. 

iv. النتائج على بناء الالزمة والتدخالت بالتغييرات التوصية. 

v. صادقة، أفكار ذات و التفهم سهلة و مقنعة بأساليب العالميّة و اإلقليميّة و الوطنية المستويات على االتحاد عمل تأثيرات إظهار 

 التقييم ممارسات في السلوك قواعد ومجموعات المعيارية األخالقية االعتبارات وفق

 التنفيذ

 

 :االلتزامات و المبادئ هذه تحقيق أجل من

 

 :يلي بما الحاكمة الهيئات ستقوم .7

 

i. ومنفذة صلة ذات والتقييم بالمتابعة  الخاصة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة بقاء ضمان 

ii. السنوي البرنامج ميزانيات في والتعليم والتقييم للمتابعة الميزانية توزيع ضمنت اإلدارة أن من التأكد 

iii. االستراتيجية الخطط تنفيذ في التقدم ومتابعة األداء بيانات مراجعة عبر األسرة لتنظيم الدولي االتحاد عمل ودعم ومواجهة متابعة 

 

 :بضمان األعضاء والجمعيات التنفيذيّون المدراء و اإلقليميّون المدراء و العام المدير سيقوم .8

 

i. متواصل بشكل والمشاريع البرامج وتقييم بمتابعة المباشرة أجل من متوفرة الموارد تكون أن. 

ii. المشاريع وتقييم متابعة أجل من( مستمرين وتحسين تحديث مع) مكانها في واإلجراءات األنظمة تكون أن. 

iii. الحاجات و األداء كال تحليالت على معتمدة الموارد تخصيص قرارات و البرامج تكون أن. 

iv. االتحاد أداء لمتابعة إليه يحتاجون الذي الدليل االتحاد مستويات كل على األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد الحاكمة للهيئات يتوفر أن 

 .عمله ودعم ومواجهة

v. صلة ذات ذلك يكون حيثما الشهادات منح ومعايير متوافقة والتقييم المتابعة عمليات تكون أن 

 

 المشاريع فعاليّة لضمان األداء مؤشرات مع متينة تشاركيّة متواصلة وتقييم متابعة ممارسات وتطبيق بالتخطيط األعضاء الجمعيات ستقوم .9

 :يتضّمن هذا. والتنظيم والبرامج

 

i. أداء لمؤشرات المتضمنة القوية والتقييم المتابعة  خطط. 

ii. معطيات على بناء القرارات واتخاذ والتفكير وتحليل مراجعة على الصلة ذات والعاملين المتطوعين كافة تشجع ممارسات تنفيذ 

iii. 74للحاجات التقييم عمليات إجراء 

iv. المشروع نهاية خطوط/  النهائية والخطوط والمتوسطة القاعدية الخطوط تقييمات إجراء. 

v. النتائج ومشاركة النشر 

                                                 
يجيات البرنامج تقييم الحاجات هو أداء لتصميم مشروع والتخطيط له، يتم قبل إنجاز إطار العمل المنطقي. يعتمد لتحديد حاجات المجتمع المستهدف واسترات 74

 واألنشطة المناسبة األكثر لتلبية الحاجات.
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 :بـ اإلقليميّة المكاتب تقوم سوف .10

 

i. والتقييم المتابعة حول النظر ودعم القدرات بناء التقنية، المساعدة تأمين يشمل هذا. عملها تقييم و بمتابعة األعضاء الجمعيات مساعدة 

 والتبليغ والتعلم

ii. األعضاء الجمعيات وتقدم اإلقليمي األداء قياس 

 

ً  بأدوارها تعمل حيث ،األمانة تقوم سوف .11  :بـ تباعا

 

i. والرقابة المتابعة ممارسات ألفضل االتحاد في الجهات كافة مع والمشاركة التعاون تسهيل 

ii. والتقييم للمتابعة  المعممة واألدوات المنهجيات تطوير تسهيل 

iii. المعطيات على المبنية القرارات اتخاذ لعملية للبيانات استخدام أقصى ضمان 

iv. العالمية الموارد تحريك جهود في الدمج ذلك في بما والتقييم، المراقبة في الفضلى الممارسات لتدعم الموارد توزع أن ضمان 

v. متواصل بشكل وتحسينها وتفسيرها وتحليلها البيانات اللتقاط الفعالة العالمية النظم تطبيق حسن ضمان 

vi. والتقييم بالمتابعة  تتعلق وإجراءات توجيهات وضع. 

vii. االتحاد أنحاء جميع في التقييم نوعيّة لضمان التقييم قدرات بناء دعم. 

viii. لالتحاد العالميّة األداء مؤشرات بيانات بتحليل وذلك األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد االستراتيجي اإلطار تنفيذ في التقدم قياس. 

ix. للبرامج عميقة وتقاييم بمراجعات العالمي األداء بيانات إلحاق. 

 

 باالتحاد الخاص التبادل وعلى( واإلقليمية العالمية) األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد اإللكترونية المواقع على التقييم وتقارير األداء نتائج ستتوفر .12

 :لكي األسرة لتنظيم الدولي

 

i. وخارجه االتحاد داخل في عالمياً، المثالية الممارسات و المتعلمة الدروس لتشاُرك. 

ii. والشفافية االنفتاح وعبر النتائج إظهار عبر االتحاد صورة رفع. 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2014 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 11.4 السياسة

 

 نظم معلومات صحية تتسم باألخالقية والفعالية والكفاءة

 

 مقدمة 

( والجمعيات األعضاء بضمان تطبيق نظم معلومات صحية تتسم باألخالقية والفعالية IPPFتلتزم أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .1

اتيجي والكفاءة لجمع معلومات المستفيدين منها وتخزينها وإدارتها في جميع قطاعات االتحاد. وهذا أمر مهم في تحقيق نتائج إطار العمل االستر

 دارة القوية لنظم المعلومات الصحية.  لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة لتعزيز وتشجيع اإل

 

( أن تعزيز نظام جمع المعلومات الصحية يساعد على حماية المنظمات من التداعيات القانونية IPPFيعتقد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .2

 واألخالقية المترتبة على إساءة استخدام المعلومات الحساسة ويتيح إمكانية إنشاء هيكل أشد فعالية لجمع البيانات وإدارتها.  

 

م ثقافة األداء والكفاءة والفعالية والمساءلة، وضمان االلتزام بالجودة وعدم التحيز ( مسؤولية دعIPPFيتحمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .3

 في تقديم الرعاية للمستفيدين من جميع الفئات العمرية، والتوجهات الجنسية، وهويات النوع االجتماعي، ويعترف بالحاجة إلى نظم معلومات

 لية.صحية موثوقة وآمنة تركز على المستفيدين وتتسم بالفعا

 

( بالتزامه بضمان إتاحة البيانات التي يتم اإلبالغ عنها عن طريق نظم المعلومات الصحية واالستفادة IPPFيقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) .4

 منها على الوجه األكمل من جانب المستخدمين المفوضين، وتطبيق معايير السرية الدولية المعترف بها.  

 

( تشير إلى رقي أداء االتحاد وخضوعه للمساءلة وتعزيز IPPFجي النهائية الرابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )نتيجة اإلطار االستراتي .5

( لذا من المهم وضع مبادئ 4.1وحدته وتعزيز نظم االتحاد في جميع قطاعاته لدعم ثقافة األداء والكفاءة والفعالية والمساءلة )اإلنجاز 

 كد من جمع هذه المعلومات وتخزينها وتبادلها وحمايتها من االستخدام غير العادل وغير القانوني.توجيهية بشأن كيفية أو التأ

 

هناك مجموعة قوية من الدالئل البحثية والنظرية التي تثبت أن النظم الصحية القوية هي أساس تحقيق نتائج صحية أفضل، وأن قوة نظم  .6

منه النظم الصحية قوتها. كما أن نظام المعلومات الصحية الذي يعمل بصورة صحيحة  المعلومات الصحية هي العمود الفقري الذي تستمد

ن صناع السياسات والمديرين ومقدمي الخدمات  يؤدي إلى وضع المعلومات الصحيحة في المكان المناسب في الوقت المناسب، األمر الذي يمّكِ

ية المرضى وحتى الميزانيات الوطنية. وإن نظم المعلومات الصحية القوية الفردية من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن كل شيء بدءاً من رعا

 75تدعم الشفافية والمساءلة ألنها تعزز سهولة الوصول إلى المعلومات.

 

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن نظم المعلومات الصحية تخدم العديد من المستخدمين ومجموعة كبيرة من األغراض التي يمكن إيجازها  .7

اعتبارها طريقة الستخالص المعلومات الالزمة لتمكين صانعي القرارات على جميع مستويات النظام الصحي من تحديد المشاكل ب

 76واالحتياجات، واتخاذ القرارات القائمة على األدلة بشأن السياسة الصحية، وتخصيص الموارد الشحيحة على النحو األمثل.

 

(، تُعد نظم المعلومات UNHCRحية الصادر عن المفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين )كما جاء في دليل نظم المعلومات الص .8

الصحية مفتاح الكشف عن المشاكل الصحية واألوبئة والتصدي لها بسرعة في مواقع األزمات اإلنسانية، ومتابعة االتجاهات السائدة في 

ستمرار، وتقييم فعالية التدخالت والتغطية الخدمية. كما أنها تضمن توجيه الموارد األوضاع الصحية، وتناول أولويات الرعاية الصحية با

                                                 
information-work/health-on.org/ourMEASURE Evaluation: https://www.measureevaluati-نظام المعلومات الصحية في  75

systems 
، متاح باإلنجليزية على 2008إطار شبكة القياسات الصحية ومعايير نظم المعلومات الصحية القطرية، جنيف، منظمة الصحة العالمية،  76

http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_HSS_InformationSystems.pdf 
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ن بصورة صحيحة إلى أكثر المناطق والمجموعات احتياجاً، لذا فإنها تقيِّم جودة التدخالت الصحية ليستنير بها صناع القرار فيما يتخذون م

 77قرارات.

 

حق األفراد في الخصوصية والوصول إلى البيانات الشخصية والموافقة على استخدام البيانات  تسلط اللوائح التنظيمية اإلقليمية الضوء على .9

 باعتبارها مسائل بالغة األهمية أثناء تطوير نظام للمعلومات الصحية. وقد نظرنا فيها بعناية وأدرجناها في هذه السياسة. 

 

 

 الغرض ونطاق التطبيق

 

( تطوير 1( والجمعيات األعضاء من أجل: )IPPFتوجيهية ألمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )الغرض من هذه السياسة طرح مبادئ  .10

( جمع معلومات المستفيدين الصحية وتخزينها وإدارتها وحمايتها، 2واستخدام نظم معلومات صحية تمتاز باألخالقية والكفاءة والفعالية، و )

 رسمي للمعلومات الصحية أو منصة إلدارة البيانات. بصرف النظر عما إذا كان أو لم يكن هناك نظام

  
 تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين والمتطوعين لدى أمانة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وجمعياته األعضاء.  .11

 
 

 المبادئ األساسية

 

  :سوف تقوم الجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة وسكرتاريته باآلتي  .12

 
 دعم حق المستفيدين في الخصوصية وضمان وصول المستفيدين إلى معلوماتهم في إطار مبدأ تقديم الخدمات بطريقة أخالقية .أ

 

المسؤولين عن استخدام  78ضمان إتاحة بيانات المستفيدين وسجالتهم بقدر محدود وطريقة أخالقية للعاملين المعنيين والمختصين فقط .ب

.  هذا سيشمل ضمان اعتبارات عدم اإلفصاح عن هوية المستفيدين وااللتزام بالسرية بطريقة مالئمة والحصول على 79هذه المعلومات

 موافقة رسمية ومستنيرة من المستفيدين على استخدام بياناتهم ألغراض المتابعة والتقييم والبحث والتوثيق، إذا لزم األمر

 

كد من استخدام جميع معلومات األفراد المستفيدين والبيانات المجمعة بطريقة عادلة وقانونية ألغراض محدودة ومبينة بدقة وتأمينها التأ .ج

 والحفاظ على سالمتها

 

قرارات قائمة تعزيز إدخال البيانات كاملة وبدقة أوالً بأول، وكذلك إجراء تحليالت مفيدة ونشر البيانات وطرحها للتفكير النقدي واتخاذ  .د

عة  على أدلة محددة.  هذا باإلضافة إلى ضمان فهم الفرق بين معلومات / سجالت المستفيدين الشخصية القابلة للتحديد والبيانات المجمَّ

 غير المحددة ومجهولة المصدر، والتي تكفي التخاذ القرارات دون مساس بحماية هويات المستفيدين وسجالتهم الصحية الشخصية

 

فيما يتعلق بتخزين المعلومات والسجالت الصحية ونسختها االحتياطية وسريتها وتأمينها في جميع  80على المعايير المتفق عليها الحفاظ .ه

 مستويات االتحاد 

 

 د دعم إدارة البيانات واستخدام البيانات بطريقة أخالقية، بما في ذلك اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في جميع مستويات االتحا .و

 

                                                 
متاح باإلنجليزية على  2010(، يناير UNHCRدليل نظام المعلومات الصحية، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )77

http://www.unhcr.org/46385bc12.html  
 ظفي العيادات من اإلداريين المسؤولين عن إدارة السجالت وتنسيق / اإلشراف على تقديم الخدمات. بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية ومو 78
 سوف يطلب العاملون التوقيع على إقرارات السرية، كلما أمكن. 79
 لمزيد من اإليضاح واألمثلة انظر الملحق 80

http://www.unhcr.org/46385bc12.html
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 معالجة أي معلومات تتعلق ببيانات المستفيدين الصحية بطريقة مسؤولة وأخالقية. .ز

 

 التنفيذ واالمتثال

 . سوف تقوم الجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة وسكرتاريته باآلتي: 13

 

في العمل على توحيد معايير نظم المعلومات الصحية والتنسيق بينها في جميع قطاعات االتحاد لجمع البيانات المتعلقة بتقديم الخدمات، بما  .أ

هم، والتي تحترم المعايير الدولية و/أو القوانين الوطنية، أيهما أكثر تقدمية وتوافقاً مع قيم االتحاد ذلك المعلومات المستندة إلى المستفيدين أنفس

 ( IPPFالدولي لتنظيم األسرة )

 إتاحة هذه السياسة على نطاق واسع لجميع العاملين والمتطوعين الحاليين والجدد مع التأكد من االمتثال لها  .ب

 مخصصات كافية من الميزانية. دعم تنفيذ السياسات باستخدام  .ج

 تدريب وبناء قدرات العاملين والمتطوعين لفهم السياسة وتنفيذها بصورة أفضل .د

حية دعم التكامل وقابلية التشغيل البيني لنظم المعلومات الصحية المحلية واإلقليمية والعالمية داخل االتحاد وكذلك مع نظم المعلومات الص .ه

 الوطنية، عند اللزوم

 متطوعين والعاملين على التفكير في أداء االتحاد استناداً إلى البيانات المستمدة من نظم المعلومات الصحية.تشجيع ال .و

 

سوف تقوم األمانة، كل فيما يخصه، بتسهيل سبل التعاون وتبادل أفضل الممارسات؛ وضمان الدعم الالزم لبناء القدرات وتعزيز صنع القرار   .14

 قطاعات االتحاد. القائم على البيانات في جميع
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  الملحق: مسرد المصطلحات

جمع البيانات المتكاملة والمجمعة وتجهيزها وإعداد تقارير عنها واستخدام المعلومات الالزمة لتحسين رعاية نظم المعلومات الصحية:  .1

 المستفيدين وفعالية الخدمات الصحية وكفاءتها من خالل تحسين آليات اإلدارة في جميع المستويات )منظمة الصحة العالمية(. 

 

(، فإن نظم المعلومات الصحية تشير إلى منصات إدارة البيانات المستخدمة لتصنيف البيانات IPPFوبالنسبة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )

يم المتعلقة بتقديم الخدمات وتحليلها واستخدامها بطريقة منهجية. وتشمل المعلومات المستندة إلى المستفيدين، والتي تعتبر أساسية في تقد

 الرعاية التي تركز عليهم.

 

( إلى العمليات اليدوية )الورقية( أو العمليات اإللكترونية التي CMISتشير نظم معلومات إدارة العيادات ) ة العيادات:نظم معلومات إدار .2

 تستخلص وتدير بيانات المستفيدين المتعلقة بما يلي: الهوية والخصائص الديموغرافية والبيانات الطبية والمالية ووسائل منع الحمل وفحص

( في إدارة هوية األشخاص CMISلصيدالنية في العيادات ومواقع التوعية. وتُستخدم نظم معلومات إدارة العيادات )المخاطر والبيانات ا

 (.e-HR( وأنظمة السجالت الصحية )e-PMوبياناتهم الصحية التي تعتبر خاضعة للحماية والخصوصية والسرية في إدارة الممارسات )

 

استخدام المعلومات وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل الممارسات التي حددتها المنظمة، لتلبية االحتياجات  للمعلومات:االستخدام العادل  .3

التنظيمية فقط. وال يجوز ألي شخص بأي حال من األحوال أن يكشف عن هوية المستفيدين أو ينتهك سريتهم. وتُطبق بعض الممارسات 

 البيانات من التهديدات الخارجية )كالقرصنة مثالً( واستخدامها في أغراض خبيثة. الروتينية التي تضمن حماية

 

كل من ينخرط مباشرة في رعاية المستفيدين وتقديم المشورة لهم، بمن فيهم األطباء والممرضون واألخصائيون  أخصائيو الرعاية الصحية: .4

 بيين والمنسقين اإلكلينيكيين لرعاية المستفيدين. االجتماعيون المعتمدون وعلماء النفس، فضالً عن المشرفين الط

 

 

)فيما يتعلق بتخزين السجالت الصحية ونسخها االحتياطية وسريتها وأمنها( )وال تقتصر( على جميع الخدمات  المعايير المتفق عليهاتُطبق  .5

ي للسجل الصحي في دعم تقديم رعاية منسقة عالية والمنتجات المقدمة إلى المستفيد، بما في ذلك خدمات المشورة. ويتمثل االستخدام الرئيس

 الجودة ومتابعتها لتحقيق نتائج صحية أفضل.  ويصبح هذا ممكناً عندما يكون السجل الصحي شامالً وكامالً ومحدَّثاً. 

 

ال المعلومات بطريقة آمنة على سبيل المثال، عندما تكون المعلومات مطلوبة إلجراء مطالبات تأمينية أو إعداد تقارير حكومية، ينبغي إرس

 وينبغي تطبيق قاعدة الحد األدنى الضروري عند إتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية.   وحماية هوية المستفيد.

 

 

 وتشمل المعايير التي أيدها االتحاد ما يلي:

 زيارتهم.حق المستفيدين في الحصول على نسخة من سجلهم الصحي أو تقرير بنتائج  (1

فة إال ألغراض البحث أو إعداد تقارير األداء. (2 ويمكن ربط أدوات التحليل بمستودع   وال يمكن الوصول إلى بيانات المستفيد غير المعرَّ

 البيانات، ولكن ال يمكن ربطها بأي قاعدة بيانات إكلينيكية مباشرة.

ها خدمات المشورة( وكذلك نتائج الفحوصات التشخيصية في سجل ينبغي تسجيل جميع الخدمات والمنتجات المقدمة للمستفيد )بما في (3

)وهذا من شأنه أن يتناول ممارسة مقدمي الخدمات الذين يستخدمون أنظمة ظلية   صحي، إلكتروني أو ورقي، شامل وسري للمستفيد.

 متابعته( )كدفاتر شخصية لسجالت الخدمات المقدمة( األمر الذي يجعل السجل الصحي غير مكتمل وال يمكن 

ينبغي اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بأمن المعلومات، إذا كانت قواعد البيانات اإلكلينيكية مدعومة بنسخ احتياطية ومشفرة ويخضع  (4

 الوصول إليها ومراقبتها لقيود محددة.

تفق هذه السياسة مع أفضل الممارسات ينبغي أن تطبق الجمعيات سياسة محددة لالحتفاظ بمعلومات المستفيدين الصحية وتدميرها، وأن ت (5

 والمعايير الدولية.
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 :81وسوف تشمل هذه المعايير أفضل الممارسات فيما يتعلق باألهداف األمنية التالية

  وضع سياسات فعالة لمراقبة الوصول، وإدارة وصول المستخدمين، وتطبيق القاعدة الدنيا الضرورية، والمتابعة الروتينية ألمن النظام. .أ
 ز التعليم والتدريب والتوعية بسياسات وإجراءات تأمين المعلومات الصحية بين العاملين في العيادات وفي جميع قطاعات المنظمة.تعزي .ب

 تشفير جميع المعلومات الشخصية والصحية المؤرشفة التي تخضع للحماية، في قواعد البيانات النشطة، وأثناء نقلها. .ج

للكشف عن أي تغييرات في المعلومات الصحية المحمية أو محاوالت الوصول إليها بدون مراجعة سجالت التدقيق بصورة دورية  .د

 تصريح. ويتم توثيق أي حادث أمني في سجل الحوادث، باإلضافة إلى اإلجراءات التصحيحية والنتائج النهائية. 

 ضاف إلى األصل المسجل.ال يجوز استبدال السجالت الصحية اإللكترونية للمستفيد؛ تُعتبر التصحيحات تعديالً ي .ه

 إرشادات بشأن االحتفاظ بالسجالت الصحية وأرشفتها وتنقيتها/إتالفها وفقاً ألفضل الممارسات والقوانين واللوائح الوطنية.  .و

. لن تُربط أدوات تحليل البيانات مباشرة بقواعد البيانات اإلكلينيكية التي تكشف عن هوية المستفيد والمعلومات الصحية ذات الصلة .ز

فة ومجهولة المصدر في مستودع البيانات لتحليلها، إذا لزم األمر لخدمة أغراض التقييم والبح  ث. ويمكن كتابة بيانات المستفيد غير المعرَّ

 

  2017، نوفمبر  المجلس الحاكمبالصيغة التي اعتمدها 
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 12.4 السياسة

 
 

 الحكوماتالجمعيات األعضاء / العالقات مع 

 
 

 األعضاء، الجمعيات إشراك أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويرى. الحكومات اختصاص نطاق في السكانية السياسات تدخل .1

 .السكانية سياساتها صياغة في للحكومات مفيداً  أمراً  يعد عريضة بقاعدة تتمتع والتي

 

 األسرة تنظيم خدمات تقديم عن األساسية المسؤولية تتولى أن يجب الوطنية الحكومات أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يرى .2

 .األعضاء الجمعيات دور اضمحالل إلى المسؤولية هذه تؤدي أال ويجب. 

 

 طريق وعن الخدمات تقديم في مبتكرة أساليب إتباع طريق عن الحكومات دور استكمال االتحاد في األعضاء للجمعيات يمكن .3

 .إليها الوصول في راغبة غير أو قادرة غير الحكومات تكون قد التي المناطق في العمل

 

 

 

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 13.4 السياسة

 

 

 
 العالقات مع المنظمات األخرى

 
 

 الجماعات مع العالقات ودعم بناء على وأغراضه، أهدافه تحقيق إلى سعيا األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد سياسة تنص .1

 األعضاء الجمعيات ومستوى واإلقليمي الدولي المستوى على المبادرات بهذه القيام ويجب مشابهة، أهداف لها التي والمنظمات

 .االتحاد في

 
 

 
 
 

 
 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 14.4 السياسة

 

 خدمات منع الحمل

 
 االستشارية الطبية اللجنة عليها وافقت التي الحمل منع وسائل تقديم عدم على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة تنص .1

 .بالنوعية الخاصة الدولية أو/و الوطنية المعايير تلبي وفعالة مأمونة وسائل باعتبارها الدولية

 

 الجديدة الوسائل وكذلك بالفعل، عليها المصادق الحمل منع وسائل مستمرة بصورة الدولية االستشارية الطبية اللجنة وتراقب .2

 آلخر وفقا وذلك جديدة، بيانات إصدار أو/و عنها، الصادرة البيانات وتعديل تحديث بحق اللجنة وتحتفظ إنتاجها، يتم التي

 .المتوفرة المعلومات

 

 ويجب الحمل، منع وسائل مستخدمات/لمستخدمي ممكن اختيار أكبر توفير يجب أنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويعتقد .3

 تمكنهم التي الالزمة والمعلومات بالمشورة مسبقا تزويدهم بشرط اختيارها، تم التي بالوسيلة المستخدمات/المستخدمين تزويد

 .الوسيلة تلك استعمال لعدم طبية مبررات هناك تكون أال وبشرط القرار، هذا مثل اتخاذ من

 

 الخاص الدعم وتوفير عليها، الصحي المجال في العاملين تدريب يتم أن يجب االستعمال، مجال إلى جديدة وسيلة إدخال وقبل .4

 .ذلك إلى الضرورة دعت إذا والتحويل المساندة تسهيالت توفير وأيضا التحتية، بالبنية

 

 – العيادات وخارج العيادات في – الخدمات لتقديم جديدة أساليب إلى والدعوة استطالع األعضاء الجمعيات على ويجب .5

 المجتمعات في العاملون ومنهم الصحي، المجال في العاملين إمكانات في زيادة أقصى لتحقيق الممكنة الوسائل كل وكذلك

 .التقليديون الصحيون والعاملون المحلية

 

 الدولي لالتحاد التابعة الدولية، االستشارية الطبية اللجنة توصيات إتباع يجب الحمل، منع خدمات تقديم وعند

 والبيانات الحمل، منع وسائل بشأن اللجنة عن الصادرة المختلفة البيانات في التوصيات هذه وتظهر األسرة، لتنظيم

 في األسرة تنظيم خدمات »و ،« األسرة تنظيم خدمات في الصحي المجال في العاملين دور»  عن الصادرة

 الحمل منع »و ،« الوالدة أعقاب في الحمل ومنع والخصوبة، الطبيعية، الرضاعة »و ،« المحلية المجتمعات

 البشري المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص لعند الحم منع »و«  عاما ٣٥ من أكبر سن في النساء عند

 العشرين سن دون الشابات عند الحمل منع »و «طبية اضطرابات من يعانين الالتي النساء عند الحمل منع »و ،« 

 .«الحمل منع بوسائل الخاصة المشورة »و ،« الحمل منع وسائل فعالية »و ،«

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2000 نوفمبر ، المجلس الحاكم قبل من تعديل آخر
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 15.4 السياسة

 

 اإلنجابية الصحة

 

 

 

 1.15.4 السياسة

 

 الصحة اإلنجابية

 العقم

 

 غير واألسر باألفراد االهتمام تتضمن اإلنجابية والحقوق اإلنجابية الصحة مفاهيم أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتقد .1

 .ذلك في رغبة هناك تكون عندما األطفال إنجاب على القادرين

 

 ذلك في بما العقم تمنع التي للبرامج والترويج العقم، من الوقاية بمسائل التوعية مسؤولية األعضاء الجمعيات عاتق على وتقع .2

 على ويجب المأمون، غير اإلجهاض ومنع للوضع، أفضل ورعاية الجنسي، باالتصال المنقولة األمراض في التحكم –

 سواء لهم، الالزم والعالج المشورة توفير خالل من العقم من يعانون الذين المستفيدين/المستفيدات مساعدة األعضاء الجمعيات

 .أخرى جهات إلى تحويلهم طريق عن أو الجمعية عيادات في

 

 لالتحاد التابعة الدولية االستشارية الطبية اللجنة توصيات اتباع يجب المجال هذا في العمل عند 

 «. العقم»  عن بيانها في الواردة األسرة لتنظيم الدولي

 

 

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 2.15.4 السياسة

 

 

 

 

 اإلنجابيةالصحة 

 الحمل تشخيص

 

 

 للحمل، البيوكيميائي التشخيص أو/و العيادة طريق عن الحمل تشخيص خدمات العضو الجمعية عيادات توفر أن يجب .1

 .ال أم العيادة في المسجالت المترددات من المرأة تلك كانت سواء ذلك، في ترغب امرأة ألي المشورة تقديم وخدمات

 

 لالتحاد التابعة الدولية االستشارية الطبية اللجنة توصيات إتباع يجب الخدمات هذه تقديم عند

 « الحمل تشخيص»  عنوان تحت اللجنة بيان في والواردة األسرة لتنظيم الدولي

 

 

 

 

 

 

 1990 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 3.15.4 السياسة
 

 
 ربط فيروس نقص المناعة البشري مع الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

 

 مقدمة

 

 األمر هذا، عصرنا في االنسان وحقوق واالجتماعية الصحية القضايا أبرز من البشري المناعة نقص فيروس قضية تعتبر .1

 التزامه يتجدد جديد استراتيجي إلطار األسرة لتنظيم الدولي االتحاد اعتماد ومع. واألمم والمجتمعات األفراد حياة يهدد الذي

 والحقوق الصحة لتحديات الشاملة االستجابة من واضحا جزءا يشكل البشري المناعة نقص لفيروس التصدي يكون أن بضمان

 فإن الحكومية غير للمنظمات الجيدة الممارسات مدونة على األساسيين الموقعين من االتحاد وكون. اليوم واإلنجابية الجنسية

 .هذه التوجيهية المبادئ في وقعا البشري المناعة نقص فيروس على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد لرد

 

 يمكن ال النحو، هذا وعلى. الجنس بطريق يكون البشري المناعة نقص فيروس النتقال الرئيسي الطريق فإن عظمى وبنسبة .2

 فيروس على الرد لربط المتأصلة والقيم واإلنجابية الجنسية والحقوق للصحة األوسع القضايا مع الفيروس بروابط االستهانة

 الخدمات بدمج األسرة لتنظيم الدولي االتحاد التزم وقد. واإلنجابية الجنسية للصحة الشامل الرد مع البشري المناعة نقص

 نقص فيروس ربط إن. لديه القائمة واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات ضمن البشري المناعة نقص بفيروس المتعلقة الشاملة

 لفيروس الرئيسية التحديات بعض مواجهة من يمكننا واإلنجابية الجنسية الصحة وخدمات وبرامج سياسات مع البشري المناعة

 .واإلنجابية الجنسية الصحة تردي ومعالجة البشري المناعة نقص

 

 ويؤثر واألطفال، والنساء والمراهقين الرجال عند اإلنسان حقوق البشري المناعة نقص لفيروس السريع االنتشار وينتهك .3

 امكانية أنها على المخاطر وتعرف. ضعفا األكثر أو للخطر عرضة األكثر هم الذين أولئك وخصوصا مختلفة، بطرق عليهم

 واستدامة وزيادة خلق إلى معينة سلوكيات وتؤدي. البشري المناعة نقص فيروس بعدوى يصاب قد الشخص أن احتمال أو

 غير البشري المناعة نقص بفيروس اصابته حالة شريك مع وقاية دون الجنس ممارسة ذلك على األمثلة ومن. المخاطر

 باستعمال بالحقن المخدرات وتعاطي آمن، غير بشكل الجنس ممارسة على تنطوي التي المتعددة الجنسية والشراكات معروفة،

 قدرة من تحد والتي الفرد سيطرة عن خارجة تكون التي العوامل من مجموعة إلى الضعف سبب ويعود. ملوثة ومحاقن إبر

( 1: نذكر والهيكلية الفردية العوامل هذه ومن. البشري المناعة نقص فيروس خطر تجنب على المحلية والمجتمعات األفراد

 من وغيرها الصحية الخدمات وتغطية بجودة تتعلق عوامل( 2 واآلخرين، الذات لحماية الالزمة والمهارات المعرفة غياب

 عوامل( 3 و ،(أخرى عوامل أو التكلفة أو المسافة بعد بسبب للخدمات الوصول إمكانية عدم المثال سبيل على) الخدمات

 .والثقافية االجتماعية األعراف أو اإلنسان، حقوق انتهاكات مثل اجتماعية
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 مجال في والعاملين الرجال مع الجنس يمارسون الذين الرجال مثل) الهامة السكان مجموعات تعتبر المناطق، من كثير وفي .4

 االتحاد ويعمل. البشري المناعة نقص بفيروس لإلصابة عرضة الناس أكثر من( المخدرات يتعاطون الذين واألشخاص الجنس

 فيهم بما للجميع واإلنجابية الجنسية الصحة احتياجات تحقيق أجل من والحقوق األدلة على قائم نهج في األسرة لتنظيم الدولي

 كاملة حياة في الحق الناس جميع لدى يكون أن ينبغي أنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويعتقد. الهامة السكان مجموعات

 .الكاملة البشرية إمكاناته تطوير شخص كل فيها يستطيع ومرضية

 

 الوقاية من التواصل)" البشري المناعة نقص بفيروس المتعلقين والدعم الوقاية برامج نجاح ويعتمد .5

 وصمة من خالي بشكل األفراد فيها يعيش مواتية بيئة خلق على كبير حد إلى"( العناية حتى

 حياتهم على تؤثر هامة قرارات التخاذ والفرص والمهارات القدرة فيها لديهم ويكون والتمييز، العار

 من الحد أجل من السلوك لتغيير مواتية بيئة وجود ويسهل. رفاههم وعلى واإلنجابية الجنسية

 اإلصابة مع المتعايشين األشخاص عند الحياة نوعية وتعزيز البشري المناعة نقص فيروس انتقال

 الجمعيات جميع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويشجع. وأسرهم البشري المناعة نقص بفيروس

 وضع وعلى البشري المناعة نقص بفيروس يتعلق فيما بلدانهم في الوضع مراجعة على األعضاء

 واستجابة البشري المناعة نقص فيروس بين للربط المختلفة الدخول نقاط على تؤكد استراتيجية

 ذات الرئيسية والخدمات. العناية حتى الوقاية من التواصل جانب إلى واإلنجابية الجنسية الصحة

 :يلي ما هي التواصل هذا جانب إلى البشري المناعة نقص بفيروس الصلة

 

a. السلوك بتغيير المعنية باالتصاالت المتعلقة المواد/  واالتصال والتعليم المعلومات. 

b. الجنسية الواقيات توزيع 

c. الجنس بطريق المنتقلة اإلصابات مع التعامل 

d. الطوعيان واالختبار المشورة خدمات 

e. والمشورة النفسي الدعم 

f. للطفل األم من اإلصابة انتقال من الوقاية 

g. االنتهازية اإلصابات معالجة 

h. الفيروسات معالجة 

i. المخففة الرعاية 

 

 

 من لها يروج التي والتنوع الشمولية قيم عن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدافع بالتوظيف تقوم التي المنظمات من وبكونه .6

 المناعة نقص بفيروس المعنية العمل مكان سياسات وتعتبر. البشري المناعة نقص بفيروس المعنية العمل مكان سياسة خالل

 بيئة وجود تسهل فهي. واإليدز البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين الموظفين دعم في هاما عامال البشري

 على القضاء إلى الموظفين دعم برامج تهدف أن وينبغي. بالفيروس المتأثرين أو المصابين للموظفين ودعم رعاية فيها عمل

 وينبغي. به لإلصابة التعرض أو العمل مكان في بالفيروس المتصورة أو الحقيقية اإلصابة حالة القائمين والتمييز العار وصمة

 الوقاية؛: ذلك في بما واإليدز البشري المناعة نقص فيروس عن أساسية بمعلومات الموظفين جميع تزويد ضمان البرامج لهذه

 االجتماعي والنوع واألخالقية؛ القانونية والقضايا الشمولية؛ والتحذيرات البشري؛ المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع والتعامل

 العمل لمنظمة التوجيهية بالمبادئ السياسات تلتزم أن ويجب. والدعم والرعاية والعالج ييز؛والتم العار ووصمة والجنسانية؛

 مكان وبرامج سياسات وتنفيذ وضع إلى األعضاء الجمعيات جميع تحتاج االتحاد، في الجمعيات العتماد وكشرط. الدولية

 .بها الخاصة البشري المناعة نقص بفيروس المتعلقة العمل
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 الدعوة

 

 المناعة نقص بفيروس المتعلق رده يكون أن بضمان ملتزم األسرة لتنظيم الدولي االتحاد فإن التعلم في مستمرة وكمنظمة .7

 القواعد ذات الشاملة الرعاية برامج األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويدعم. باأليديولوجية وليس األدلة بأفضل مستنير البشري

 الخاصة االحتياجات ومعالجة" وباؤكم معرفة" مفهوم على البرامج هذه تعتمد أن ويجب.  األدلة من والمستنيرة الواسعة

 .للشباب

 

 تقوم التي القوانين ضد والسياساتي التشريعي التغيير أجل من بحملة للقيام كافة االتحاد مستويات على الدعوة تنفيذ وينبغي .8

 الجميع، حقوق وإعمال وحماية احترام والدولية الوطنية والسياسات القوانين على وينبغي. األدلة على وليس األيديولوجية على

 وقطريين محليين شركاء مع بالتعاون الدعوة مجال في العمل وسيجري. الهامة السكانية والفئات والفتيات الشابات سيما ال

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يقوم أعماله، جميع وفي. والسياسات والقوانين والضارة، التمييزية العادات لتغيير ودوليين

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وإعالن واإلنجابية الجنسية الحقوق بشأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ميثاق وترويج بتعزيز

 .الجنسية الحقوق بشأن

 

 المناعة نقص بفيروس المتعلقين والوقاية العالج أهداف تحقيق أمام عقبة أكبر عنها يسفر التي والتمييز العار وصمة وتعتبر .9

 إصابتهم حالة ناحية من منفتحين يكونون أن من الناس يمنعا أن منهما الخوف حتى أو والتمييز العار لوصمة ويمكن. البشري

 من والتخفيف العار وصمة على للتغلب خطوات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويدعم. الخدمات على حصولهم دون ويحولون

 وجه وعلى. البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة حالة أساس على التمييز تحظر التي التشريعات على هذا ويشمل. التمييز

 أو البشري المناعة نقص فيروس نقل مقاضاة في الجنائي القانون تطبيق األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدعم ال الخصوص،

 المتعايشين لألشخاص لحقوق داعمة المجتمعات تكون أن تضمن التي والتوعية التعليم برامج وتعتبر. به لإلصابة التعريض

. العمل مكان في الفيروس مع المتعايشين حماية لضمان العمل مكان سياسات وكذلك مهمة، البشري المناعة نقص فيروس مع

 األحيان من كثير في هي التي والسلوكيات القضايا عن بصراحة والتحدث المواجهة والتمييز العار وصمة من الحد ويعني

 بين المساواة وعدم الجنس، مجال في والعمل المخدرات، وتعاطي والجنسانية، الجنس، مثل المحرمات، من تعتبر أو مصمتة

 واإلقليمية والوطنية المحلية المستويات على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويعمل. والعرق اإلثني، واألصل والفقر، الجنسين،

 بفيروس المتصالن والتمييز العار لوصمة حد وضع إلى والدعوة الواضحة األساسية اإلنسان حقوق قضايا تناول على والدولية

 .البشري المناعة نقص

 

 الشراكات

 

 الحكومية المنظمات مع والتعاون للتواصل ممكن جهد كل ببذل فيه األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويقوم .10

 المجتمعية، والمنظمات المهنية والجماعات الخاص القطاع مثل أخرى وجماعات المتحدة، األمم ومنظمات الحكومية وغير

 .البشري المناعة نقص فيروس على منسق رد إلى التوصل تسهيل أجل من

 

 في العاملة والوطنية المحلية الجماعات مع فعالة تحالفات بناء على األعضاء الجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويحث .11

 من والحد والسل، العار، وصمة وخفض البشري، المناعة نقص بفيروس المتعلقين والرعاية والعالج الوقاية جوانب مختلف

 .عملها في العامة الصحة وتأثيرات االجتماعية التأثيرات من قدر أقصى لتحقيق الضرر

 

 واإلقليمية والوطنية المحلية الشبكات مع وثيق بشكل والعمل شراكات لبناء االتحاد مستويات جميع على الجهود بذل وينبغي .12

 .البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع للمتعايشين والدولية
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 من أجل: العمل اعتمادا على النهج القائم على الحقوق

 

 أ( اختالف الجنس

 

 المعايير من إطار في مكان، كل في الناس لجميع والكرامة والرفاه الحرية تأمين إلى األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويهدف .13

 ليسوا لدينا المصلحة وأصحاب الخدمات من المستفيدين فإن ذلك، إلى وباإلضافة. األساسية وااللتزامات والواجبات والمبادئ

 كاتحاد يمكننا كيف وصياغة التأثير في الحق لديهم أيضا ولكن فحسب الفردية حقوقهم تحترم التي الخدمات من مستفيدين فقط

 .البشري المناعة نقص فيروس وباء على الرد

 

 تزيد التي العوامل االعتبار في تأخذ حيث الجنسين بين المساواة حول متمحورة برامج وضع األعضاء الجمعيات على وينبغي .14

 وينبغي. جنسيا المنقولة األخرى واألمراض البشري المناعة نقص فيروس أمام والفتيات، النساء وخاصة المرأة، ضعف من

 كبيرة أهمية لهم أن حيث العمل، وأماكن المجتمعية األنشطة خالل من سيما ال الرجال إشراك أيضا اإلنجابية الصحة لبرامج

 الخطر السلوك من للحد الموجهة البرامج فإن وأيضا. جنسيا المنقولة واألمراض البشري المناعة نقص فيروس من الوقاية في

 الجنسين بين المساواة حول المتمحورة البرامج لوضع الخمسة الرئيسية المبادئ. النساء من شريكاتهم منها ستستفيد الرجال عند

 :هي

 

a. عادلة؛ اجتماعية وهياكل قواعد بناء 

b. للجنسين؛ انصاف فيه الذي الفردي السلوك تطوير 

c. الجنسين؛ أدوار شكل تغيير 

d. و الجنسين؛ بين أكبر انصاف فيها عالقات خلق 

e. العادلة االجتماعية األنظمة لدعم والتشريعات السياسات تغيير أجل من الدعوة. 

 

 ضمان أجل من الجنسين بين التمييز لمعالجة بنشاط ويسعى للجنسين، واسع تعريف على األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويحافظ .15

 مثليات والفتيان، الرجال والفتيات، النساء ذلك في بما البشري، المناعة نقص فيروس خدمات على الجميع حصول في المساواة

 .اآلخر الجنس صفات وحاملي والمخنثين الجنس، ومثليو

 

 البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشون( ب

 

 هو البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين عند واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة ومعالجة تعزيز إن .16

 في بالفيروس اإلصابة مع المتعايشين حق إلى ذلك يستند أن وينبغي. األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد األساسي الرد من جزء

 اإلصابة اإليجابيي األشخاص ورغبات الخصوبة خيارات احترام فيها يتم حيث ومرضية كاملة جنسية حياة على الحصول

 المبذولة الجهود جميع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدعم سوف الخصوص وجه وعلى. البشري المناعة نقص بفيروس

 .البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين يواجهها التي والتمييز العار وصمة لمعالجة

 

 بفيروس اإلصابة مع المتعايشين قبل من نشطة مشاركة إلى حاجة في المنظمات جميع أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويعتقد .17

 على ومعتمد وفعاال مناسبا البشري المناعة نقص فيروس على الرد يكون أن ولضمان األفراد لتمكين البشري المناعة نقص

 ينبغي اإليدز ومرض البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين مشاركة زيادة مبدأ مع وتماشيا. الوباء هذا حقائق

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويشجع. األقران مثقفي كمجرد وليس االتحاد أنحاء جميع في أدوارا المتعايشون هؤوالء يلعب أن

 .األمانة وفي األعضاء الجمعيات في المستويات جميع في والتطوع العمل على بالفيروس اإلصابة مع المتعايشون بفعالية

 

 ج( الشباب
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 الصحة خدمات على الحصول في خاصة صعوبات يواجهون المراهقين بأن االعتراف األعضاء الجمعيات على وينبغي .18

 نحو على الخدمات هذه مثل لتقديم للشباب مالئمة خدمات وضع األعضاء الجمعيات على بالتالي وينبغي. واإلنجابية الجنسية

 .وقبوال سهولة أكثر

 

 الجنساني التعليم ويسعى الشامل الجنساني التعليم على الحصول في الحق لهم الشباب أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتقد .19

 جسديا بها واالستمتاع جنسانيتهم لتحديد يحتاجونها التي والقيم والمهارات والمواقف بالمعرفة الشباب تزويد إلى الشامل

 المتعلقة القضايا من واسعة مجموعة الشامل الجنساني التعليم يغطي أن وينبغي. العالقات وفي فردي نحو على وعاطفيا،

 الشامل الجنساني التعليم ويعترف. واالجتماعية العاطفية والجوانب سواء، حد على للجنسانية والبيولوجية الجسمانية بالجوانب

 الفرص من العديد وهناك. الحمل حدوث أو مرض من الوقاية مجرد من أكثر هو بما ويهتم جنسية ككائنات الناس جميع ويقبل

 الجنساني التعليم تقديم يشمل وهذا. التقليدية الصحية الخدمات ومرافق الرسمية الدراسية الفصول خارج الجنساني التعليم لتوفير

 وأحداث الدراما خالل ومن األجرة، سيارات وسائقي الشعر تصفيف صالونات خالل من الشباب، ونوادي االنتظار أماكن في

 األعضاء الجمعيات على وينبغي. التقليدية والطقوس اإلعالم وسائل في الشامل الجنساني التعليم دمج خالل ومن المجتمع

 .الشامل الجنساني التعليم على الحصول فرص يادةلز آليات وضع

 

 د( مجموعات السكان الهامة

 

 واإلنجابية الجنسية الصحة ومعلومات خدمات على الرئيسية السكانية الفئات حصول فرص تكون األحيان من الكثير وفي .20

 وتشمل. السكان لهؤالء ومتاحة متوافرة واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات لجعل األعضاء الجمعيات وتحتاج. محدودة

 (:الحصر سبيل على ليس) على الخاصة الخدمات

 

a. بطريق المنتقلة األمراض مع التعامل مناسبة؛ ومزلقات جنسية واقيات توفير: رجال مع الجنس يمارسون الذين الرجال 

 .الجنس

b. احتمال لخفض والتدريب الجنسية الواقيات يروتوف الوظيفي خيارهم ناحية من بالجنس العاملين قبول: بالجنس العاملون 

 .الجنس اختالف على المرتكز العنف وقوع

c. توفير ؛(األفيونية بالبدائل العالج نظيفة، ابر: المثال سبيل على) االضرر خفض تدابير توافر: المخدرات متعاطوا 

 .واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات إلى والوصول الجنسية؛ الواقيات

 

 مجموعات تواجهها التي العار وصمة مع األحيان من كثير في البشري المناعة نقص بفيروس تحيط التي العار وصمة تتداخل .21

 في الذين لهؤالء واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة حماية متزايد نحو على الصعب من يجعل مما معينة، هامة سكانية

 المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشون خاص بشكل يواجهها التي المزدوجة الوصمة هذه وتتفاقم. الوباء هذا واجهة

 الذين األشخاص من أو الرجال، مع الجنس يمارسون الذين الرجال من أو الجنس، مجال في يعملون الذين من البشري

 وتحتاج. أكبر تحديا الخدمات على الحصول فرص يجعل مما حقوقهم، تحمي سياسات وجود عدم بسبب المخدرات، يتعاطون

 أساسا للخطر المعرضة السكانية المجموعات عند بالعار إضافي وصم لخطرحدوث حساسة تكون ألن األعضاء الجمعيات

 .هذه السكان لمجموعات بالعار وصم فيها مواقف لديهم يكون ال لكي والمتطوعين موظفيها وتوعية تثقيف طريق عن

 

 

 مسار التواصل من الوقاية حتى العنايةالعمل في 

 

 المناعة نقص بفيروس المتعلقين والرعاية والعالج الوقاية ربط يتطلب واإلنجابية الجنسية والحقوق للصحة شامل نهج اتباع إن .22

 .سلسة متواصلة خدمة في معا البشري

 

 تقديم إلى الحاجة إلى ويستند كبير، حد إلى الكلية النتائج يحسن( اإلحاالت ذلك في بما) الخدمات من مختلفة أنواع دمج إن .23

 .شاملة خدمات
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. للوباء تصدي عملية أي في الرئيسية العناصر أحد البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة من الوقاية تكون أن ويجب .24

 والدعم الرعاية من متصلة سلسلة من جزءا تشكل أن يجب فإنه وبالتالي العالج، أهداف تعزيز من يتجزأ ال جزء هي والوقاية

 .المناسبة الخدمات مع والرسائل بالوقاية المتعلقة المعلومات ربط من بد ال ذلك، إلى وباإلضافة. العالج ذلك في بما

 

 والرعاية العالج لخدمات طبيعي دمج البشري المناعة نقص لفيروس الشاملة واإلنجابية الجنسية الصحة استجابة وتستلزم .25

 ومجتمعاتهم وأسرهم األفراد، تمكين في مهمة خطوة هو البشري المناعة نقص فيروس عالج إن. بالفيروس المتعلقة والدعم

 نقص فيروس نقل على الفرد قدرة من البشري المناعة نقص فيروس عالج يقلل. طبيعية صحية حياة يعيشون أن على المحلية

 .مهمة وقاية استراتيجية أيضا هذا ويعتبر البشري المناعة

 

 المعلومات توفير األعضاء الجمعيات على وينبغي :السلوك تغيير اتصاالت/  واالتصال والتعليم بالمعلومات المتعلقة المواد .26

 كافة وإعطاء المأمون الجنسي السلوك تعزيز أجل من وذلك واإلعدادات األشكال من متنوعة مجموعة في التعليمية والمواد

 األنشطة لهذه وينبغي. واإلنجابية الجنسية بالصحه المتعلقة خياراتهم عن مسؤولة قرارات التخاذ وسيلة الخدمات مستخدمي

 على ومعتمد مهين وغير حساس بأسلوب تنفذ أن يجب ولكن خطورة أقل وسلوكات جديدة مواقف اتخاذ على الناس تحفز أن

 .وودي اإلنسان حقوق

 

 نقص فيروس من للوقاية الجنسي الواقي استخدام بشدة تروج أن األعضاء الجمعيات على وينبغي :الجنسية الواقيات توزيع .27

 حدوث من الحماية أي المزدوجة، الحماية مقابل قيمته إلى أيضا واإلشارة األخرى، جنسيا المنقولة واألمراض البشري المناعة

 جهد كل بذل ممكنا ذلك كان حيثما ويجب. جنسيا المنقولة األمراض من الحماية الوقت نفس وفي فيه المرغوب غير الحمل

 في وذلك الخلفية أو االجتماعي الوضع عن النظر بغض مجانا، للجميع متاحة واألنثوية الذكرية الواقيات تكون أن لضمان

 والتعليمية اإلعالمية البرامج مع توفرها ربط وينبغي. المالئمة التعليم ومراكز العمل أماكن إلى إضافة الصحية، المرافق جميع

 .ومنتظم صحيح بشكل استخدامها لضمان

 

 األخرى جنسيا المنقولة األمراض مكافحة بدمج األعضاء الجمعيات تقوم أن ينبغي :الجنس بطريق المنقولة األمراض مكافحة .28

 .تقدمها التي واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات في

 

 األهمية بالغ أمر هو البشري المناعة نقص بفيروس إصابته لحالة الشخص معرفة إن :الطوعيان والفحص المشورة خدمات .29

 والدعم والعالج والرعاية بالفيروس اإلصابة من الوقاية إلى تؤدي أن يمكن التي والمعلومات الخدمات الى مدخال يشكل ألنه

 :الثالثة المبادئ على يقوم الذي البشري المناعة نقص فيروس اختبار األسرة لتنظيم الدولي االتحاد. به المتعلقين

 

a. والمحددة الطوعية المستنيرة بموافقتهم فقط األشخاص اختبار ينبغي – الموافقة. 

b. البشري المناعة نقص فيروس اختبار إجراء وبعد قبل المشورة تقديم يجب – المشورة. 

c. النتائج سرية ضمان الممكن من يكون عندما فقط البشري المناعة نقص فيروس اختبار إجراء يجب – السرية. 

 

 المتعلقة الخدمات مع تربطها أن عليها يجب العضو الجمعية قبل من الطوعيان والفحص المشورة خدمات تقديم يتم وعندما

 .فعال إحالة بنظام أو المدمجة بالفيروس

 

 كشف على الخدمات مستخدمي إجبار عدم يجب الطوعيان والفحص المشورة خدمات تقديم بعد :النفسيان والمشورة الدعم .30

 لم وإذا. ذلك لدعم النفسيان والمشورة الدعم توفير فينبغي إصابتهم حالة عن الكشف األشخاص اختار وإذا. إصابتهم حالة

 على الحصول الخدمات لمستخدمي يمكن بحيث الصحيح مكانه في به معمول إحالة نظام هناك يكون أن فيجب المشورة تتوفر

 .الخدمات هذه
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 حالة يعرفن ال اللواتي الحوامل للنساء النصح تقديم األعضاء الجمعيات على ينبغي :للطفل األم من اإلصابة انتقال من الوقاية .31

 خدمات توفير ضمان األعضاء الجمعيات على وينبغي. االختبار إجراء أهمية حول البشري المناعة نقص بفيروس إصابتهن

 الخاصة خدماتهم خالل من إما العالج إلى والوصول النفسي والدعم االختبار بعد ما والمشورة الطوعيان والفحص المشورة

 الشقوق للطفل األم من اإلصابة انتقال من الوقاية خدمات تغطي أن وينبغي. أخرى لمؤسسات اإلحاالت تنظيم خالل من أو

 :هي والتي. الشاملة للطفل األم من اإلصابة انتقال من الوقاية الستراتيجية بكاملها األربعة

(i) اإلنجاب؛ سن في اللواتي النساء عند البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة من الرئيسية الوقاية 

(ii) المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشات النساء عند بها المرغوب غير الحمل حاالت حدوث من الوقاية 

 البشري؛

(iii) إلى بالفيروس اإلصابة مع المتعايشات النساء من البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة انتقال من الوقاية 

 و أطفالهن؛

(iv) وأسرهن وأطفالهن بالفيروس اإلصابة مع المتعايشات للنساء المناسبين والدعم والرعاية العالج توفير. 

 

 والحكومات الدولية المنظمات مع وثيقة شراكة في العمل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد على وينبغي و :اإلنتهازية العدوى عالج .32

 لعالج الالزمة األدوية توافر زيادة أجل من والتفاوض بحمالت القيام أجل من البالد داخل القائمة الحكومية غير والمؤسسات

 ألن األعضاء الجمعيات تحتاج الخدمات، تقديم مستوى وعلى. البشري المناعة نقص بفيروس المتصلة االنتهازية األمراض

 اإلصابة تصاحب التي الشائعة األمراض من وغيرها االنتهازية العدوى لحاالت العالج وتوفير األدوية، هذه بتخزين تقوم

 المرافق في األمراض هذه معظم عالج ويمكن الوبائي الكبد والتهاب والسل المالريا مثل البشري المناعة نقص بفيروس

 إحالة شبكة لديها يكون أن أو االلتهابات هذه وعالج لتشخيص مجهزة تكون أن وينبغي الخدمات تقديم نقاط وجميع الصحية،

 برصد منتظم نحو على تقوم أن األعضاء الجمعيات على وينبغي. الخدمات هذه من واالستفادة السريع الوصول لضمان فعالة

 في يحتاجونهه اللذان والعالج الرعاية على بالفيروس اإلصابة إيجابيي األشخاص حصول من والتأكد اإلحالة نظام نوعية

 .مناسبة وبطريقة المناسب الوقت

 

 نقص فيروس عالج خدمات على الجميع حصول لضمان بالحاجة الدولية االتفاقات تعترف :الفيروسات بمضادات العالج .33

 تقديم مستوى وعلى. المصلحة أصحاب من العديد من شاملة استجابة يتطلب الخدمات هذه توفر ضمان إن. البشري المناعة

 خدمات مع متصال يكون وأن ومستدام، مستمر بشكل متوفر العالج يكون أن ضمان األعضاء الجمعيات على ينبغي الخدمات

. البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين لألشخاص الخاصة الوقاية احتياجات تلبية ذلك في بما الشاملة، الوقاية

 والرعاية العالج خدمات من شاملة مجموعة توفير على والعمل الدعوة اإلمكان عند األعضاء، الجمعيات على أيضا وينبغي

 أو الدخل أو جنسال عن النظر بغض الجميع متناول وفي مجانا متوفرة تكون حيث البشري المناعة نقص بفيروس المتعلقين

 والمتابعة لإلحالة مناسبة آليات وضع يجب الممكن، مباشرغير بشكل للفيروسات المضاد العالج توفير يكون وحيث. الهوية

 .والدعم والعالج للرعاية شامل وصول لتمكين

 

 والشبكات وأسرهم الخدمات مستخدمي حياة نوعية تحسن وأن شاملة، المخففة الرعاية تكون أن وينبغي :المخففة الرعاية .34

 والتقييم المبكر الكشف طريق عن المعاناة من والتخفيف الوقاية الشاملةعلى المخففة الرعاية خدمات وتشمل. لهم الداعمة

 الحاد العالج ودعم فعالة إحالة أيضا وتتضمن. والروحية واالجتماعية والنفسية المادية االحتياجات من وغيرذلك األلم وعالج

 والمعاناة، األلم لتخفيف والرعاية أعراضها، تظهر ال التي العدوى مكافحة على المخففة الرعاية وتشمل. العدوى ومكافحة

 الرعاية هذه تقديم ويمكن. وتوفيرها الحياة نهاية لرعاية والتخطيط الروحية، والرعاية واالجتماعيان النفسيان والدعم والرعاية

 غير مباشر بشكل الخدمات توفير يكون وعندما. الروتينية المنزلية الرعاية زيارات خالل من أو الخدمات تقديم نقطة في إما

 .الشاملة الرعاية توفير لتمكين والمتابعة لإلحالة مناسبة آليات وضع ينبغي ممكن،
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 فيروس نقص المناعة البشري في مكان العمل

 

 :التالية الخمسة العناصر شمل إلى يحتاج العمل مكان في البشري المناعة نقص فيروس حول مفصل برنامج تنفيذ إن .35

(i) العمل؛ لمكان سياسة وضع 

(ii) والمتطوعين؛ الموظفين جميع قدرات وبناء تدريب 

(iii) واألسر؛ الموظفين تثقيف 

(iv) المجتمع؛ خدمات 

(v) البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين تدعم التي البشرية الموارد مبادئ. 

 

ً  الترقية، أو التدريب أو العمل فرص حيال األسرة لتنظيم الدولي االتحاد موقف يكون أن يصح ال .36  الشخص إصابة بعدم مشروطا

 .بالفيروس المعني

 

 بعد وقائيا عالجا الصحية الرعاية شؤون في لمختصيها توفر أن وأيضا شمولية تدابير اتخاذ األعضاء الجمعيات على يجب .37

 .نافذ جرح أو وخز بأي إصابتهم عند التعرض

 

ً  اختيارا يكون أن البد العمل مكان في بالفيروس اإلصابة عن الكشف .38 ً  فرديا  .األوقات كل في وطوعيا

 

 يفيروس اإلصابة مع المتعايشين والموظفين المتطوعين لدعم االتحاد أرجاء كافة تشمل بنية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد لدى .39

 ألن االتحاد داخل االحترام ثقافة+(  IPPF) الموسع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد برنامج ويعزز. البشري المناعة نقص

 مكان في البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع المتعايشين والمتطوعين الموظفين جاد بشكل وتشرك وتدعم ترحب

 :التالية األهداف تحقيق إلى+(  IPPF)  الموسع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد برنامج ويهدف. العمل

 

(i) في العمل مكان في البشري المناعة نقص بفيروس تتعلق شاملة وبرامج سياسات وتطوير تعزيز في المساهمة 

 .االتحاد أنحاء جميع

(ii) العار وصمة لتحدي االتحاد في البشري المناعة نقص بفيروس اإلصابة مع للمتعايشين ومنظم موحد صوت تقديم 

 القرارات صنع في النشطة مشاركتهم وتعزيز

(iii) المشابهة المبادرات مع التعاون وضمان االتحاد ضمن العمل مكان في بالعار الوصم من خالية بيئة أجل من الدعوة 

 .والدولية واإلقليمية المحلية المستويات على

 

 

 1994 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2010 أيّار/  مايو في الحاكم المجلس قبل من مرة آخر عُدّل
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 4.15.4 السياسة

 

 

 

 الصحة اإلنجابية

 للمرأة التناسلية األعضاء تشويه

 

 

 الدول، رؤساء صوت إلى صوته ويضم للمرأة، التناسلية األعضاء تشويه ممارسات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعارض .1

 أن ويجب الممارسة؛ هذه على القضاء إلى الدعوة في الحكومية، وغير والدولية، الحكومية، والمنظمات اآلخرين والقادة

 ويجب المجال؛ هذا في بالفعل العاملة الحكومية وغير الحكومية المنظمات تبذلها التي الجهود في األعضاء الجمعيات تشارك

 مع بالتعاون األعضاء وللجمعيات الخصوص؛ بهذا المحلية النسائية الجمعيات مع التعاون أيضا األعضاء الجمعيات على

 .البحوث وإجراء والتوعية واإلعالم الدعوة، مجاالت في مهم دور األخرى، الجهات

 

 

 اللجنة عن الصادر البيان إلى الرجوع نرجو الشأن، بهذا واإلرشادات المعلومات من لمزيد

 األعضاء تشويه عنوان تحت األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد التابعة الدولية االستشارية الطبية

 لإلناث التناسلية

 

 

 

 

 

 

 

 1995 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 16.4 السياسة

 

 اإلجهاض
 
 

 مقدمة

 

 بخفض ملتزم وهو العامة الصحة على السليم غير اإلجهاض يشكله الذي الكبير بالعبء األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعترف .1

 .تماما منها الوقاية يمكن التي األمهات ووفيات إصابات مسببات

 

 النساء بأن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعتقد اآلمن، اإلجهاض خدمات توافر تتطلب التي العامة الصحة مخاوف إلى وإضافة .2

 الحمل، منع خدمات على الحصول في الحق ذلك في بما بينهم الفاصلة والفترات أطفالهم عدد تحديد في الحق لهم واألزواج

 لتنظيم الدولي االتحاد ويعتقد. اآلمن اإلجهاض خدمات إلى الوصول في الحق فيه، المرغوب غير الحمل حدوث حال وفي

 إنهاء على امرأة أي إجبار عدم ويجب: باإلكراه وليست طوعية تكون أن يجب بالحمل المتعلقة القرارات جميع بأن األسرة

 .اإلجهاض لعملية الخضوع أو الحمل

 

 التعليم وتعزيز الحديثة الحمل منع وسائل خدمات خالل من فيه المرغوب غير الحمل حدوث لمنع خطوات اتخاذ يتم حين وفي .3

 دائما هناك ستكون أنه األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرك الجنسيان، واإلكراه العنف إنهاء أجل من والعمل الشامل الجنساني

 .اآلمن اإلجهاض خدمات إلى حاجة

 

 ذات الدعوة وفي اآلمن اإلجهاض خدمات توفير في يلعبه أن ينبغي التي الفريد بالدور األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويعترف .4

 :يليً  لما نظرا وذلك باإلجهاض الصلة

 لالتحاد؛ الواسع الجغرافي الوصول •

 الدعوة؛ في العالمي االتحاد صوت •

 األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ميثاق في وردت كما) واإلنجابية الجنسية الحقوق ذلك في بما اإلنسان بحقوق االتحاد التزام •

 الجنسية بالحقوق المعني األسرة لتنظيم الدولي االتحاد وإعالن( 1995) واإلنجابية الجنسية بالحقوق المعني

 ؛ بلوغه يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع في الحق الخصوص وجه وعلى(( 2008)

 الموصومة والمجتمعات الخدمات من والمحرومين اجتماعيا، والمستبعدين والمهمشين، الفقراء، خدمة في االتحاد التزام •

 آخر؛ مكان في الرعاية على الحصول على القادرين بالعارغير

 للشباب؛ المالئمة الخدمات خالل من الشباب خدمة في االتحاد التزام •

 

 الشاملة واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات من مجموعة ضمن المشمولة اإلجهاض خدمات توفير على االتحاد مقدرة •

 و الحقوق؛ على لقائما النهج وباستخدام

 .مجتمعاتهم قبل من بهم والثقة األعضاء الجمعيات احترام •

 

 بالغة قضية بوصفه اإلجهاض في عمله وتعزيز بوضوح موقفه عن التعبير إلى بالحاجة االتحاد يعترف األسباب، ولهذه .5

 .األهمية
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 الدعوة

 

 تزيد فقط أنها بل اإلجهاض، معدالت تخفض ال اإلجهاض خدمات على القانونية القيود أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرك .6

 على الوطنية القانونية القيود تكون ما غالبا ذلك، إلى وباإلضافة. آمنة غير ظروف في إجراؤه يتم الذي اإلجهاض نسبة من

 الخاص الدولي العهد ذلك في بما اإلنسان لحقوق واإلقليمية الدولية واالتفاقات الصكوك مع صراع في اإلجهاض خدمات

 جميع على القضاء واتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والسياسية، المدنية بالحقوق

 وبرنامج المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة أنواع من وغيره التعذيب مناهضة واتفاقية المرأة، ضد التمييز أشكال

. مابوتو عمل وخطة بالمرأة، المعني الرابع العالمي المؤتمر من العمل وقاعدة والتنمية، للسكان الدولي المؤتمر من العمل

 :يلي بما األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يتعهد وبالتالي

 

i. المعترف اإلنسان حقوق اتفاقيات مع تتماشى والتي باإلجهاض المتعلقة والسياسات القوانين عن والدفاع الترويج 

 .اآلمن اإلجهاض تواجه التي العوائق خفض أجل من البارزة العلمية األدلة وأحدث عالميا بها

ii. والمراهقين النساء على لإلجهاض المقيدة القوانين تأثيرات حول الوعي وزيادة األدلة لجمع الشركاء مع العمل 

 .وأسرهم

iii. حقوق أساس على الوطنية القوانين ضمن اآلمن اإلجهاض أجل من القانونية الدالالت توسيع أجل من الدعوة 

 .العامة الصحة ومبادئ اإلنسان

 

 الخدمات تقديم

 

 الصحة خدمات لتقديم سريرية مرافق األعضاء الجمعيات لدى تتواجد عندما بأنه، األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعترف .7

 العمر، عن النظر بغض باإلجهاض، المتعلقة الرعاية إلى الوصول النساء تستطيع أن ضمان واجبهم فمن واإلنجابية، الجنسية

 المناعة نقص بفيروس اإلصابة وحالة الزوجية والحالة واالقتصادية، واالجتماعية الدينية والمعتقدات الجغرافي، والموقع

 .البشري

 

 الحمل منع وسائل وتوفير المشورة تقديم المكتمل، غير اإلجهاض أجل من العالج ذلك في بما ،82اإلجهاض بعد ما رعاية .8

 الجنسية بالصحة تتعلق طبية خدمات تقدم التي الجمعيات من عضو جمعية كل في تقدم أن يجب خدمة وهي اإلجهاض، بعد

 .اإلجهاض بعد ما رعاية تقديم على تؤثر ال القيود هذه ألن اإلجهاض على وطنية قانونية قيود أي عن النظر وبغض واإلنجابية،

 

/  و مشورة مع وإحاالت اإلجهاض قبل ما مشورة توفير عليها فينبغي طبية خدمات األعضاء الجمعيات لدى تتوفر ال وحيث .9

 .اإلجهاض بعد الحمل منع ووسائل متابعة خدمات أو

 

 يتعهد وبالتالي. األقل على واحد سبب لوجود قانونيا به مسموح السليم اإلجهاض البالد، جميع في وتقريبا ذلك، إلى وباإلضافة .10

 :يلي بما األسرة لتنظيم اللدولي االتحاد

 

i. إلى الوصول وضمان فيها، المرغوب غير الحمل حاالت حدوث من للوقاية الحديثة الحمل منع وسائل توفير 

 .المناسب الوقت في اإلجهاض بعد ما عناية إلى الوصول وضمان وآمنة حكمية وغير حساسة إجهاض خدمات

ii. اإلجهاض لقوانين تحررا التفسيرات ألكثر والترويج بها تعمل التي البالد في لإلجهاض القانوني الوضع تحليل 

 (.83للصحة العالمية الصحة منظمة تعريف مع يتماشى بما المثال سبيل على)

                                                 
ة ات المرتبطويشمل نموذج رعاية ما بعد اإلجهاض على خمسة عناصر تعتبر هامة لنوعية الرعاية. وهذه العناصر هي: عالج اإلجهاض غير المكتمل والمضاعف 82

روابط لخدمات الصحة باإلجهاض، والمشورة لتحديد وتلبية االحتياجات الصحية النفسية والجسدية، للمرأة وتوفير خدمات وسائل منع الحمل بعد اإلجهاض، وتوفير 

 لمجتمع.كات بين المجتمع ومقدمي الخدمات لضمان أن تستجيب الخدمات الحتياجات ااإلنجابية وغيرها من الخدمات الصحية، وخلق شرا

 
ة على النحو الذي اعتمده "حالة من اكتمال السالمة البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي وليس مجرد غياب المرض أو العجز" من ديباجة دستور منظمة الصحة العالمي 83

دولة )الوثائق الرسمية لمنظمة  61من قبل ممثلي  1946تمو / يوليوز  22؛ تم التوقيع في  1946حزيران / يونيو،  1922مؤتمر الصحة الدولي، نيويورك، 

 .1948نيسان  7.(، ودخل حيز النفاذ في 100، ص 2الصحة العالمية، العدد 
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iii. السليم اإلجهاض على للحصول تسعى امرأة أي دعم برفض عضو جمعية أي تقوم ال أن ضمان. 

 

iv. خالل من العلمي التقدم من االستفادة على قادرات األعضاء الجمعيات تخدمهم الالتي النساء تكون أن ضمان 

 .مالءمة واألكثر أمانا األكثر اإلجهاض أساليب إلى الوصول وضمان التكنولوجية التطورات أحدث تشجيع

 

 العار وصمة مكافحة

 

 مقدرة أمام كبيرا عائقا وتشكل مخفية، قضية تًبقي باإلجهاض المحيطة العار وصمة أن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يدرك .11

 االتحاد يتعهد وبالتالي. اإلجهاض بعد ما ورعاية اآلمن اإلجهاض على الحصول في حقوقهن ممارسة في والفتيات النساء

 :يلي بما األسرة لتنظيم الدولي

 

i. حول النقاش تطبيع بهدف وذلك القضية، هذه عن الستار وكشف اإلجهاض، حول النقاش على الضوء تسليط( أ 

 واإلنجابية الجنسية الحقوق سياق في هذا يتم أن وينبغي. االتحاد خارج أو داخل سواء الحساسة، القضية هذه

 وصولها فإن ، وبأسرتها بها الخاصة القرارات اتخاذ على القدرة إلى تفتقر عندما المرأة بأن االعتراف مع الشاملة،

 يكون اإلجهاض بعد ما ورعاية اآلمن اإلجهاض وخدمات ، الحمل منع وسائل وخدمات المعلومات إلى المستمر

 .خطر في

ii. ومقدمي المجتمع: المصادر جميع من تنشأ التي باإلجهاض المحيطة العار وصمة لمكافحة بفعالية العمل( ب 

 وواضعي واإلعالم، األديان، وقادة الرسميين، والموظفين االتحاد، ضمن والمتطوعين والموظفين الصحية الرعاية

 .القوانين

 

 السياسة تنفيذ

 

 وعي لزيادة الفرص جميع انتهاز األعضاء الجمعيات وعلى األسرة لتنظيم الدولي لالتحاد األمانة على ينبغي السياسة، هذه مع وتمشيا

 .االتحاد رسالة من هام جزء هو باإلجهاض العمل أن تفهم مع بها الخاصة االستراتيجيات ولوضع والموظفين المتطوعين

 

 :السياسة هذه لتنفيذ خاصة اجراءات باتخاذ التعهد األعضاء الجمعيات على ينبغي .12

 

i. النساء حق على القيود من وغيرها والسياساتية القانونية القيود وتحديد بالدهم في لإلجهاض القانوني الوضع تحليل 

 التحررية القوانين ولحماية القيود هذه إلزالة استراتيجية بحمالت والقيام اآلمن اإلجهاض خدمات إلى الوصول في

 .اإلنسان وحقوق العامة بالصحة تتعلق األدلة على مبنية اثباتات باستعمال الحاية

ii. بعد الحمل منع ووسائل والمشورة المكتمل، غير اإلجهاض عالج تتضمن والتي اإلجهاض بعد ما عناية توفير 

 .الطبية المرافق جميع في باإلجهاض المتعلقة األساسية الخدمات أدنى، وكحد اإلجهاض،

iii. جميع في القائمة القوانين ظل في اآلمن اإلجهاض خدمات إلى الوصول إمكانية وزيادة توافر زيادة على العمل 

 .ممكن حد أكثر إلى األعضاء للجمعيات الطبية المرافق

iv. الحديثة الطرق من واسعة مجموعة توفير ذلك في بما اإلجهاض بعد الحمل لمنع للنساء المتوفرة الخيارات زيادة 

 .اإلجهاض خدمات تقديم نقاط في

v. نقطة في توفرها يمكن ال التي للخدمات إحالة شبكات تأسيس خالل من مسؤولة ومتابعة إحاالت خدمات توفير 

 .خدمات لتقديم مفردة

vi. لتنظيم الدولي االتحاد واستراتيجيات بسياسات علم على والمتطوعين والجدد، الحاليين الموظفين يكون أن ضمان 

 حول القيم توضيح على التدريب توفير ذلك في بما بتنفيذها، ملتزمون يكونون باإلجهاض،وأن المتعلقة األسرة

 جميع خالل واضحة االتحاد وقيم رسالة تكون أن وينبغي. والمتطوعين الموظفين لجميع اإلجهاض موضوع

 .االلتزام هذا في الجدد والمتطوعين الموظفين تشارك لضمان التوظيف عمليات
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vii. اإلجهاض خدمات توافر زيادة أهمية وعلى المأمون غير اإلجهاض على المترتبة النتائج حول المجتمع تثقيف 

 الخدمات تعزيز ذلك في بما اآلمن، اإلجهاض خدمات مقدمي قبل من الخدمات توافر أجل من السعي وعلى اآلمن

 .األعضاء الجمعيات تقدمها التي

viii. الخدمات مقدمي من األطباء وغير األطباء ذلك في بما) الخدمات مقدمي من كاف عدد وجود ضمان على العمل 

 الجامعات مع الدعوة جهود خالل من شاملة إجهاض رعاية توفير على والقادرين المدربين( أمكن حيثما

 .وغيرها األعضاء الجمعيات من الخدمات لمقدمي التدريب وتوفير المهنية المنظمات أو أوالحكومات

 

 :يلي بما القيام اإلقليمية والمكاتب المركزي المكتب على وينبغي. 13

 

i. باإلجهاض، المعنية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسة مع تمشيا اإلجهاض وخدمات برامج تطوير دعم 

. الجودة عالية فنية مساعدة توفر تسهيل أو األعضاء للجمعيات الفني وتوفيرالدعم اإلجهاض، واستراتيجيات

 الدولي االتحاد عمل نطاق وتوسيع لتنفيذ األموال لجمع أيضا اإلقليمية والمكاتب المركزي المكتب يسعى وسوف

 .اإلجهاض مجال في األسرة لتنظيم

ii. التوجيهية وقواعده األسرة لتنظيم الدولي االتحاد مقاييس في منعكسة أعاله المذكورة السياسة تكون أن ضمان 

 .الصلة ذات واالتصال والتثقيف اإلعالم ومواد

iii. المتعلقة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد واستراتيجيات بسياسة والجدد الحاليين والمتطوعين الموظفين إلمام ضمان 

 لجميع اإلجهاض موضوع حول القيم توضيح على التدريب توفير ذلك في بما بتنفيذها، واإللتزام باإلجهاض

 .والمتطوعين الموظفين

iv. تعزيز ذلك في بما لالتحاد، األساسية عمالاأل ضمن اإلجهاض بموضوع العمل ودمج لتعزيز استراتيجيات وضع 

 .االعتماد عملية خالل من اإلجهاض برامج تقييم

v. اإلجهاض إلى الوصول فرص لزيادة الدعوة من الحالية األدلة واستخدام جمع في األعضاء الجمعيات قدرات بناء 

 .اآلمن

vi. بين الحاجة حسب صالت وإنشاء القضية، هذه على تعمل التي المنظمات مع القائمة الصالت تطوير أو/  و إنشاء 

 .اإلجهاض مجال في أعمالها وتعزيز لمواصلة أخرى ومنظمات األعضاء الجمعيات

vii. تقبل وزيادة باإلجهاض، المحيطة العار وصمة ومكافحة الوعي لزيادة والعالمي اإلقليمي الصعيدين على العمل 

 .اإلنسان حقوق من كحق اآلمن اإلجهاض إلى الوصول

viii. وضمنها األقاليم بين والدعوة اإلجهاض خدمات في للعمل الجيّدة واالستراتيجيات الخبرات وتبادل التعلم دعم. 

 

 

 1995 نوفمبر المركزي، المجلس اعتمدها التي بالصيغة

 2010 الثاني تشرين/نوفمبر في الحاكم، المجلس عدّله وكما
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 

 

 
 17.4 السياسة

 

 
 المستدامة والتنمية المناخي التغير واإلنجابية، الجنسية والحقوق الصحة

 

 

 مقدمة

 

 والصحة المناخ وتغير 84السكان وديناميات المستدامة التنمية بين الهامة المعقدة بالروابط األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعترف .1

 .واإلنجابية الجنسية والحقوق

 

 ضمان في يساهم الطوعي األسرة لتنظيم الملباة غير الحاجات تلبية أن على العلمي بالدليل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يرحب .2

 للشرب، الصالحة والمياه للزراعة الصالحة األراضي مثل المحدودة والموارد المناخ تغير إدارة ذلك في بما ،85المستدامة التنمية

 .86الكربون انبعاثات من الحد في يسهم أن ويمكن

 

 والتنمية اإلنسان لرفاه الرئيسية التهديدات من واحد هو المناخ تغير أن على العلمية باألدلة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويعترف .3

 الالمساواة تفاقم إلى سيؤدي المناخ تغير وأن وضعفا، فقرا األكثر البلدان في تهميشا األكثر والفئات للفقراء سيما وال المستدامة،

 .الفقر وبالتالي

 

 الغذائية واألزمات الموارد، وتضاؤل البيئة تدهور في سيساهم المناخ تغير بأن أيضا األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يعترف وبالتالي .4

 والالجئين داخليا والمشردين المهاجرين حصول ينبغي وأنه ،88للناس القسري التهجير ستدفع والتي ،87الشديدة الجوية والظواهر

 90.الطوعي األسرة تنظيم فيها بما واإلنجابية الجنسية الصحة على 89حالة كل في

 

 اعتمده تم الذي اإلنجابية الحقوق إطار في سيما وال اإلنسان، بحقوق راسخا التزاما ملتزما األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويبقى .5

 إن. 2008 عام في االتحاد اعتمده التي الجنسية الحقوق وإعالن 1994 عام القاهرة في والتنمية للسكان الدولي المؤتمر في

 الضعف من يزيد بينهم الفاصلة والفترات ذلك وتوقيت أطفال على الحصول الفرد أراد ما إذا اختيار في الحق من الحرمان

 .المناخ تغير تأثير تجاه البشري

 

                                                 
 تشمل ديناميات السكان على الهجرة والتحضر ومعدالت النمو السكاني.84
 المناخ. شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية.اجتماع خبراءالصندوق الدولي للسكان بشأن تغير  هل يؤثر السكان على تغير المناخ؟ 2009زلوتنيك هـ 85
. 2010أكتوبر / تشرين أول  11المبكرة.  PNAS( االتجاهات الديموغرافية العالمية وانبعاثات الكربون في المستقبل. طبعة 2010أونيل بي س وآخرون ) 86

 متوفرة على الرابط التالي:

s.org/content/early/2010/09/30/1004581107.full.pdf+htmlhttp://www.pna تمت زيارة الموقع في فبراير / شباط .

2011. 
بون، ألمانيا: اتفاقية تغير المناخ. متوفر  ان النامية.اآلثار ومواطن الضعف والتكيف في البلد تغير المناخ:( 2007اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) 87

. تمت زيارة الموقع في ديسمبر / كانون األول http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdfعلى الرابط التالي: 

2010. 
 .2004( األهداف اإلنمائية لأللفية مؤشرات اإلحصائيات: قيم 2009األمم المتحدة ) 88
( بيانا بشأن تنظيم األسرة للنساء والفتيات ببمثابة تدخل إلنقاذ الحياة في الحاالت 2010فريق العمل المشترك بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية في األزمات ) 89

 .www.iawg.netاإلنسانية. متوفر على موقع: 
 وزارة الخارجية الدنماركية: كوبنهاجن. وضع مربح للطرفين؟ –معالجة النمو السكاني، الجنس والمناخ والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ( 2010تيلييه س ) 90

http://www.pnas.org/content/early/2010/09/30/1004581107.full.pdf+html
http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf
http://www.iawg.net/
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 العالم، حول النساء من الماليين لمئات بها الوفاء يتم لم التي بالحقوق الوفاء على بالعمل األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويلتزم .6

 المتعلقة الجوانب جميع بشأن القرارات اتخاذ من يتمكن حتى والتعليم، الخدمات وتقديم الدعوة خالل من خصوصا، والشابات

 .الحياة وخيارات والجنسانية باإلنجاب

 :بـ األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سيقوم

 

 :إلى وبالتالي المستدامة التنمية إلى الهادفة السياسات تكامل أجل من الدعوة .7

 

(i) المناخ، لتغير الرئيسية األسباب لجميع التصدي 

(ii) الملباة غير األسرة تنظيم/  الحمل موانع احتياجات تلبية. 

(iii) وضعفا فقرا األكثر الناس حماية هو األسمى الهدف يكون أن اإلنسان حقوق وإطار االجتماعية العدالة صميم وفي. 

(iv) للحد استراتيجيات وضع ذلك في بما المناخ، تغير في الكبرى المساهمة ذات الدول قبل من المسؤوليات تقاسم ضمان 

 .الكربون وانبعاثات استهالك من

(v) وآثاره التصحر ومكافحة الخضراء والتكنلوجيات النظيفة الطاقة دعم. 

(vi) التكيف، على القدرة لتعزيز خاص اهتمام وإيالء التنمية، من يتجزأ ال كجزء والتكيف المناخ تغير تخفيف على العمل 

 .واألطفال النساء عند وخاصة

(vii) بحياتها المتصلة القرارات اتخاذ في الشباب فيهم بمن للجميع، اإلنسان حقوق وإعمال وحماية احترام شيء، كل قبل 

 .والعنف اإلكراه من خالي وبشكل واإلنجاب، الجنسية

(viii) وهي والبيئة أسرهم احتياجات بين التوازن يتفهمون الخصوص وجه على والمرأة المحلية المجتمعات بأن االعتراف 

 .المناخ تغير إدارة في الرئيسية العوامل

 

 وبالتالي ، واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة خدمات إلى الجميع وصول وتطوير تعزيز في األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويلتزم .8

 :يلي بما سيقوم

 

(i) تطورا األقل البالد في وخصوصا والشباب، الفقراء من سيما ال النساء حقوق تعزيز أجل من جهوده مضاعفة تجديد. 

(ii) بشكل الحمل منع خدمات على واإلقبال الوصول زيادة طريق عن الحمل منع في والرغبة الحاجة تلبية في المساهمة 

 وأسرهم النساء من المناخ تغير مع التكيف على والقدرة االقتصادي والوضع الرفاهية، تحسين وبالتالي مستمر،

 .المحلية ومجتمعاتهم

(iii) األولوية ذات واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات دمج لضمان والعالميين واإلقليميين الوطنيين الشركاء مع التنسيق 

 لحاالت االستجابة في وكذلك الكوارث مخاطر من الحد واستراتيجيات للطوارئ االستعداد في لألرواح والمنقذة

 الشديدة الجوية والظواهر ، المناخ تغير عن الناجمة اإلنسانية األزمات في اإلنسانية المعاناة لتخفيف وذلك الطوارئ،

 .الكوارث من وغيرها

(iv) لمعالجة المتحدة األمم ووكاالت والبيئية، والصحية واإلنسانية اإلنمائية الحكومية غير والمنظمات الحكومات مع العمل 

 في واإلنجابية الجنسية والحقوق والصحة الطوعي األسرة تنظيم بأهمية الكامل االعتراف وضمان القضايا، هذه

 .الفقر على والقضاء المستدامة التنمية وتحقيق المناخ، لتغير التصدي

(v) أنشطته كفاءة تحسين خالل من والبيئة المناخ تغير على وتأثيرها لديه الكربون انبعاثات من الحد أجل من السعي 

 .الكلفة مقابل فعالية أكثر تكنولوجيات واعتماد

 

 

 2011 أيّار/  مايو الحاكم، المجلس عليه صادق كما
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 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة .4

 
 

 18.4 السياسة

 
 

 للمسنين واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة احتياجات تلبية

 
 مقدمة

 
ً  60 أعمارهم بلغت من عدد أن إلى العالمية التقديرات وتشير. الكلية السكانية التركيبة تغيرت األعمار، متوسط ازداد كلما .1  أو عاما

ً  والصين والبرازيل الهند تشهدها النمو معدالت أسرع وأن 205091 عام بحلول نسمة مليار 2 إلى يصل سوف أكثر  92.حاليا

ً  يظهر التغير هذا  ذات قضية الشيخوخة تعد حيث األوروبية الشبكة ومنطقة وأوقيانوسيا آسيا شرق وجنوب شرق منطقة في جليا

 بحلول المتقدمة بالبلدان مقارنة النامية البلدان في أسرع سيكون المسنين أعداد في الزيادة معدل أن إلى التقديرات وتشير. أولوية

 2050.93 عام

 
 قطاعات جميع في للمسنين واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة تتناول األسرة لتنظيم الدولي االتحاد سياسات من جديدة سياسة هي .2

 تساعد سوف السياسة وهذه. الجنسية وصحتهم حقوقهم عن تعبر وأصوات دؤوب عمل إلى االحتياج بشدة االعتراف وتبرز. االتحاد

 تؤكد سوف السياسة وهذه. للمسنين واإلنجابية الجنسية الصحة احتياجات لتلبية مناسب نهج إليجاد وتوجهها األعضاء الجمعيات

 ً  نساء كانوا سواء. خاص دعم إلى تحتاج التي المسنين مجموعات وتحدد الشيخوخة سن في الجنسية للحياة اإليجابية الجوانب أيضا

ً  أو  الجنسية الهوية ومغايري الجنسين ومشتهي واللوطيين السحاقيات) الشواذ مجتمع إلى المنتمين أو الرعاية يتلقون أشخاصا

 من المحرومة الجماعات من وغيرهم العنف يواجهون من أو البشرية المناعة نقص فيروس مع المتعايشين أو( LGBTI والِخنث

 94.الخدمات

 
 أن إلى تشير السكانية المسوحات فإن ذلك ومع للمسنين، الجنسي النشاط عن محدودة بيانات سوى الراهن الوقت في لدينا ليس .3

ً  نشط يظل الناس بعض  ويتأثر. صوره وتعدد الجنسي النشاط أهمية إلى تشير مثلما الشيخوخة مرحلة في تقدم وإن حتى جنسيا

 واالجتماعية النفسية العوامل من عدد عن فضالً  التشيخ، عملية ضمن تحدث التي الفسيولوجية التغيرات من بعديد الجنسي النشاط

 95.البيئية

 

 األمم عن الصادرة الدولية مدريد عمل وخطة96 والصحة التشيخ حول العالمية الصحة لمنظمة العالمي التقرير تعزز السياسة هذه .4

 97.معهما وتتوافق الشيخوخة بشأن المتحدة
 

 التعريف

 
 ما عاماً، 60 ال سن تجاوزوا من إلى السياسة، هذه من الغرض يخدم بما ،"السن كبار" أو" المسنون" مصطلح يشير :المسنون .5

 98.ذلك خالف يذكر لم
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 التوجيهية المبادىء

 
 العمر أو الجنس أساس على للحريات تقييد أو إقصاء أو تمييز أي يحظر اإلنسان لحقوق بإطار األسرة لتنظيم الدولي االتحاد يلتزم .6

 يتعلق، وهذا. الصحي الوضع أو والعقلية الجسدية اإلعاقة أو االجتماعية الحالة أو الجنسية الميول أو الهوية الجنسية أو النوع أو

 .الخصوص وجه على المسنين ضد التمييز بقضية السياسة، هذه إطار في

 

 مراحل جميع في الشاملة واإلنجابية الجنسية الصحة من السكان احتياجات وتعزيز بتلبية األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويلتزم .7

 من الجنسية الرفاهية بأن راسخ اعتقاد إلى يستند واإلنجابية الجنسية بالصحة االلتزام وهذا. الشيخوخة مرحلة ذلك في بما حياتهم

 .للمسنين المتوقعة األعمار متوسط وتطيل الحياة وعيةن تعزيز في تسهم التي المهمة الصحية العوامل

 

 نهج باستخدام للمسنين واإلنجابية الجنسية الصحة وخدمات معلومات إدراج تعزيز بضرورة األسرة لتنظيم الدولي االتحاد ويؤمن .8

 .للمسنين المتغيرة االحتياجات ليشمل الحياة دورة

 

 كعنصر والدولية والوطنية المحلية السياسات مستوى على الجنسية والحقوق الجنسية الصحة من المسنين باحتياجات اإلقرار وينبغي .9

 .بالكامل الجنسية الحقوق وتفعيل الجنسية الصحة تعزيز في أساسي

 التنفيذ

 
 :األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تؤديها أن يجب معينة أدوار إلى يستند السياسة هذه تنفيذ إن

 

 أو تكييف في المثال سبيل على المسنين، تشمل إجراءات األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تتخذ سوف .10

 بين الجنسية للحياة اإليجابية الجوانب على وتركز عمرية مرحلة كل خصوصية تراعي وسياسات تواصل أسلوب استخدام

 .المستضعفة المجموعات إلى اإلشارة عند المسنين وتشمل المسنين

 

ً  ذلك كان كلما األعضاء، الجمعيات تقوم أن وينبغي .11 ً  معدة برامج في بالمسنين الخاصة الخدمات بإدراج ومناسباً، ممكنا  مسبقا

 والسيما الشيخوخة، مراحل مختلف في المسنين احتياجات تنوع تراعي أن ينبغي إدراجها وعملية. الحياة دورة نهج باستخدام

 المناعة نقص فيروس مع والمتعايشين السكنية؛ الرعاية مرافق في يعيشون الذين المستضعفين المسنين احتياجات حساسية

 كبار من( LGBTI والِخنث الجنسية الهوية ومغايري الجنسين ومشتهي واللوطيين السحاقيات) الشواذ ومجتمعات البشرية؛

 .المسنين والمهاجرين الخدمات من محرومة عرقية لجماعات المنتمين والمسنين السن؛

 
 للمسنات الجنسية الصحية واالحتياجات الحقوق في بعناية األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تنظر أن يجب

 لخطر عرضة أشد والمسنات. للمسنين خدمات أو سياسات أو برامج أي تصميم أو تكييف عند أساسية شريحة باعتبارهن

 نوع على القائمة المساواة عدم بسبب أو غيرهن، على واجتماعية اقتصادية كعالة يعشن ألنهن الجنسي للعنف ضحايا وقوعهن

 على تؤثر التي الفسيولوجية العوامل عن فضالً  االعتبار بعين تؤخذ أن ينبغي ضعف مواطن وهي99.البيئات بعض في الجنس

 على وعالوة. الخطيرة الصحية المشاكل من غيرها أو الطمث انقطاع رأسها وعلى الجنسية وصحتها للمرأة الجنسية الحياة

 التقليدية األدوار وتحد الشيخوخة سن في الجنسية بحياتهن استمتاعهن تنبذ ثقافية بيئات في يعشن النساء من كثيراً  فإن ذلك،

 100.بحرية الجنسية رغباتهن عن التعبير على قدرتهن من للجنسين

 
 ومنظمات األعضاء الجمعيات من غيرها مع شراكة في األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تعمل سوف .12

 والخبرات المعلومات تبادل هو الشراكة هذه من والهدف. للمسنين الخدمات تقديم في الخبرة ذوي من والمختصين المدني المجتمع

ً  الموجودة األدوات جدوى تفعيل مع الموارد، وتعبئة األدوات وجمع والبرامج والنماذج  وسيتم. الممارسات أفضل وتبادل مسبقا

 وفي االجتماعيين واألخصائيين الصحية الرعاية مقدمي ذلك في بما أوسع نطاق على اإليجابية والنتائج المفيدة المواد تعميم

 .واألسرية األهلية الرعاية مرافق
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 ينتمون ومن النساء سيما وال المسنين، وتمكين بإشراك األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تقوم وسوف .13

 كوسيلة والخدمات والسياسات البرامج وتقييم وتنفيذ تصميم في المستويات جميع على لتمثيلهم مختلفة، عرقية جماعات إلى

 المشاركة قيم مع يتماشى وهذا. االتحاد داخل واإلنجابية الجنسية الصحة تطوير في المساهمة على المسنين بقدرة لالعتراف

 .األسرة لتنظيم الدولي االتحاد بها يؤمن التي األساسية والتنوع

 
 األعضاء الجمعيات شؤون إدارة في المسنين إدماج بتعزيز األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تقوم وسوف .14

 .األخرى التطوع وفرص

 
 لتطوير الالزم التدريب وتوفير كتيبات إصدار على األعضاء الجمعيات مع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تعمل وسوف .15

 طريق عن المسنين فئة مع العاملين المهنيين تدعم سوف المواد وهذه. المسنين احتياجات لتلبية وتأهيلها والخدمات البرامج

 .والجنسية الصحية واحتياجاتهم لحقوقهم وفهمهم وعيهم تعزيز

 
 مع العاملة المؤسسات مع شراكة إطار في وتعمل األعضاء الجمعيات مع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تتعاون سوف .16

ً  الجنسية، حقوقهم لتعزيز أجلهم ومن المسنين  والصحة الحقوق من احتياجاتهم تلبية إلى والدعوة باحترام معاملتهم على حرصا

 101.العمرية فئتهم يالئم نحو على واإلنجابية الجنسية

 
ً  األعضاء والجمعيات األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تدعو سوف .17  حقوق تلبية إلى المعنية الحكومات مع جنب إلى جنبا

 الشيخوخة تراعي وتشريعات سياسات وتنفيذ اعتماد بضرورة الوعي ورفع واإلنجابية، الجنسية الصحة من واحتياجاتهم المسنين

 واإلنجابية الجنسية والحقوق الصحة تحديات على تؤكد لن األسرة لتنظيم الدولي االتحاد دعوة وإن. دولة كل ظروف بحسب

ً  تبرز سوف ولكنها فحسب 102المسنين تواجه التي  بما اجتماعية فوائد من بها يرتبط وما للشيخوخة اإليجابية الجوانب أيضا

 يكفل نحو على الشيخوخة مرحلة في والنشاط الصحة تعزيز وأهمية المجتمع بناء في ليسهموا المسنين تمكين ضرورة ذلك في

 .والحميمية الجنسية خصوصياتها احترام

 
 اإلرشادات بإصدار ،(IMAP) الدولية الطبية االستشارية الهيئة مع بالتعاون األسرة، لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تقوم سوف .18

 .بالمسنين تتعلق التي والقضايا بالخدمات الخاصة بالبيانات واإلدالء

 
 بالمسنين الخاصة السياسات تنفيذ لمتابعة االتحاد لدى المتاحة اآلليات جميع األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تستخدم وسوف .19

 .الخدمات وإحصاءات العالمية المؤشرات مسح إطار في ومتواصل دوري نحو على

 
 الشريحة السيما للمسنين، المقدمة والبرامج الخدمات بيانات لجمع منظومة بإدخال األسرة لتنظيم الدولي االتحاد أمانة تقوم سوف .20

ً  60 تجاوزت التي  المجموعة هذه الحتياجات فهمنا وتعزيز التدخالت نجاح معدالت ومراجعة لمتابعة كوسيلة العمر، من عاما

 الجهات على وخبراته األسرة لتنظيم الدولي االتحاد تجارب مع البيانات هذه تطرح وسوف. الجنسية والصحة الحقوق من

 .بها والنهوض القضية بهذه العلم ونشر الوعي تعزيز أجل من الضرورة حسب الخارجية

 مسرد

 الخدمات توفير واإلنجابية، الجنسية والحقوق الصحة مجال في بهما، يقصد الحياة دورة ونهج الحياة دورة :الحياة دورة نهج .21

 مدى على منها المستفيدين على ترتكز التي المتكاملة الخدمات حزمة وإن. مستخدميها أو منها المستفيدين حياة دورة مدى على

 بحسب تحديدها ويمكن والشيخوخة، البلوغ، ومرحلة والشباب، والمراهقة، المبكرة، العمرية المرحلة عبر تمتد حياتهم دورة

 النضج ومرحلة الزواج، قبل وما الجنسي النضج ومرحلة الجنسي، النضج قبل ما مرحلة وتشمل. الجنسي النشاط معدالت

 المتكاملة األساسية الخدمات لحزمة الحياة دورة نهج مقدمة من بتعديل مقتبسة. )الخصوبة فترة بعد وما الزواج، مع الجنسي

 (.األسرة لتنظيم الدولي باالتحاد الخاصة

                                                 
 International( واالتحاد الدولي للشيخوخة )HelpAge Internationalعلى سبيل المثال، المنظمة الدولية لمساعدة المسنين ) 101

Federation on Ageing.) 
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ً  الفرد يعيشها أن يتوقع التي السنوات عدد تقدير إلى المصطلح هذا يشير :الصحي العمر متوسط .22  أو عجز بدون صحيحا

 103.مرض
 

 104.الشيخوخة سن في الرفاه تعزز والتي عليها، والمحافظة الوظيفية القدرة تطوير عملية :الصحية الشيخوخة .23

 انعدام بسبب كاف   أو معتاد بشكل واإلنجابية الجنسية الصحة برامج تصلهم ال الذين األشخاص هم :الخدمات من المحرومون .24

 المشاركة من كلي أو جزئي بشكل المستبعدون األشخاص يشمل وهذا. المؤسساتية اإلمكانات ضعف أو/و السياسية اإلرادة

 .التمييز أو الوصم بسبب فيه يعيشون الذي المجتمع في الكاملة

 

 
 2015 نوفمبر/الثاني الحاكم، المجلس عليه صادق كما

التناسلية )الثدي، عنق الرحم، البروستاتا(، أ من أمثلة هذه التحديات التي تتعلق بالحقوق والصحة الجنسية للمسنين على وجه التحديد: السرطانات 

ا وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية / األمراض المنتقلة عن طريق االتصال الجنسي بين المسنين أو وقوعهم ضحايا لها إما جهالً بمخاطره

األرامل الباحثين عن شركاء جنسيين جدد في  /وسبل الوقاية منها أو النعدام وعيهم بها، ارتفاع المخاطر المحتملة لتعرض المسنين المطلقين 

وقت متأخر من حياتهم مع قلة معرفتهم أو عدم قدرتهم على الوصول إلى التوعية باألمراض المنتقلة عن طريق االتصال الجنسي/فيروس نقص 

رافق الرعاية األهلية، والعنف المنزلي، ( ألن التوعية تستهدف الشباب في سن اإلنجاب، واإلكراه أو العنف الجنسي في مHIVالمناعة البشري )

 ث.والعجز الجنسي، والعوائق التي تمنع المسنين وذوي اإلعاقة من التعبير عن احتياجاتهم الجنسية والمخاوف الصحية المرتبطة بانقطاع الطم
 
 

 

  

                                                 
 ورقة االتحاد الدولي لتنظيم األسرة حول التشيخ 6ص 103
 (2015مسرد التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول التشيخ والصحة ) 104
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 19.4السياسة 

 

 العمل القسري واالتجار بالبشر

 تمهيد

 

إما تم االتجار  -القسري  للعمل يخضعون مليون امرأة ورجل وطفل  21إلى وجود  2014تشير إحصائيات  1

مليار  150وقد ساهم ذلك في تحقيق أرباح غير مشروعة تبلغ  –شبيهة  ظروفبهم، ليخضعوا لالسترقاق أو 

العالم سواء كان بلد املنشأ أو العمل أو  في مكانأن االتجار بالبشر يتم في كل  إلى تشير التقاريركما  105دوالر.

  106العبور أو املقصد.

 لطريقة البحث املعززة األخيرة، بينت نتائج  2
ً
مليون شخص  46وصول اقتراب هذا الرقم من  2016عام ونظرا

دولة، وتشمل أنواع االستعباد االتجار بالبشر والعمل القسري وعبودية الدين والزواج  167مستعبد في 

 107زواج االستعبادي أو االستغالل الجنس ي التجاري.الالقسري و 

%، بينما تبلغ 70بينت التقارير أن نسبة النساء والفتيات ضحايا االتجار العاملي بالبشر الذي تم اكتشافه  3

  108%.53نسبة من يتعرضن إلحدى أنواع االستغالل التي تم اكتشافها وهو االستغالل الجنس ي 
 
بين هذه وت

اإلحصائيات وجود روابط وتبعات واضحة تتعلق بالصحة اإلنجابية والجنسية للضحايا. فجريمة االتجار 

 إلى أن أكثر من يتعرضون لإلتجار في صناعة الجنس أو للعمل 
ً
بالبشر تعتبر "جريمة جنسانية" بدليل يشير حاليا

 109خدم في املنازل نساء وأطفال.

يتراوح ما ثر الصحي للناجين ارتفاع مستوى االعتداء الجنس ي أو الجسدي بينت نتائج األبحاث املحدودة حول األ 4

ن تعرضهم ملشاكل صحية وبعد االستغالل تبي   %( من االعتداء95%( من االعتداء وأثناء مستوى )59قبل )

بِلغ
 
 110عنها بعد التعرض لتجربة االتجار التي تشمل مشاكل الصحة اإلنجابية والجنسية. أ

 111دولة 115أو العبودية الحديثة مشكلة عاملية "منتشرة" أو "بالغة الخطورة" في  قسري تبر العمل الويع 5

  .إمدادهاسالسل % دول معرضة لخطر شديد من استخدام العمل القسري في  60 منها على األغلب

                                                 
 (2014بروتوكول اتفاقية العمل القسري ) 105
 (2012االتجار بالبشر ) –منظمة الصحة العاملية: فهم وتناول العنف ضد املرأة  106
 (2016ووك فري فاونديشن ) –املؤشر العاملي للرق  107
 (2009التقرير العاملي عن االتجار باألشخاص ) 108
 (2011تقرير مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة عن االتجار بالبشر ) 109
 (2012االتجار بالبشر ) –منظمة الصحة العاملية: فهم وتناول العنف ضد املرأة  110
م حوادث االتجار بالبشر أو االستعباد, والقوانين املحلية, الترتيب العاملي الصادر عن دراس 111 ة بحثية قامت بها منظمة فيريسك مابليكروفت )يقي 

 2016دولة( أغسطس  198ومدي تطبيق سيادة القانون في 
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العبودية دول تتخذ معظم اإلجراءات التي تسعى إلى مكافحة  10تعتبر اململكة املتحدة واحدة من أكثر  6

ل حم ِ وتمثلت هذه اإلجراءات في اإلرادة السياسية القوية واملوارد الضخمة والشعب الذي ي   112الحديثة،

 الحكومة املسئولية.

واملسئولية التي يفرضها على الشركات في وضع هذا التصنيف  2015ساهم قانون العبودية الصادر عام  7

اإلنسان في اإلطار التنظيمي الذي تسير عليه اململكة املتحدة من خالل اإليجابي؛ إذ يدمج هذا القانون حقوق 

ضمان معاقبة املجرمين املتورطين في جرائم العبودية الحديثة عقوبة مناسبة، وتوفير الدفاع لضحايا الرق 

 واالتجار بالبشر ومساعدتهم في الحصول على عمل بدخل حتى درجة معينة إلصدار بيان يوضح الخطوات التي

ينطبق هذا البيان على  113تم اعتمادها لضمان التخلص من االستعباد الحديث في أعمالهم وسالسل إمدادهم.

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، لذا فإن وضع تصميم يبين الشفافية في سالسل اإلمداد الخاصة باالتحاد الدولي 

 لتنظيم األسرة سيكون له عواقب واسعة على االتحاد. 

ا الطلب باإلضافة إلى قضية العمل القسري املنتشرة بشكل متزايد وقضية اإلتجار بالبشر وارتباطهم وقد كان هذ 8

بانتهاك حقوق اإلنسان والحقوق الجنسية هو ما دفع إلى تطوير هذه السياسة بهدف اتخاذ املزيد من اإلجراءات 

 اإليجابية في االتحاد.

 املبادئ التوجيهية

نتهاك املقيت للكرامة وحقوق اإلنسان التي تضر واإلتجار بالبشر جريمة عاملية تؤدي إلى اال  عتبر العمل القسري ي 9

 
ً
؛ ومع ذلك تستهدف هذه السياسة جميع األشخاص الذين قد يتأثرون سلبا

ً
املرأة واألطفال بشكل كثر إفراطا

 وثنائي الجنس بالعمل القسري أو اإلتجار بالبشر، بما في ذلك النساء والرجال واألطفال واملت
ً
حولين جنسيا

 والشواذ واألشخاص ذوي اإلعاقة والذين يتعاطون املخدرات ومن تم اإلتجار بهم بغرض الجنس. 

ممارسة العمل القسري واإلتجار الغير مقبول بالبشر  أماكنيسعى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة إلى إيجاد   10

 غير متسامح تجاه االتجار بالبشر ب واتخاذ
ً
 غرض العمل القسري واالستغالل الجنس ي. موقفا

األعضاء  الجمعيات  و مانةاأل يتخذ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة عدة خطوات استباقية على مستوى   11

بهدف ضمان عدم حدوث هذه املمارسة على أي مستوى في املنظمة وتقديم أفضل طرق الدعم املمكنة والعناية 

ن يتواصل معهم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وال سيما في مجال الصحة والتعويض لضحايا هذه الجريمة الذي

 والحقوق الجنسية واإلنجابية .

                                                 
 (2016ووك فري فاونديشن ) –املؤشر العاملي للرق  112
 ية الحديثة من اململكة املتحدة راجع املسرد، لتعريف العبود2015بشأن قانون العبودية الحديث  54القسم  113
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أثناء تطوير هذه السياسة، يلتزم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بالنقطة الخامسة من الئحة االتحاد الدولي   12

لجميع على الحقوق الجنسية بما في الحقوق الجنسية والتي تنص على: ضمان حصول ا بشأنلتنظيم األسرة 

 ذلك االلتزام بالحرية والحماية من األذى.

التحاد الدولي لتنظيم األسرة في ل تابعةال حشد الجمعيات األعضاءمن االهداف األساسية لهذه السياسة   13

 الدفاع عن ضحايا 
ً
العمل القسري جميع أنحاء العالم لتطوير وتنفيذ سياساتهم ورفع درجة الوعي وخصوصا

كت حقوقهم في الصحة اإلنجابية والجنسية. ويتفق ذلك مع النتيجة األولى في خطة هِ واإلتجار بالبشر الذين انت  

لإلطار االستراتيجي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة واالولوية األولى الخاصة بتنفيذ االلتزام وتأمين  مانةاأل تنفيذ 

 رسات. التشريعات والسياسات وتطوير املما

تنطبق السياسة على جميع مسئولي ومتطوعي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. ويؤمن االتحاد بأن جميع   14

االشتراك في أي أنشطة أو املساهمة في كيانات تنهتك حقوق  لهم يحقالعاملين في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ال 

 اإلنسان.

خالل  منلالتحاد إذ تبين التزامهم بمكافحة العمل القسري تمثل هذه السياسة عبء على الشركات التابعة   15

 سالسل إمداداتهم بأكملها من العمل القسري و/ أو اإلتجار بالبشر. خلوبذل جهودهم لضمان 

تعكس هذه السياسة الحاجة إلى تقديم مساهمة فعالة في قضية عاملية ومنح األشخاص املتضررين   16

الرعاية الصحية  فرصةلجنسية بشدة وال يستطيعون الحصول على وخاصة الضحايا الذين تأثرت صحتهم ا

 اإلنجابية والجنسية املناسبة للدفاع عن أنفسهم. 

يجب االعتراف بالصحة اإلنجابية والجنسية لضحايا العمل القسري واإلتجار بالبشر بهدف االستغالل   17

عامل ال يتجزأ من اإلنجاز الكلي للحقوق  الجنس ي على مستويات السياسة املحلية والقومية والعاملية باعتباره

 والصحة اإلنجابية والجنسية في االتحاد.

هذه السياسة مميزة في تركيزها على العمل القسري واإلتجار بالبشر ومنفصلة عن حقوق العمل الجنس ي   18

 والعاملين في مجال الجنس.

 التنفيذ

جري االتحاد الدولي لتنظيم األسرة مشاوراته مع  أثناء األعضاء ومجموعاتهم  الجمعياتمرحلة تنفيذ هذه السياسة، ي 

 املستهدفة لضمان تنفيذ أفضل أسلوب لهذه السياسة.

عملية مراقبة العناية الواجبة مع الشركاء واملوردين لضمان خلو سلسلة التوريد الخاصة بنا  مانةاأل تتولى   19

كاملة من العبودية واالتجار بالبشر، وهذه املراقبة تعتبر جزء ال يتجزأ من املبادئ واإلجراءات الضخمة الخاصة 

 باإلضافة إلى املراقبة املستمرة لعملية التنفيذ.  مانةاأل ب
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 ملتطلبات حكومة اململكة املتحدة مع  مانةأل اتستكمل   20
ً
لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة البيان السنوي وفقا

 تحديد الخطوات التي اتخذناها لضمان خلو سلسلة التوريد الخاصة من العبودية واالتجار بالبشر.

والتزامهم بالسياسة ويتولى مراقبة عملية  مانةاأل فهم جميع موظفي  يضمن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  21

 االلتزام

األعضاء بهدف فرض سياسات محددة في  للجمعياتيقدم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة الدعم واإلرشاد   22

االعضاء خالية  الجمعيات الدولة وإجراءات ملعالجة قضية العمل القسري وضمان أن تكون سلسلة التوريد في 

والعبودية. على سبيل املثال القائمة املرجعية للعناية الواجبة واملراقبة وااللتزام املنتظم من اإلتجار بالبشر 

 واإلحاطة بسياسة املسئولين.

األعضاء  الجمعياتتبادل املعرفة والشبكات والتعلم بين  زيادةيشجع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة على   23

بهدف تقديم الرعاية الصحية اإلنجابية والجنسية  حول قضية العمل القسري واالتجار بالبشر، وخاصة

 وحقوق األفراد الذين تضرروا من االتجار بالجنس.

لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة الدعم للحكومات أثناء تطوير التشريعات حول آثار هذه  مانةاأل تقدم   24

 القضية على الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .

يعمل االتحاد في حدود صالحياته لتقديم الدعم لضحايا االتجار بالبشر وتلبية احتياجات متعلقة بالصحة   25

 د تتطور نتيجة خبرتهم.والحقوق الجنسية واإلنجابية  التي ق

باعتبارها وسيلة  ،ينشر االتحاد الدولي لتنظيم االسرة قائمة من املوردين ومسئولي التوظيف ومتعاقدين  26

لرسم خريطة توضح سلسلة التوريد الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم  ،كي يصبح االتحاد اكثر انفتاح وشفافية

 ذاته. االعضاء لفعل الش يء الجمعياتاألسرة وتشجيع 

األعضاء لزيادة الوعي حول قضية  الجمعياتفي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشكل وثيق مع  مانةاأل تتعاون   27

 العمل القسري واالتجار بالبشر وخاصة أثرها على الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية  للمتضررين.

األعضاء جهودها لضمان خلو سالسل  ات الجمعييتوقع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة كحد أدنى أن تبذل   28

احتياجات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية  لضحايا هذه  وإدراجمن العبودية واالتجار بالبشر  توريدهم

األعضاء لدعمهم في تحقيق  الجمعيات يعمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بالتعاون مع و . أنشطتهمالجرائم في 

 هذا الهدف.
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 املصطلحاتمسرد 

 اإلتجار بالبشر

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد أو استخدام أي نوع آخر   29

من أنواع القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو اساءة استخدام السلطة أو استغالل حالة الضعف أو 

ي أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لن   114يل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل.تلق 

 االتجار بالبشر والعمل في مجال الجنس

 لحقوق   30
ً
ال يعتبر االتجار بالبشر بغرض الجنس هو نفسه العمل في مجال الجنس. وتمثل هذه األفعال انتهاكا

بواسطة التهديد أو استخدام  ياالضحااإلنسان ويجب معاملتها باعتبارها جريمة جنائية إذا تمت دون موافقة 

 115القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو اساءة استخدام السلطة أو استغالل األطفال.

 االستعباد

" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق امللكية، كلها أو بعضها، االستعباد"  31

بموجب القانون، يظل سلوك املعتدي أهم صفة من صفات العبودية كما لو نظًرا الستحالة "امتالك" أي فرد 

 116كان هذا املعتدي يمتلك هذا الفرد، وهو ما يسلب الضحية من حريته.

 العمل القسري 

 وباإلكراه، وقد يحدث في أي صناعة بما في ذلك   32
ً
يعرف العمل القسري بأنه العمل الذي يتم تنفيذه قسرا

رسمي. يتعرض العديد من الضحايا وخاصة النساء واألطفال لالستغالل الجنس ي أغراض االقتصاد غير ال

 في قطاعات مثل الزراعة والصيد والعمل املنزلي واإلنشاءات 
ً
والتجاري إال أن العمل القسري سائد أيضا

 117والتصنيع والتعدين.

 العمل في مجال الجنس

 على املال والبضائع مقابل تقديم خدمات البالغين من اإلناث والذكور واملتحولين  حصول يقصد به   33
ً
جنسيا

جنسية، بصورة منتظمة أو من حين إلى آخر، وقد يدركون أو قد ال يدركون أن هذه األعمال تعتبر مصدر 

 118دخل.

                                                 
 ( 2000بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال نوفمبر) 114
 (2016سياسة منظمة العفو الدولية بشأن التزامات الدولة بحماية واحترام والوفاء بحقوق االنسان الخاصة بالعاملين في مجال الجنس ) 115
 (امللحق أ )تعريف العبودية الحديثة" – 2015الخاص بقانون العبودية الحديثة  45حكومي بريطاني صادر بموجب القسم  توجيه 116
 الصادرة من منظمة العمل الدولية 29اتفاقية العمل القسري رقم  117

 الجنس بشأن أوضاع الالجئينقانون املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين حول االيدز والعمل في مجال  118
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 األعضاء للجمعياتاالرشادات الخاصة بالتنفيذ  –ملرفق أ ا

في تقديم الدعم أو تطوير عدد من  ،تنفيذ هذه السياسةلباعتبارها وسيلة دعم  ،األعضاءالجمعيات ترغب 

املبادرات التي قد تساهم في مكافحة العبودية الحديثة واالتجار بالبشر، وخاصة بغرض االستغالل 

 تشمل هذه املبادرات:و الجنس ي. 

الدعم ملن لحقهم الضرر نتيجة تقديم املساعدة املباشرة وغير املباشرة للضحايا بما في ذلك الحماية و  (أ

 إلتجار بالبشر. جريمةتعرضهم ل

 اتخاذ موقف حاسم ضد العبودية الحديثة إذا كانت ذات صلة باملناقشات العامة أو البيئة السياسية.  (ب

  حتىالضغط على املستوى العاملي والقومي واملحلي  (ت
 
فرض إجراءات مكافحة االتجار بالبشر والعمل ت

 القسري.

ف حاسم ملكافحة جريمة االتجار بالبشر بالخارج ملواجهة األعمال بما في ذلك العمالء والشركاء اعتماد موق (ث

 واملسئولين واملتطوعين واملانحين واملساهمين األخرين.
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 العالقة بين االتحاد الدولي لتنظيم االسرة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية –امللحق ب 

 الجهة التي تحصل على التمويالت املقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية  •
ً
يعتبر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة حاليا

 ببيان فيروس نقص املناعة البشري أو اإليدزالدولية ملكافحة 
ً
لزما . يعتبر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة م 

 لقبول هذه التمو 
ً
يالت، وبقبول هذا املنحة أو أي منحة فرعية، تقر أي مؤسسة املعارضة التالي باعتباره شرطا

 حكومية أو مؤسسة دولية عامة حصلت على هذه املنحة أنها تخالف ممارسات البغاء أو اإلتجار بالجنس.

ال يحول ذلك أو يمنع العمل مع األفراد لتقديم الخدمات الصحية الضرورية )بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية  •

آلالم أو العالج الوقائي بعد تناول األدوية والحصول على السلع واألدوية الضرورية، بما في ذلك أدوات امللطفة ل

 مستلماالختبار والواقيات(. ومع ذلك تفرض الوكالة من خالل سياساتها وممارساتها على االتحاد باعتباره 

( وأن 2بيان املعارضة )املذكور أعاله(، ) ( يقبل1الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن ) من املقدم التمويل

 عن املنظمات التابعة حتى ال يتسبب في التشويش على الرسائل املأمولة  استقالليتهيحافظ على 
ً
بقدر كاف بعيدا

األنشطة الخاصة باالتحاد  استقاللية عدمضمن ي وأن( 3، )القضايااملقدمة من الحكومة األمريكية حول هذه 

 بل يجب أن تكون متطابقة مع املعارضة املذكورة.  ،واملنظمات التابعة له

ومن ثم، قد ال نستخدم املصطلحات التي تستخدمها الحكومة األمريكية أو نتفق مع جميع الجوانب التي توضح  •

ما دامت صحيحة من الناحية  موقفها من القضية، إال أننا ملزمون باالمتثال بجميع الشروط ذات الصلة

درجة في اتفاقيات التمويل الخاصة بنا. ويعتبر الفشل في ذلك عدم التزام يؤدي إلى إيقاف التمويل القانونية وم  

 أو توقيع عقوبات أخرى.

وحتى صدور إشعار آخر، يضمن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة اتفاق تصميم وتنفيذ األنشطة املتضررة )سواء  •

مويل من الحكومة األمريكية أو ال( والصياغة واالعتماد وإصدار القوانين والبيانات والسياسات وجهود كانت بت

حال جميع األسئلة التي تخص البيان واملتطلبات السياسية والقانونية األخرى 
 
الدفاع مع بيان املعارضة. ت

ع املقر الرئيس ي لالتحاد الدولي لتنظيم املطبقة على املساعدات املقدمة من الحكومة األمريكية إلى مدير مشرو 

 األسرة الخاص بتمويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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