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لقـد شـهد التوجـه العالمـي نحـو التنمية الدوليـة والحـد من الفقر تحسـناً 
ملحوظـاً. وكثيراً ما يُنظر إلى الناس على أنهم أطراف مؤثرين في مسـتقبلهم، 
ويتجـدد االلتـزام نحو خلق عالم مسـتدام تسـوده العدالة والمسـاواة. وفي عام 
2000، ألزمت أهداف التنمية األلفية كل بلد في كافة أنحاء العالم باتخاذ ما يلزم 
من إجراءات. ووافق العالم بأسره على أننا: نحلم بعالم نعيش فيه بال فقر، عالم 

يتمكن فيه الناس من تحقيق إمكاناتهم، وأن ينعموا فيه بالصحة والتعليم.

ونعتقد أن الحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية هي محور تحقيق هذه الرؤية. 
كمـا نعتقـد أن حصول كل إنسـان على حظه من الرفاهية والصحة الجنسـية 
واإلنجابيـة يكفل له الحفاظ على سـالمة جسـده والتحكم فـي كل ما يخص 
جنسـانيته وتنميتـه المسـتدامة والمسـاواة بين الجنسـين باعتبارهـا أهداف 
يطمح إلى تحقيقها. ولقد ُكتبت النجاة لماليين البشر بفضل خدمات الصحة 
الجنسـية واإلنجابية التي غيرت حياتهم إلى األفضل. وهناك قوانين وسياسـات 
فـي كثيـر من المناطـق وُضعت لحماية الحقـوق اإلنجابية ومنع مـا يتعرض له 

النساء والفتيات من تمييز.

ومـع ذلك، وبرغم هذه التطـورات، فماتزال هناك تحديات: تراجع التمويل العالمي 
المخصـص للحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية تراجعاً ملحوظاً في حين أن 
هناك 222 مليون فتاة وامرأة في سـائر أنحاء العالم ال تُتاح لهن مانعات الحمل 

التي يحتجن إليها أو تنقصهن.

لـذا فقد أعطى االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( األولويـة لهذه الخطوة 
التقدميـة، وندعـو كافـة الشـركاء والداعميـن فـي مجتمـع التنميـة وغيرهم 
لالنضمـام إلينـا لنعمـل معـاً علـى ضمـان تحقيقهـا فـي كل مجتمـع مـن 

مجتمعات العالم.

وسـوف تشـهد السـنوات القليلـة المقبلـة نهايـة حقبـة االلتزامـات الدولية 
الحاليـة ووضـع حزمة جديـدة من االلتزامـات. وهذا ينطوي علـى فرصة ال نظير 
لهـا إلقامة عالم تسـوده العدالة وحرية االختيـار والرفاهية للجميع - فضالً عن 

إمكانية تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

تُعـد رؤيـة 2020 دعـوة من عشـر نقاط إلى العمـل. ونرى هذه الخطوات العشـر 
سبيالً إلى عالم أكثر عدالً.

تيودروس مليس،
)IPPF( مدير-عام، االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

مقدمة



حول رؤية 2020

لقد شـهدت خارطـة التنميـة الدولية تغيرات 
جذرية على مدى العقود األخيرة.

وتوِّجـت مؤتمـرات  وقمـم األمـم المتحـدة التـي عقدت فـي تسـعينيات القرن 
العشرين وفي مطلع القرن الحادي والعشرين بترسيخ دعائم رؤية جديدة للتنمية 
رسـمت مالمح عالم يسـوده العدل والمسـاواة واالسـتدامة، ما يُعد تحوُّالً إلى 
نهج شـامل نحو التنمية يرتكز على الناس، وتظهر مالمحه جلية في مجموعة 
مـن المؤتمـرات الدوليـة، بما فيهـا مؤتمر األمـم المتحدة للبيئـة والتنمية في 
ريـو دي جانيـرو )1992( والمؤتمر الدولي للسـكان والتنمية فـي القاهرة )1994( 

ومؤتمر بكين الدولي الرابع المعني بالمرأة )1995(.   

وفي سـبتمبر مـن عام 2000 التقى زعمـاء العالم في مقر األمـم المتحدة في 
نيويـورك ليتبنـوا إعـالن األمم المتحدة بشـأن األلفية، سـعياً إللـزام المجتمع 
الدولي بخطة عالمية جديدة للحد من الفقر المدقع ووضع سلسلة من الغايات 
واألهـداف المحددة بإطار زمني، على أن تتحقق في عام 2015، وتُعرف   باألهداف 
اإلنمائيـة لأللفية.  وهي ثمانية أهداف شـكلت من حينهـا إطار العمل الدولي/

العالمي للتمويل والسياسات التنموية على مستوى البلدان. وقد اشتمل جدول 
األعمـال علـى مجموعة من القضايا المترابطة بدءاً مـن الحد من الفقر وتعزيز 
حقوق اإلنسـان والمسـاواة بين الجنسـين وانتهاًء بضمان توفير فرص الحصول 
علـى التعليـم والصحـة.  وفـي بادئ األمـر، أغفل إطـارُ عمل األهـداف اإلنمائية 
لأللفيـة الحقـوَق والصحـَة الجنسـيَة واإلنجابيـة؛ وهي سـقطة لـم تُعالج إال 

جزئيـاً في عام 2007 بإضافة هدف وصـول الجميع إلى الصحة اإلنجابية بحلول 
عام 2015.

 ومنـذ ذلك الحين،  تم انقاذ حياة الماليين من البشـر عن طريق خدمات الصحة 
اإلنجابية السـيما في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع.  وبالمثل، شهدت 
مناطق كثيرة في أنحاء العالم وضع قوانين وسياسات لحماية الحقوق اإلنجابية 
ومنع التمييز ضد النساء والفتيات.  وكانت استراتيجية األمم المتحدة العالمية 
لصحة المرأة والطفل وقمة لندن 2012 المعنية بتنظيم األسـرة من المبادرات 
الرفيعة المستوى التي ترمي إلى تفعيل اإلرادة السياسية وتمويل البرامج التي 
من شـأنها أن تقلل معدالت وفيات األمهات إلى حد كبير وتعجل فرصة حصول 

الجميع على وسائل منع الحمل.  

غيـر أن الواقـع العام للحقـوق والصحة الجنسـية واإلنجابية ما بـرح يتغير منذ 
إعالن األهداف اإلنمائية لأللفية.  فقد انخفضت االعتمادات التمويلية الصحية 
العالمية المخصصة للحقوق الجنسـية واإلنجابية انخفاضاً ملحوظاً، وأصبح 
تأثيـر فيـروس نقـص المناعة البشـري/اإليدز يزداد علـى النسـاء والفتيات.  كما 
أصبحت أصوات التيارات المحافظة تتعالى وتهدد ما أحرزته الحقوق الجنسـية 
واإلنجابيـة مـن انجـازات بشـق األنفس، بـل وتجازف برفـاه الجميع وسـالمتهم، 
السـيما الشـابات في المجتمعات المحلية الفقيرة. وبالرغم من تزايد االهتمام 
السياسـي واإلعالمي، بلغت نسـبة النساء  الالتي في سـن اإلنجاب في البلدان 
الناميـة ويحتجـن إلى وسـائل منع الحمـل 57٪ )867 مليون(، ألنهن نشـيطات 
جنسياً لكنهن ال يرغبن في اإلنجاب في العامْين المقبلْين.  علماً بأن 645 مليون 
امـرأة )74٪(، من بين هؤالء النسـاء البالغ عددهن 867 مليون امرأة، يسـتخدمن 



وسائل منع الحمل الحديثة. أما بقيتهن، أي 222 مليون امرأة )26٪(، فمنهن من 
يسـتخدمن وسـائل منع الحمل التقليدية ومنهن من ال يسـتخدمن أي وسيلة 
مـن الوسـائل. ولعل أبرز ما في األمر أن جيل اليوم هـو أكبر األجيال على اإلطالق 

من حيث عدد الشباب.  

وبالمثـل، يجـري اآلن وفـي السـنوات المقبلـة العديد مـن اإلجـراءات العالمية، 
كاسـتعراض  األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة حول جـدول أعمال التنميـة بعد عام 
2015، واسـتعراض عشـرين عاماً من التقدم نحو تحقيق برنامـج عمل القاهرة، 
ومناقشـة أهداف التنمية المسـتدامة التي انطلقت في مؤتمر ريو +20، ولكل 
منهـا آثـاره المترتبة على مسـتقبل جدول أعمـال الحقوق والصحة الجنسـية 
واإلنجابيـة العالميـة.  وإنـه ألمـر بالـغ األهميـة أن يشـكل النهـوض بالحقوق 
الجنسـية واإلنجابية محور إطار عمل التنمية الدولية/العالمية الذي تتمخض 
عنـه األهـداف اإلنمائية لأللفية ويحدد السياسـات واألولويات ويخصص الموارد 

واالعتمادات في جميع أنحاء العالم على مدى العقد المقبل.



ولماذا اآلن؟

األسـرة )IPPF( يحلـم بعالـم تعمل فيـه البرامج الدولية كلها مـن أجل القضاء 
لها. على الفقر والجوع على نحو يحترم حقوق اإلنسان ويحميها ويفعِّ

وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا نعتقد أن:

z  رفاه النساء والرجال والشباب يجب أن يبقى في صلب برامج التنمية الدولية
وسياساتها االجتماعية القائمة على اإلنصاف؛

z  يجب أن تقوم التنمية المسـتدامة علـى التضامن العالمي، وتغذيها مبادئ
العدالة االجتماعية التي تكفل احترام السياسات والبرامج لحقوق اإلنسان 

وحمايتها وإنجازها؛

z  حصـول الجميـع علـى الرعايـة الصحيـة الجنسـية واإلنجابيـة والحـق في
حرية البدن وسـالمته ضرورتْين لضمان المشـاركة االقتصادية واالجتماعية 
والثقافيـة الكاملـة مـن جانـب جميـع النـاس فـي مجتمعاتهـم المحلية، 

وأممهم والعالم بأسره؛

z  َم الحقـوق والصحـة الجنسـية واإلنجابية يعني تقديـم الدعم لجدول تَقـدُّ
أعمـال شـامٍل يعـزز نوعيـة الحيـاة والحق فـي اإلنجـاب أو عدمـه وموعده؛ 
وحـق األفـراد واألزواج في توقيـت والدة أطفالهم حتى يتمكنـوا من رعايتهم 
علـى النحو األفضل؛ والحق في ممارسـة النشـاط الجنسـي بـدون عنف أو 
إكـراه؛ والحـق فـي التمـاس المتعـة مع احتـرام حقـوق اآلخريـن؛ والحق في 
حمايـة الخصوبـة؛ والحق في الحصـول على التقنيات الحديثـة للوقاية من 
العدوى المنتقلة بطريق االتصال الجنسـي والعقم والسرطان وتشخيصها 

ومعالجتها.

ال يخفـى عليكم أن أبناء هـذا الكوكب يتجاوز 
عددهم سـبعة مليارات نسمة ويواجهون عدداً 
مـن التحديـات العالميـة فـي العقـد الثانـي 
مـن القـرن الحـادي والعشـرين: ومن بيـن هذه 
التحديات التي تتربص بهم تغير المناخ وتفشي 
عدم المساواة بين البلدان بعضها بعضاً وبين 
أبنائهـا أيضـاً، ناهيكـم عـن عدم انجـاز جدول 
 أعمـال القضـاء علـى الفقر في وقـت قلَّصت 
االعتمـادات  العالميـة  الماليـة  األزمـة  فيـه 

التمويلية المخصصة للتنمية الدولية.

هـذا فضالً عن مجموعة من التحديات الديموغرافية، بما فيها تزايد الهجرة في 
عالم أكثر عولمة، والشـيخوخة، في بعض البلدان، التي ما برحت تشـتد بأسـاً، 
فيمـا تشـتد حاجة هـذا الجيل، وهو أكبر جيل من الشـباب، إلـى التعليم وفرص 

العمل، وما زال الفقر واقعاً يعيشه كثيرون جدا.

وعلـى الرغـم من هـذه التحديات، فـإن واقع التنميـة العام يقدم فرصـاً ال مثيل 
لهـا ليسـود العدل وحريـة االختيار والرفـاه للجميع. وإن االتحـاد الدولي لتنظيم 



إن رؤية االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( تؤيد وصول جميع الرجال والنسـاء 
والشـباب إلـى مـا يحتاجـون مـن معلومات عـن الصحـة الجنسـية واإلنجابية 
وخدماتهـا؛ وإقامـة عالـم ينظـر إلى النشـاط الجنسـي باعتباره جانبـاً طبيعياً 
وكريمـاً من جوانب الحياة اإلنسـانية وحقاً أساسـياً من حقوقهـا؛ وعالم تُحترم 
فيـه اإلرادة تمـام االحترام وال يجد فيـه التمييز والوصمة مـأوًى وال مالذا.  ويجب 
أن تتحقـق هـذه الرؤيـة في سـياق التنمية المسـتدامة التي تسـعى إلى تلبية 
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها.

وانطالقاً من حرصنا على جعل رؤية 2020 واقعاً ملموسـاً، فقد وضعناها لتعرب 
عـن أهـداف دعوتنا وضمان إدراج الحقوق الجنسـية واإلنجابية في صميم جدول 
أعمال التنمية سريع التغير.  ويخضع إطار عمل ما بعد األهداف اإلنمائية لأللفية 
حالياً للنقاش، وما وضعنا هذه الوثيقة إال إسـهاماً منا في صياغته. وسـعياً إلى 
بلوغ هذه الغاية، ندعو الحكومات إلى االلتزام بتحقيق 10 أهداف، يبرز كل منها 
اإلجـراءات ذات األولويـة والتوصيات المتعلقة بالسياسـات العامـة.  وفضالً عن 
هذا، نود مناشدة مجتمع الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية عموماً، بما فيه 
 )LGBTI( المجموعـات المعنية بفيروس نقص المناعة البشـري / اإليدز وقضايا
أي النساء  الالتي يمارسن الجنس مع النساء )Lesbian( والرجال الذين يمارسون 
الجنـس مـع الرجـال )MSM/Gay( واالزدواجيـة الجنسـية )Bisexual( ومغايـري 
الهويـة الجنسـية )Transgender( والِخنـث )Intersex( ومنظمـات المجتمـع 
المدنـي المعنيـة بالقضايـا المتصلـة بالحد من الفقـر، واالسـتدامة البيئية، 
والشـباب، وحقـوق اإلنسـان، واإلعاقة، وكذلـك القطاع الخـاص، ووكاالت األمم 
المتحدة، وغيرهم من الحلفاء، للدخول في شـراكة معنا لشـن حملة تدعو إلى 

االلتزامات الحكومية التالية:



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  تبنـى عمليـة تعاونية لوضـع جدول أعمال جديـد للتنمية الدولية يقوم على مبادئ المسـاواة
بين الجنسين، واحترام حقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وتُسمع به أصوات جميع أصحاب 

المصلحة، بمن فيهم الشباب؛

z  وضع إطار عمل عالمي يلم الشمل ويعترف باحتياج البلدان إلى إقرار األهداف والمؤشرات ذات
الصلـة فيما يتعلق باحتياجـات مواطنيها عموماً وحقوقهم وصحتهم الجنسـية واإلنجابية 

خصوصاً؛

z  وضع آليات  للمسـاءلة والشـفافية فيمـا يتعلق بتخصيص الموارد واالعتمادات التي تشـمل
مشاركة المجتمع المدني؛

z  دعـم منظمـات المجتمـع المدني فـي تطوير قدراتهـا على مراقبـة االلتزام بتنفيـذ ما ُقِطع
من التزامات.

وضـع إطار عمـل جديـد للتنميـة الدولية بحلـول عام 
2015 يشـمل الحقـوق والصحـة الجنسـية واإلنجابية 

باعتبارها من األولويات األساسية

1



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  االسـتثمار في البرامج التعليمية وغيرها التي تهدف إلى تمكين الشـابات والفتيات على وجه
الخصوص من اتخاذ قرارات مستنيرة، وإخضاع مقدمي الخدمات للمساءلة؛

z  إيجاد بيئة قانونية وسياسية توفر الحماية االجتماعية وإقرار تدابير العدالة التي تيسر حصول
الفئات الفقيرة والمهمشـة اقتصادياً على خدمات الصحة الجنسـية واإلنجابية، وتهدف إلى 
ضمان إحراز قدر أكبر من التوازن وسد الفجوة بين الفقراء واألثرياء التي ما برحت تتسع حاليا؛

z  تحسـين إدارة سلسـلة التوريـد، والنهـوض بالمـوارد البشـرية والتقنيـة وغيرهـا لتقليل نفاد
المخـزون من السـلع وضمـان توافرها عند الحاجـة إليها، بما في ذلك وسـائل منع الحمل في 
حـاالت الطوارئ، على أن تكون من أفضـل نوعية ممكنة وبتكلفة تمثل قيمة حقيقية مقابل 

ما يُدفع فيها من المال في إطار توفير الخدمات المستدامة بأسعار معقولة؛

z  ًدعـم التقنيـات المبتكرة، ونهج تقديم الخدمـات، الخ، للوصول إلى الشـباب والفقراء؛ وأيضا
دعم منظمات المجتمع المدني التي تلبي احتياجات الفئات األشد ضعفا.

زيـادة فـرص الحصـول علـى حقـوق وخدمـات الصحة 
الجنسـية واإلنجابية لسد فجوة الفوارق العليا والدنيا 

في الثروة بنسبة 50٪ بحلول عام 2020

2



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  تمكيـن المـرأة اقتصاديـاً من خالل االسـتثمار فـي السياسـات والبرامج التي تقلـل من أعباء
الوقـت الواقعـة على كاهل النسـاء والفتيـات؛ وتعزيز وصولهن إلى الفرص االقتصادية، وسـد 
الفجوة بين الجنسين في األجور والقضاء على التفرقة المهنية، وضمان حقوق المرأة والفتاة 

في التملك والميراث، بما في ذلك حقهن في امتالك األراضي، واالقتراض، وما إلى ذلك؛

z  التوسـع فـي فرص التعليم للجميع، وسـد الفجـوات التعليمية المتعلقة بنـوع الجنس على
جميع المسـتويات، بما في ذلك التعليم العالي، وتبني التثقيف الجنسـي الشـامل للقضاء 
على التمييز ضد النسـاء والفتيات وتيسـير تطوير المهارات التي يحتجنها لحماية أنفسـهن 
من االعتداء الجنسـي وفيروس نقص المناعة البشـري / اإليدز وغيره من العدوى التي تنتقل 

عن طريق االتصال الجنسي؛

z  الحـد مـن جميـع أشـكال العنف ضد النسـاء والفتيـات - بما فـي ذلك ما يحـدث في حاالت
الصـراع - مـن خالل اعتمـاد وإنفاذ قوانيـن وطنية لمنع العنـف والمعاقبة علـى االنتهاكات؛ 
والقضاء على زواج األطفال القسري، ومكافحة تفضيل األبناء؛ وتعزيز حمالت التوعية العامة 

بشأن هذه القضايا؛

z  احتـرام وحمايـة وإعمال جميع حقوق اإلنسـان المكفولـة للمرأة، وخاصة الحقوق الجنسـية
والحقـوق اإلنجابية، التي يعوق الحرماُن منها ممارسـَة غيرها مـن حقوق إلى حد كبير. تهيئة 
بيئة مواتية لممارسـة تلك الحقوق، بما في ذلك المشـاركة المتكافئة والكاملة في عمليات 

وضع السياسات واألعمال البرلمانية.

القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد النسـاء 
والفتيـات لتحقيـق التكافـؤ الفعلي فـي الفرص لكل 

من النساء والرجال بحلول عام 2020

3
موريتانيا

لم يشهد العالم في تاريخه جيالً من الشباب يفوق هذا الجيل 
عـدداً. فهذا الجيل من الشـباب يجمع شـتى األطياف التي 

تتبايـن ظروفهـا وأحوالهـا، وكذلك الفـرص المتاحة لهم 
لتحسـين أوضاعهم ومـا يعترض سـبيلهم من عقبات، 

تبايناً شديداً من بلد إلى آخر، بل ومن منطقة إلى أخرى 
داخل البلد الواحد. وكثير من الشباب لم يتسن لهم 

ممارسـة حقهم األساسـي في اختيار الحياة التي 
يريدونها بعد. هذا فضالً عن أن الفتيات والشـابات 

أدنى مكانة من الذكور في كثير من المجتمعات، 
ما يعني أنهن يعجزن عن اختيار أسلوب حياتهن 
واتخـاذ أي قرارات بشـأن صحتهن ونشـاطهن 

الجنسي واإلنجابي.

مـع أن فاحـا أرادت أن تنهـي دراسـتها فـي 
المدرسـة أوالً ثم تحصل على فرصة عمل، 
قـرر والداهـا أن ال طائـل وال جـدوى من وراء 
المدرسـة، ألن خريجـي المرحلـة الثانوية 
أنفسـهم ال يعملـون. وكان البديـل هـو 
العثور على زوج لها. فكان أكبر منها سناً 
ولديه مـن المال ما يمكنه من شـراء أي 
عروس وبأي سـعر. وسرعان ما تزوجا وهي 
لم تتجاوز ربيعها الثالث عشر. وبعد مرور 
عامين صارت أما. ولم تكتشـف فاحا أنه 
كان مـن حقهـا أن تمتنع عـن الحمل إال 
عـن طريق أنشـطة جمعيتنـا، الجمعية 
 ،)AMPF( األسـرة  لدعـم  الموريتانيـة 
التثقيفيـة. وعاهدت نفسـها بأال تنجب 

طفالً آخر إال بعد مرور ثالث سنوات. 

تركت  بالحـزن عندمـا  »كم شـعرت 
المدرسـة... فقـد كنت أحـب التعلم 

ورؤيـة أصدقائـي. وقد تملكني شـعور 
بالرعـب عندمـا تزوجت. فلـم يخبرني 

أحـد، وال حتى أمي، بأي شـئ عن الجنس 
واإلنجاب.«



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  إلغـاء القوانيـن والسياسـات والممارسـات التي تعـزز الوصمـة والتمييز ضد النسـاء والرجال
والشباب على أساس نوع الجنس أو النشاط الجنسي أو الميول الجنسية أو هوية النوع؛

z  وضـع معاييـر ضمن خدمـات الرعاية الصحيـة في القطاعيـن العام والخاص لضمـان احترام
حقـوق المسـتفيدين وحمايتهـا والوفاء بها في بيئة خالية من التمييز على أسـاس الجنس أو 

وضع اإلصابة بفيروس نقص المناعة أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية؛

z  ضمان حصول مقدمي الخدمات على ما يحتاجون من تدريب ودعم، بما في ذلك التدريب أثناء
الخدمة، لتوفير رعاية بأعلى معدالت الجودة الممكنة؛

z  دعم النسـاء والرجال والشـباب المؤهلين ليكونوا دعاة للحقوق الجنسـية واإلنجابية وتجنيد
هـؤالء الدعـاة ليكونـوا بمثابـة المقرريـن الخاصيـن وأعضـاء هيئـات مراقبة معاهـدة األمم 

المتحدة، والمراجعة الدورية العالمية وغيرها من اآلليات؛

z  ضمـان توفيـر خدمـات الرعايـة الصحية التـي تراعي الشـباب، وتعزيـز االعتراف بـأن األطفال
والشباب هم موضوع الحقوق بحسب تطور قدراتهم، حسبما أقرت به اتفاقية األمم المتحدة 

لحقوق الطفل.

االعتراف بأن الحقوق الجنسية والحقوق اإلنجابية من 
حقوق اإلنسان بحلول عام 2020

4
الصين

الصينيين الذكور الذين يمارسـون الجنس مـع ذكور مثلهم كثيراً 
ما يحاولون إخفاء عالقاتهم الجنسـية بسبب المواقف العامة 
السلبية، بالرغم من أن القانون ال يحظر ممارسة الجنس بين 
الرجـال بعضهم بعضا. لذا فإن الوصـول إليهم لتثقيفهم 

ودعمهم يشكل تحدياً من نوع خاص.

مـا برحـت جمعيتنـا، جمعيـة تنظيم األسـرة بالصين 
)CFPA( تـروِّج الصحـة الجنسـية بيـن الرجـال الذيـن 
يمارسـون الجنـس مـع رجـال مثلهم في ثـالث مدن 
تقـع فـي مقاطعـة غانسـو. وكان محـط اهتمـام 
المشـروع هـو تهيئة بيئـة مؤازرة من أجـل الرجال 
مثلهـم  رجـال  مـع  الجنـس  يمارسـون  الذيـن 
والنهوض بالسـلوكيات والممارسـات الصحية 
الجنسـية. وقـد شـارك مجتمـع الرجـال الذين 
يمارسـون الجنـس مـع رجال مثلهم مشـاركة 
مؤثرة فـي عملية التخطيط والتنفيذ، مؤكداً 
على »االختبار« دون »االختيار«. وكان إطار عمل 
المشروع يقوم على القرارات المستنيرة التي 

مدت جسور الثقة والود على أسس صلبة.

وكان هوانـغ أحـد المعلميـن األقـران الذيـن 
شـاركوا في المشـروع. وكم جعله إسـالمه 
يشـعر بالعزلـة الشـديدة عنـد مشـاركته 

المشروع.

»كنـت أبلـغ 16 عاماً من العمـر حينما 
التقيـت بشـريك حياتي للمـرة األولى. 
وبقينـا معاً لثالث سـنوات. ومـع أن أباه 
كان أسـتاذاً جامعياً وأمـه كانت طبيبة 
نفسـانية، لم يتقبالً توجهه الجنسـي. 
وازدادت الضغـوط األسـرية عليه ليقطع 
عالقتـه بي؛ فانتحر. أما أنـا فلم أتعاف من 
تلك الصدمـة بعد. فمازلت أشـعر بالحزن 
علي شريك حياتي. فقد أحببته حباً شديداً. 
وأبي يعرف حقيقة توجهي الجنسي، أما أمي 

فال. فهي امرأة شديدة التدين ولن تتقبل األمر. 

»عندما اكتشـفت أنني لوطي، كنت أشـعر أنني 
انسـان غيـر طبيعي. وبعـد أن انخرطـت في هذا 
المشروع وشاركت في األنشطة الدعوية وتواصلت 
مـع اآلخرين، شـعرت بطعم آخر للحياة. من حسـن 

حظي أن هناك آخرين مثلي.«



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  توسـيع نطاق الفرص المتاحة للشباب للمشـاركة والتعبير عن رأيهم، على سبيل المثال في
مجالس الشباب الوطنية، ومحافل الشباب، ومبادرات خدمة المجتمع، والنشاط عبر اإلنترنت 
وغيرها من المنابر التي تمكن الشباب من إسماع صوتهم داخل المجتمع المدني، واالستماع 

إليه من قبل واضعي السياسات؛

z  تعزيز القوانين والسياسات والبرامج التي تحمي حقوق الشباب، وتعترف بالتنوع في هذه الفئة
العمرية، بمن فيها شـباب الريف والحضر، والمتعايشـين مع اإلعاقة، وغيرهم، وتمكينهم من 

التغلب على العوائق التي تحول بينهم وبين الخدمات األساسية؛

z  ضمـان توافـر فـرص التعليم والعمل لتمكين الشـباب من المسـاهمة بفعالية فـي التنمية
اإلبداعية والفكرية واالقتصادية لمجتمعاتهم المحلية وبلدانهم؛

z  زيادة االسـتثمار في تعليم الشـباب من جميع الخلفيات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
وفـي صحتهـم ورفاهيتهـم لتمكينهـم مـن المشـاركة الهادفـة فـي تشـكيل مسـتقبل 

مجتمعاتهم وحضاراتهم وقاراتهم؛

z  تصعيـد مكافحة الفقر وعدم المسـاواة مـن خالل برامج تراعي الطفل وتوفر فرصاً للشـباب
تمكنهم من النمو الكامل ومنع الدفع بهم إلى مرحلة البلوغ قبل أوانهم.

إشـراك الشـباب في جميع القـرارات السياسـية التي 
تؤثر على حياتهم

5
YSAFE

إن الشباب معين ال ينضب من األفكار والطاقة والتفاؤل، 
ألنهم أقدر من غيرهم على نبذ األنماط السلوكية 

السلبية وتغيير دورات التمييز والفقر التي تدور رحاها بين 
مختلف األجيال. هذا فضالً عن قدرتهم على بناء عالم 

يستوعب البشر، بل والكوكب بأسره، ويرأف بالجميع.

شـبكة توعيـة الشـباب الجنسـية من أجـل أوروبا 
مـن  الشـباب  تمكيـن  نحـو  موجهـة   )YSAFE(

المشـاركة فـي صنـع القـرار. ولقـد دعـا أعضاء 
شـبكة توعية الشباب الجنسية من أجل أوروبا 
)YSAFE( فـي عـام 2012 إلـى حقـوق الشـباب 
عـدد  فـي  واإلنجابيـة  الجنسـية  الصحيـة 
مـن الفعاليـات اإلقليميـة والدوليـة. وجرت 
اجتماعـات لجنـة السـكان والتنميـة فـي 
نيويـورك بحضـور شـبكة توعيـة الشـباب 
الجنسـية مـن أجـل أوروبـا )YSAFE(، وقـد 
زت اللجنـة على المراهقين والشـباب،  ركَّ
وأسـفرت اجتماعاتهـا عـن قـرار تقدمـي 
مقارنة بالسنوات السابقة. وقد ساعدت 
علـى  الضـوء  تسـليط  فـي  جهودهـم 
أهمية »التعليم الشـامل لجميع جوانب 
الجنسـانية البشـرية« وإبراز جـدوى إقرار 
الحقـوق اإلنجابية للشـباب وتمكينهم 
مـن ممارسـتها وفقـاً لتطـور قدراتهم. 
وقد حضر أعضاء شـبكة توعية الشباب 
الجنسية من أجل أوروبا )YSAFE( اجتماع 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى اإلقليمي 

مع منظمات المجتمع المدني والشـباب 
وكذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

)ICPD( لمنتـدى الشـباب العالمـي الـذي 
نظمـه صنـدوق األمـم المتحدة للسـكان 

أعضـاء  أطلـق  وقـد  بالـي.  فـي   )UNFPA(
شـبكة توعية الشـباب الجنسـية مـن أجل 

أوروبـا )YSAFE(، جنبـاً إلى جنب مـع غيرها من 
دعاة الشـباب، رسـائل حول الحقوق المتعلقة 

بالصحـة الجنسـية واإلنجابيـة التقدميـة في 
إعـالن منتـدى بالي العالمـي للشـباب. وأظهرت 

التوصيـات التـي وردت فـي اإلعـالن رؤيـة الشـباب 
فـي سـائر أنحـاء العالـم وبرهنـت على وجـود توافق 

جديد في اآلراء بشـأن وضع حقوق الشـباب في صلب 
عملية التنمية.  



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  توفيـر أكبـر حزمـة مـن خدمـات فيـروس نقـص المناعـة البشـري وخدمـات الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة
المتكاملة والمعقولة التكلفة والتي تلبي أعلى معايير الجودة الممكنة، وإتاحتها للنسـاء والرجال في جميع 

مراحل حياتهم؛

z  تعزيـز النظـم الصحية، بمـا فيهـا القـوى العاملة فـي مجـال الصحـة، ونظـم التقييـم والمراقبـة والرعاية
المجتمعيـة المحليـة، وزيادة قـدرة خدمـات الرعاية الصحية علـى الوصول إلـى الفئات المحرومة، وال سـيما 

الشابات والفتيات؛

z  توفير الرعاية الصحية األساسـية لألمهات وحديثي الوالدة واألطفال جميعاً، بما في ذلك خدمات رعاية الوالدة
الطارئة، ورعاية قبل الوالدة وبعدها؛

z  تأمين الموارد الكافية للسياسات والبرامج المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وتشخيصه
ومعالجة المصابين به ورعايتهم ودعمهم، والتأكد من أنها تلبي احتياجات الفئات السكانية الرئيسية، عند 

الحاجة، واالعتراف بتأنث هذا الوباء؛

z  االسـتثمار فـي الموارد البشـرية الالزمة لضمان توافـر الخدمـات والتثقيف والتوعيـة بالحقوق والصحة
الجنسية واإلنجابية عالية الجودة؛

z  ـن القطاع العام وغيـر الهادف للربـح والخاص من أن يعمـل كل منهم على تهيئـة بيئـة صالحـة تمكِّ
حـدة وبالتعـاون فيما بينهم لتعزيـز فرص الحصول على أكبر حزمة ممكنة مـن الخدمات والتثقيف 

والتوعية في مجال الرعاية الصحية اإلنجابية؛

z  ضمـان وصـول من يعانون مـن صعوبة الحمل إلـى التكنولوجيـات اإلنجابية القائمـة والجديدة
والخدمات التي تدار على نحو يحترم حقوق اإلنسان ويحميها؛

z  الدعـم المالـي لجمع البيانـات وتحسـينه لتعميق فهـم االحتياجات الصحية الجنسـية
واإلنجابيـة للرجـال والنسـاء، والشـباب خصوصاً، والوقـوف على مدى حمايـة حقوقهم 

واحترامها في هذا الشأن.

توفير خدمات شـاملة ومتكاملة في مجال الصحة الجنسية 
واإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشري )HIV( في إطار النظم 
الصحية العامة والخاصة غير الهادفة للربح بحلول عام 2020

6
سوازيالند

 ،)FLAS( بسـوازيالند  األسـرة  حيـاة  جمعيـة  جمعيتنـا،  إن 
تتنـاول طائفة عريضة مـن القضايا التي تؤثر على النسـاء 
المناعـة  نقـص  بفيـروس  اإلصابـة  مـع  المتعايشـات 
البشـري )HIV(. وهـي تقـدم مجموعـة مـن الخدمـات 
المتكاملة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري 
والجنسـية  اإلنجابيـة  الصحيـة  والخدمـات   )HIV(
للمسـتفيدين منهـا. وقد تُكتـب النجـاة لكثيرين 
آخريـن بالحـد من انتقـال فيروس نقـص المناعة 
البشـري )HIV( وغيـره مـن األمـراض المنتقلـة 
بطريـق االتصـال الجنسـي وتحسـين صحـة 
األمهات عن طريق تقديم طائفة من الخدمات 
القائمة على الحقوق والتي تخلو من الوصم. 
ومـن الضروري أن تتاح هذه الخدمات لجميع 

الرجال والنساء طيلة حياتهم. 

توجهت لونجيل، وهي أم تعيش مع فيروس 
نقص المناعة البشري )HIV(، إلى جمعية 
حياة األسـرة بسـوازيالند )FLAS( لتتلقى 
رعاية مـا قبل الـوالدة وإرشـادات تنظيم 
للفيروسـات  المضـاد  والعـالج  األسـرة 
القهقريـة. وتقـول: »ممـا يُثلـج الصدر، 
بصفتها شـابة تعيش مع فيروس نقص 
المناعة البشري )HIV(، أن هذه الخدمات 
المتكاملـة التـي حصلـت عليهـا فـي 
 )FLAS( جمعية حياة األسرة بسـوازيالند
كانت عاليـة الجودة وتراعـي خصوصية 
المريـض وتخلـو من الوصـم ويقوم على 
تقديمهـا فريـق ودود ومدرب تدريبـاً جيداً. 
وهـذه الخدمـات تتنـاول طائفـة عريضة 
من االحتياجات للنسـاء المتعايشـات مع 
فيـروس نقص المناعة البشـري )HIV(. وقد 
نجحـت فـي الحصـول علـى رعاية مـا قبل 
الـوالدة وإرشـادات تنظيـم األسـرة والعـالج 
المضاد للفيروسـات القهقريـة )بما في ذلك 
معالجـة األمراض االنتهازيـة، في مقر جمعية 

 .)FLAS( حياة األسرة بسوازيالند

»وألننـي مسـجلة فـي البرنامـج بجمعية 
حياة األسـرة بسـوازيالند )FLAS( وأسعى إلى 
مشـورتها، فقـد نجحـت فـي والدة طفلة غير 
مصابة بفيروس نقص المناعة البشري )HIV(. وأود 
أن أشجع كل شـابة، وخصوصاً في البلدان النامية 
التي قـد تعاني من نـدرة المـوارد وانتشـار الوصم، 
أن تسـعى إلى الحصول علـى المعالجـة وغيرها من 
الخدمـات الصحية مبكـراً. وبهذا يمكننـا معاً أن نصل 
بالعدوى الجديـدة إلى معدل الصفر وكذلـك حاالت الوفاة 

».)HIV( المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري



1  يُقـدر عـدد النسـاء الالتـي لديهـن احتياجات غيـر ملباة من وسـائل منع الحمـل حالياً بــ 222 مليون امـرأة اعتباراً من 
يونيو 2012.

إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  مضاعفة الجهود من جديد للوصول إلى الفئات المحرومة، بما فيها النساء والشباب، بتقديم
الخدمات والتثقيف والتوعية الصحية الجنسية واإلنجابية؛

z  إيجـاد بيئـة تمكينية قانونية وسياسـية وتهيئتها بالمـوارد الالزمة بحلول عـام 2020 لتأمين
هدف قمة لندن لتنظيم األسـرة/FP2020 للوصول بعدد مسـتخدمي وسائل منع الحمل إلى 
120 مليون مسـتخدم آخرين في أفقر بلدان العالم؛ والعمل على حصول الجميع على وسـائل 

منع الحمل في باقي أنحاء العالم؛

z  العمـل في شـراكة في مختلف القطاعـات والقارات لتقليل تكلفة وسـائل منع الحمل التي
تلبي معايير الجودة العالية؛

z  إزالـة الحواجز السياسـية والقانونية والتنظيمية والمالية التي تحـول دون الوصول إلى حزمة
كاملة من الخدمات والتدخالت التوعوية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية التي تحترم 

حقوق اإلنسان وتحميها؛

z  دعـم منظمـات المجتمـع المدني وأصحـاب المصلحة اآلخريـن للتغلب علـى العقبات التي
تواجههم عند توعية الناس بخدمات منع الحمل وحقهم في المطالبة بها. 

تقليـل احتياجـات تنظيم األسـرة غير الملباة بنسـبة 
50٪ على األقل1 لتنظيم األسرة بحلول عام 2020

7
الهند

إن حكايـة شـيال مـا هـي إال محنة آالف النسـاء فـي الهند. 
فإن شـيال لـم تحظ بأي قدر من التعليـم واعتصرها الفقر 

وتزوجت في سـن مبكرة؛ فعاش أطفالها عيشة الكفاف 
علـى راتـب زوجها الزهيد. وألن شـيال كانـت تفتقر إلى 

مهـارات العمـل، فقـد قـررت العمل بالجنـس لتعول 
أسـرتها. وكثيـراً ما عجـزت عن االلتزام بالمعاشـرة 

الجنسية اآلمنة؛ فأصيبت بفيروس نقص المناعة 
.)HIV( البشري

وقد نجحت جمعيتنـا، جمعية الهند لتنظيم 
األسـرة )FPAI( في توسـعة نشـاطها ليضم 
العامليـن بالجنس وتهيئة سـبل حصولهم 
علـى الواقـي الجنسـي وخدمـات الرعايـة 
الصحية مجاناً ليتم عالجهم من األمراض 
المنتقلة بطريق االتصال الجنسـي وغيره 
مـن األمـراض االنتهازية. وقد تـرددت على 
ورشـات العمـل التدريبيـة التـي زودتهـا 
بمعلومـات تمكنها من حماية نفسـها 
وحمايـة زبائنهـا. هـذا فضـالً عـن أنهـا 
تعلمـت كيفيـة التعامـل مـع إصابتها 
 )HIV( بفيـروس نقـص المناعة البشـري
عـن طريق تناول أطعمة مغذية والعيش 

بطريقة صحية.

فأصبحت شـيال شـعاع أمل لغيرها من 
العامالت في الجنس بفضل ما تعلمته. 

»لقـد تلقيـت تدريبات فـي جمعية 
الهند لتنظيم األسرة )FPAI(، ونجحت 

بفضلها في إقناع زبائني باسـتخدام 
الجنسي بسهولة ويسر، لذلك  الواقي 

لـم أعـد أحمل أي مـرض مـن األمراض 
التي تنتقـل بطريق االتصال الجنسـي. 

األسرة  لتنظيم  الهند  فاتصالي بجمعية 
)FPAI( غيـر حياتـي تماماً. وأنا اآلن أشـعر 

بأنني بقوتي وصحتي.« 



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  تقديـم جـزء إلزامـي فـي مناهـج التربية المدرسـية عـن التثقيف الجنسـي الشـامل يراعي
السـياقات الحضاريـة؛ ويقـر، أينما كان، بجنسـنة األماكن العامة ووسـائل اإلعـالم والخطب 
االجتماعيـة إلـى حـد كبيـر، وينقـل معلومـات دقيقة تحتـرم حق جميـع الناس فـي تربيتهم 

وتثقيفهم في شؤون صحتهم الجنسية واإلنجابية؛

z  توفيـر التدريـب الذي يجعل المعلميـن وغيرهم من أصحاب الدور التربـوي على دراية بالحقائق
العلميـة وقادريـن على مناقشـة القضايا المتعلقـة بالجنس والحياة الجنسـية مع طالبهم 
بارتياح، وإشـراك أولياء األمور في حوار حول فوائد النهوض بمعلومات الشـباب ومهاراتهم في 

هذا المجال؛

z  توفير المواد اإلعالمية الدقيقة وإتاحتها للشـباب )في المؤسسـات التعليمية الرسمية وغير
الرسمية( باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم تمكنهم من اتخاذ خيارات مدروسة 
جيـداً وبحريـة تامة فيما يتعلق بحقوقهم وصحتهم الجنسـية واإلنجابية، وتسـعى إلى منع 

االعتداءات الجنسية والعنف بين الشباب واألطفال؛

z  إشـراك الرجـال والفتيـان فـي برامـج تراعي الفـوارق بين الجنسـين وتعـزز الحقـوق والصحة
الجنسية واإلنجابية وتتيح إمكانية تحويل عالقات القوة غير المتكافئة.

توفيـر التثقيـف الجنسـي الشـامل للجميـع بحلـول 
عام 2020
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إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  ،ضمان توفر وسـائل منع الحمل على نطاق واسـع، للمساعدة في تجنب الحمل غير المرغوب
والحد من حاالت تكرار اإلجهاض؛

z  دعـم حق المرأة فـي اإلجهاض عن طريق إزالـة الحواجز القانونية والسياسـية لتوفير خدمات
اإلجهاض اآلمن؛

z  اتخاذ خطوات قانونية وسياسـية للحد من الوصمة المرتبطة باإلجهاض، بما في ذلك تدريب
مقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من القائمين على هذا المجال؛

z  ضمـان إزالة الحواجـز لتمكين المرأة من الوصول إلى خدمات اإلجهـاض اآلمن في وقت مبكر
من الحمل؛

z وضع اللوائح التي تفرض واجب اإلحالة في حالة االعتراض بوازع من الضمير؛

z .تدريب مقدمي الخدمات على اإلجهاض اآلمن، بما في ذلك اإلجهاض الطبي

تخفيـض معدل وفيات األمهات بسـبب اإلجهاض غير 
اآلمن بنسبة 75٪ بحلول عام 2020

9
األرجنتين

إن الخدمات الموجهة إلى الشـباب تسـاعد على تمكينهم 
وإقناعهـم بالسـيطرة علـى صحتهـم الجنسـية ومنـع 

وتُعـد  المرغـوب.  والحمـل غيـر  اإلجهـاض غيـر اآلمـن 
جمعيتنـا، جمعية صحـة المراهقيـن )FUSA(، جمعية 

رائدة في تقديم خدمات الصحة اإلنجابية في أمريكا 
الالتينية. ويتردد عليها حوالي 15,000 مراهق سـنوياً 

وتبلغ نسبة الشابات حوالي 75 بالمائة منهم. 

فاليريـا إحـدى هـؤالء الشـابات. فهي لـم تتلق 
أي نوع من التعليم الجنسـاني في المدرسـة 
إطالقـاً، ولم يتحدث معهـا أبواها عن الجنس 
مـن قبـل، لكنها شـّكت أنها حامـل عندما 
انقطعـت عنهـا الـدورة، مـع أنها لـم تكن 
مهيأة لألمومة بعد. فتوجهت إلى جمعية 
صحـة المراهقين )FUSA( وناقشـت معها 
الطبيبة ما يتاح لهـا من بدائل لمواجهة 
ترغبـه.  تكـن  لـم  الـذي  الحمـل  هـذا 
وأوضحـت لهـا الطبيبـة أنـه مـع وجـود 
وسـائل آمنـة للتخلص مـن الحمل، فإن 
اإلجهـاض ال يُسـمح بـه فـي األرجنتين 
بسبب حساسـية ظروفها. واستشارتها 
والمخاطـر  اإلجـراءات  مـن  عديـد  فـي 
خدمـات  وكذلـك  عليهـا  المترتبـة 

المتابعة الصحية.

وتأكـدت الطبيبـة من اسـتيعاب فاليريا 
بـأن القـرار قرارهـا. ولـن تتخـاذل جمعية 
صحـة المراهقين )FUSA( فـي دعمها أيا 

كان قرارهـا. واسـتخدمت عالجـات آمنـة 
للتخلـص مـن حملها ثـم عادت بعـد أيام. 

ورتبـت موعـداً إلجـراء فحـص عنـد طبيب 
المشـورة بشـأن  تلقـت  أن  وبعـد  النسـاء، 

تنظيم األسرة، حصلت على الواقي الجنسي 
للمسـتقبل. وغادرت العيادة وهي تشعر بأنها 

أشد تمكيناً بعد أن علمت أنها تستطيع اتخاذ 
أي قـرار مسـتنير بشـأن جسـدها وحياتهـا، وأنه 

يحـق لهـا أن تحصل على مـا تريد مـن معلومات 
وخدمات تراعي خصوصيتها.



إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو الحكومات إلى:

z  تخصيص 8.1 مليار دوالر أمريكي، من المصادر الوطنية والدولية، واستثمارها سنوياً في تلبية
جميع احتياجات وسـائل منع الحمل الحديثة. وهذا يتطلب اسـتثمارات إضافية تبلغ 4.1 مليار 
دوالر أمريكي في السـنة فوق الـ 4 مليارات دوالر أمريكي التي تُنفق سـنوياً في الوقت الحالي. 
وهذا االسـتثمار السـنوي اإلضافي الذي يبلغ 4.1 مليار دوالر أمريكي من شـأنه أن يوفر حوالي 

5.7 مليار دوالر أمريكي سنوياً في تكاليف الخدمات الصحية لألمهات وحديثي الوالدة؛

z  إيجاد آليات تمويلية مبتكرة تقر بدور المجتمع المدني، وتعزز قدرة وصول البرامج عالية الجودة
إلى أشد الفئات معاناة من التهميش.

تخصيـص المـوارد الكافية لتيسـير إمكانيـة تحقيق 
جميع األهداف التسعة بحلول عام 2020
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االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( جهة عالمية 
تقـدم خدماتها فـي مجال الصحـة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية للجميع، وداعية سّباق إليها. 
ونحن حركة عالمية تجمع المنظمات الوطنية 
التي تعمل مع المجتمعات واألفراد ومن أجلهم 

في العالم بأسره.

إن االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( يعمـل من أجل عالم 
يستطيع فيه الرجال والنساء والشباب أن يتحكموا في أجسادهم، 
ومـن ثـم مصائرهم؛ عالم يكفـل لهم أن يكونوا أحـراراً في أن 
يصبحوا آباًء أو أمهات إن شـاءوا، أحراراً في تحديد كم يشـاءون 
من األطفال ومتى، أحراراً في أن يعيشـوا حياة جنسـية صحية 
دون خوف من َحْمل ال يرغبون فيه أو عدوى تنتقل إليهم جنسياً، 
بما فيها فيروس نقص المناعة البشري؛ عالم ال يكون فيه النوع 
أو الجنسـانية سبباً لعدم المسـاواة أو وصمة عار. وسوف يبذل 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( قصارى جهده لحماية هذه 
الحقوق والخيارات المهمة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل.

Chloe Hall/IPPF/بلغاريا  1
Chloe Hall/IPPF/أثيوبيا  2

Peter Caton/IPPF/الهند  8
Chloe Hall/IPPF/بوليفيا  10

Chloe Hall/IPPF/سوريا  11
Chloe Hall/IPPF/أندونيسيا  13



 صدر في ابريل 2013 عن 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

4 Newhams Row, London SE1 3UZ, UK

+44 (0)20 7939 8200 هاتف 
+44 (0)20 7939 8300 فاكس 

www.ippf.org/vision2020 الموقع اإللكتروني 
info@ippf.org البريد اإللكتروني 

 جمعية خيرية مسجلة في 
المملكة المتحدة برقم 229476

إذا كنت ترغب في دعم عمل االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة )IPPF( أو أي من الجهات الوطنية 

التابعة لنا مالياً، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني 
www.ippf.org أو االتصال بالمكتب المركزي 

لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة

حقوق الصحة الجنسية 
واإلنجابية للجميع


