ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺠﻴﺪة

من نحن
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFهو مقدم خدمات عالمي و داعي قيادي
م��ن أجل الصحة و الحقوق الجنس��يَة و اإلنجابيَة للجميع .نحن حركة من
المنظمات الوطنية العاملة مع و من أجل المجتمعات و األفراد في جميع
أنحاء العالم.
نحن نعمل من أجل عالم يكون فيه للنساء و الرجال و الشباب في كل مكان
بق َدرهم .عالم يكون لهم فيه حرية اختيار
حرية
ّ
التحكم بأجسادهم و بالتالي َ
أن يصبح��وا أو ال يصبحوا آباء و أمه��ات ؛ حرية تقرير عدد أطفالهم و أوقات
إنجابهم؛ حرية إتباع حياة جنسية صحية دون الخوف من حدوث والدات غير
مرغوبة أو إصابات بأم��راض تنتقل عن طريق الجنس بما فيها اإليدز .عالما
ال يكون فيه اختالف جنس الفرد أو اتجاهه الجنس��ي سببا ً لعدم المساواة
أو لوصمة العار .سوف لن نتراجع عن القيام بكل ما نستطيع عمله من أجل
حماية هذه الخيارات و الحقوق ألجيال الحاضر و أجيال المستقبل.

مقدمة
كحرك��ة عالميّة معنية بالصح��ة و الحقوق الجنس��ية و اإلنجابيّة ،يفخر
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بأن جذوره تمتد في المجتمعات المحليّة التي
يسعى من أجل خدمتها .في االتحاد ،يقوم المتطوعون المنتخبون للهيئات
الحاكمة بضمان وجود هذه الصلة الوثيقة مع الواقع في المجتمع.
تم وضع قواعد الحكم الصحيح هذه من قبل فريق خاص تم تش��كيله من
أجل دعم وتعزيز العمل التطوعي و الحكم في االتحاد .تمثل المبادئ السبعة
المدرجة ضمن هذه المدونة ممارسات الحوكمة الجيدة التي يجب االلتزام
والترويج لها م��ن قبل جميع األفراد الذين يخدمون ف��ي الهيئات الحاكمة
لالتحاد الدولي لتنظيم األس��رة .الحوكمة الجيدة ليس��ت غاية بحد ذاتها
و إنما هي أمر أساسي يضمن لنا اننا في وضع يمكننا من مواصلة مهمتنا
ليس اليوم فقط بل ايضا ً في المستقبل و هذا يتطلب تفكيرا ً استراتيجيّا ً
و قيادة و شجاعة و عناية.
نحن مقتنعون بأننا عند تطبيق هذه المبادئ بشكل كامل سنجعل حركتنا
فعاليّة .الحوكمة الجيدة ليس��ت أم��را نتعلمه مرة و نتذكره
أق��وى و أكثر ّ
دائماً ،إنه جهد مستمر يتطلب اهتماما ً دائما ً .االلتزام بمبادئ هذه المدونة
سيس��اعد في دع��م مجتمعاتنا الت��ي نعمل فيها و يس��اهم في أن يكون
المجتمع المدني أقوى و أكثر مسؤوليّة.
نحن ال نعتقد بأننا يجب أن نفخر بمجموعة المبادئ هذه و إنما يجب أن نفخر
بما نستطيع إنجازه من خالل استخدامها بالشكل الصحيح.
جاكلين شارب
رئيسة االتحاد
الدولي لتنظيم األسرة

ِ
جل غرير
المديرة العامة لالتحاد
الدولي لتنظيم األسرة

1 1تضمن الهيئة
الحاكمة نزاهة األعضاء
الجماعية
مسؤوليتهم
و
ّ
ّ

 تدعم و تحمي رسالة المنظمة و قيمها و سمعتها و تعمل على تحسين
مكانتها العامة من خالل كل النشاطات التي يُجريها األعضاء بالنيابة
عن المنظمة.
 تَعمل و تتخ��ذ القرارات لما فيه المصلح��ة الجماعية للمنظمة التي
تحكمها و تشترك في المسؤوليّة الجماعيّة عن هذه القرارات .ال يعمل
وال يتخذ أعضاؤها القرارات بم��ا يفيد مصالحهم الفرديّة أو لمصلحة
أي منظم��ة اخ��رى أو غايات أخرى ق��د يكونون مش��تركين فيها أو لهم
مصلحة فيها.
تمك��ن أعضائها م��ن تحديد تض��ارب المصالح
 لديه��ا مدونة س��لوك
ّ
الفعلية أو المحتمل��ة و التصريح عنها و توفر عمليّة متفق عليها من
أجل التعامل مع تضارب المصالح هذه. .
 ال تسمح ألعضائها باالنتفاع من مناصبهم أكثر مما يسمح به قانون
و قواعد المنظمة.
 تضم��ن أنه عن��د انتخاب األعضاء من قبل دائ��رة انتخابيّة معيّنة (على
س��بيل المثال من الجمعية العضو للمجلس اإلقليمي أو من الشباب)
ستعمل من أجل المنفعة الجماعيّة للكل و ليس فقط منفعة الدائرة
االنتخابيّة المفردة.

2 2الهيئة الحاكمة تحدد
التوجه االستراتيجي
وسياسات المنظمة
 تحدد التوجه االستراتيجي للمنظمة من اجل إيصال رسالتها وغاياتها
وأهدافه��ا .و بالعمل م��ع المدير التنفيذي ،تق��وم بالتأكد من أن برامج
و أنشطة و خدمات المنظمة تعكس أولوياتها اإلستراتيجية.

 تُركز على التفكير االس��تراتيجي و ال تُش��رِك نفسها باألمور التنفيذية
و اإلدارية اليوميّة.
 تَضع السياسات و تتابع نشاطات المنظمة في كل المجاالت.

عين
3 3الهيئة الحاكمة ت ُ ّ
و تدعم المدير التنفيذي
 هي مس��ؤولة عن توظيف المدير التنفي��ذي و دعمه و تنميته المهنيّة
و تقييم أدائه و تحديد مرتبه.
 تضمن ،عن طريق رئيس المجلس  /رئيس المنظمة في المقام األول ،أن
مهام و مسؤوليّات المدير التنفيذي (و التي تتضمن حق تعيين موظفو
المنظمة) تم تحديدها بشكل واضح واالتفاق عليها و تنفيذها.
 تعمل بالشراكة مع المدير التنفيذي على تحقيق مهمة المنظمة.

4 4الهيئة الحاكمة تُراقب
و تُراجع أداء المنظمة
 تتاب��ع و تراجع تنفي��ذ برنامج العمل والموازنة الس��نوي وذلك من خالل
تلقي تقارير دورية موضوعية عن االداء تُركز على التأثيرات اإلستراتيجية
لنتائج برنامج العمل والموازنة.
س��لطة كافية للمتطوعي��ن و الموظفين تفي بالغرض
 تضمن إعطاء ُ
وتكون خاضعة للحدود التي تس��مح به��ا الموازنة باإلضافة الى حدود
أخرى؛ و تتم مراقبة و مراجعة استعمال مثل هذه السلطة.
 تق��وم بش��كل دوري بمراجعة هيكلية حكم المنظم��ة و تكاليف هذه
الهيكلية لضمان استمرارية وفعالية صلتها بغاياتها.
 تتخ��ذ أي خطوات ضروريّة لكي تبق��ى المنظمة حركة تطوعية فعالة
من أجل الصحة و الحقوق الجنسيّة و اإلنجابيّة.

5 5الهيئة الحاكمة توفر
فعال على الصحة
إشراف ّ
المالية للمنظمة
ّ

 تضم��ن أن تكون المنظمة ق��ادرة على إيفاء ما يترت��ب عليها و أن إدارة
تمويلها تتم بشكل أخالقي و حسب ما ينص عليه القانون.
 تح��دد و تراجع بش��كل دوري المخاط��ر التي تواجهه��ا المنظمة :تضع
السياسات و تتخذ إجراءات إلدارة المخاطر التي تم تحديدها.
 تضم��ن توف��ر تأمي��ن مناس��ب لحماي��ة المنظم��ة م��ن التعرض��ات
المحتملة.
 تضع نظام مراقبة داخليّة للمنظمة و تراجع عمليّاته بشكل منتظم.

 تص��ادق عل��ى الموازنة و تراقب اإلنف��اق و تضمن أن تت��م إدارة تمويالت
المنظمة بأفضل ش��كل ممكن بما يخدم مصلح��ة المنظمة .و هي
مس��ؤولة عن تعيين المدققين و المصادقة على الحس��ابات السنوية
و البيانات الماليّة المدققة.

6 6الهيئة الحاكمة منفتحة
و مستجيبة و مسؤولة
 منفتحة و مسؤولة عن حكمها للمنظمة.
 تش��جع و ت ُ َمكِّ ��ن مش��اركة مس��تخدمي الخدم��ات و المنتفعين في
تخطيط المنظمة و صناعة القرارات.
 مس��ؤولة عن أداء المنظمة و عن ضمان وف��اء التزاماتها الماليّة و عن
العمل بش��كل أخالقي و ضمن القانون و المتطلبات القانونيّة األخرى.
ال يمكن ألعضاء الهيئة الحاكمة تفويض المسؤوليّة المتعلقة بهذه
األمور و لكن يمكن تفويض السلطة من أجل تحقيقها.
 هي قادرة على أن تُظهر بوضوح كيف أن المنظمة تساهم بشكل كبير
لما فيه خير المجتمع الذي تخدمه.

7 7تضمن الهيئة الحاكمة مراجعة
و تجديد نفسها
 تُنظ��م عمله��ا بحيث تحق��ق اس��تفادة قصوى من وق��ت ،مهارات
و معرف��ة أعضائها و تضم��ن أن يتم تحس��ين مقدراتهم من خالل
نشاطات التنمية و التدريب.
 تقوم بإجراء تقييم ذاتي منتظم ألدائها و ألداء كل فرد من أفراد أعضاء
الهيئة الحاكمة.
 تح��دد و تهيء أعضاء محتملين لكي تحافظ و تزيد من المجموعة
المتنوعة للمهارات و الخبرة و المعرفة المطلوبين.

تم وضع قواعد الحوكمة الجيدة الخاصة باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة من قبل
بناء على ممارسات
فريق مهمة الحكم الخاص باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة و
ً
سليمة من مصادر متنوعة بما فيها:

«الحوكمة الجيدة  :مدونة قواعد من أجل القطاع التطوعي و المجتمع» ،محور
الحكم (شراكة مستقلة لسبعة منظمات بارزة تعمل على تحسين نوعيّة الحكم
في القطاع التطوعي في المملكة المتحدة) ؛
«خطة عمل الحوكمة الجيدة للمنظمات التطوعيّة» و «تنمية مجالس األمناء»،
المجلس الوطني للمنظمات الطوعيّة ( )NCVO؛ و

ِ
سن ،كتب
«الدليل الكامل للحوكمة الجيدة في المنظمات و الشركات» ،دو ماذ ُ
النبذات  ،2004 ،أوكالند ،نيوزيالند.

تمت الموافقة على هذه القواعد و تبنيها من قبل المجلس الحاكم لالتحاد
الدولي لتنظيم األسرة في نوفمبر  /كانون األوّل .2007
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