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االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	مقدم	خدمات	عالمي	ومناصر	ريادي	
لتعميم	إتاحـة	الصحة	والحقوق	الجنسـية	واإلنجابية.	ونحن	حركة	
عالميـة	تجمـع	المنظمـات	الوطنية	التـي	تعمل	مـع	المجتمعات	

واألفراد	ومن	أجلهم	في	العالم	بأسره.

يعمل	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	من	أجل	عالم	يكون	النسـاء	
والرجال	والشـباب	في	كافة	أنحائه	أصحاب	القرار	بشـأن	أجسـادهم	
وبالتالـي	أقدارهم.	عالم	يكفل	لهم	أن	يكونـوا	أحراراً	في	أن	يصبحوا	
آباًء	أو	أمهات	إن	شـاءوا؛	أحـراراً	في	تحديد	كم	يشـاءون	من	األطفال	
ومتى؛	أحراراً	في	أن	يعيشـوا	حياة	جنسية	صحية	دون	خوف	من	َحْمل	
ال	يرغبون	فيه	أو	عدوى	تنتقل	إليهم	جنسـياً،	بما	فيها	فيروس	نقص	
المناعة	البشـري	)HIV(.	عالم	ال	يكون	فيه	النوع	أو	التوجه	الجنسي	
سـبباً	لعـدم	المسـاواة	أو	وصمة	عار.	لـن	نتراجع	عن	القيـام	بكل	ما	
بوسـعنا	من	أجل	حمايـة	هذه	الخيـارات	والحقوق	المهمـة	لألجيال	

الحالية	والمستقبلية.

من	نحن
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تأسـس	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	منذ	65	عاماً	بفضل	مجموعة	
من	النسـاء	الالتي	تميزن	بالشجاعة	واإلقدام	وعقدن	العزم	على	تحسين	حياة	
غيرهـن	من	النسـاء	في	جميع	أنحـاء	العالم.	ومنـذ	ذلك	الحين،	مـازال	االتحاد	
الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	يضطلع	بعمل	رائد	لتحويـل	األعراف	الخاصة	
بالنوع	االجتماعي	وتحقيق	المسـاواة	بين	الجنسـين	لتحسـين	نتائج	الصحة	

الجنسية	واإلنجابية.	

المسـاواة	بين	الجنسـين	حق	مـن	حقوق	اإلنسـان.	إن	ضمان	حصـول	الجميع	
على	الصحة	والحقوق	الجنسـية	واإلنجابيـة	يعد	أمراً	بالـغ	األهمية	لتحقيق	
المسـاواة	بيـن	الجنسـين.	وإذا	أردنـا	حدوث	تحـول	فـي	طبيعة	العالقـات	بين	
الجنسـين،	فالبد	من	تغيير	األسـس	التـي	تقوم	عليهـا	أوالً.	وينبغي	أن	يتمكن	
النساء	والفتيات	والمتحولون	جنسياً	من	عيش	حياتهم	بدون	عنف،	وينبغي	أن	
تتاح	لهـم	الفرص	لتنمية	قدراتهم،	والوصول	إلـى	مجموعة	كبيرة	من	الموارد	
كغيرهم	من	الرجال	والفتيان.	إن	تعزيز	المساواة	بين	الجنسين	وتمكين	النساء	
والفتيات	يحتاج	إلى	توفير	خدمات	ومعلومات	وتعليم	وظروف	اجتماعية	جيدة	
تسـمح	للمرأة	بـأن	تنعـم	بصحة	جنسـية	وإنجابية	جيـدة	ومنحهـا	حقوقها	
الجنسـية	واإلنجابيـة.	ويتضـح	مـن	واقـع	األدلـة	أن	التغيير	التحويلـي	يحدث	
عندما	يشـارك	الرجـال	والفتيـان	بوصفهم	مسـتفيدون،	وشـركاء	متسـاوون	
وأدوات	للتغييـر	من	أجل	تحقيق	المسـاواة	بين	الجنسـين	فـي	برامج	الصحة	

الجنسية	واإلنجابية.	

وبالرغـم	من	إحراز	تقدم	في	هذا	الصدد،	ال	يزال	عدم	المسـاواة	بين	الجنسـين	
واألعراف	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	والوصم	الضارة	تنتشـر	على	نطاق	واسع.	
لقـد	تفشـى	عدم	المسـاواة،	ومـازال	النسـاء	والفتيـات	والمتحولون	جنسـياً	
يتعرضـون	لتمييز	جائر	فـي	كافة	قطاعـات	الحيـاة	االجتماعيـة	واالقتصادية	
والعامة.	ويقـف	حائالً	يعرقل	جهود	التنمية	المسـتدامة	كما	اتضح	من	إدراج	
هدف	التنمية	المسـتدامة	بصورة	مسـتقلة	تهدف	إلى	تحقيق	المساواة	بين	

الجنسين	وتمكين	جميع	النساء	والفتيات.

يـدرك	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	أن	االسـتثمار	في	المسـاواة	بين	
الجنسـين	ضـروري	للغايـة	كوسـيلة	لتحقيـق	الحقـوق	والصحة	الجنسـية	
واإلنجابيـة	وكغايـة	فـي	حـد	ذاتها.	لـن	ننجح	فـي	تفعيـل	الحقـوق	والصحة	
الجنسـية	واإلنجابيـة	إال	إذا	حققنا	المسـاواة	بيـن	الجنسـين.	وعلى	العكس	
مـن	ذلـك،	ال	يمكن	تحقيق	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	إال	إذا	تمكـن	األفراد	من	
ممارسة	حقوقهم	الجنسية	واإلنجابية	كاملًة.	ولذلك،	يُعد	التغلب	على	عدم	
المساواة	بين	الجنسين	شرطاً	مسبقاً	لتحقيق	الخطة	االستراتيجية	لالتحاد	
الدولـي	لتنظيـم	األسـرة	)2016 – 2022(	مع	إدراج	المسـاواة	بين	الجنسـين	
بوصفهـا	اسـتراتيجية	شـاملة	تدعم	الخطـة	التنفيذيـة	لسـكرتاريا	االتحاد	

.)2019 – 2016(

وتوضح	اسـتراتيجية	المسـاواة	بين	الجنسـين	وخطـة	تنفيذها	هـذه	كيفية	
وضع	المسـاواة	بين	الجنسـين	في	صميم	تنفيذ	اإلطار	االسـتراتيجي	لالتحاد	
الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(.	وسوف	يتطلب	نجاحها	التزاماً	وعمالً	شاقاً	من	
كل	موظـف	ومتطوع	فـي	جميع	قطاعـات	االتحاد.	ولدعم	تنفيذها،	سـيجري	
تعييـن	»أنصار	النوع«	في	جميع	قطاعات	سـكرتاريا	االتحـاد	وداخل	الجمعيات	
ل	»وحدة	نوع«	مسـتقلة	يُعهد	إليها	بتنسـيق	عملية	 األعضاء	وسـوف	تُشـكَّ

التنفيذ	وبناء	الكفاءة	بين	الجنسين.

ونحـن	نعـرف	العالـم	الـذي	نريـد	أن	ينمـو	فيـه	أبناؤنـا	–	عالـم	تسـوده	فقط	
المساواة	بين	الجنسين	والعدالة	بين	الجنسين	حيث	يتمكن	جميع	الناس،	وال	
سـيما	النساء	والفتيات،	من	ممارسـة	حقوقهم	في	اختيار	حياتهم	الجنسية	
ورفاهيتهم	بطريقة	حرة	ومستنيرة.	دعونا	نعمل	اآلن	معاً	ونبذل	قصارى	جهدنا	

لنجعلها	حقيقة	واقعة.

تيودروس مليس، 
أغسطس	2017

تمهيد
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وال	يمكن	تحقيق	أعلى	مستوى	يمكن	بلوغه	من	الصحة	الجنسية	واإلنجابية	
مـا	لم	يكـن	هناك	احتـرام	وحمايـة	وتفعيل	للمسـاواة	بين	الجنسـين	وحقوق	
اإلنسـان.1	وقد	اعترف	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	منذ	فترة	طويلة	
بهذا،	وكان	في	طليعة	الدعوة	إلى	المسـاواة	بين	الجنسين	منذ	تأسيسه	في	
عام	2.1952	وشـهدت	اآلونـة	األخيرة	اعترافاً	بـأن	التغلب	على	عدم	المسـاواة	
بيـن	الجنسـين	يُعد	شـرطاً	مسـبقاً	لتحقيق	الخطـة	االسـتراتيجية	لالتحاد	
الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)2016 – 2022(3	مع	إدراج	المسـاواة	بين	الجنسـين	
كاسـتراتيجية	شـاملة	تعزز	خطة	التنفيذ	الخاصة	بسـكرتاريا	االتحاد	الدولي	

لتنظيم	األسرة	)2016 – 2019( –	انظر	المربع	1.

وفيما	يلي	 أغراض	استراتيجية	المساواة	بين	الجنسين:

توفيـر	التركيـز	االسـتراتيجي	والتدابيـر	العمليـة	الالزمـة	لتوسـيع	نطـاق		 
قضية	المساواة	بين	الجنسين	ككل	–	من	خالل	برامج	تحويل	النوع	–	عبر	

مختلف	مستويات	االتحاد؛	

دعـم	تحقيـق	الخطـة	االسـتراتيجية	لالتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة		 
)2016 – 2022(	مـن	خـالل	التغلـب	علـى	عدم	المسـاواة	بين	الجنسـين،	

والذي	يؤثر	على	نتائج	الحقوق	والصحة	الجنسية	واإلنجابية؛	و

ـن	االتحـاد	الدولي	لتنظيـم	األسـرة	)IPPF(	من		  توضيـح	اآلليـات	التي	تمكِّ
تحقيق	الريادة	العالمية	في	النهوض	بالمساواة	بين	الجنسين.

وتقوم	هذه	االسـتراتيجية	على	سياسـة	المساواة	بين	الجنسـين	لعام	2014 
وتسـتند	إلى	االلتزامات	الواردة	فـي	خطة	التنفيذ	الخاصة	بسـكرتاريا	االتحاد	
الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(،	وتوصيات	المراجعة	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	
)2016(،	والمشاورة	الفنية	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	)مارس	2017(.	وتتضمن	
هـذه	الوثيقة	خطة	تنفيذية	واضحة	تحدد	العملية	المطلوبة	لتوسـيع	نطاق	
برامج	المسـاواة	بين	الجنسـين	علـى	مسـتوى	الجمعيات	األعضـاء	وهياكل	
الدعـم	الالزمة	لتمكين	هـذا	التوجه	داخل	سـكرتاريا	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	

	.)IPPF(	األسرة

 الغرض	
والنطاق

ملحوظة	على	
المصطلحات

تنشـأ	أدوار	الجنسـين	وهوياتهم	وتوقعاتهم	اجتماعياً	وثقافياً	وسياسـياً.	وقد	
تتفـاوت	توقعات	اإلنسـان	بشـأن	مـا	يعنيه	أن	يكـون	امـرأة	أو	رجـالً	أو	متحوالً	
جنسـياً	مـع	مـرور	الوقت	وتتوقـف	علـى	السـياق	وتختلف	فيمـا	بيـن	البلدان	
وداخلها.	وتسـتند	أيضـاً	إلى	عالقات	القوة	التي	تنشـأ	بين	الرجـل	والمرأة	ومن	
ينتمـون	إلـى	فئات	أخرى	للنـوع	االجتماعـي	–	وكذلك	من	خـالل	عالقات	القوة	
داخل	هـذه	المجموعات.	وعـالوة	على	ذلك،	هنـاك	حاجة	إلى	االعتـراف	بحقوق	
األفراد	غير	مزدوجي	النـوع	وال	ينتمون	ألي	من	الجنسـين	واحترام	هذه	الحقوق	
وحمايتها	وتفعيلها.	وبما	أن	األعراف	والممارسات	والمعتقدات	التي	تعزز	عدم	
المساواة	بين	الجنسـين	هي	مجرد	بناء	اجتماعي،	فهذا	يعني	أن	التغيير	ليس	

مجرد	أمر	مرغوب	فيه	فحسب،	بل	إنه	أمر	ممكن	أيضاً.4 

وتعني	المسـاواة	بين	الجنسـين	تكافـؤ	الفرص	بيـن	جميع	النـاس	وأن	يكونوا	
قادرين	علـى	التمتع	بهذه	الفرص	المتكافئة	حتـى	يتمكنوا	من	الحصول	على	
 )IPPF(	األسـرة	لتنظيم	الدولي	االتحاد	ويعترف	كاملة.	وإمكاناتهـم	حقوقهم
بوجـود	تنوع	في	النـوع	االجتماعي	أو	هويـة	النوع	االجتماعـي	أو	التعبير	عنها،	
وخصائـص	الجنـس	التـي	تتداخـل	وتتفاعـل	مـع	العناصـر	الهيكليـة	األخرى	
والهويـات	االجتماعيـة	مثل	السـن	والعـرق	والثروة	والقـدرة	والوضـع	والتوجه	
الجنسـي.	لذلك،	تُسـتخدم	المصطلحـات	»بكامل	تنوعها«	فـي	مجمل	هذه	
االسـتراتيجية	للتعبير	عن	أي	مجموعـة	تُذكر	فيها،	وتشـمل	الناس	بمختلف	

تنوعاتهم	المذكورة	أعاله.

ونتناول	تعاريف	المصطلحات	الرئيسية	في	الملحق	  1.	

المربع 1: قضية المساواة بين الجنسين كقاسم مشترك في الخطة التنفيذية الخاصة بسكرتاريا 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )2016 – 2019(

االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( ملتزم بتحقيق المساواة بين 
الجنسـين، ألنها حـق من حقوق اإلنسـان؛ وتعزيز تمكين النسـاء 
والفتيات؛ وهما مرتبطـان بالصحة والحقوق الجنسـية واإلنجابية. 
وسـوف نتناول قضايا المسـاواة بين الجنسـين في جميـع النتائج 
النهائيـة األربع والمجاالت ذات األولوية. وسـوف نفعل ذلك من خالل 
تعزيـز قيادة المرأة والشـباب والدعـوة إلى وضع قوانين وسياسـات 
للقضاء على عدم المسـاواة بين الجنسـين. وسوف نسعى جاهدين 
إلى العمل مـع شـركائنا ومختلـف الداعمين الناشـطين للدفاع 
عـن العدالة بين الجنسـين من خالل العمل معـاً للتصدي لألعراف 
والممارسـات الضارة الخاصة بالنوع االجتماعي. وسـوف يُدرَج النوع 
االجتماعـي فـي برامجنا للتثقيف الجنسـي الشـامل، وتدعم بناء 
عالقات آمنة ومحترمة، وتعزز قدرة الشباب على الدفاع عن المساواة 
بين الجنسين. وسـوف نقوم بإدراج نهج يراعي الفوارق بين الجنسين 

في تقديـم خدماتنا والتأكد مـن أن التغلب على العنف الجنسـي 
والعنف القائم على اختالف النوع االجتماعي عنصران أساسـيان في 
البرامج الشاملة والمتكاملة. وسـوف نعزز حصول الرجال والفتيان 
علـى الخدمات ونعمـل معهم كشـركاء وأدوات داعمـة في إحداث 
التغييـر، لنعمل جنباً إلى جنب مع النسـاء والفتيـات في الحد من 
العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين. وسوف نضمن أن يظل أكثر 
األشـخاص تأثراً بأي قضية في موضع القيادة وأن يشاركوا مشاركة 
مجدية وشاملة في جميع السياسات والبرامج واألنشطة التي تهدف 
إلى النهوض بالمسـاواة. وعند االسـتعانة بالمتطوعين والناشطين، 
سوف نناشد أولئك الذين يرغبون في الدفاع عن قضية المساواة بين 
الجنسـين مع بناء وتعزيز الكفاءات بين الجنسين بين أوجه الكفاءة 
الحالية. وسـوف نضمن إدراجها، في كل ما نقوم بـه، بصورة عادلة 

ومجدية في جميع عمليات صنع القرار.
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المسـاواة	بين	الجنسـين	–	مفهـوم	يعني	معاملـة	الجميـع	بطريقة	تضمن	
المساواة	في	الفرص	والعائدات	–	وهي	حق	من	حقوق	اإلنسان.	وبدون	المساواة	
بين	الجنسـين	ال	يمكن	تحقيق	أعلى	مسـتوى	ممكن	من	الصحة	الجنسـية	
واإلنجابيـة	5،	وهنـاك	اعتراف	بذلـك	على	مسـتوى	السياسـات	الدولية.	وعلى	
سـبيل	المثال،	تعترف	أهـداف	التنمية	المسـتدامة	بأن	التنمية	المسـتدامة	
ال	يمكـن	تحقيقهـا	إال	بالمسـاواة	بيـن	الجنسـين.6	وليسـت	المسـاواة	بيـن	
الجنسـين	هدفاً	بحد	ذاتهـا	–	الهدف	الخامس	–	فحسـب	ولكـن	هذا	الهدف	
ينطـوي	علـى	مقصد	معيـن	يتعلق	بوصـول	الجميـع	إلى	الصحة	الجنسـية	
واإلنجابية	)الهدف	5-6(،	باإلضافة	إلى	مقصد	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	

الذي	ينطوي	عليه	الهدف	الصحي	)الهدف	7-3(.7 

وال	تُعد	أهداف	التنمية	المسـتدامة	هي	المرة	األولى	التي	يتم	فيها	االعتراف	
بالصالت	التي	تربط	بين	المساواة	بين	الجنسين	والحقوق	والصحة	الجنسية	
واإلنجابيـة.	والواقـع	أن	هنـاك	صكـوكاً	وسياسـات	وإعالنـات	دوليـة	متعـددة	
تنـص	علـى	 تكليف	الواليـات	بوضع	برامج	وسياسـات	تحدث	تحـوالً	في	النوع	
 )ICPD(	والتنمية	للسـكان	الدولي	المؤتمر	عمل	برنامج	وتشـمل:	االجتماعي.
لعـام	1994؛8	وبرنامـج	عمـل	مؤتمـر	القمـة	العالمـي	للتنميـة	االجتماعيـة	
)1995(	ومراجعته	التي	ُعقدت	في	عام	2000؛9	ومنهاج	عمل	بيجين	)1995( 10،	
ولجنـة	وضع	المرأة	)CSW(	التابعة	لألمم	المتحـدة	في	عامي	2004	و	2009،	
وإطار	عمل	برنامج	األمم	المتحدة	المشـترك	المعني	بفيروس	نقص	المناعة	
النسـاء	 بشـأن	 	)UNAIDS( المكتسـب	 المناعـة	 نقـص	 البشـرية/متالزمة	
والفتيات	والمسـاواة	بين	الجنسـين	وفيروس	نقص	المناعة	البشرية	)2009(؛	

 11.)CEDAW(	المرأة	ضد	التمييز	أشكال	جميع	على	القضاء	واتفاقية

وعلـى	الرغم	من	هـذه	االلتزامـات	الدولية،	ال	يـزال	النوع	االجتماعـي	من	أهم	
مصادر	عدم	المساواة	واإلقصاء	في	العالم.	ويتضح	من	أحدث	البيانات	أن	عدم	
المسـاواة	بين	الجنسـين	يـؤدي	إلى	تردي	نتائـج	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	
)انظـر	المربـع	2(.	يُعـد	تناول	عدم	المسـاواة	بين	الجنسـين	شـرطاً	مسـبقاً	

الحترام	الحق	في	الصحة	الجنسية	واإلنجابية	وحمايته	وإعماله.

ويتطلب	تحقيق	المساواة	بين	الجنسين	العمل	بصورة	شاملة	مع	الناس	بكل	
تنوعهم.	ولكن	يتضح	عند	وضع	البرامج	أن	عدم	المسـاواة	بين	الجنسين	يؤثر	

على	مجموعات	مختلفة	من	الناس	بطرق	مختلفة.	

وأصبحـت	األعراف	الخاصـة	بالنـوع	االجتماعي	والهيـاكل	األبوية	متفشـية،	
وتؤثر	على	الحقوق	والصحة	الجنسية	واإلنجابية	للنساء	والفتيات	بصورة	غير	
متناسـبة.	وكما	يتضح	من	البيانات	الواردة	في	المربع	2،	ال	يسـتطيع	النسـاء	
فـي	كثيـر	من	األحيـان	التحكـم	في	اتخـاذ	قـرار	بشـأن	حريتهن	في	ممارسـة	
الجنس	أو	عدم	ممارسته،	أو	استخدام	وسائل	منع	الحمل	أو	عدم	استخدامها	
في	حالة	ممارسـة	الجنس.	ويعانين	من	تدني	مكانتهن	وقلة	فرصهن	وضعف	
هيمنتهن	مقارنة	بالرجال	والفتيان.	لذا	يتطلب	التقدم	نحو	تحقيق	المسـاواة	
بين	الجنسين	اتخاذ	إجراءات	تكميلية	وتحويلية	لتعزيز	حقوق	المرأة	وتمكينها	
من	خالل	تناول	عدم	المساواة	الهيكلية	المتضمنة	في	الهياكل	االجتماعية،	
بمـا	فيهـا	معالجـة	الفجـوات	بيـن	الجنسـين	والسياسـات	غيـر	المتكافئة	
والتمييـز،	والتـي	عـززت	حرمـان	النسـاء	والفتيـات	على	مـر	الزمن	وأثـرت	على	
مشـاركتهن	الكاملة	في	التنميـة.	ويمكن	أن	تكون	األزمات	اإلنسـانية	مدمرة	
للنسـاء	والفتيات	بوجه	خاص	ألنها	تؤدي	إلى	زيادة	تعرضهن	للعنف	الجنسـي	

قسم	1:	األساس	المنطقي

عدم المساواة 
بين الجنسين

انعدام 
الحقوق 
والصحة 

الجنسية 
واإلنجابية

جة
نتي

سببال
ال



استراتيجية المساواة بين الجنسين وخطة تنفيذها6

المربع 2: بيانات المساواة بين الجنسين والحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية
قال 19 في المائة من النسـاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 	 

سـنة إنهن تعرضن لعنف بدني و/أو جنسـي من جانب شـريك 
حميم خالل فترة ال 12 شهراً التي سبقت إجراء االستطالع.

وأفاد أكثر من امرأة واحدة من بين كل 4 نساء تتراوح أعمارهن بين 	 
20 و 24 سنة بأنهن زُوِّجن قبل سن 18 سنة.

وتشير بيانات االسـتطالع، في 30 بلداً لديها بيانات  ممثلة، إلى أن 	 
أكثر من فتاة من بين كل 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً 

قد خضعن لممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث الضارة.

و 52 في المائة فقط من النسـاء اللواتي تتـراوح أعمارهن بين 15 	 
و 49 سـنة المتزوجات أو لديهن عالقة يتخـذن قراراتهن الخاصة 
بشأن العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والخدمات 

الصحية بالتراضي.

وبلغت مشاركة المرأة في المجالس المنفردة أو مجالس العموم 	 
في البرلمانات الوطنيـة 23.4 في المائة في عام 2017، أي بزيادة 10 

نقاط مئوية عما كانت عليه في عام 2000.

وال تـزال المرأة ممثلة تمثيالً ضعيفاً فـي المناصب اإلدارية حيث 	 
تشغل المرأة أقل من ثلث المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة.

وتشـكل األعراف الخاصة بالنوع االجتماعي أسـاس وباء فيروس 	 
نقص المناعة البشـرية، ألنهـا تؤثر على كل من المـرأة والرجل. 
وفي عام 2016، زاد معدل اكتسـاب فيروس نقص المناعة البشرية 

بنسـبة 44٪ بين المراهقات والشـابات )الالتي تتـراوح أعمارهن 
بين 15 و 24 سـنة( مقارنـة بالرجال فـي نفس الفئـة العمرية. 
وبسـبب زيادة المخاطرة وضعف اإلقبال على الخدمات الصحية، 
فإن احتمالية خضـوع الرجال المصابين بفيـروس نقص المناعة 
البشـرية لفحص اإلصابة بالفيروس أو الوصول إلى العالج منه أو 
االلتزام به أقل كثيراً، واحتمالية وفاتهم ألسباب متعلقة بفيروس 

نقص المناعة البشرية أكبر من قريناتهم اإلناث. 

وفي حـاالت الكوارث اإلنسـانية، تزيـد احتمالية وفاة النسـاء أو 	 
إصابتهن بأربعة عشـر مرة، والسـبب في ذلك هو عدم المساواة 
االجتماعية القائمة؛ أما في البلدان التي تتمتع فيها المرأة والرجل 
بحقوق متسـاوية، فإن عدد الوفيات لم يختلف اختالفاً كبيراً بين 

الرجال والنساء.

ويعد المتحولون جنسـياً من أكثر الفئات تضـرراً من وباء فيروس 	 
نقص المناعة البشـرية، وتزيد احتمالية إصابتهم بفيروس نقص 

المناعة البشرية 49 مرة عن عامة السكان.

يتعايش حوالي 10 في المائة من سكان العالم مع إعاقات، وكثيراً 	 
مـا يواجهون عدداً ال يحصـى من العقبات الماديـة واالجتماعية. 
وكثيراً ما يفتقرون إلى الفرص المتاحة لغيرهم من عامة السكان، 
وعادة هم من أكثر الفئات تهميشـاً في المجتمع، وال سـيما في 
حاالت الكوارث. وتُعد الفتيات والنسـاء مـن جميع األعمار اللواتي 
يعانين من أي صورة من صور اإلعاقة مـن بين أكثر الفئات ضعفاً 

وتهميشاً في المجتمع.

 المصادر:	األمم	المتحدة	)2017(	تقرير	األمين	العام	»التقدم	المحرز	نحو	تحقيق	أهداف	التنمية	المستدامة«	
 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_Arabic.pdf؛

 UNAIDS )2017( Ending AIDS: progress towards the 90–90–90 targets http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Global_AIDS_update_2017_en.pdf؛
 /Soroptimist White Paper, http://www.soroptimist.org	»Reaching Out to Women When Disaster Strikes.«	)2007(.	Peterson, K.؛
 The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002, 

 Thomas Plumper, Eric Neumayer, London School of Economics http://eprints.lse.ac.uk/3040/1/Gendered_nature_of_natural_disasters_(LSERO).pdf؛
 UNAIDS )2016( ‘Prevention Gap Report’, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf؛

UN Women )2017( Women with disabilities, http://www.un.org/womenwatch/enable/

والعنف	القائم	على	اختالف	النـوع	االجتماعي،	فضالً	عن	زيادة	خطر	تعرضهن	
للمراضـة	والوفاة	بسـبب	عدم	إمكانيـة	حصولهن	على	مجموعـة	كاملة	من	
خدمات	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية.12	لذا	ينبغـي	أن	يعترف	العمل	المتعلق	
بالمسـاواة	بين	الجنسين،	في	جميع	السـياقات،	بقدرة	النساء	على	اتخاذ	قرار	
بشأن	حياتهن	وقدرة	الشـبكات	النسائية	بوصفها	أولى	الجهات	التي	تتصدى	

لها	في	مجتمعاتهن.	

وعدم	المسـاواة	بين	الجنسين	يضر	الرجال	أيضاً.	واألعراف	المتعلقة	بالرجولة	
كثيـراً	مـا	تدفع	الرجـال	إلى	اعتبـار	سـلوكيات	المحافظة	على	الصحـة	دليالً	
على	الضعـف.	وهذه	األعـراف	ذاتها	ترجـح	أن	يواجه	الرجال	مخاطـر	أكثر	مثل	
اإلفراط	في	شـرب	المسـكرات	وممارسـة	الجنس	بال	حماية.	وهـذا	يؤدي	أيضاً	
إلى	تردي	نتائج	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	–	مثل	وفـاة	عدد	أكبر	من	الرجال	
بسبب	األمراض	المرتبطة	باإليدز13 –	وهو	أمر	سيئ	للرجال	وسيئ	لشركائهم	
الجنسـيين.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	األعـراف	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	التي	
تعزز	المثالية	في	اشـتهاء	الجنس	اآلخر	تعرِّض	 النساء	الالتي	تمارسن	الجنس	
مع	النسـاء	والرجال	الذين	يمارسـون	الجنس	مع	الرجال	ومشـتهي	الجنسـين	
والمتحوليـن	جنسـياً	للخطـر	المتزايـد	مـن	تـردي	نتائـج	الصحـة	الجنسـية	

واإلنجابية	بسبب	البيئة	القانونية	القمعية	والوصم	والتمييز	والعنف.14

ويتعـرض	الخنـث	والمتحولون	جنسـياً	من	جميـع	األعمار	وفـي	جميع	مناطق	
العالم	إلى	انتهاكات	لحقوقهم	اإلنسانية	بسبب	هوية	نوعهم	االجتماعي	أو	
تعبيرهم	عنها	أو	خصائصهم	الجنسية.	ويعانون	من	التمييز	في	سوق	العمل	
وفـي	المدارس	وفـي	األوسـاط	الصحية	وفـي	مجتمعاتهـم	المحليـة	وكثيراً	
مـا	يتعرضون	لسـوء	المعاملـة	وغالباً	ما	تتبـرأ	منهم	أسـرهم	ومجتمعاتهم	
المحلية	ويتعرضون	للعنف	العقلي	والجسدي،	بما	في	ذلك	االعتداء	الجنسي.	
ويتفاقـم	األمر	في	السـياقات	اإلنسـانية،	حيـث	تعاني	هـذه	المجموعات	من	
التجاهل	والتهميش	من	جانب	جهود	الجاهزية	واالستجابة	في	غالب	األحوال.

وال	يمكـن	معالجـة	مشـكلة	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	بمعـزل	عـن	غيرهـا.	
والنجاح	في	وضع	برامج	المسـاواة	بين	الجنسـين	يتطلب	نهجاً	شامالً	يتناول	
أيضاً	العناصر	الهيكلية	المتداخلة	والهويات	االجتماعية،	ويسـتوعب	مفهوم	
عدم	قابلية	حقوق	اإلنسان	بأكملها	للتجزئة	ويستجيب	لها.	ولفهم	المساواة	
بين	الجنسـين	وتحقيقها،	يجب	النظر	إلى	النوع	االجتماعي	من	خالل	عدسة	
متداخلة.	أما	الهويات	التي	تتقاطع	مع	النوع	االجتماعي	فإنها	تشـمل	السـن	
والعرق	والثروة	والقدرة	والمركز	والتوجه	الجنسـي.	ويتطلب	نهج	تحويل	النوع	
االجتماعي	 وعياً	ب	والتغلـب	على	طبقات	الوصم	واالضطهاد	والتمييز	األخرى	

المرتبطة	بهذه	المحددات	االجتماعية	األخرى	والتغلب	عليها.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Global_AIDS_update_2017_en.pdf
http://www.soroptimist.org/
http://eprints.lse.ac.uk/3040/1/Gendered_nature_of_natural_disasters_(LSERO).pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
http://www.un.org/womenwatch/enable/
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تأسـس	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	في	عام	1952	بفضل	مجموعة	
من	النسـاء	الالتـي	تميزن	بالشـجاعة	واإلقدام	وعقدن	العزم	علـى	العمل	عبر	
مختلـف	الثقافـات	والتقاليد	والقوانيـن	والمعتقدات	الدينية	لتحسـين	حياة	
النسـاء	فـي	جميع	أنحـاء	العالـم.15 –	يقـوم	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	
بعمـل	رائد،	منذ	أكثر	من	60	عاماً،	لتحويل	األعراف	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	
وتحقيق	المساواة	بين	الجنسين	لتحسين	نتائج	الصحة	الجنسية	واإلنجابية	
بصورة	مباشرة	وغير	مباشرة.	يعني	نيل	الحقوق	والصحة	الجنسية	واإلنجابية	
أن	يمـارس	األفراد	حقهم	ويسـتعينوا	بما	لديهم	من	وسـائل	فـي	اتخاذ	قرارات	
حـرة	بشـأن	حياتهـم	اإلنجابية	وتوجهاتهم	الجنسـية،	بـدون	عنـف	أو	إكراه	أو	
تمييـز	–	وهذا	ال	يمكـن	تحقيقه	إال	في	وجود	المسـاواة	بين	الجنسـين.	وعلى	
العكـس	مـن	ذلـك،	ال	يمكـن	تحقيـق	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	إال	إذا	تمكن	
األفـراد	من	ممارسـة	حقوقهم	الجنسـية	واإلنجابيـة	كاملًة.	وإنـكار	الحقوق	
والصحـة	الجنسـية	واإلنجابية	يمكن	اعتباره	من	أسـباب	عدم	المسـاواة	بين	

الجنسين	وعواقبه.	

ويدرك	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	أن	االسـتثمار	في	المسـاواة	بين	
الجنسـين	أمر	أساسـي	باعتباره	وسـيلة	لتفعيل	الحقوق	والصحة	الجنسية	
واإلنجابيـة	وكهـدف	في	حـد	ذاتـه.16	ويندرج	هـذا	االلتـزام	نحو	المسـاواة	بين	
الجنسـين	فـي	إطار	نهـج	حقـوق	اإلنسـان	وتتناولـه	سياسـة	المسـاواة	بين	
الجنسـين	لعام	2014	واإلطار	االسـتراتيجي	الحالي	)2016 – 2022(.17	وتؤكد	
الخطة	التنفيذية	لسـكرتاريا	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)2016 – 2019( 
المسـاواة	بين	الجنسـين	باعتبارها	مجاالً	أساسياً	شـامالً	يجب	تناوله	إذا	أردنا	
تحقيق	أهداف	اإلطار	االسـتراتيجي	لالتحاد.	وتحدد	استراتيجية	المساواة	بين	
الجنسـين	هـذه	–	والخطة	التنفيذيـة	المصاحبة	لها	–	كيـف	يصبح	االتحاد	

الدولي	لتنظيم	األسرة	رائداً	عالمياً	في	النهوض	بالمساواة	بين	الجنسين.	

وفيما	تسـتند	هذه	االسـتراتيجية	إلى	سياسـة	المسـاواة	بين	الجنسـين	في	
االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)2014(،	اعتُمد	تعريف	المساواة	بين	الجنسين	

ذاته،	وهو:	

»المساواة بين الجنسين	تعني	المسـاواة	في	الفـرص	بين	النساء	والرجال	
والخناث	والمتحولين	جنسياً	إلعطائهم	حقوقهم	وتفعيل	إمكاناتهم	كاملة.	
وهـي	تعبـر	عن	التطلـع	إلى	التخلص	مـن	صور	الظلـم	في	النظـم	الهيكلية	
وأنمـاط	السـلوك	واألعـراف	االجتماعيـة،	مما	يـؤدي	إلـى	التغييـر	االجتماعي	
وتحقيـق	التنميـة	المسـتدامة.	وإن	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	تتطلـب	وضع	
استراتيجيات	محددة	تهدف	إلى	القضاء	على	عدم	المساواة	بين	الجنسين.«	18

وهذا	تعریف	واسـع	وشـامل	للمسـاواة	بین	الجنسـین	یعترف	بـأن	الناس	على	
اختالف	أنواعهم	یحق	لهم	أن	یعیشوا	في	عالم	یساوي	بین	الجنسین	ويمارس	
فيـه	الناس	حريتهـم	في	اتخـاذ	قرارات	مسـتنیرة	بشـأن	حیاتهم	وأجسـادهم	

وحقوقهم	وصحتهم	الجنسية	واإلنجابیة.	

وتقوم	اسـتراتيجية	المساواة	بين	الجنسـين	هذه	على	التزام	صريح	في	خطة	
التنفيذ	الخاصة	بسـكرتاريا	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(،	وتوصيات	
المشـاورة	الفنية	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	)مـارس	2017(،	ونتائج	المراجعة	

الخاصة	بالنوع	االجتماعي	)2016(.19	وتشمل	ما	يلي:

تُبذل جهـود كبيرة بالفعل ولكن ينبغي تقييم أثرها. على	مسـتوى	. 1
يجـري	 المركـزي،	 والمكتـب	 اإلقليمـي	 والمكتـب	 األعضـاء	 الجمعيـات	
االسـتثمار	في	جهود	ومـوارد	كبيرة	لتحقيق	المسـاواة	بين	الجنسـين	في	
بعض	المجاالت	مثل	التثقيف	الجنسي	الشامل؛	والقضاء	على	ممارسات	
النـوع	االجتماعي	الضـارة؛	وتطوير	السياسـات	المؤسسـية	وتحسـينها؛	
وجهود	الدعوة؛	والوقاية	من	العنف	الجنسـي	والعنف	القائم	على	اختالف	
النوع	االجتماعي،	والتخفيف	من	آثارهما	واالستجابة	لضحاياهما؛	وإشراك	
الرجـال	والفتيان؛	وبرامج	الشـباب؛	وتطوير	األدوات	والتدريبات؛	واالسـتجابة	
لألزمات	اإلنسـانية.	ومع	ذلك،	هناك	ضعف	في	مسـتوى	تداول	المعلومات	
حول	هذا	العمل،	وليس	هناك	سوى	عدد	قليل	جداً	من	التقييمات	الخارجية	
أو	تقييمـات	اآلثـار	المترتبـة	عليـه	ومعرفـة	أفضل	اإلجـراءات،	ومـا	ينبغي	

التوسع	فيه،	وما	الذي	لم	يتغير	بعد	وينبغي	تغييره.

وضع جيـد لتحقيق الريـادة العالميـة في النهوض بالمسـاواة . 2
بين الجنسـين مـع المجـاالت الجديـرة بالتركيز واالسـتثمار 
االستراتيجي الصحيح.يتمتع	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسرة،	بوصفه	
اتحـاد	عالمي،	بوضـع	جيد	يتيح	له	الجمع	بين	شـركاء	آخريـن	للعمل	على	
تحقيق	المسـاواة	بين	الجنسـين.	ويحظى	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	
بفرصـة	طيبة	لالسـتفادة	من	تاريخـه	وحجمه	وهيكله	وانتشـاره	العالمي	
لدعـم	اسـتخدام	الصكـوك	العالميـة	–	مثل	معاهـدات	حقوق	اإلنسـان	
–	علـى	الصعيد	الوطنـي،	للدعـوة	إلى	المسـاواة	بين	الجنسـين	بطريقة	
تراعي	الخصوصيات	الثقافية،	والعمل	داخل	المجتمعات	المحلية	إلحداث	

تغيير	مجتمعي.

ينبغي وضع أدوات منتظمة لجمع البيانات المتعلقة بالمسـاواة . 3
بيـن الجنسـين ودعـم أفضـل البرامـج. إن	األدوات	الحاليـة	التي	
يسـتخدمها	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	في	جمع	البيانات	غير	كافية	
السـتيعاب	أهداف	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	ونتائجها،	وهنـاك	نقص	في	

تصنيف	إحصاءات	الخدمات	حسب	النوع	االجتماعي.

يحتـاج الموظفون إلى تعزيـز كفاءتهم فيما يتعلق بالمسـاواة . 4
بين الجنسـين. يحتاج	الموظفون	على	مختلف	مسـتويات	االتحاد	إلى	
فهم	مشـترك	للمسـاواة	بين	الجنسـين	لتمكين	مختلف	االستراتيجيات	

والحلول	في	مجال	وضع	البرامج	والدعوة.

الحاجة إلى استجابة مركزة وجيدة التنسيق والموارد.ينبغي	وضع	. 5
اسـتراتيجية	واضحـة	ومركـزة	لتوسـيع	نطاق	نجـاح	البرامج	التـي	تحدث	
تحـوالً	في	النوع	االجتماعي	فـي	جميع	قطاعات	االتحـاد،	وذلك	لضمان	أال	
يعوق	عدم	المسـاواة	بين	الجنسـين	تحقيق	األهداف	الطموحة	المتعلقة	
بالحقـوق	والصحـة	الجنسـية	واإلنجابيـة	المنصـوص	عليهـا	فـي	اإلطار	
االسـتراتيجي	لالتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة	)2016 – 2022(.	وسـوف	

يحتاج	نجاح	هذه	االستجابة	إلى	موارد	مالية	وبشرية	أيضاً.

وتطـرح	اسـتراتيجية	المسـاواة	بين	الجنسـين	هذه	نهجـاً	واضحـاً	لمعالجة	
قضايا	المسـاواة	بين	الجنسين	على	مسـتوى	جميع	النتائج	األربع	والمجاالت	
األسـرة	 لتنظيـم	 الدولـي	 لالتحـاد	 االسـتراتيجي	 اإلطـار	 فـي	 األولويـة	 ذات	
)2016 – 2022(.	وسـوف	يسـير	تنفيذ	هذه	االسـتراتيجية	جنبـاً	إلى	جنب	مع	
تنفيـذ	النتائج	األربـع	والمجالين	الشـاملين	اآلخرين:	نهج	يركز	على	الشـباب،	

والوصول	إلى	الفئات	المحرومة	والمعرضة	للخطر	والمهمشة.	

قسم	2:	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	
)IPPF(	والمساواة	بين	الجنسين
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الرؤية 
تتجسـد	الرؤية	العامة	الستراتيجية	المساواة	بين	الجنسين	الخاصة	باالتحاد	

الدولي	لتنظيم	األسرة	في	

»عالم	تسـوده	المسـاواة	بين	الجنسـين	والعدالة	بين	الجنسين	حيث	يتمكن	
جميع	الناس،	وال	سـيما	النسـاء	والفتيات،	من	ممارسـة	حقوقهـم	في	اختيار	

حياتهم	الجنسية	ورفاهيتهم	بطريقة	حرة	ومستنيرة.«

األساس المفاهيمي 
تتبع	هذه	االستراتيجية	ثالثة	أطر	مفاهيمية:

تسلسل المساواة بين الجنسين يراعي	الحواجز	الهيكلية	المتعددة	  .1
األبعـاد	التـي	تمنـع	النسـاء	والفئـات	المهمشـة	األخـرى	مـن	ممارسـة	
حقوقهـم	االجتماعية	والسياسـية	واالقتصادية.	ويعترف	هذا	التسلسـل	
بالسـمات	المحددة	والسـياقية	التي	تؤثر	على	األفراد	وتستجيب	لمختلف	
الطـرق	التـي	يتداخل	فيها	عدم	المسـاواة	بين	الجنسـين	مـع	الخصائص	
األخرى	التـي	قد	تؤدي	إلى	التمييز	و/أو	الضعف،	مثل	السـن	والعرق	والثروة	
والقدرة	والوضع	والتوجه	الجنسـي.	ويُسـتخدم	هذا	التسلسـل	في	دراسة	
مـا	إذا	كانت	البرامج	تراعي	النوع	االجتماعي	وتسـعى	بنشـاط	إلى	تحويل	
ديناميـات	السـلطة	وهياكلها	التي	تعمـل	على	تعزيز	صور	عدم	المسـاواة	

بين	الجنسين.

النموذج البيئي يتنـاول	التفاعل	المعقد	بين	الفـرد	والعالقة	والمجتمع	  .2
المحلـي	والمسـتويات	المجتمعيـة.	هـذا	النموذج	يسـمح	لنا	بـأن	نفهم	

مجموعة	العوامل	التي	تؤثر	على	المساواة	بين	الجنسين.

نهج مجرى الحياة يتناول	األفراد،	بكل	ما	لديهم	من	تنوع،	طيلة	حياتهم	  .3
بأكملها،	مع	مراعاة	التحديـات	المختلفة	التي	قد	يواجهونها	في	مختلف	
مراحـل	حياتهم	وكيـف	تؤثر	عليهم	الظـروف	االجتماعيـة	والثقافية	التي	

يعيشون	فيها.

هـذه	 مـن	 إطـار	 كل	 عـن	 المعلومـات	 مـن	 المزيـد	 الملحـق	2	 ويقـدم	
األطر	المفاهيمية.

النتائج النهائية

النتيجة النهائيـة 1: تعزز الحكومات وتحترم وتحمي 
المسـاواة بين الجنسـين وتمكين المـرأة لتفعيل 

الحقوق الجنسية واإلنجابية
ولـن	تتحقق	المسـاواة	بين	الجنسـين	دون	االلتزام	السياسـي	بالمسـاواة	بين	
الجنسـين	وحمايـة	حقـوق	اإلنسـان	لجميـع	المواطنيـن،	وال	سـيما	النسـاء	
والفتيـات	بجميـع	تنوعاتهـم.	ولـن	تتغيـر	األعـراف	والممارسـات	االجتماعية	
الضـارة	لمجرد	التصريحـات	الحكومية،	ولكن	يجب	وضع	تشـريعات	مناهضة	
لعدم	المسـاواة	بين	الجنسـين	وممارسـات	النوع	االجتماعي	الضارة	والعنف	
الجنسـي	والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي	–	وضمان	احترام	هذه	
القوانيـن	–	ألنها	خطوة	ضروريـة.	ومن	العناصر	الرئيسـية	المطلوبة	لتحقيق	

هذه	النتيجة	ما	يلي:

وضع تشريعات غير تمييزية تعزز المسـاواة بين الجنسين والحقوق 
والصحة الجنسـية واإلنجابيـة. أن	تكـون	التشـريعات	شـاملة	وتضم	
األفـراد	بكل	تنوعهم،	مع	إيالء	اهتمام	خاص	للنسـاء	والفتيـات.	وفيما	يختلف	
محـور	التركيـز	مـن	بلـد	إلى	آخـر،	فسـوف	تشـمل	التشـريعات	قضايـا	بالغة	
األهميـة	تتعلـق	بالمسـاواة	بيـن	الجنسـين	مثـل	تكافـؤ	الفـرص	فـي	مكان	
العمـل،	وقوانيـن	موافقة	الطـرف	الثالث،	والعنف	الجنسـي	والعنـف	القائم	
علـى	النـوع	االجتماعي،	وتشـويه	األعضاء	التناسـلية	لإلنـاث،	وزواج	األطفال،	
وحقـوق	المتحولين	جنسـياً.	تخصيص موارد كافيـة لوضع برامج النوع 
االجتماعي بما فـي ذلك بنـود الميزانيات على المسـتوى الوطني. 
ويتجلى	االلتزام	الوطني	بالمسـاواة	بين	الجنسين	في	مخصصات	الميزانيات	
على	الصعيد	الوطني	من	أجل	تنفيذ	اسـتراتيجيات	تحويـل	النوع	االجتماعي	
المتعلقـة	بها	وضمـان	احترام	القوانين	ذات	الصلة.	وسـوف	يشـمل	هذا	إدراج	
منظور	للنـوع	االجتماعي	في	تخطيط	وتنفيذ	البرامـج	الحكومية	في	جميع	

اإلدارات	الحكومية.	

تصنيف البيانات الصحية الوطنية حسـب الجنس والعمر ونشرها 
سـنوياً على األقل. بعد	تصنيف	بيانات	الجنس	والعمر	سـوف	تُنشر	سنوياً،	
وتُسـتخدم	فـي	إيضـاح	أوجـه	عـدم	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	فـي	الحصول	
علـى	الرعاية	الصحيـة	والوظائـف	والتعليم،	من	بيـن	مجاالت	أخـرى.	وينبغي	
أيضـاً	إتاحـة	البيانـات	الجهوية	كلمـا	كان	ذلك	ممكنـاً.	وهذه	البيانـات	بالغة	
األهميـة	لفهـم	السـياق،	بما	في	ذلـك	تقييـم	التقـدم	المحـرز	وتطوير	طرق	

التدخل	المناسبة.

وضع اآلليات الالزمة إلشراك منظمات المجتمع المدني بصورة هادفة 
في تعزيز المسـاواة بين الجنسـين والحقوق والصحة الجنسـية 
واإلنجابية والنهـوض بها. سـوف	تضمن	جهـود	الدعـوة	منـح	منظمات	
المجتمـع	المدني	منبـراً	في	المنتديـات	العامـة	ومجموعات	العمـل	الفنية	
وعمليات	اتخاذ	القرار	المتعلقة	بالمسـاواة	بين	الجنسـين	والحقوق	والصحة	
الجنسـية	واإلنجابيـة.	وينبغـي	أن	يسـتخدم	المجتمـع	المدني	هـذه	الفرص	
لدعـم	وتقييم	الخطـط	المقترحـة	والميزانيـات	واالسـتراتيجيات	المتعلقة	
بالحقـوق	والصحة	الجنسـية	واإلنجابية	بصـورة	ناقدة	لضمـان	تعزيز	قدرتها	
علـى	إحداث	تحول	في	النـوع	االجتماعي	وإدراج	التمثيل	المجتمعي،	ال	سـيما	

من	النساء	والشباب	بجميع	تنوعاتهم.	

قسم	3:	االستراتيجية



9استراتيجية المساواة بين الجنسين وخطة تنفيذها

النتيجة النهائيـة 2: تمكين جميـع الناس، وخاصة 
النسـاء والفتيـات والشـباب وغيرهم مـن الفئات 
المهمشة، ومنحهم أهلية الحصول على حقوقهم 

وصحتهم الجنسية واإلنجابية
تلعـب	الحكومات	ومنظمـات	المجتمع	المدنـي	دوراً	حاسـماً	لضمان	تمكين	
جميـع	النـاس،	وخاصـة	النسـاء	والفتيـات	والشـباب	وغيرهـم	مـن	الفئـات	
المهمشـة،	ومنحهـم	أهليـة	الحصول	علـى	حقوقهم	وصحتهم	الجنسـية	
واإلنجابية.	ومع	ذلك،	لن	يكتمل	الفوز	بهذه	المعركة	بدون	مشاركة	هادفة	من	
هؤالء	األفراد	واالعتراف	بقدراتهم	األصيلة.	ومن	العناصر	الرئيسـية	المطلوبة	

لتحقيق	هذه	النتيجة	ما	يلي:	

يعرف جميع الناس حقوقهم الجنسـية واإلنجابيـة ولديهم القدرة 
علـى المطالبة بها وممارسـتها. لن	يتمكـن	األفراد	أبـداً	مـن	المطالبة	
بالحقـوق	التـي	ال	يدركـون	اآلن	أنهـا	حقوقهـم	ويحـق	لهـم	المطالبـة	بهـا.	
وبالتالي،	سوف	تتاح	المعلومات	للجميع	–	وال	سيما	النساء	والفتيات	والفئات	
المهمشـة	األخـرى	–	حتى	يتمكنـوا	من	نيـل	حقوقهم	الجنسـية	واإلنجابية	
واحترام	حقوق	اآلخرين.	ومن	اآلليات	المسـتخدمة	في	تـداول	هذه	المعلومات	
ما	يلي:	التثقيف	الجنسـي	الشـامل	الذي	يحدث	تحوالً	فـي	النوع	االجتماعي	
للشـباب؛	وأنشطة	تعبئة	المجتمعات	المحلية	وبناء	الحركات	اإلصالحية	في	

إطار	شراكة	مع	المنظمات	المجتمعية؛	والعمل	مع	وسائل	اإلعالم.

تمكين النسـاء والفتيـات، بجميع صـور تنوعهن. بالنسـبة	للنسـاء	
والفتيـات،	ال	تكفـي	البيئـة	القانونية	الداعمـة	ومعرفة	حقوقهن	الجنسـية	
واإلنجابيـة	لنيل	هـذه	الحقوق.	وينطبق	هـذا	خصوصاً	على	النسـاء	والفتيات	
الالتـي	ال	يلتزمـن	بالمفاهيـم	التقليدية	لألنوثة	مثل	 النسـاء	الالتي	يمارسـن	
الجنس	مع	النسـاء	ومشتهيات	الجنسين	والمتحوالت	جنسياً	الالتي	يواجهن	
مسـتويات	أعلى	من	التمييز.	وسوف	يتم	تمكين	النساء	والفتيات	بجميع	صور	
تنوعهن	كأفراد	للسيطرة	على	حياتهن	وأجسادهن	بدون	عنف	ووصم.	ومن	بين	
سـبل	تحقيق	ذلك:	المشـاركة	الهادفة؛	وتعزيـز	التمثيل	فـي	أدوار	اتخاذ	القرار	
فـي	الدوائـر	السياسـية	واالقتصاديـة	والخاصـة؛	وزيـادة	فرص	الحصـول	على	
المـوارد	والتحكم	فيها	–	بما	في	ذلـك	من	خالل	التمكين	االقتصادي.	وسـوف	
تُحـدَّد	المراهقات	والشـابات	ويتم	تدريبهـن	وتوجيههن	كقائدات	وإشـراكهن	
وتمكينهن	مـن	بناء	الشـبكات	والحركات	بوصفهـن	داعيات	للتغيير.	وسـوف	
تشـمل	االسـتجابات	لألزمـات	اإلنسـانية	تركيـزاً	خاصـاً	علـى	تمكيـن	المرأة	

لتتغلـب	علـى	التمييـز	القائـم	علـى	اختـالف	النـوع	االجتماعـي	وصـور	عدم	
المساواة	المتفاقمة	والموجودة	مسبقاً.

إشـراك الرجال والفتيان بجميـع تنوعاتهم بوصفهم مسـتفيدين 
وشركاء وأدوات للتغيير. سوف	يشارك	الرجال	والفتيان	بكل	نشاط	وبجميع	
تنوعاتهـم	في	مواجهـة	تحديات	األعـراف	الخاصة	بالنـوع	االجتماعي	الضارة	
وتحويلهـا.	وباإلضافة	إلـى	التمييز	ضد	النسـاء	والفتيات،	ترتبط	التفسـيرات	
الضـارة	ل	»الذكورة«	بتراجع	سـلوك	البحث	عـن	الصحة	وزيـادة	المخاطرة	بين	
الرجـال	والفتيان.	وهذا	يعرِّض	بعض	المجموعات	لزيـادة	خطر	التمييز	والعنف	
الجنسـي،	مثـل	 الرجـال	الذين	يمارسـون	الجنس	مع	رجـال،	والرجال	مشـتهي	
الجنسـين،	والرجـال	االخـرون	الذيـن	يمارسـون	الجنـس	مـع	رجـال،	والرجـال	
المتحوليـن	جنسـياً،	والمسـاجين	الذكـور	والمهاجريـن	الذكـور.	وسـوف	يتم	
إشـراك	الرجال	والفتيـان	بوصفهـم	أدوات	للتغيير	اإليجابي	فـي	تغيير	عالقات	
القـوة	غير	المتكافئة	السـيما	في	بعض	المجـاالت	مثل	تعزيز	المسـاواة	بين	
الجنسـين	فـي	األبـوة؛	والدعـوة	لمواجهـة	السياسـات	والقوانيـن	التمييزية؛	
وتغيير	المواقف	والسـلوكيات	التي	تُعد	سبباً	ونتيجة	للعنف	الجنسي	وعنف	
الشـريك	الحميم.	ومن	ثـم،	فإن	تحويـل	األعـراف	الخاصة	بالنـوع	االجتماعي	
الضارة	وإشـراك	الرجال	بوصفهم	مسـتفيدين	وشـركاء	وأدوات	للتغيير	سوف	
يدعمـان	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	ويعـززان	سـلوكيات	البحـث	عـن	الصحة	
الجنسـية	واإلنجابية	بين	الرجال	ويعززان	المسـؤولية	المشـتركة	عن	الصحة	
الجنسـية	واإلنجابية	–	بما	في	ذلك	اسـتخدام	الواقيات	الجنسـية	–	ويقلالن	

ارتكاب	العنف	الجنسي	والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي.

القضـاء على الممارسـات الضارة بين الجنسـين. مـا	دامت	النسـاء	
والفتيـات	والفئـات	المهمشـة	األخـرى	تتعـرض	لممارسـات	ضارة	مثـل	زواج	
األطفال	والزواج	المبكر	والقسـري	وتشـويه	األعضاء	التناسلية	لإلناث	والقتل	
دفاعاً	عن	الشـرف	والتعقيم	القسـري	والجراحة	التصحيحيـة	للرضع	الخناث،	
والتعامـل	الطبـي	مـع	المتحولين	جنسـياً،	فلـن	يتمكنـوا	أبداً	من	ممارسـة	
الحقـوق	والصحـة	الجنسـية	واإلنجابيـة	الخاصة	بهـم.	ويتيـح	القضاء	على	
هذه	الممارسات	الضارة	للنساء	والفتيات	والفئات	المهمشة	األخرى	إمكانية	
السـيطرة	علـى	أجسـادهم	وحريـة	اتخاذ	قـرارات	بشـأن	حقوقهـم	وصحتهم	
الجنسـية	واإلنجابية	وحياتهـم.	ويرتبط	هـذا	العنصر	بالمطالبة	بتشـريعات	
إلنهـاء	الممارسـات	الضارة،	ومن	ثم	ضمان	سـن	التشـريعات	من	خـالل	توفير	
إمكانيـة	الحصول	علـى	الدعم	القانونـي	وتعويض	كل	مـن	تنتهك	حقوقهم	

على	النحو	الوارد	في	النتيجة	النهائية	1.
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النتيجة النهائية 3: تقديم الخدمات المتكاملة ذات 
الجـودة والقائمة على الحقوق وعلـى اختالف النوع 

االجتماعي دون تمييز 
وإن	الوصول	إلى	حزمة	متكاملة	من	خدمات	الصحة	الجنسية	واإلنجابية	التي	
تراعي	الفوارق	بين	الجنسـين	وتخلو	من	الوصم	وتعزيزها	يؤديان	دوراً	رئيسياً	في	
تيسـير	المسـاواة	في	التمتع	بالحق	في	الصحة	وتلبيـة	االحتياجات	المحددة	
والمتنوعة	للنساء	والفتيات	والفئات	المهمشة	األخرى	طيلة	حياتهم.	وتعني	
هذه	الحزمة	المتكاملة	إمكانية	إمداد	المسـتفيدين	بما	يحتاجونه	من	جميع	
خدمات	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	–	وسائل	منع	الحمل،	واإلجهاض	اآلمن،	
وتقديم	المشـورة	واالختبار	لفيروس	نقـص	المناعة	البشـري،	وفحص	العنف	
الجنسـي	والعنـف	القائـم	على	اختـالف	النـوع	االجتماعي	والدعـم	المرتبط	
بهمـا،	ومـا	إلى	ذلـك	–	في	زيـارة	واحـدة.	ومـن	العناصـر	الرئيسـية	المطلوبة	

لتحقيق	هذه	النتيجة	ما	يلي:

يوفر مقدمـو الرعايـة الصحية وموظفـو الدعم خدمـات الصحة 
الجنسـية واإلنجابية التـي تراعي الفـوارق بين الجنسـين وتخلو 
مـن الوصم وتركز على المسـتفيدين منها. سـوف	يجري	تدريـب	جميع	
الموظفيـن	وتعزيز	قدرتهم	على	تقديـم	خدمات	ذات	جودة	تراعـي	الفوارق	بين	
الجنسـين	وتقـوم	علـى	الحقـوق	دون	أي	تمييـز.	ولضمـان	ذلك،	سـوف	تُطبق	
النظم	والسياسـات	التنظيمية	ذات	الصلة	لضمان	حصولهم	على	المهارات	
والمعارف	الضرورية.	وسـوف	تشـمل	ضمـان	حصول	جميـع	الموظفين	الجدد	
علـى	تدريب	فـي	مجـال	 اسـتثارة	الوعـي	بالنـوع	االجتماعـي،	ويتلقـى	جميع	
الموظفيـن	تدريباً	منتظمـاً	لتحديث	معلوماتهـم،	ويكون	جميـع	الموظفين	

على	دراية	بسياسات	المساواة	بين	الجنسين	وأحدث	الموارد.

تطبيق مجموعة متنوعة من نماذج تقديم الخدمات ذات الجودة التي 
تلبي مختلف احتياجات المستفيدين. سـوف	تُطبـق	مجموعة	متنوعة	
مـن	نمـاذج	تقديـم	الخدمـات	لتلبية	مختلـف	احتياجـات	الصحة	الجنسـية	
واإلنجابية	للمسـتفيدين	منها	في	إطار	جهود	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة،	
مثـل	تقديم	الخدمـات	المجتمعية	أو	تمديد	سـاعات	العمـل	لبعض	الفئات.	
وسـوف	تخلو	المرافـق	الصحية	من	الوصـم	وتكون	صديقة	للشـباب	لضمان	
شـعور	المسـتفيدين	بجميـع	تنوعاتهـم	بالراحـة	والقـدرة	على	الوصـول	إلى	
الخدمات.	وسـوف	تتاح	موارد	كافية	)موظفين،	تمويالت،	أدوات	طبية،	معدات(	
لضمـان	توفيـر	طائفة	واسـعة	مـن	الخدمـات	المتكاملة	في	مجـال	الصحة	
الجنسـية	واإلنجابية.	وحيـث	أن	الجمعيات	األعضـاء	التابعة	لالتحـاد	الدولي	
لتنظيم	األسـرة	ال	تسـتطيع	بالضـرورة	توفير	كل	خدمة	مـن	خدمات	الصحة	
الجنسـية	واإلنجابيـة	لمختلف	المسـتفيدين	من	خدماتها،	سـوف	يتم	وضع	

نظم	إحالة	قوية	لضمان	استمرارية	الرعاية	في	حاالت	األزمات	وفي	غيرها.

االنتظام في جمع البيانات المسـتندة إلى المستفيدين وتصنيفها 
حسـب الجنس والعمر. سـوف	تُتـاح	البيانـات	المصنفة	حسـب	الجنس	
إلـى	 تسـتند	 البيانـات	 لجمـع	 محـددة	 نظـم	 خـالل	 مـن	 بانتظـام	 والعمـر	
المسـتفيدين	من	الخدمات	وليس	إلى	الخدمات،	وذلك	لتوجيه	عملية	تقديم	
الخدمات	بفعالية.	وسـوف	يُسـتعان	في	تقديم	الخدمات	بالبيانات	المصنفة	

حسب	الجنس	والعمر.	

التصـدي للعنف الجنسـي والعنـف القائـم على اختـالف النوع 
االجتماعي ودعم الناجين منهما. سوف	تُتخذ	إجراءات	لمنع	حدوث	العنف	
الجنسـي	والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي،	بما	في	ذلك	توسـيع	
نطاق	العمل	على	مسـتوى	المجتمع	المحلي.	وهذا	سـوف	يشمل	العمل	مع	
الرجال	والفتيان	والنسـاء	المتضررين	من	العنف	وشـبكات	دعم	المرأة.	وسوف	
يتم	توفير	خدمات	متكاملة	ذات	جودة	عالية	للعنف	الجنسـي	والعنف	القائم	
علـى	اختالف	النـوع	االجتماعي	في	كل	عيادة	من	عيـادات	الجمعيات	األعضاء	

التابعـة	لالتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	ضمن	حزمـة	الخدمـات	المتكاملة	
المقدمة	من	االتحاد،	وسـوف	يتم	إدخال	تحسينات	على	نظم	اإلحالة	لضمان	
تقديـم	خدمـة	شـاملة	للناجين	مـن	العنـف	الجنسـي	والعنـف	القائم	على	
اختـالف	النـوع	االجتماعـي.	وسـوف	يتم	دمـج	التدخـالت	المتعلقـة	بالعنف	
القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي	في	جميع	البرامج	اإلنسانية	–	باعتبارها	
عنصراً	أساسـياً	من	عناصر	حزمـة	الخدمات	األولية	الدنيا	–	مـع	التركيز	على	

الحد	من	المخاطر	وتعزيز	القدرة	على	التكيف	والمساعدة	على	التعافي.20 

د وخاضع للمسـاءلة  النتيجة  النهائية 4: اتحاد موحَّ
وقادر على إحداث تحوُّل في النوع 

ولـن	ينجح	التـزام	االتحـاد	بوصفه	منظمـة	قائمة	علـى	الحقوق	وقـادرة	على	
تحويل	النوع	االجتماعي	إال	إذا	اعتُمد	هذا	االلتزام	ونُفذ	على	جميع	مسـتويات	
االتحـاد.	ولتحقيـق	ذلـك،	يجـب	أن	تكـون	سياسـات	االتحـاد	وبرامجـه	قـادرة	
علـى	تحويل	النوع	االجتماعي.	وسـوف	يتم	دعـم	هذه	الجهود	مـن	قبل	أنصار	
النـوع	االجتماعـي	–	الموظفيـن	العاملين	فـي	جميع	قطاعات	االتحـاد	الذين	
يتحمسـون	بصورة	خاصـة	لقضايا	النـوع	االجتماعي	ويتـم	منحهم	صالحية	
الدفاع	عن	المساواة	بين	الجنسين	وتوفير	التدريب	المستمر	على	قضايا	النوع	
االجتماعي.	وسـوف	تخضـع	اإلدارة	والموظفـون	والمتطوعون	للمسـاءلة	عن	
التزامهم	بالمسـاواة	بين	الجنسـين	والحقوق	والصحة	الجنسـية	واإلنجابية.	
وهذا	سـيتطلب	اسـتجابة	موحدة،	يدعمها	أنصـار	النوع	االجتماعي،	إلنشـاء	
منظمة	قادرة	على	تحويل	النوع	االجتماعي	وتعزيز	دورها.	وسـوف	يتطلب	أيضاً	
العمـل	مع	هيـاكل	ومجتمعـات	أخرى	مثل	شـبكة	التنـوع	الجنسـي	التابعة	
لالتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة،	والمجموعة	اإلنسـانية،	وحركات	الشـباب	
التابعـة	لالتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة،	واالتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة+،	
جنباً	إلى	جنب	مـع	المنظمات	الشـريكة.	ومن	العناصر	الرئيسـية	المطلوبة	

لتحقيق	هذه	النتيجة	ما	يلي:

تطبيق ثقافة مؤسسـية ونظماً وسياسـات تحدث تحوالً في النوع 
االجتماعي. سـوف	يركـز	العمل	الداخلـي	اليومـي	لالتحاد	الدولـي	لتنظيم	
األسـرة	على	إحداث	تحول	في	النوع	االجتماعي	من	خالل	اعتماد	نظم	رسمية	
تضمـن	مراعـاة	جميـع	السياسـات	المؤسسـية	لقضايـا	النـوع	االجتماعي.	
وسـيجري	تدريـب	الموظفيـن	علـى	إجـراء	اسـتعراض	سـنوي	لقضايـا	النوع	
االجتماعـي	لضمـان	تنفيـذ	السياسـات	بطريقـة	تُحـِدث	تحـوالً	فـي	النـوع	
االجتماعـي،	وسـتجري	مراجعـة	للنـوع	االجتماعي	كل	ثالث	سـنوات.	وسـوف	
يتطلب	ذلك	إنشـاء	وحدة	للنوع	االجتماعي	تتولى	توجيه	هذه	العملية	وتوفير	
الموارد	الالزمة	للبرامج	والنظم	والسياسـات	التي	تدعـم	التغيير	الذي	يُحدث	
تحوالً	فـي	النوع	االجتماعي	مثل	سياسـات	الموارد	البشـرية	الداعمة	بشـأن	
إجازات	رعايـة	األطفال	ومرونـة	ترتيبات	العمل	والتحرش	الجنسـي	والتسـلط	

والتقدم	الوظيفي.	

يتولى فريق القوى العاملة ذو المهـارات العالية وقاعدة المتطوعين 
مواصلة تطويـر وتعزيز برامـج تحويل النوع االجتماعـي في جميع 
قطاعات االتحاد.	موظفو	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	والمتطوعون	فيه	
هم	قلـب	االتحاد،	وسـوف	يكونون	على	درايـة	ووعي	بقضايا	النـوع	االجتماعي	
ليتمكنـوا	مـن	إدخـال	نهـج	يحـدث	تحـوالً	فـي	النـوع	االجتماعي	فـي	جميع	
أعمالهـم،	مثل	تعبئة	المـوارد	وإدارة	البرامج	واالتصـاالت	الداخلية	والخارجية.	

وسوف	يدعمهم	أنصار	النوع	االجتماعي.

االسـتعانة بأنظمة القياس في إجراء تقييم منتظـم لألعمال التي 
تحـدث تحوالً فـي النـوع االجتماعي وتـداول الدروس المسـتفادة 
بين الموظفين. سـوف	تُسـتخدم	نظـم	قياس	منتظمـة،	بما	فـي	ذلك	أداة	
تقييـم	الميزانية	والبرنامج	السـنوي	)APB(	للنوع	االجتماعـي،	وتقييم	تطوير	
المقترحـات	الخاصـة	بالنوع	االجتماعـي،	ومؤشـرات	قابلة	للقيـاس	لمتابعة	
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تنفيـذ	هذه	االسـتراتيجية،	وتـداول	المبـادرات	الحاليـة	والسـابقة	المتعلقة	
بالنوع	االجتماعي.	وسـوف	يتـم	تطويرها	بالتعـاون	مع	إدارة	التقييـم	والتعلم	
التنظيمـي.	وسـوف	يتكامـل	ما	سـبق	مـع	التقييمـات	الخارجيـة	وتقييمات	
اآلثـار	المترتبـة	عليها	بشـأن	برامج	تحويـل	النـوع	االجتماعي	األوسـع	نطاقاً	
السـتخالص	الدروس	المسـتفادة	منها	بهدف	التوسـع	في	اآلليـات	المجدية	

واإلقالع	عن	اآلليات	غير	المجدية.	

وضع ميزانيات تراعي المسـاواة بين الجنسين على جميع مستويات 
االتحاد. وضع	بنود	معينة	في	الميزانية	على	جميع	مسـتويات	االتحاد	لتمويل	
أعمـال	محددة	تتعلق	بالمسـاواة	بيـن	الجنسـين.	وهذا	سيشـمل	الميزانيات	
والبرنامج	السـنوي	للجمعية	العضو	التابعة	لالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة،	
فضالً	عـن	مخصصات	الميزانيـة	للعمل	المتعلق	بالمسـاواة	بين	الجنسـين	
داخـل	كل	مكتب	مـن	مكاتب	السـكرتاريا.	وسـوف	تـزود	الجمعيـات	األعضاء	
بقائمة	تضـم	األنشـطة	المحتملة	لـكل	مجال	من	مجـاالت	تركيـز	البرامج	
لدعم	إعداد	الميزانيات	والبرامج	السنوية	للجمعيات	األعضاء.	وسوف	يتطلب	
التنفيذ	الكامل	لالسـتراتيجية	جمع	موارد	مالية	جديدة.	وهذا	سيتم	في	إطار	
تعبئة	المـوارد	وتطوير	األعمال	الجديدة	من	خالل	إدراج	نسـبة	معينة	للبرامج	
المتعلقة	بالمسـاواة	بين	الجنسـين	فـي	كل	اقتراح،	وجمع	أمـوال	جديدة	من	

المانحين	الحاليين	والجدد.	

المبادئ التوجيهية
وتُستخدم	المبادئ	التالية	في	توجيه	تنفيذ	االستراتيجية:

نهدف إلى إحداث التحوُّل. يدرك	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	أن	التغيير	
المستدام	ال	يتحقق	إال	بتحويل	األعراف	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	والهياكل	
األبويـة	التـي	تؤثـر	على	قـدرة	النـاس	علـى	المشـاركة	بالتسـاوي	وبحرية	في	

المجتمع	)انظر	الملحق	2	لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل(.

نسترشـد باألدلة. تسـتند	برامج	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	وإجراءاته	
إلى	سـنوات	مـن	الخبـرة	الميدانية	والـدروس	المسـتفادة.	وتسـتنير	بالبحوث	
والسياسات	وأفضل	الممارسـات	المتبعة	في	مجال	المساواة	بين	الجنسين،	

وتستفيد	منها.	

نؤمن بالحلول المحلية. ما	یصلح	في	سـیاق	بلـد	أو	مجتمع	لتحويل	حیاة	
النساء	والفتیات	والمتحولین	جنسیاً	والخناث	وغیرهم	من	الفئات	المهمشة	
لن	یـؤدي	بالضرورة	إلى	نفـس	التأثير	في	البلـدان	والمجتمعـات	االخرى.	ويجب	
تكييف	اسـتراتيجيات	النهوض	بالمسـاواة	بين	الجنسـين	وحقوق	المرأة	لكل	
سـياق	على	حـدة	للقضـاء	علـى	الممارسـات	والمعتقـدات	الضـارة.	ويعتمد	
االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	علـى	الموظفين	ذوي	الخبرة	فـي	جميع	أنحاء	

العالم،	ويستخدم	أحدث	الشواهد	للمساعدة	في	إنجاز	هذه	العملية.	

نعمل في شـراكة مع اآلخرين. يعلـم	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	أن	
الشراكات	وأوجه	التعاون	على	جميع	المستويات	بالغة	األهمية	لتوفير	القيادة	
والدعـم	من	أجـل	تغيير	األعـراف	والسياسـات	والممارسـات	الضـارة	الخاصة	
بالنوع	االجتماعـي.	ويعلم	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	أيضـاً	أن	المجتمع	
المحلـي	–	األطفـال	والشـباب	والكبـار،	بـكل	تنوعهم	–	هـو	الـذي	ينبغي	أن	
يقود	ويشـكل	االسـتجابة	لتحسـين	المسـاواة	بين	الجنسـين.	وعلينا	أن	نبدأ	
باالسـتماع	إلى	المستفيدين	وأن	تسـتند	أعمالنا	التي	تحدث	تحوالً	في	النوع	

االجتماعي	إلى	ما	لديهم	من	تجارب.	

عملنا مبني على الحقوق وعـدم الوصم. يؤمن	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	
األسرة	)IPPF(بأن	المساواة	بين	الجنسـين	حق	من	حقوق	اإلنسان.	وبدون	ذلك،	
ال	يستطيع	النساء	والفتيات	وغيرهن	من	الفئات	المهمشة	المشارَكة	بحرية	
فـي	المجتمـع،	ولن	يتمكنوا	مـن	التحكم	فـي	حياتهم	وأجسـادهم.	ويجب	أن	
يدعم	عمـل	االتحاد	الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	في	مجال	المسـاواة	بين	
الجنسين	حقوق	اإلنسـان	واإلنصاف	بين	الجنسين،	وأن	يدعم	ويحترم	السرية،	
وأن	يكون	خالياً	مـن	الوصم،	ويحترم	الثقافات،	وأن	يعـزز	قيم	االختيار	والكرامة	
والتنـوع	والمسـاواة.	وأن	يكون	الناس	سواسـية	في	االحترام	بغـض	النظر	عن	
العمـر	أو	العـرق	أو	الثـروة	أو	القـدرة	أو	الوضـع	أو	التوجـه	الجنسـي	أو	الهويـة	

الجنسية	أو	التعبير	أو	الخصائص	الجنسية.21 
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وضع تشريعات غير تمييزية بشأن 
المساواة بين الجنسين والحقوق 

والصحة الجنسية واإلنجابية

تخصيص موارد كافية لوضع برامج 
النوع االجتماعي بما في ذلك بنود 
الميزانيات على المستوى الوطني

تصنيف البيانات الصحية الوطنية 
حسب الجنس والعمر ونشرها 

سنوياً )على األقل(

وضع اآلليات الالزمة إلشراك 
منظمات المجتمع المدني بصورة 
هادفة في تعزيز المساواة والحقوق 

والصحة الجنسية واإلنجابية 
والنهوض بها

يعرف جميع الناس حقوقهم 
الجنسية واإلنجابية ولديهم القدرة 

على المطالبة بها وممارستها

ويتم تمكين النساء والفتيات 
بجميع تنوعهن

إشراك الرجال والفتيان بجميع 
تنوعاتهم بوصفهم مستفيدين 

وشركاء وأدوات للتغيير

القضاء على الممارسات الضارة 
بين الجنسين

يوفر مقدمو الرعاية الصحية 
وموظفو الدعم خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية التي تراعي 
الفوارق بين الجنسين وتخلو 

من الوصم

تطبيق مجموعة متنوعة 
من نماذج تقديم الخدمات 

ذات الجودة التي تلبي مختلف 
احتياجات المستفيدين

التصدي للعنف الجنسي 
والعنف القائم على اختالف النوع 
االجتماعي ودعم الناجين منهما

االنتظام في جمع البيانات 
المستندة إلى المستفيدين 

وتصنيفها حسب الجنس والعمر

تطبيق ثقافة مؤسسية 
ونظماً وسياسات تحدث تحوالً 

في النوع االجتماعي

يتولى فريق القوى العاملة ذو 
المهارات العالية وقاعدة المتطوعين 

مواصلة تطوير وتعزيز برامج 
تحويل النوع االجتماعي في جميع 

قطاعات االتحاد

االستعانة بأنظمة القياس في إجراء 
تقييم منتظم لألعمال التي تحدث 
تحوالً في النوع االجتماعي وتداول 
الدروس المستفادة بين الموظفين

وضع ميزانيات تراعي المساواة 
بين الجنسين على جميع 

مستويات االتحاد

عالم	تسوده	المساواة	بين	الجنسين	والعدالة	بين	الجنسين	حيث	يتمكن	جميع	الناس،	وال	سيما	النساء	
والفتيات،	من	ممارسة	حقوقهم	في	اختيار	حياتهم	الجنسية	ورفاهيتهم	بطريقة	حرة	ومستنيرة
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تعزز الحكومات وتحترم 
وتحمي المساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة 
 لتفعيل الحقوق 

الجنسية واإلنجابية

تمكين جميع 
الناس، وخاصة 

النساء والفتيات 
والشباب وغيرهم من الفئات 
المهمشة، ومنحهم أهلية 

الحصول على حقوقهم 
وصحتهم الجنسية 

واإلنجابية

تقديم الخدمات 
المتكاملة ذات الجودة 
 والقائمة على الحقوق 

وعلى اختالف النوع 
االجتماعي دون تمييز

د بأداءٍ راٍق  اتحاد موحَّ
 وخاضع للمساءلة 

وقادر على إحداث تحوُّل في 
النوع االجتماعي

طة	التنفيذ
خ

الدعوة إلى إنهاء 
الممارسات الضارة 

والتمييز بين 
الجنسين

تمكين النساء 
والفتيات

إشراك الرجال 
والفتيان

تحسين توفير خدمات 
الحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية 
التي تراعي الفوارق 

بين الجنسين

تعميم المساواة بين 
الجنسين في جميع 

قطاعات االتحاد 
الدولي لتنظيم 

)IPPF( األسرة

إنشاء وحدة النوع 
االجتماعي وتوفير 
الموارد الالزمة لها

تعيين أنصار 
المساواة بين 

الجنسين

بناء الكفاءة 
في مجال النوع 

االجتماعي

إدراج النوع 
االجتماعي في 

البرنامج والميزانية 
)APB( السنوية

 قياس األمور 
المهمة

 نهدف إلى 
 نؤمن بالحلول نسترشد باألدلةإحداث التحول

المحلية
 نعمل فـي 

شراكة مع اآلخرين
عملنا مبني على الحقوق 

وعدم الوصم

المبادئ	التوجيهية

مجاالت تركيز 
البرامج

آليات التنفيذ 

المختصـرات: SRHR = الصحة والحقوق الجنسـية واإلنجابية؛ SRR = الحقوق الجنسـية واإلنجابيـة؛ CSOs = منظمات المجتمع المدني؛ APB = البرنامج السـنوي والميزانية
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قسم	4:	تنفيذ	االستراتيجية

مجاالت تركيز البرامج

1. الدعوة إلـى إنهاء الممارسـات الضـارة والتمييز 
بين الجنسين

مجال التركيز هذا يدعم تحقيق النتيجتْين 1 و 2.
وسوف تتولى فرق الدعوة قيادة األنشطة داخل مكاتب السكرتاريا 

بدعم تقني من مستشاري النوع االجتماعي.

وكجـزء	مـن	أعمـال	الدعـوة	التي	يقـوم	بها	االتحـاد	الدولـي	لتنظيم	األسـرة	
)IPPF(	بشـأن	الحقـوق	والصحـة	الجنسـية	واإلنجابيـة،	سـوف	تجـري	أعمال	
الدعـوة	العالميـة	لضمان	دعـم	األطر	الدولية	للمسـاواة	بين	الجنسـين	على	
وجه	الخصوص،	والتصدي	للتمييز	بين	الجنسـين،	ومكافحة	ممارسـات	النوع	
االجتماعـي	الضـارة	مثل	تشـويه	األعضـاء	التناسـلية	لإلناث	والـزواج	المبكر	
والقسري.	وسـوف	يدعو	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(،	حسب	اللزوم،	
إلـى	تخصيص	الموارد	الكافية	للبرامج	الوطنية	المتعلقة	بالنوع	االجتماعي،	
ونشـر	البيانـات	الوطنيـة	المتعلقة	بالحقـوق	والصحة	الجنسـية	واإلنجابية	
الُمصنفـة	حسـب	الجنس	والسـن،	وتوفير	التثقيف	الجنسـي	الشـامل	الذي	

يراعي	الفوارق	بين	الجنسين	للشباب.	

وسـوف	تتلقى	الجمعيات	األعضاء	دعماً	من	سكرتاريا	االتحاد	الدولي	لتنظيم	
األسـرة	)IPPF(	لتجهيز	نفسـها	للدعوة	إلى	تغيير	القوانين	والسياسـات	على	
الصعيد	الوطني.	سـوف	يبني	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	تحالفات	
وشـراكات	استراتيجية	دولية	وإقليمية	ووطنية	مع	المنظمات	األخرى	العاملة	
فـي	هذا	المجال	لدعم	تحقيق	المسـاواة	بين	الجنسـين،	وسـوف	يخلق	آليات	
للمشـاركة	الهادفـة	لمنظمـات	المجتمـع	المدني	فـي	تعزيز	المسـاواة	بين	
الجنسـين	والحقـوق	والصحـة	الجنسـية	واإلنجابيـة	والنهوض	بها.	وسـوف	
يدعم	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	الجمعيات	األعضاء	في	استخراج	
وتوثيـق	األدلـة	الالزمة	عـن	كيفية	إشـراك	الرجـال	والفتيان	علـى	أفضل	وجه	
للمسـاهمة	في	القضاء	على	ممارسات	النوع	االجتماعي	الضارة	مثل	تشويه	

األعضاء	التناسلية	لإلناث	والزواج	المبكر	والقسري.

2. تمكين النساء والفتيات 

مجال التركيز هذا يدعم تحقيق النتائج 1 و 2 و 3.
سيتولى قيادة هذه األنشطة مستشارو النوع االجتماعي بدعم 

من فرق العالقات التابعة لسكرتاريا االتحاد.

ويعمـل	االتحـاد	الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	منـذ	أكثر	مـن	60	عاماً	على	
تمكيـن	النسـاء	والفتيـات؛	وتحويـل	األعـراف	الخاصـة	بالنـوع	االجتماعـي؛	
وتحقيق	المساواة	بين	الجنسين	لتحسـين	نتائج	الحقوق	والصحة	الجنسية	
واإلنجابية.	ويعترف	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	بأن	النساء	والفتيات	
يتضـررن	بصـورة	غير	متناسـبة	من	عدم	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	في	جميع	
أنحـاء	العالـم،	وهـذا	يتداخل	مـع	العناصـر	الهيكليـة	والهويـات	االجتماعية	
األخرى	مثل	السـن	والعرق	والثـروة	والقدرة	والوضع	والتوجه	الجنسـي.	ولذلك،	
يُعـد	صوت	المرأة	والفتاة	وأهليتهما	ومشـاركتهما	الفعالة	وتمكينهما	كلها	

أمور	أساسية	لتحقيق	المساواة	بين	الجنسين.

وسـوف	يركز	مجال	تركيز	هذا	البرنامج	على	األنشـطة	التي	تكفل	المشاركة	
ـن	النسـاء	والفتيات	فـي	المجـاالت	االجتماعيـة	واالقتصادية	 الفعالـة	وتمكِّ
والسياسـية	والصحية.	وسـوف	تعمل	البرامج	التي	تحدد	الفتيات	المراهقات	
وتحالفـات	 وتحفيـز	شـبكات	 إشـراك	 وتدعمهـن	علـى	 وتدربهـن	 والشـابات	
المراهقين	والمراهقات	من	الشـباب	والفتيات	كأدوات	للتغيير.	وسوف	تشارك	
هـات	للنسـاء	األصغر	 النسـاء	فـي	مراكز	القيـادة	كنمـاذج	يحتـذى	بها	وموجِّ
سـنا.	وسـوف	تعمل	الجمعيات	األعضـاء	على	تمكيـن	النسـاء	والفتيات	في	
أماكن	األزمات	اإلنسـانية	من	خـالل	بناء	آليات	إلقامة	شـبكات	آمنة،	والدعوة،	
واسـتخدام	بيانات	مصنفـة	عن	الجنس	والعمـر	والقدرة	)أو	اإلعاقـة(،	وربطها	

بآليات	إدارة	الكوارث.

وسـوف	يدعم	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	الشـراكات	مع	شـبكات	
حقوق	المرأة	لتعزيز	قدرة	المرأة	على	اتخاذ	القرار	وتعزيز	تمكين	المرأة.	وسـوف	
تعزز	الجمعيات	األعضاء	التابعة	لالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	عملها	

لقـد	وضعت	خطة	التنفيذ	التالية	لتوجيه	تنفيذ	اسـتراتيجية	المسـاواة	بين	
الجنسين	التي	وضعها	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(.	وخطة	التنفيذ	
هـذه	تحدد	5	)خمسـة(	مجـاالت	تركيـز	للبرامج	و	5	)خمسـة(	اسـتراتيجيات	
للتنفيـذ	–	إذا	ما	اسـتثمرت	الموارد	الالزمة	من	خبرات	وجهود	وتمويل	–	سـوف	
تدعم	تحقيـق	اإلطار	االسـتراتيجي	الخـاص	باالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	

	.2022 – 2016

ولكـي	تنجح	هذه	االسـتراتيجية	الشـاملة	للمسـاواة	بيـن	الجنسـين،	فإنها	
سـتحتاج	إلى	دعم	من	جميع	المديرين	والموظفين	والمتطوعين	–	من	جميع	
قطاعات	االتحاد	فضالً	عن	االسـتثمار	المالي	الكافي	والجهد	والخبرة.	وسوف	
يكون	مدير	قسـم	برامج	المكتب	المركزي	–	بالتشـاور	مع	فريـق	قيادة	مديري	
االتحـاد	الدولـي	لتنظيم	األسـرة	–	مسـؤوالً	عن	نجـاح	تنفيذه،	وسـوف	يكون	
مسـؤوالً	عن	ضمان	جمع	الموارد	المالية	المطلوبة	وتخصيصها،	وسوف	يؤدي	
دوراً	رئيسـياً	في	اإلشـراف	على	الترويج،	وتعميم	وتعزيز	اسـتراتيجية	المساواة	

بين	الجنسين.

طة	التنفيذ
خ

الدعوة إلى إنهاء 
الممارسات الضارة 

والتمييز بين 
الجنسين

تمكين النساء 
والفتيات

إشراك الرجال 
والفتيان

تحسين توفير خدمات 
الحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية 
التي تراعي الفوارق 

بين الجنسين

تعميم المساواة بين 
الجنسين في جميع 

قطاعات االتحاد 
الدولي لتنظيم 

)IPPF( األسرة

إنشاء وحدة النوع 
االجتماعي وتوفير 
الموارد الالزمة لها

تعيين أنصار 
المساواة بين 

الجنسين

بناء الكفاءة 
في مجال النوع 

االجتماعي

إدراج النوع 
االجتماعي في 

البرنامج والميزانية 
)APB( السنوية

 قياس األمور 
المهمة

مجاالت تركيز 
البرامج

آليات التنفيذ 
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مع	وزارتْي	الصحة	والنوع	االجتماعي	في	الحكومات	–	فضالً	عن	وزارات	التنمية	
والتخطيط	والمالية	–	لدعم	وتوسيع	نطاق	المبادرات	واالستراتيجيات	الرامية	
إلى	تمكين	المرأة.	وسـوف	يتعاون	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	أيضاً	
مع	القطاع	الخاص	في	تعزيز	تنفيذ	الممارسات	العادلة	في	منح	إجازات	رعاية	

الطفل	للوالدين،	وبرامج	العودة	إلى	العمل،	والمرونة	في	العمل.	

وسـوف	تجرى	بحـوث	عملياتية	علـى	النماذج	الناجحـة	للتمكيـن	االقتصادي	
للمرأة	وصلتها	بنتائج	الحقوق	والصحة	الجنسـية	واإلنجابيـة	وتأثيرها	عليها	
بهـدف	تعزيـز	قاعدة	األدلة.	وسـوف	يجـري	تعزيز	برامـج	التوعيـة	المجتمعية	
وتوفيـر	الخدمات	–	وال	سـيما	تلك	التي	تهدف	إلى	الحد	من	العنف	الجنسـي	
والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي	وبناء	أهلية	النساء	والمراهقات.	
وهذا	سـوف	يشـمل	العمل	مع	الرجـال	كشـركاء	وأدوات	للتغيير	)انظـر	أدناه(.	
وسـوف	تنفـذ	الجمعيـات	األعضـاء	مشـاريع	التواصـل	االجتماعـي	وتغييـر	
السـلوكيات،	باسـتخدام	أدوات	التواصل	القائم	على	األدلة،	لمواجهة	األعراف	
ذ	من	خالل	الشراكة	مع	وسائل	 الضارة	الخاصة	بالنوع	االجتماعي،	وسوف	تُنفَّ

اإلعالم	وقادة	الرأي	المحليين.	

3. إشراك الرجال والفتيان

مجال التركيز هذا يدعم تحقيق النتائج 1 و 2 و 3.
وسيتولى قيادة هذه األنشطة مستشارو النوع االجتماعي بدعم 

من القسم الفني.

إن	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	ملتزم	بإشراك	الرجال	والفتيان	بجميع	
تنوعهم،	بوصفهم	مسـتفيدين	وشـركاء	وأدوات	للتغيير.31	باإلضافة	إلى	ذلك،	
ر	المثالية	في	اشـتهاء	 فـإن	األعـراف	الخاصـة	بالنـوع	االجتماعـي	التـي	تقـدِّ
الجنس	اآلخر	تعرِّض	النساء	الالتي	تمارسـن	الجنس	مع	النساء	والرجال	الذين	
يمارسـون	الجنس	مع	الرجال	ومشتهي	الجنسين	والمتحولين	جنسياً	للخطر	
المتزايد	من	تردي	نتائج	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	بسـبب	البيئة	القانونية	

القمعية	والوصم	والتمييز	والعنف.	

وتشـمل	األنشـطة	في	مجال	تركيز	هذا	البرنامج	إشـراك	الرجال	في	مناصب	
السـلطة	والنفوذ	لتحقيق	إصالحات	قانونية	وسياسـية	تدعم	المسـاواة	بين	
الجنسـين	والتغلـب	على	التمييـز	بين	الجنسـين	ومكافحة	ممارسـات	النوع	
 )IPPF(	األسـرة	لتنظيـم	الدولي	االتحـاد	ينشـئ	وسـوف	الضـارة.	االجتماعـي
 SASA!	)مثل	المحليـة	المجتمعـات	برامج	مـع	ويعززها	وتحالفـات	شـراكات
Stepping Stones, One Man Can(	والشـبكات	أو	المجموعـات	اإلقليميـة	
والدوليـة	)مثـل	Men Engage Alliance(.	وعلـى	الصعيـد	الوطني،	سـيُقدَّم	
الدعم	لمبادرات	الجمعيات	األعضاء	التي	تشترك	في	ائتالفات	الرجال	والفتيان	

المعنية	بتحقيق	المساواة	بين	الجنسين.	

وعلى	الصعيد	العالمي	واإلقليمي	والوطني،	سـيضع	االتحاد	الدولي	لتنظيم	
األسـرة	)IPPF(	برامـج	للتصدي	لألعـراف	الضـارة	الخاصة	بالنـوع	االجتماعي	
من	خـالل	الحمـالت	اإلعالمية	التي	تعـزز	الصـور	اإليجابية	للنـوع	االجتماعي	
ونماذج	يحتذى	بها،	والتي	تسلط	الضوء	على	فوائد	العالقات	المنصفة	للنوع	
االجتماعي	بالنسـبة	للرجال.	وسـوف	تعالج	هـذه	البرامج	علـى	وجه	التحديد	
األعـراف	الخاصة	بالنـوع	االجتماعي	التي	تـؤدي	إلى	ارتكاب	العنف	الجنسـي	
والعنف	القائم	علـى	اختالف	النـوع	االجتماعي،	وارتفـاع	المخاطر،	وانخفاض	
السـلوك	الذي	يبحـث	عن	الصحـة	بين	الرجـال	في	مجـال	الحقـوق	والصحة	
الجنسـية	واإلنجابية	وخدمـات	فيروس	نقـص	المناعة	البشـرية.	ويرتبط	هذا	
السـلوك	الضعيف	في	البحث	عن	الصحة	بنتائج	الصحة	الجنسية	المتردية	
بالنسـبة	للرجال	وشـركائهم	الجنسـيين	فضالً	عن	ارتفاع	معـدالت	اإلصابة	
باألمـراض	المرتبطـة	بفيروس	نقص	المناعة	البشـرية.	وسـوف	يتم	تشـجيع	

الجمعيات	األعضاء	على	توسـيع	نطاق	خدمات	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	
–	بمـا	في	ذلك	الخدمـات	المتعلقة	بفيـروس	نقص	المناعة	البشـرية	–	التي	
تسـتهدف	الرجال،	اسـتنادا	إلـى	الممارسـات	الواعـدة	التي	تـم	تحديدها	في	

جميع	قطاعات	االتحاد.	

ويتطلـب	تحويـل	األعراف	الضـارة	الخاصة	بالنـوع	االجتماعي	نهجـاً	متكامالً	
يعمل	مع	المرأة	والرجل	على	حد	سـواء	بصورة	منفصلة	أو	مجتمعين.	ولذلك،	
ينبغي	أن	ترتبط	خطط	التنفيذ	المتعلقـة	بمجال	تركيز	هذا	البرنامج	ارتباطاً	
وثيقـاً	بخطط	التنفيذ	الخاصة	بمجال	التركيز	لتمكين	النسـاء	والفتيات،	وأن	

تعمل	جنباً	إلى	جنب	مع	تلك	الخطط.	

4. تحسين توفير خدمات الحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية التي تراعي الفوارق بين الجنسين

مجال التركيز هذا يدعم تحقيق النتيجتْين 2 و 3.
وسوف يقوم مدير تقديم الخدمات الشاملة بقيادة هذه األنشطة 

بالتعاون الوثيق مع مستشاري النوع االجتماعي.

وإن	الوصول	إلى	حزمة	متكاملة	ذات	جودة	عالية	من	خدمات	الحقوق	والصحة	
الجنسـية	واإلنجابيـة	التـي	تراعي	الفـوارق	بين	الجنسـين	وتخلو	مـن	الوصم	
وتعزيزها	يؤديان	دوراً	رئيسياً	في	تيسير	المساواة	في	التمتع	بالحق	في	الصحة	
وتلبية	االحتياجات	المحددة	والمتنوعة	للنسـاء	والفتيـات	والفئات	الضعيفة	
األخـرى	طيلة	حياتهـم.	وتعني	هـذه	الحزمة	المتكاملـة	التي	تراعـي	الفوارق	
بيـن	الجنسـين	إمكانيـة	وصـول	المسـتفيدين	إلى	مـا	يحتاجونه	مـن	جميع	
خدمـات	الحقـوق	والصحـة	الجنسـية	واإلنجابيـة	مثل	وسـائل	منـع	الحمل،	
وخدمـات	اإلجهـاض	الشـاملة،	وتقديـم	المشـورة	واالختبـار	لفيـروس	نقـص	
المناعة	البشـري،	وفحص	العنف	الجنسي	والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	

االجتماعي،	واإلحاالت،	في	زيارة	واحدة.

ويتطلب	تحسـين	تقديم	الخدمـات	التي	تراعي	الفوارق	بين	الجنسـين	تدريب	
 واسـتثارة	وعي	مقدمي	الرعايـة	الصحية	وموظفـي	الدعم	بشـأن	توفير	هذه	
الخدمات	دون	أي	تمييز.	وسـوف	تضـع	الجمعيات	األعضاء	أنظمة	وسياسـات	
تنظيميـة	لضمـان	حصول	جميـع	الموظفيـن	الجدد	علـى	تدريب	فـي	مجال	
 واسـتثارة	الوعي	بالنوع	االجتماعي،	ويتلقى	جميـع	الموظفين	تدريباً	منتظماً	
لتحديث	معلوماتهم،	ويكون	جميع	الموظفين	على	دراية	بسياسات	المساواة	
بين	الجنسـين	وأحدث	الموارد	المتاحة	التي	تدعم	تنفيذ	هذه	السياسـات	بما	
فيها	قوائم	المراجعة	والتوجيهات	والعمليات.	وسوف	تُطبق	مجموعة	متنوعة	
مـن	نمـاذج	تقديـم	الخدمـات	لتلبية	مختلـف	احتياجـات	الصحة	الجنسـية	
واإلنجابية	للمسـتفيدين	منها	في	إطار	جهود	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة،	
مثـل	تقديم	الخدمـات	المجتمعية	أو	تمديد	سـاعات	العمـل	لبعض	الفئات.	
وسـوف	تكون	المرافـق	الصحية	صديقة	للشـباب	وتخلو	مـن	الوصم	لضمان	
شـعور	المسـتفيدين	بجميـع	تنوعاتهـم	بالراحـة	والقـدرة	على	الوصـول	إلى	
الخدمات.	وسـوف	تتاح	موارد	كافية	)موظفين،	تمويالت،	أدوات	طبية،	معدات(	
لضمـان	توفيـر	طائفة	واسـعة	مـن	الخدمـات	المتكاملة	في	مجـال	الصحة	
الجنسـية	واإلنجابية.	وحيـث	أن	الجمعيات	األعضـاء	التابعة	لالتحـاد	الدولي	
لتنظيم	األسـرة	ال	تسـتطيع	بالضـرورة	توفير	كل	خدمة	مـن	خدمات	الصحة	
الجنسـية	واإلنجابيـة	لمختلف	المسـتفيدين	من	خدماتها،	سـوف	يتم	وضع	

نظم	إحالة	قوية	لضمان	استمرارية	الرعاية	في	حاالت	األزمات	وفي	غيرها.

وسـوف	يركـز	االتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة	)IPPF(	باهتمـام	خـاص	علـى	
تعزيـز	الخدمـات	المتعلقـة	بالعنف	الجنسـي	والعنـف	القائم	علـى	اختالف	
النـوع	االجتماعـي	ضمـن	حزمـة	الخدمـات	األساسـية	المتكاملـة.	وسـوف	
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يتـم	تزويـد	مقدمـي	الخدمـات	بالتدريـب	اإلضافـي،	وسـيتم	وضـع	أنظمـة	
لضمـان	دمـج	خدمات	العنـف	الجنسـي	والعنف	القائـم	على	اختـالف	النوع	
االجتماعـي	في	اختبارات	فيروس	نقص	المناعة	البشـري	ووسـائل	منع	الحمل	
الطارئـة	عند	الحاجة.	وسـوف	تقـدِّم	الجمعيـات	األعضاء	هـذه	الخدمات	بما	
يتفـق	مع	المبـادئ	التوجيهيـة	األخالقية،	وسـوف	تدعم	النظـم	التي	تضمن	
للمسـتفيدين	حقوقهم	في	عمليات	سـرية	وفعالة	وقائمـة	على	الحقوق	في	
مواجهـة	العنـف	الجنسـي	والعنف	القائـم	على	اختـالف	النـوع	االجتماعي.	
وسـوف	يتم	تعزيز	نظم	اإلحالة	لضمان	اسـتمرارية	رعايـة	الناجين	من	العنف	
الجنسـي	والعنف	القائم	علـى	اختالف	النوع	االجتماعي،	بمـا	في	ذلك	الدعم	
النفسـي	واالجتماعي	المستمر.	وسوف	تنشـئ	الجمعيات	األعضاء	شراكات	
مـع	منظمات	أخـرى	تعمل	في	مجـال	العنف	الجنسـي	والعنـف	القائم	على	
اختالف	النوع	االجتماعي	بحيث	يمكن	توفير	حزمة	شاملة	من	خدمات	العنف	
الجنسي	والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي،	بما	في	ذلك	الحصول	
علـى	الدعـم	القانونـي.	كما	سـيتم	توسـيع	نطاق	أنشـطة	دعـم	الوقاية	من	
العنف	الجنسي	والعنف	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي	–	وخاصة	على	
مسـتوى	المجتمـع	المحلي.	وسـوف	يتم	دمـج	التدخالت	المتعلقـة	بالعنف	
القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي	في	جميع	البرامج	اإلنسانية	–	بما	فيها	
اعتبارهـا	عنصراً	أساسـياً	من	عناصـر	حزمة	الخدمات	األساسـية	الدنيا	–	مع	
التركيـز	على	مواجهـة	العنف	عند	حدوثـه	والحد	من	المخاطـر	وتعزيز	القدرة	

على	التكيف	والمساعدة	على	التعافي.

5. تعميم المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات 
)IPPF( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

مجال التركيز هذا يدعم تحقيق النتائج 1 و 2 و 3 و 4.
وسيقوم مستشارو النوع االجتماعي بقيادة األنشطة، بالتعاون 

الوثيق مع فريق قيادة المديرين وقسم التقييم والتعلم التنظيمي.

ومـن	المهـم	تعميـم	المسـاواة	بين	الجنسـين	في	جميـع	سياسـات	وبرامج	
وهيـاكل	االتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة	)IPPF(،	ألن	الفوارق	بين	الجنسـين	
كثيـراً	ما	تكـون	بمثابـة	حواجـز	اجتماعيـة	واقتصاديـة	وبيروقراطيـة	إضافية	
تحـول	دون	كيفيـة	تعزيـز	األفـراد	حقوقهـم	وصحتهـم	الجنسـية	واإلنجابية	
وحمايتهـا.	ولدى	الموظفين	األفـراد	احتياجات	وتجارب	مختلفـة	تتعلق	بالنوع	
االجتماعي	ويتعرضون	للتمييز	القائم	على	اختالف	النوع	االجتماعي	بمختلف	
الصـور.	ويسـعى	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	إلى	إحـداث	تحول	في	
معالجـة	هذه	الفـروق	بيـن	الجنسـين	والتفاوتـات	الهيكلية	الكامنـة	وراءها،	
والتـي	تعززهـا	في	جميـع	سياسـاتنا	وبرامجنا	وخدماتنـا.	ويجب	إنشـاء	بيئات	
تمكينية	لكي	يتمكن	الجميع	من	التأثير	على	السياسات	والبرامج	والخدمات	

واالستفادة	منها.

وسـوف	يتطلب	تعميم	المسـاواة	بين	الجنسـين	في	جميع	قطاعـات	االتحاد	
الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	التزاماً	داخلياً	في	جميع	المسـتويات.	وسـوف	
يتحقق	ذلك	باالسـتناد	إلـى	مراجعات	النـوع	االجتماعي	لتطبيق	السياسـات	
والنظم	القائمة	عليه.	وسـوف	تشـمل	هذه	النظم	اسـتعراضاً	سـنوياً	للنوع	
االجتماعـي	لضمـان	تنفيـذ	السياسـات	بطريقـة	تحـدث	تحـوالً	فـي	النـوع	
االجتماعي	ورفع	مستوى	مهارات	الموظفين	والمتطوعين	الحاليين	وتوعيتهم	
بشأن	قضايا	النوع	االجتماعي.	وسـوف	يتم	تعيين	أنصار	النوع	االجتماعي	في	
جميع	قطاعات	االتحاد	لدعم	التدريب	على	المسـاواة	بين	الجنسـين.	وسـوف	
يكـون	أنصـار	النـوع	االجتماعي	هـؤالء	أصواتـاً	واعية	ومتحمسـة	للمسـاواة	
بين	الجنسـين	والبرامـج	التي	يمكنهـا	أن	تحدث	تحوالً.	وسـوف	يتلقى	جميع	
الموظفيـن	الجـدد	تدريبـاً	توعويـاً	بشـأن	النـوع	االجتماعـي	وسـيُطلب	مـن	
الموظفين	الحاليين	حضور	دورة	تنشيطية	كل	سنتين.	وسوف	تُزوَّد	الجمعيات	
األعضاء	بالمبادئ	التوجيهية	والكتيبـات	واألدوات	الالزمة	لدعم	تنفيذ	العمل	

المتعلق	بالنوع	االجتماعي	على	أرض	الواقع.

وسـوف	يعمـل	االتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة	)IPPF(	علـى	تحسـين	نظم	
القيـاس	الخاصة	به	إلجراء	تقييـم	منتظم	لألعمال	المتعلقـة	بتحويل	النوع	
االجتماعي،	وتبادل	الدروس	المستفادة،	وجمع	بيانات	المستفيدين	وتصنيفها	
حسب	الجنس	والعمر.	وسوف	تشمل	نظم	القياس	هذه	توسيع	نطاق	تعميم	
نظـام	إدارة	المعلومـات	الصحيـة	HMIS2،	وأداة	تقييـم	الميزانيـة	والبرنامـج	
السـنوي	)APB(	للنـوع	االجتماعي.	وسـوف	يتكامل	ما	سـبق	مـع	التقييمات	
الخارجية	وتقييمات	اآلثار	المترتبة	عليها	بشأن	برامج	تحويل	النوع	االجتماعي	
األوسـع	نطاقـاً	السـتخالص	الـدروس	المسـتفادة	منهـا	بهدف	التوسـع	في	
اآلليـات	المجدية	واإلقالع	عن	اآلليـات	غير	المجدية.	وسـتجرى	مراجعة	النوع	

االجتماعي	مرة	أخرى	في	عام	2019	لقياس	مدى	تأثير	هذا	العمل.

ويتوقـع	االتحـاد	الدولـي	لتنظيـم	األسـرة	)IPPF(	أن	يقوم	األطـراف	في	جميع	
مسـتويات	االتحـاد	بوضـع	بنـود	محـددة	فـي	الميزانيـة	لتمويـل	برنامج	عمل	
والبرنامـج	 الميزانيـات	 سيشـمل	 وهـذا	 الجنسـين.	 بيـن	 المسـاواة	 بشـأن	
السـنوي	للجمعية	العضو	التابعة	لالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة،	فضالً	عن	
مخصصـات	الميزانية	للعمل	المتعلق	بالمسـاواة	بين	الجنسـين	في	مكاتب	
السكرتاريا.	وسوف	تزود	الجمعيات	األعضاء	بقائمة	تضم	األنشطة	المحتملة	
لـكل	مجال	مـن	مجـاالت	تركيـز	البرامـج	لدعـم	إعـداد	الميزانيـات	والبرامج	
السنوية	للجمعيات	األعضاء.	وسـوف	يتطلب	التنفيذ	الكامل	لالستراتيجية	
جمع	موارد	مالية	جديدة.	وهذا	سـيتم	في	إطار	تعبئـة	الموارد	وتطوير	األعمال	
الجديـدة	من	خـالل	إدراج	نسـبة	معينـة	للبرامـج	المتعلقـة	بالمسـاواة	بين	
الجنسين	في	كل	 مقترح،	وجمع	أموال	جديدة	من	المانحين	الحاليين	والجدد.	
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قانونية	و
ب	على	التمييز	بين	

سين	والتغل
الجن

سات	النوع	
سين	ومكافحة	ممار

الجن
ضارة.	

االجتماعي	ال
العمل	مع	المجتمع	المحلي	والقادة	

الدينيين	لتغيير	مفاهيم	النوع	االجتماعي	
سين

ساواة	بين	الجن
ضارة	وتحقيق	الم

ال

سائية	
ب	على	القيادة	الن

توفير	التدري
ك	المرأة	في	القيادة	كنماذج	يحتذى	

شرا
وإ

شابات
ساء	ال

هات	للن
ِّ بها	وموج

شابات	ودعمهن	من	
ك	المراهقات	وال

شرا
إ

ب	
خالل	توفير	المعلومات	والتعليم	والتدري

صغير
ص	االئتمان	ال

وفر
ضايا	

تمكين	المجتمعات	المحلية	من	الق
المتعلقة	بالنوع	االجتماعي	للدفاع	عن	

طالبة	بها	
حقوقها	والم

ساء	
ساعدة	الن

سانية،	م
وفي	الحاالت	اإلن

شاء	
طريق	بناء	آليات	إلن

والفتيات	عن	
سين	

شبكات	آمنة	تراعي	الفوارق	بين	الجن
طها	بآليات	إدارة	الكوارث

ورب
شبكات	وحركات	الفتيات	

تعزيز	قدرات	
شباب	كأدوات	للتغيير	من	أجل	تحقيق	

وال
سين

ساواة	بين	الجن
الم

ث	عن	أي	فجوة	في	األجور	بين	
البح

طنية،	وإذا	
سات	الو

س
سين	في	المؤ

الجن
ساواة	في	

ك،	الدعوة	إلى	الم
كان	األمر	كذل

سين
األجور	بين	الجن

صرة	حقوق	
شراكات	مع	حركات	ن

تعزيز	ال
المرأة	وتحالفات	الرجال	والفتيان	التقدمية	

سين
ساواة	بين	الجن
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صحة	والنوع	

شراكات	مع	وزارتْي	ال
إقامة	

ضالً	عن	
االجتماعي	في	الحكومات	–	ف

ط	والمالية	– 
طي

وزارات	التنمية	والتخ
طاق	تمكين	المرأة	

سيع	ن
لدعم	وتو

شاملة	
ضع	وتعميم	حزمة	متكاملة	

و
سية	واإلنجابية	

صحة	الجن
لخدمات	ال

للرجال	والفتيان	بجميع	تنوعاتهم	
سبة	مثل	

وإتاحتها	في	األماكن	المنا
صحية	وأماكن	العمل	وفي	

المرافق	ال
المجتمع	المحلي	

ب	وآليات	
طل

ستراتيجيات	تحفيز	ال
تعزيز	ا

سين	
تقديم	الخدمات	المبتكرة	لتح

صحة	بين	الرجال،	مثل	
ث	عن	ال

ك	البح
سلو

التوعية	المجتمعية،	والمواد	التثقيفية	
شادية	التي	تركز	على	

والتعليمية	واإلر
ب	

طل
ستراتيجيات	تحفيز	ال

الذكور،	وا
سائل	اإلعالم	االجتماعية	

ستعين	بو
التي	ت

صحة	اإللكترونية
وال

تعزيز	مجموعات	الدعم	المجتمعي	
شمل	مجموعات	دعم	

للرجال.	وهذا	قد	ي
صدقاء«،	ومجموعات	

ظمة	األ
اآلباء،	و	»أن

دعم	االلتزام
طاق	البرامج	المجتمعية	
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تو
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ف
ِطر	و/أو	العن

ك	الخ
سلو

ال
شورة	لألزواج	واختبار	

زيادة	تقديم	الم
شرية	

ص	المناعة	الب
س	نق

صابة	بفيرو
اإل

شجيع	إقبال	الذكور	على	خدمات	رعاية	
وت

ما	قبل	الوالدة
ك	الرجال	كأدوات	للتغيير	للحد	من	

شرا
إ

ف	القائم	على	
سي	والعن

ف	الجن
العن

ف	النوع	االجتماعي
اختال

طنية	
تحديد	النماذج	المحلية	والو

صفات	
صاراً	لل

صبح	أن
التي	يمكنها	أن	ت

الذكورية	اإليجابية

ظفي	
صحية	ومو

ب	مقدمي	الرعاية	ال
تدري

صحة	
الدعم	على	تقديم	خدمات	ال

سية	واإلنجابية	المتكاملة	التي	
الجن

صم	
ستفيدين	وتخلو	من	الو

تركز	على	الم
سين

وتراعي	الفوارق	بين	الجن
صول	جميع	

ضمن	ح
سات	ت

سيا
ظم	و

ضع	ن
و

ستثارة	
ب	 ال

ظفين	الجدد	على	تدري
المو

صول	جميع	
الوعي	بالنوع	االجتماعي	وح

ظم.
طي	منت
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ب	تن

ظفين	على	تدري
المو

ستفادة	
تعزيز	أحدث	المبادئ	التوجيهية	واال

من	أدوات	النوع	االجتماعي	من	االتحاد	
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ظيم	األ
الدولي	لتن

سية	
سا

ضمان	توفير	الخدمات	األ
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ف	الجن

المتعلقة	بالعن
ف	النوع	االجتماعي	في	جميع	

على	اختال
ظم	
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ط	تقديم	الخدمات	وتح

نقا
ستمرارية	

ضمان	ا
شراكات	ل

اإلحالة	وال
شاملة	للناجين	

جودة	الرعاية	والخدمات	ال
ف	القائم	على	

سي	والعن
ف	الجن

من	العن
ك	

ف	النوع	االجتماعي	بما	في	ذل
اختال

سي	واالجتماعي	والقانوني	
الدعم	النف

ستمرة
صور	الدعم	الم

وغيره	من	
ف	

طة	للوقاية	من	العن
ش
طاق	األن

سيع	ن
تو
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ف	القائم	على	اختال

سي	والعن
الجن

ستوى	
صة	على	م

النوع	االجتماعي،	وخا
المجتمع	المحلي

صار	النوع	االجتماعي
تعيين	أن

تعزيز	الكفاءة	في	النوع	االجتماعي	لجميع	
ستخدام	

ظفين	الحاليين	والجدد	)با
المو

ظيم	
األدوات	التي	يوفرها	االتحاد	الدولي	لتن

)IPPF(	سرة
األ

ضايا	النوع	
سنوي	لق

ض	
ستعرا

إجراء	ا
سات	

سيا
ضمان	تنفيذ	ال

االجتماعي	ل
طريقة	تُحِدث	تحوالً	في	النوع	االجتماعي	

ب
ظم	التي	يتعين	

تحديد	ثغرات	الن
سة	االتحاد	

سيا
طلبات	

طبيقها	وفقاً	لمت
ت

سرة	)IPPF(	في	مجال	
ظيم	األ

الدولي	لتن
ستراتيجية	

سين	واال
ساواة	بين	الجن

الم
صة	باألفراد	

الخا
إجراء	مراجعة	للنوع	االجتماعي	كل	

سنوات
ثالث	

سنوية	
ض	البرنامج	والميزانية	ال

شمل	عرو
ت

 )IPPF(	سرة
ظيم	األ

لالتحاد	الدولي	لتن
طاً	واحداً	على	األقل	في	كل	مجال	من	

شا
ن

ساواة	
ستراتيجية	الم

مجاالت	البرامج	في	ا
سين

بين	الجن
ساواة	

شأن	الم
شر	أدلة	جديدة	ب

جمع	ون
ك	التقييمات	

سين	–	بما	في	ذل
بين	الجن

ضمان	وجود	
الخارجية	للبرامج	القائمة	–	ل

شاملة	للجميع
برامج	وخدمات	
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جدول 1: أن
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ضارة 
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م الم
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سيا
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ساواة	بين	

طنية	المتعلقة	بالم
الو

ضارة	بين	
سات	ال
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الجن

سين	وإبراز	ما	يحتاج	منها	إلى	تعديل/
الجن

سين
سين	والدعوة	إلى	هذا	التح

تح
ظمات	حقوق	

طنية	مع	من
شراكات	و

إقامة	
ظمات	

سائية	ومن
ظمات	الن

سان	والمن
اإلن

المجتمع	المدني	األخرى.
ساواة	بين	

الدعوة	إلى	إنفاذ	قوانين	الم
سين	القائمة

الجن
طنيين،	

صلحة	الو
صحاب	الم

العمل	مع	أ
سين	

بما	فيهم	مع	الحكومات	لتح
سين	

ساواة	بين	الجن
الم

سي	
ف	الجن

الدعوة	إلى	تنفيذ	التثقي
شابات	

صة	ال
شباب	وخا

شامل	لل
ال

ب	
ص
شغلون	منا

ك	الرجال	الذين	ي
شرا

إ
صالحات	

طة	والنفوذ	لتحقيق	إ
سل

ال
ساواة	بين	

سية	تدعم	الم
سيا

قانونية	و
ب	على	التمييز	بين	

سين	والتغل
الجن

سات	النوع	
سين	ومكافحة	ممار

الجن
ضارة.	

االجتماعي	ال
العمل	مع	المجتمع	المحلي	والقادة	

الدينيين	لتغيير	مفاهيم	النوع	االجتماعي	
سين

ساواة	بين	الجن
ضارة	وتحقيق	الم

ال

سائية	
ب	على	القيادة	الن

توفير	التدري
ك	المرأة	في	القيادة	كنماذج	يحتذى	

شرا
وإ

شابات
ساء	ال

هات	للن
ِّ بها	وموج

شابات	ودعمهن	من	
ك	المراهقات	وال

شرا
إ

ب	
خالل	توفير	المعلومات	والتعليم	والتدري

صغير
ص	االئتمان	ال

وفر
ضايا	

تمكين	المجتمعات	المحلية	من	الق
المتعلقة	بالنوع	االجتماعي	للدفاع	عن	

طالبة	بها	
حقوقها	والم

ساء	
ساعدة	الن

سانية،	م
وفي	الحاالت	اإلن

شاء	
طريق	بناء	آليات	إلن

والفتيات	عن	
سين	

شبكات	آمنة	تراعي	الفوارق	بين	الجن
طها	بآليات	إدارة	الكوارث

ورب
شبكات	وحركات	الفتيات	

تعزيز	قدرات	
شباب	كأدوات	للتغيير	من	أجل	تحقيق	

وال
سين

ساواة	بين	الجن
الم

ث	عن	أي	فجوة	في	األجور	بين	
البح

طنية،	وإذا	
سات	الو

س
سين	في	المؤ

الجن
ساواة	في	

ك،	الدعوة	إلى	الم
كان	األمر	كذل

سين
األجور	بين	الجن

صرة	حقوق	
شراكات	مع	حركات	ن

تعزيز	ال
المرأة	وتحالفات	الرجال	والفتيان	التقدمية	

سين
ساواة	بين	الجن

من	أجل	الم
صحة	والنوع	

شراكات	مع	وزارتْي	ال
إقامة	

ضالً	عن	
االجتماعي	في	الحكومات	–	ف

ط	والمالية	– 
طي

وزارات	التنمية	والتخ
طاق	تمكين	المرأة	

سيع	ن
لدعم	وتو

شاملة	
ضع	وتعميم	حزمة	متكاملة	

و
سية	واإلنجابية	

صحة	الجن
لخدمات	ال

للرجال	والفتيان	بجميع	تنوعاتهم	
سبة	مثل	

وإتاحتها	في	األماكن	المنا
صحية	وأماكن	العمل	وفي	

المرافق	ال
المجتمع	المحلي	

ب	وآليات	
طل

ستراتيجيات	تحفيز	ال
تعزيز	ا

سين	
تقديم	الخدمات	المبتكرة	لتح

صحة	بين	الرجال،	مثل	
ث	عن	ال

ك	البح
سلو

التوعية	المجتمعية،	والمواد	التثقيفية	
شادية	التي	تركز	على	

والتعليمية	واإلر
ب	

طل
ستراتيجيات	تحفيز	ال

الذكور،	وا
سائل	اإلعالم	االجتماعية	

ستعين	بو
التي	ت

صحة	اإللكترونية
وال

تعزيز	مجموعات	الدعم	المجتمعي	
شمل	مجموعات	دعم	

للرجال.	وهذا	قد	ي
صدقاء«،	ومجموعات	

ظمة	األ
اآلباء،	و	»أن

دعم	االلتزام
طاق	البرامج	المجتمعية	

سيع	ن
تو

التي	يمكنها	أن	تحدث	تحوالً	في	النوع	
صة	

ضارة	الخا
ف	ال

االجتماعي	لتغيير	األعرا
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ف
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سلو

ال
شورة	لألزواج	واختبار	

زيادة	تقديم	الم
شرية	

ص	المناعة	الب
س	نق

صابة	بفيرو
اإل

شجيع	إقبال	الذكور	على	خدمات	رعاية	
وت

ما	قبل	الوالدة
ك	الرجال	كأدوات	للتغيير	للحد	من	
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إ

ف	القائم	على	
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ف	الجن
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صفات	
صاراً	لل
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سيا
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و
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ظفين	الجدد	على	تدري
المو

صول	جميع	
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الدولي	لتن
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ضمان	توفير	الخدمات	األ
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ف	الجن
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صور	الدعم	الم
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ستوى	
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تعيين	أن
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ستخدام	
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المو

ظيم	
األدوات	التي	يوفرها	االتحاد	الدولي	لتن
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األ

ضايا	النوع	
سنوي	لق

ض	
ستعرا

إجراء	ا
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سيا
ضمان	تنفيذ	ال

االجتماعي	ل
طريقة	تُحِدث	تحوالً	في	النوع	االجتماعي	

ب
ظم	التي	يتعين	

تحديد	ثغرات	الن
سة	االتحاد	

سيا
طلبات	

طبيقها	وفقاً	لمت
ت

سرة	)IPPF(	في	مجال	
ظيم	األ

الدولي	لتن
ستراتيجية	

سين	واال
ساواة	بين	الجن

الم
صة	باألفراد	

الخا
إجراء	مراجعة	للنوع	االجتماعي	كل	

سنوات
ثالث	
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ض	البرنامج	والميزانية	ال

شمل	عرو
ت
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آليات التنفيذ الخاصة بالسكرتاريا
سوف	يتضمن	تنفيذ	اسـتراتيجية	المساواة	بين	الجنسين	تغييرا	عن	»العمل	
كالمعتـاد«.	وسـيتم	تطبيـق	خمـس	آليـات	للتنفيـذ	–	ذكرنا	بعضهـا	أعاله	– 
لضمـان	تنفيذ	تدخالت	البرامـج	التي	بدورها	سـتدعم	تحقيـق	النتائج	األربع،	
وفي	نهاية	المطاف	إنجاز	اإلطار	االسـتراتيجي	لالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	

)IPPF(	لفترة	2016 – 2022.

1. إنشـاء وحدة النوع االجتماعي وتوفير المـوارد الالزمة لها:	يتطلب	
النجاح	في	تنفيذ	اسـتراتيجية	المساواة	بين	الجنسـين	استثمار	الموارد	–	وال	
سـيما	تخصيص	مسـتويات	كافيـة	من	الموظفيـن	والموارد	المالية.	وسـوف	
تقوم	وحـدة	النـوع	االجتماعي	هذه	بقيـادة	المهـام	التقنية	وتوفير	التنسـيق	
الشـامل	السـتراتيجية	المسـاواة	بين	الجنسـين	في	جميع	قطاعات	االتحاد.	
وسـتكون	وحدة	النوع	االجتماعي	هذه	نقطة	تنسـيق	ألعمـال	االتحاد	الدولي	
لتنظيـم	األسـرة	)IPPF(	الشـاملة	المتعلقـة	بالمسـاواة	بين	الجنسـين،	مع	

تخصيص	مكاتب	في	مختلف	الفرق	واإلدارات	ومكاتب	السكرتاريا.

2. تعيين أنصار المسـاواة بين الجنسين سـيتم	تعيين	أنصار	المساواة	
بين	الجنسـين	لدعم	تطبيق	االستراتيجية	وتعميم	المسـاواة	بين	الجنسين	
داخـل	االتحـاد.	وسـوف	يتميـز	الموظفـون	المسـؤولون	بالتحمـس	الفعلـي	
للمسـاواة	بين	الجنسـين	وسـيحصلون	علـى	التدريـب	والدعـم	والصالحيات	
الالزمة	لنصرة	قضايا	المسـاواة	بين	الجنسين.	وسـيحصلون	على	إعانات	من	
مديرهم	لتخصيص	10	في	المائة	من	وقتهم	لنصرة	المسـاواة	بين	الجنسين	
داخـل	أقسـامهم	أو	مكاتبهـم	أو	منظمتهـم،	وسـوف	تُـدرج	كأحـد	أهـداف	
األداء	الخاصـة	بهـم،	وذلك	لمنحهـم	الوقت	الكافـي	للعمل	من	أجـل	قضايا	
المسـاواة	بين	الجنسـين.	وهـذا	قد	يشـمل	تدريـب	اآلخرين	ودعمهـم	للقيام	
باألمـر	ذاته.	ونتطلـع	إلى	تعييـن	نصير	واحد	لكل	قسـم	من	أقسـام	المكتب	
المركزي	وواحد	لكل	قسم	من	أقسام	المكاتب	اإلقليمية	.	وفي	البداية	سيتم	
تدريبهم	حسـب	الحاجة،	وسوف	يشكلون	مجموعة	استشـارية	جديدة	للنوع	
االجتماعي.	وسيتم	تعيين	أنصار	المساواة	بين	الجنسين	في	18 – 20	جمعية	
من	جمعيات	»المسـار	السريع«،	وسـوف	يدعم	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	
)IPPF(	هـذه	الجمعيـات	األعضاء	لتكريـس	الوقت	والمـوارد	الالزمـة	وتركيزها	

للتعجيل	بتنفيذ	استراتيجية	المساواة	بين	الجنسين.

3. بنـاء الكفاءة فـي مجال النـوع االجتماعي: مـن	بيـن	النتائـج	التي	
توصلت	إليهـا	مراجعة	النوع	االجتماعـي	لعام	2016	أن	هنـاك	حاجة	إلى	بناء	
القـدرات	المتعلقـة	بقضايا	النـوع	االجتماعي	فـي	جميع	مسـتويات	االتحاد.	
ولدعـم	ذلـك،	سـيتلقى	جميـع	الموظفيـن	الجـدد	تدريبـاً	توعوياً	علـى	النوع	
االجتماعي	تديره	وحدة	النوع	االجتماعي	أو	أنصار	النوع	االجتماعي.	وبالنسـبة	
للموظفيـن	الحاليين،	سـيتم	اسـتخدام	مزيج	مـن	طرائق	التدريـب	مثل	ورش	
العمـل	التدريبية	في	مـكان	العمل	والتقييـم	المصاحب	عبر	اإلنترنت	بشـأن	
المساواة	بين	الجنسـين.	وسـوف	يتم	تحديث	هذه	الدورة	بانتظام،	ونتوقع	من	
جميع	موظفي	السـكرتاريا	إتمام	هذه	الدورة	واجتيازها	مرة	واحدة	كل	سـنتين	
علـى	األقل.	وسـوف	تتولى	وحـدة	النـوع	االجتماعي	قيـادة	تطوير	هـذه	المواد	
التدريبية،	والتي	يجري	تطويرها	ونشـرها	على	نحو	مشترك	في	جميع	قطاعات	
االتحـاد.	وسـيقوم	أنصار	النـوع	االجتماعي	بدعـم	تنفيذ	هذا	التوجه،	وسـوف	
ينظمـون	أيضاً	محادثـات	الغداء	وأيام	التعلـم	التي	تتناول	مواضيع	المسـاواة	
بين	الجنسين	ليكون	الموظفون	على	دراية	بأحدث	األفكار	وأفضل	الممارسات	

المتعلقة	بالبرامج.	

4. إدراج النوع االجتماعي في عمليات الميزانية والبرنامج السـنوي: 
سـيعتمد	النجاح	في	تنفيذ	اسـتراتيجية	المساواة	بين	الجنسـين	على	توافر	
 )IPPF(	األسرة	لتنظيم	الدولي	االتحاد	سيضع	ذلك،	على	وبناء	الالزمة.	الميزانية
شـرطاً	يقضي	بأن	تقـوم	جميع	مسـتويات	االتحـاد	بتخطيط	ووضـع	ميزانية	
األنشـطة	التي	تدعم	تنفيذ	اسـتراتيجية	المسـاواة	بين	الجنسـين	مباشرة.	
وهذا	سيشـمل	تعديل	نمـاذج	ميزانية	البرنامج	السـنوي	الخاصة	بالجمعيات	
األعضـاء	ووضـع	التوجيهـات	الالزمة	لهـا	لضمان	قيـام	الجمعيـات	األعضاء	
بنشـاط	واحـد	على	األقـل	لكل	مجال	مـن	مجـاالت	تركيز	البرامج	الخمسـة.	
وسـوف	يُطلب	من	الفـرق	في	مكاتب	السـكرتاريا	القيام	بأعمـال	تتعلق	بأوثق	
مجـاالت	تركيز	البرامج	صلة	بها.	وسـوف	توضع	أداة	لتقييـم	ميزانية	البرنامج	
السنوي	الخاصة	بالنوع	االجتماعي	لدعم	متابعة	استراتيجية	التنفيذ	هذه.	

5. قياس األمور المهمة: كثيراً	ما	يقال	أن	»مـا	ال	يُقاس	ال	يمكن	تحقيقه«.	
ولذلـك،	فإن	جمع	البيانـات	الهادفة	عن	عمـل	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	
)IPPF(	بشـأن	النـوع	االجتماعي	أمر	ضروري	السـتخالص	األدلـة	القوية	وتعزيز	
التعلم	المستمر	وإبراز	اإلنجازات.	وسوف	يتعاون	فريق	النوع	االجتماعي	وقسم	
التقييـم	والتعلـم	التنظيمي	من	أجل	تحسـين	نظـم	القياس	إلجـراء	تقييم	
منتظم	للعمل	المتعلق	بتحويل	النوع	االجتماعي،	وتبادل	الدروس	المستفادة،	
والعمل	على	جمع	البيانات	المنتظمة	التي	تقوم	على	المسـتفيدين	وتُصنف	
حسب	النوع	والعمر.	وفي	البداية،	هذا	سيشمل	بلورة	إطار	المتابعة	والتقييم	
لخطـة	التنفيذ	هـذه	ووضع	أهداف	طموحـة	ولكنها	واقعية.	وسـوف	تتكامل	
طرق	جمع	البيانات	الداخلية	مع	التقييمات	الخارجية	وتقييمات	اآلثار	المترتبة	
عليها	بشأن	برامج	تحويل	النوع	االجتماعي	األوسع	نطاقاً	الستخالص	الدروس	
المسـتفادة	منها	بهدف	التوسع	في	اآلليات	المجدية	واإلقالع	عن	اآلليات	غير	
المجدية.	وستجرى	مراجعة	للنوع	االجتماعي	مرة	أخرى	في	عام	2019	لقياس	

مدى	التقدم	المحرز	في	هذه	النتيجة.
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يعترف	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF( –	على	النحو	المبين	في	توصيات	
مراجعة	النـوع	االجتماعي	–	بأنه	يجـب	تعزيز	نظم	جمع	البيانـات	لتوفير	أدلة	
قوية	ومعرفة	أعمال	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	وإنجازاته	المتعلقة	
بالنـوع	االجتماعي.	ويورد	الجدول	التالي	قائمة	بالمؤشـرات	الحالية	المقترحة	
التـي	سـتوضع	فـي	صيغتهـا	النهائيـة	بالتعـاون	مـع	إدارة	التعلـم	والتقييم	

التنظيمي	في	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	في	إطار	المراحل	األولية	
إلعمال	خطـة	التنفيذ.	وبمجرد	االنتهـاء	من	الصيغة	النهائية،	سـوف	يُضاف	

 قيمة	األساس	واألهداف	أيضاً.

قسم	5:	مقاييس	النجاح

الدعوة إلى إنهاء 
الممارسات الضارة 

والتمييز بين الجنسين

تحسين توفير خدمات إشراك الرجال والفتيانتمكين النساء والفتيات
الحقوق والصحة الجنسية 

واإلنجابية التي تراعي 
الفوارق بين الجنسين

تعميم المساواة بين 
الجنسين في جميع 

قطاعات االتحاد الدولي 
)IPPF( لتنظيم األسرة

زيادة	عدد	التعديالت	
الناجحة	للسياسات	و/أو	
القوانين	لدعم	المساواة	

بين	الجنسين،	والتي	
ساهم	فيها	االتحاد	الدولي	
لتنظيم	األسرة	)IPPF(	عن	

طريق	الدعوة*
زيادة	عدد	البلدان	التي	لديها	

مخصصات	في	الميزانية	
على	المستوى	الوطني	و/أو	
المحلي	ألنشطة	المساواة	

الجنسين	بين
 زيادة	عدد	البلدان	

التي	نشرت	بيانات	صحية	
مصنفة	حسب	العمر	

الماضية	السنة	في	والنوع
زيادة	عدد	الشراكات	مع	
منظمات	حقوق	اإلنسان	
والمنظمات	النسائية	
ومنظمات	المجتمع	
المدني	األخرى	لتعزيز	

المساواة	بين	الجنسين	
بها	والنهوض

زيادة	عدد	الشباب	الذين	أكملوا	
برنامج	التثقيف	الجنسي	
الشامل	ذي	الجودة	العالية	
)قدمه	موظفو	أو	متطوعو	

الجمعية	أو	قاموا	بتفعيله(*
زيادة	عدد	المراهقات	والشابات	

اللواتي	تلقين	تدريبات	
القيادة	على

زيادة	عدد	المراهقات	والشابات	
اللواتي	يشاركن	مشاركة	
هادفة	في	المنابر	الوطنية	

واإلقليمية	والعالمية	
 الرئيسية

زيادة	عدد	المراهقات	والشابات	
وطنية	مبادرات	يقدن	اللواتي

زيادة	نسبة	النساء	اللواتي	يتاح	
لهن	الحصول	على	الموارد	
المالية	وغيرها	من	الموارد	
فيها	والتحكم	االقتصادية

زيادة	عدد	قادة	الرأي	المحليين	
المشاركين	في	معالجة	

األعراف	الضارة	الخاصة	بالنوع	
االجتماعي

زيادة	النسبة	المئوية	للنساء	
المتزوجات	حالياً	اللواتي	

تتراوح	أعمارهن	بين	15	و	49 
سنة	الالتي	يتخذن	قراراً	بشأن	

رعايتهن	الصحية	إما	بأنفسهن	
شركائهن	مع	باالشتراك	أو

انخفاض	معدل	انتشار	عنف	
ً الشريك	الحميم	مؤخرا

انخفاض	معدل	انتشار	ختان	
اإلناث

انخفاض	نسبة	الشابات	)20 
– 24(	اللواتي	زُوِّجن	قبل	سن	

سنة	15

زيادة	نسبة	الجمعيات	
األعضاء	التي	تتيح	

للرجال	والفتيان	حزمة	
شاملة	متكاملة	من	

خدمات	الصحة	الجنسية	
واإلنجابية

زيادة	عدد	مجموعات	الدعم	
للرجال	المجتمعي
زيادة	عدد	األشخاص	

الذين	يشاركون	في	برامج	
مجتمعية	قائمة	على	

تحويل	النوع	لتغيير	األعراف	
الضارة	الخاصة	بالنوع	

االجتماعي
زيادة	أعداد	المشورة	
المقدمة	للزوجين	

والفحص	المتعلق	بفيروس	
البشرية	المناعة	نقص
عدد	الشباب	والفتيان	
المشاركين	في	برامج	

اإليجابية	الذكورة	لنمذجة
زيادة	عدد	نماذج	األدوار	

الذكورية	لتحدي	العنف	
الجنسي	والعنف	القائم	

على	اختالف	النوع	
االجتماعي

تراجع	عدد	النساء/الفتيات	
اللواتي	تعرضن	لحوادث	

عنف	جنسي	لكل	10,000 
من	السكان	في	منطقة	
الطوارئ	خالل	فترة	زمنية	

محددة

زيادة	عدد	ونسبة	مقدمي	
الخدمات	الذين	تم	تدريبهم	

على	تحديد	الناجين	من	العنف	
الجنسي	والعنف	القائم	على	

اختالف	النوع	االجتماعي	
وفحصهم	وإحالتهم	

ورعايتهم
زيادة	نسبة	المستفيدين	من	

خدمات	االتحاد	الدولي	لتنظيم	
األسرة	)IPPF(	الذين	ينصحون	

غيرهم	بخدماتنا*
وتفي	كافة	الجمعيات	األعضاء	

بمعايير	حزمة	الخدمات	
األساسية	المتكاملة	لتوفير	

خدمات	العنف	الجنسي	
والعنف	القائم	على	اختالف	
النوع	االجتماعي	في	جميع	

نقاط	تقديم	الخدمات*
زيادة	عدد	االستجابات	اإلنسانية	

التي	تشمل	خدمات	العنف	
الجنسي	والعنف	القائم	على	
اختالف	النوع	االجتماعي	في	
الدنيا	األولية	الخدمات	حزمة
زيادة	عدد	الخدمات	المقدمة	
المتعلقة	بالعنف	الجنسي	
والعنف	القائم	على	اختالف	

االجتماعي	النوع
زيادة	نسبة	الجمعيات	

األعضاء	التي	لديها	أنظمة	
لحفظ	سجالت	المستفيدين	
وتصنف	المستفيدين	حسب	

والنوع	العمر
زيادة	نسبة	الجمعيات	األعضاء	

التي	تبلغ	بيانات	قائمة	على	
المستفيدين	مصنفة	حسب	
النوع	والعمر	لسكرتاريا	االتحاد	
 )IPPF(	األسرة	لتنظيم	الدولي

مرة	واحدة	في	السنة	على	
األقل

قيام	جميع	مكاتب	
السكرتاريا	باستعراض	جميع	
السياسات	القائمة	لضمان	
قدرتها	على	إحداث	تحول	في	

االجتماعي	النوع
تداول	االستعراض	السنوي	
للنوع	االجتماعي	ونتائجه	

والذي	يجري	في	جميع	مكاتب	
السكرتاريا

تعيين	أنصار	النوع	االجتماعي	
في	كل	قسم	من	أقسام	
االتحاد	سكرتاريا	مكاتب

زيادة	عدد	الجمعيات	األعضاء	
التي	لديها	أحد	أنصار	النوع	

بها	ُمَعيناً	االجتماعي
زيادة	نسبة	الموظفين	في	
جميع	قطاعات	السكرتاريا	

الذين	تلقوا	تدريبات	
على	برامج	تحويل	النوع	
االجتماعي	في	السنتين	

الماضيتين
زيادة	نسبة	الموظفين	الجدد	
في	السكرتاريا	الذين	أكملوا	

برنامجاً	للتوعية	بالنوع	
االجتماعي

زيادة	عدد	الجمعيات	األعضاء	
التي	أكملت	أداة	تقييم	

الميزانية	والبرنامج	السنوي	
االجتماعي	للنوع

زيادة	عدد	الجمعيات	األعضاء	
التي	لديها	مخصصات	

محددة	في	الميزانية	لبرامج	
الجنسين	بين	المساواة

زيادة	مستوى	التمويل	الذي	
يُنفق	على	برامج	المساواة	
بين	الجنسين	في	االتحاد	
األسرة	لتنظيم	الدولي

مؤشر	ُمعدَّل	من	خطة	تنفيذ	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)2016 – 2019( 	*
المؤشر	المقترح	–	يجب	إعادة	النظر	في	قيمة	األساس	واألهداف	ومعايير	القياس	وتحديدهم	بدعم	من	الزمالء	في	قسم	التعلم	والتقييم	التنظيمي	باالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	 	

)IPPF OLE(
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سوف	يشمل	إعمال	خطة	التنفيذ	هذه	سلسلة	من	األنشطة	على	مستوى	سكرتاريا	االتحاد	والجمعيات	األعضاء.	وفيما	يلي	قائمة	إرشادية	–	وليست	حصرية	
–	لألنشطة	األولية	للفترة	المتبقية	من	عام	2017:1

خطوات سكرتاريا االتحاد التالية
تـداول	االسـتراتيجية	فـي	جميـع	قطاعـات	االتحـاد	عـن	طريـق	البريـد	 	.1

اإللكتروني	ومن	خالل	ندوة	عبر	اإلنترنت

تعيين	أحد	أنصار	النوع	االجتماعي	في	إدارة	التقييم	والتعلم	التنظيمي	 	.2
لدعم	تطوير	إطـار	المتابعة	والتقييم	لخطة	التنفيـذ	هذه	ويكون	قابالً	

للقياس	ويُتفق	عليه	مع	وضع	أهداف	طموحة	ولكنها	واقعية	

تعيين	أحد	أنصار	النـوع	االجتماعي	في	إدارة	الشـؤون	المالية	بالمكتب	 	.3
المركزي	لوضع	تكلفة	تنفيذ	خطة	تنفيذ	المساواة	بين	الجنسين.

تعيين	أحد	أنصار	النوع	االجتماعي	في	تعبئة	الموارد	ويُكلَّف	باستخدام	 	.4
استراتيجية	المساواة	بين	الجنسين	لتعبئة	موارد	جديدة	بين	المانحين	
الجـدد	والحالييـن.	كمـا	توافق	على	نسـبة	مئويـة	ثابتة	وتتـم	إضافتها	
وتُضاف	إلى	جميع	عروض	التمويل	الجديدة	للعمل	المتعلق	بالمسـاواة	

بين	الجنسين.

إدراج	بند	منفصل	في	الميزانية	على	جميع	مسـتويات	االتحاد	يُخصص	 	.5
لألنشـطة	التي	تدعم	تنفيذ	استراتيجية	المساواة	بين	الجنسين.	وهذا	
سيشمل	تعديل	نماذج	الميزانية	والبرنامج	السنوي	الخاص	بالجمعيات	
األعضاء	ووضع	التوجيهات	الالزمة	لها	لضمان	قيام	الجمعيات	األعضاء	
بنشاط	واحد	على	األقل	لكل	مجال	من	مجاالت	تركيز	البرامج	الخمسة.

إنشاء	وحدة	النوع	االجتماعي 	.6

وضـع	ونشـر	مـواد	تدريبيـة	للتدريـب	التوعـوي	علـى	النـوع	االجتماعي	 	.7
والتدريب	على	النوع	االجتماعي	في	مكان	العمل.	

تعييـن	أنصار	للنوع	االجتماعي	في	جميع	قطاعات	االتحاد	–	سـوف	يتم	 	.8
تعيين	نصير	واحد	لكل	قسـم	في	المكتب	المركزي	وفي	كل	قسـم	في	
كل	مكتـب	إقليمي.	عقد	اجتماع	لمستشـاري	النـوع	االجتماعي	هؤالء	
ِّبيـن	للتدريب	علـى	النـوع	االجتماعي	في	 لتوفيـر	التدريـب	الـالزم	للمدر

مكان	العمل،	ووضع	خطة	عمل	لعام	2018.	

تحديـد	18 – 20	جمعية	من	جمعيات	»المسـار	السـريع«	حيث	سـيتم	 	.9
اسـتثمار	الوقت	والموارد	الالزمة	وتركيزها	للتعجيل	بتنفيذ	استراتيجية	
المسـاواة	بين	الجنسـين.	تعيين	نصير	للنوع	االجتماعـي	لكل	جمعية	

عضو	محددة.

تقـوم	مكاتب	السـكرتاريا	باسـتعراض	مسـتويات	عـدم	المسـاواة	بين	 	.10
الجنسـين	وأنواعهـا	فـي	منطقتهـا،	وتقـوم	–	بدعـم	مـن	وحـدة	النوع	
االجتماعـي	–	بوضع	أنشـطة	مقترحة	لكل	إقليم	وخطة	عمل	سـنوية	

لعام	2018	تدعم	تنفيذ	استراتيجية	المساواة	بين	الجنسين.	

الخطوات التالية للجمعيات األعضاء
تداول	اسـتراتيجية	المسـاواة	بين	الجنسـين	مع	جميع	الموظفين	وفي	 	.1
اجتماع	للموظفين	لمناقشـة	كيفية	المضي	قدمـاً	في	تنفيذها	داخل	

الجمعية	العضو.

تعيين	أحد	أنصار	النوع	وإبالغ	المكتب	اإلقليمي	ببياناته. 	.2

اسـتعراض	البرامج	الحالية	–	باسـتخدام	أداة	تقييم	النـوع	االجتماعي	 	.3
الخاصـة	باالتحاد	الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF( –	لتقييم	ما	إذا	كانت	
قـادرة	علـى	إحداث	تحـول	في	النـوع	االجتماعي	وتسـليط	الضـوء	على	

الثغرات	الموجودة.

وضـع	خطـة	عمـل	)بالتعـاون	مـع	أنصـار	المكتـب	اإلقليمي(،	اسـتناداً	 	.4
إلى	الحاجـة	الوطنية،	والثغـرات	الموجودة،	والفـرص	الحالية	في	برامج	

الجمعيات	األعضاء.

إدراج	األنشـطة	فـي	عـروض	الميزانيـة	والبرنامج	السـنوي	لعـام	2018  	.5
والبحث	عن	مصادر	تمويل	أخرى.

قسم	6:	من	أين	نبدأ

ملحوظة:	هذه	القوائم	ال	تتبع	ترتيباً	معيناً.	ومن	المرجح	أيضاً	أن	يجرى	العديد	من	األنشـطة	في	  1

وقت	واحد.
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المسـتخدمة	فـي	 الرئيسـية	 للمصطلحـات	 الملحـق	مسـرداً	 يقـدم	هـذا	
اسـتراتيجية	المسـاواة	بين	الجنسـين.	وقد	أُخـذ	معظم	هـذه	التعريفات	من	
سياسة	المسـاواة	بين	الجنسـين	الصادرة	عن	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	
لعـام	2014 22	وخطـة	التنفيـذ	الصادرة	عـن	االتحـاد	الدولي	لتنظيم	األسـرة	

23.)2019 – 2016(

األنصار يمكن	تعريفهم	على	أنهم	»أصدقاء	في	مواقع	مميزة«	أو	»حلفاء«	  	
أو	»مطلعـون«.	يتـم	إعداد	األنصار	ليكونـوا	على	دراية	عامة	بمشـكلتك	أو	
إلرشـادك	حول	كيفية	التأثير	علـى	عملية	اتخاذ	القـرار.	واألنصار	هم	الذين	
يدعمونكم	ويستطيعون	إحداث	التغيير.	وال	يلزم	بالضرورة	أن	يكون	األنصار	
أفراداً	رفيعي	المستوى	ولكن	عليك	أن	تتأكد	من	استعدادهم	للتحدث	إلى	
صناع	القرار	بشأن	قضايانا.	ويمكن	أن	يكون	األنصار	في	الوقت	ذاته	شركاء	

أو	أهدافاً	دعوية	أو	أفراداً	لديهم	موارد	أو	أمناء.

األهلية تشـير	إلـى	قـدرة	األفـراد	على	التصـرف	بصـورة	مسـتقلة	وعلى	  	
حرية	االختيار.

األوضاع اإلنسـانية	هي	حاالت	يتعـرض	فيها	كثير	من	النـاس	إلى	خطر	  	
الضرر	أو	الوفاة	بسـبب	الصراعات	أو	الكوارث	الطبيعية.	ويستجيب	االتحاد	
الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(	في	هذه	الحاالت	بتوفير	الخدمات	الضرورية	

في	مجال	الصحة	الجنسية	واإلنجابية.

التثقيف الجنسي الشامل	يهدف	إلى	تسـليح	الشباب	بما	يحتاجونه	  	
من	معارف	ومهارات	ومواقف	وقيم	تساعدهم	على	تحديد	طبيعة	حياتهم	
الجنسية	واالستمتاع	بها	–	جسدياً	وعاطفياً،	إما	فرادى	أو	في	إطار	عالقات	
مـع	غيرهـم.	وتنظـر	إلـى	»الحيـاة	الجنسـية«	نظـرة	إجمالية	وفي	سـياق	
التنمية	العاطفية	واالجتماعية.	وتؤكد	أن	المعلومات	وحدها	ال	تكفي.	وأن	
الشـباب	بحاجة	إلى	فرصة	تتيح	لهم	اكتسـاب	مهارات	الحياة	األساسية	
واالرتقاء	بقيمهم	وتوجهاتهم	اإليجابية.	ويمكن	تقديم	التثقيف	الجنسي	

الشامل	داخل	المدارس	أو	خارجها.

التقاطع بين المؤسسـات	مفهـوم	يسـتخدم	فـي	كثير	مـن	األحيان	  	
لوصـف	الطـرق	التي	تتداخـل	فيهـا	المؤسسـات	القمعيـة	)التمييز	ضد	
المسـنين	والعنصريـة	والتحيـز	الجنسـي	ورهـاب	المثلية	ورهـاب	التحول	
الجنسـي	والتمييز	على	أسـاس	القـدرة	ورهاب	األجانـب	والتمييز	الطبقي،	
وما	إلـى	ذلك(	وال	يمكـن	بحثها	بمعزل	عـن	غيرها.	ويعترف	هـذا	المفهوم	
بـأن	األفراد	يـرون	أنفسـهم	والعالم	مـن	خالل	عدسـات	مختلفـة،	وهويات	
مختلفـة	بالمثل	تؤثـر	على	نظـرة	المجتمع	إليهـم.	وعلى	سـبيل	المثال،	
امرأة	سـوداء	فقيرة	مصابة	بفيروس	نقص	المناعة	البشـرية	واإلعاقة	لها	
هويات	متعددة،	وستؤثر	هذه	الهويات	على	طريقة	معاملتها	في	المجتمع	
والخدمـات	 والقانونيـة	 االجتماعيـة	 الخدمـات	 إلـى	 وصولهـا	 وكيفيـة	

المتعلقة	بالحقوق	والصحة	الجنسية	واإلنجابية.

التمكين يسـتند	إلى	فكرة	أن	إعطـاء	الناس	المعرفة	والمهـارات	والثقة	  	
أفعالهـم	 نتائـج	 عـن	 ومسـاءلتهم	 المسـؤولية	 وتحميلهـم	 والفرصـة	
سـوف	يسـهم	في	تعزيز	دوافعهـم	وقدرتهـم	علـى	التصرف	بحريـة	فيما	

يخص	حياتهم. 

التوجه الجنسي	يقصد	به	قدرة	كل	شـخص	علـى	االنجذاب	العاطفي	  	
والجسـدي	والجنسـي	آلخرين	من	جنـس	مختلـف	)مغاير	الجنـس(	أو	من	
بني	جنسـه	)المثليون(	أو	أكثر	من	جنس	واحـد	)مزدوجي	الجنس(،	أو	إقامة	

عالقات	حميمة	وجنسية	معهم.

جـودة الرعاية	تعني	في	االتحـاد	الدولـي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	تقديم	  	
الخدمـات	بطريقة	تتناول	حقوق	المسـتفيدين	وكذلك	احتياجات	مقدمي	
الخدمـات.	يتمتع	المسـتفيدون	بحق	الحصول	علـى	المعلومات	وخدمات	
والسـالمة	 االختيـار	 فـي	 الحـق	 ولهـم	 واإلنجابيـة.	 الجنسـية	 الصحـة	
والخصوصية	والسـرية	والكرامة	والراحة	عند	تلقي	الخدمات	واسـتمرارية	
الرعايـة	وإبداء	الرأي.	كمـا	أن	مقدمي	الخدمات	لديهـم	بعض	االحتياجات	
التـي	يجب	تلبيتهـا	لتمكينهم	ومسـاعدتهم	فـي	تقديم	خدمـات	عالية	
الجـودة.	وهـي	تشـمل	التدريـب،	وتوفيـر	المعلومـات،	والبنيـة	األساسـية	
المادية	والتنظيمية	الكافية،	واإلمدادات،	والتوجيه،	واحترام	المسـتفيدين	
والمديرين،	وتشـجيع	المشـرفين،	وطرح	اآلراء	بشـأن	أدائهم،	وحرية	التعبير	

عن	آرائهم	بشأن	جودة	الخدمات	التي	يقدمونها.

الحقوق الجنسـية	عنصر	مـن	عناصر	حقوق	اإلنسـان.	وهـي	مجموعة	  	
متطورة	من	االسـتحقاقات	المتعلقة	بالميول	الجنسية	التي	تساهم	في	

الحرية	والمساواة	والكرامة	لجميع	الناس،	وال	يمكن	تجاهلها.

خدمـات الصحة الجنسـية واإلنجابيـة المتكاملة هـي	خدمات	  	
تُعرَض	وتُقدَّم	للمسـتفيدين	ضمن	حزمة	شـاملة	تضمن	تلبية	احتياجات	
المسـتفيد.	وتضم	حزمة	خدمـات	الصحة	الجنسـية	واإلنجابية:	خدمات	
تقديـم	المشـورة،	ومنع	الحمـل،	ورعاية	اإلجهـاض	اآلمن،	وأمـراض	الجهاز	
التناسـلي/األمراض	المنقولة	جنسـياً،	وفيـروس	نقص	المناعة	البشـري،	
وأمـراض	النسـاء،	ورعايـة	مـا	قبـل	الـوالدة،	والعنـف	القائم	علـى	اختالف	

النوع	االجتماعي.

الخناث كلمة	يُقصد	بها	أي	شخص	ال	ينتمي	تكوينه	البيولوجي	)مالمح	  	
الجينات	الوراثية	والهرمونية	والجسـدية(	إلى	الذكور	حصرياً	وال	إلى	اإلناث	
حصريـاً،	ولكن	عـادة	ما	ينتمي	لالثنين	معـاً	في	وقت	واحـد	أو	ال	ينتمي	ألي	
منهمـا	بوضوح.	وتظهر	هـذه	الصفات	في	صورة	خصائص	جنسـية	ثانوية	
ومن	بينها	الكتلة	العضلية،	وتوزيع	الشعر،	والثديين،	والهيئة؛	والخصائص	
الجنسـية	األوليـة	كاألعضـاء	اإلنجابيـة	والتناسـلية؛	و/أو	فـي	الهيـاكل	

الكروموسومية	والهرمونات.

سياسـات وبرامج  النوع التحويلية	تهدف	إلى	تغيير	األعراف	الخاصة	  	
بالنـوع	االجتماعـي	وتعزيـز	العالقـات	التـي	تقوم	علـى	العـدل	واإلنصاف.	
وتهـدف	برامج	النـوع	التحويلية	إلى	بناء	معايير	وهيـاكل	اجتماعية	عادلة؛	
وتعزيـز	مبـدأ	العدالـة	فـي	السـلوكيات	الفرديـة	بيـن	الجنسـين؛	وتحويل	
األدوار	بين	الجنسين؛	وإنشـاء	مزيد	من	العالقات	المتكافئة	بين	الجنسين؛	
والدعـوة	إلـى	تغيير	التشـريعات	والسياسـات	لدعـم	النظـم	االجتماعية	

المنصفة.24

العـدل بين الجنسـين	يعني	بسـط	العدالـة	واإلنصـاف.	والعـدل	بين	  	
الجنسـين	هو	الوسـيلة،	أمـا	المسـاواة	بين	الجنسـين	فهي	الغايـة.	ويقر	
العـدل	بين	الجنسـين	أن	النسـاء	والرجـال	والخنـاث	والمتحولين	جنسـياً	
تختلـف	احتياجـات	كل	منهـم	عـن	احتياجـات	اآلخـر،	ويتعرضـون	لظلـم	
اجتماعـي	وتاريخـي	يحرمهم	مـن	أداء	دورهم	على	قدم	المسـاواة	بغيرهم.	

والعدل	هو	السبيل	إلى	المساواة.

العنف الجنسـي	هـو	أي	فعل	جنسـي	أو	محاولـة	للحصـول	على	فعل	  	
جنسـي	أو	تعرُّض	أو	تعليق	جنسـي	غير	مرغوب،	أو	فعل	للمـارة،	أو	لغيرهم،	
يتعارض	مع	جنسانية	شـخص	ما	باإلكراه،	وذلك	كله	من	جانب	أي	شخص	
بغض	النظر	عـن	عالقته	بالضحية،	في	أي	مكان،	بما	في	ذلك	على	سـبيل	
الذكر	ال	الحصـر	البيت	والعمل.	وهناك	مجموعة	كبيـرة	من	أفعال	العنف	

الجنسي	التي	قد	تحدث	في	ظروف	وبيئات	مختلفة.25

الملحق	1:	مسرد	المصطلحات
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العنف القائم علـى النوع االجتماعي هو	مصطلح	شـامل	ألي	فعل	  	
ضـار	يرتكب	ضد	إرادة	الشـخص	ويسـتند	إلى	اختالفـات	اجتماعية	)أي	في	
النـوع	االجتماعي(	بيـن	الذكور	واإلناث.	وتشـمل	األفعال	التـي	تلحق	األذى	
الجسـدي	أو	الجنسـي	أو	العقلـي	أو	المعانـاة،	أو	التهديـد	بهـذه	األفعال،	
واإلكـراه،	وغير	ذلـك	من	صور	الحرمـان	من	الحريـة.	ويمكـن	أن	تحدث	هذه	

األفعال	في	األماكن	العامة	أو	الخاصة.26

المتحولون جنسياً	مصطلح	جامع	يشير	إلى	أي	فرد	ال	تتفق	هوية	نوعه	  	
ومظهره	مع	المعايير	والتوقعات	التي	ترتبط	بحكم	التقاليد	بالجنس	الذي	
يُلحق	بهـم	عند	الـوالدة.	والمتحول	جنسـياً	قد	يعرف	نفسـه	بأنه	متحول	
جنسـياً،	أو	أنثـى،	أو	ذكـر،	أو	امـرأة	متحولـة،	أو	رجـل	متحـول،	أو	متخنث،	أو	
هيجـرا	)hijra(،	أو	كاثـوى	)kathoey(،	أو	واريـا	)waria(،	أو	أي	هوية	جنسـية	
من	بين	هويات	جنسـية	أخرى	متعددة،	وقد	يعبر	عن	نوعه	بكثير	من	الطرق	

الذكورية	أو	األنثوية	و/أو	الخنثوية.

المحرومـون من الخدمـات	هـم	األشـخاص	الذيـن	ال	تصلهـم	برامج	  	
الصحة	الجنسـية	واإلنجابية	بشـكل	معتاد	أو	كاٍف	بسـبب	انعدام	اإلرادة	
السياسـية	و/أو	ضعف	اإلمكانات	المؤسسـاتية.	وهذا	يشمل	األشخاص	
المستبعدون	بشـكل	جزئي	أو	كلي	من	المشـاركة	الكاملة	في	المجتمع	
الذي	يعيشـون	فيـه	بسـبب	الوصـم	أو	التمييز.	وعلى	سـبيل	المثـال،	في	
معظـم	البلـدان،	يوجد	لدى	الشـباب	حاجة	ملحـة	غير	ملبـاة	إلى	خدمات	
	يتم	تصنيفهم	 الصحـة	الجنسـية	واإلنجابية	مقارنـًة	بالبالغين،	ومن	ثـمَّ

كمحرومين	من	الخدمات.

المساواة بين الجنسين	تعني	المساواة	في	الفرص	بين	النساء	والرجال	  	
والخنـاث	والمتحولين	جنسـياً	إلعطائهـم	حقوقهم	وتفعيـل	إمكاناتهم	
كاملـة.	وهـي	تعبر	عن	التطلـع	إلى	التخلـص	من	صور	الظلـم	في	النظم	
الهيكليـة	وأنماط	السـلوك	واألعراف	االجتماعيـة،	مما	يؤدي	إلـى	التغيير	
االجتماعـي	وتحقيـق	التنمية	المسـتدامة.	وإن	المسـاواة	بين	الجنسـين	
تتطلب	وضع	استراتيجيات	محددة	تهدف	إلى	القضاء	على	عدم	المساواة	

بين	الجنسين.

ممارسـات النـوع االجتماعي الضارة صـور	محـددة	مـن	العنف	ضد	  	
النسـاء	والفتيات	واألفراد	الذيـن	ال	يمتثلون	للتعاريف	الثنائية	للجنسـين،	
التي	يتم	الدفاع	عنها	على	أسـاس	التقاليد	أو	الثقافة	أو	الدين	أو	الخرافات	

من	قبل	بعض	أفراد	المجتمع	)مثل	تشويه	األعضاء	التناسلية	لإلناث(.

المهمشـون	كلمة	يوصف	بها	األشـخاص	المستبعدون	بشـكل	جزئي	  	
أو	كلـي	مـن	المشـاركة	الكاملة	فـي	المجتمع	الذي	يعيشـون	فيـه،	ولم	
يسـتفدوا	من	فرص	التعليـم	أو	التوظيف	أو	فرص	أخرى	بسـبب	عرقهم	أو	
نوعهم	االجتماعي	أو	ثروتهم	أو	قدرتهم	أو	وضعهم	أو	توجههم	الجنسـي	

أو	أي	عامل	آخر.	

النوع االجتماعي	يشـير	إلى	الخصائص	والفـرص	االجتماعية	المرتبطة	  	
بالتصنيف	كذكر	أو	أنثى،	والعالقات	بين	المرأة	والرجل	والبنت	والولد،	فضالً	
عـن	العالقات	القائمـة	بين	النسـاء	والعالقـات	القائمة	بين	الرجـال.	وهذه	
الصفـات	والفرص	والعالقات	تنشـأ	اجتماعياً	ونتعلمهـا	من	خالل	عمليات	
التنشـئة	االجتماعية.	وهي	ترتبط	بالسـياق	والوقت	الـذي	تظهر	فيه	كما	
أنها	عرضة	للتغيير.	وعن	طريق	النوع	يمكننا	أن	نحدد	ما	نتوقعه	من	الرجل	

ره	لهما	في	سياق	معين.27 أو	المرأة	وما	يُسمح	به	لكل	منهما	وما	نقدِّ

الهوية الجنسية	تشير	إلى	عمق	إحساس	الفرد	الداخلي	والفردي	بنوعه،	  	
وقد	يتوافق	هذا	اإلحساس	أو	ال	يتوافق	مع	الجنس	الذي	أُلِحق	به	عند	والدته.	
ويشـمل	شـعور	الشـخص	بجسـده،	والذي	قد	يتضمـن،	إذا	اختـاره	بحرية،	
تعديالً	في	وظائفه	أو	مظهره	الجسـماني	بالوسـائل	الطبية	والجراحية	أو	
غيرهـا،	أو	غير	ذلك	من	صور	التعبير	عن	النـوع،	بما	في	ذلك	اللباس	وطريقة	
الـكالم	واألسـلوب.	وال	تتطابـق	الهويـة	الجنسـية	للخنـاث	والمتحوليـن	
جنسـياً	دائماً	مع	جنسـهم	الـذي	ألِحق	بهم	عنـد	والدتهم.	وعمومـاً،	يعبر	
المتحولون	جنسـياً	عن	نوعهم	الذي	ينتسـبون	إليه،	وليس	جنسهم	الذي	
ألِحقـوا	به	عند	ميالدهم،	من	خالل	ملبسـهم	وطريقتهم	فـي	التعبير	عن	
أنفسهم.	وقد	يختارون	أو	ال	يختارون	أي	تغيير	في	أجسامهم	بالهرمونات	أو	
الجراحة.	وينبغي	معاملة	الخناث	والمتحولين	جنسـياً	بحسب	النوع	الذي	

ينتسبون	إليه،	وأن	يُشار	إليهم	باالسم	والضمير	اللذْين	يختارونهما.
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سلسلة المساواة بين الجنسين28
تقدم	هذه	السلسـلة	فئتيـن:	تجاهـل	النـوع	)gender blind(؛	والوعي	بالنوع	
)gender aware(.	ويُعـد	الوعـي	بالنـوع	شـرط	مهـم	لجميع	التدخـالت	التي	

تراعي	التكامل	بين	الجنسين.	

وتقـود	سلسـلة	المسـاواة	بيـن	الجنسـين	المسـتفيدين	مـن	تجاهـل	النوع	
االجتماعـي	إلى	برامـج	الوعـي	بالنـوع	االجتماعي،	نحـو	نتائـج	تحقيق	هدف	
المسـاواة	والتطوير	إلى	األفضل	)انظر	الشـكل	البياني	أدنـاه(.	وكثيراً	ما	يأتي	
الوعي	بسـياق	النوع	االجتماعي	نتيجـة	لتحليل	السياسـات/البرامج	األولية	
فـي	إطـار	النـوع	االجتماعي.	وتسـمح	سـياقات	»الوعـي	بالنـوع	االجتماعي«	
لموظفي	البرامج	بمعالجة	قيود	النوع	االجتماعي	وما	يقدمه	من	فرص	بوعي	

تام،	والتخطيط	لما	تحققه	من	أهداف	النوع	االجتماعي.	

سياسات/برامج النوع االجتماعي االسـتغاللية	هـي	برامج/سياسات	
تعـزز	صـور	عـدم	المسـاواة	والقوالـب	النمطيـة	بين	الجنسـين	أو	تسـتغلها	
عـن	قصد	أو	عن	غير	قصد	سـعياً	إلـى	تحقيق	نتائـج	المشـاريع،	أو	التي	يؤدي	
نهجهـا	إلى	تفاقم	صور	عدم	المسـاواة.	وهـذا	النهج	ضار	ويمكنـه	أن	يقوض	
أهـداف	البرنامـج	علـى	المـدى	الطويـل.	وعلى	سـبيل	المثـال،	يعتبـر	برنامج	
وسـائل	منـع	الحمـل	الذي	يتطلـب	من	الرجـل	إعطـاء	اإلذن	للمـرأة	للحصول	
على	بعـض	خدمات	منع	الحمل	اسـتغاللياً	ألنه	يعزز	األعـراف	الخاصة	بالنوع	

االجتماعي	السلبية.

برامج/سياسات النوع االجتماعي االسـتيعابية	تقـر	بالتفاوتات	وعدم	
المساواة	بين	الجنسين	لكنها	تتمحور	حوله	لتحقيق	أهداف	المشروع.	وعلى	
الرغـم	مـن	أن	هذا	النهج	قد	يـؤدي	إلى	فوائـد	قصيرة	األجل	وتحقيـق	النتائج،	
فإنـه	ال	يحاول	الحد	من	عدم	المسـاواة	بين	الجنسـين	أو	معالجة	نظم	النوع	
االجتماعي	التي	تسـاهم	في	الفروق	وعدم	المسـاواة.	وعلى	سبيل	المثال،	من	
المعتـرف	به	في	أي	مجتمـع	محلي	أن	العنـف	القائم	على	النـوع	االجتماعي	

يمنـع	النسـاء	مـن	الوصـول	إلـى	الخدمـات	المتعلقـة	بالحقـوق	والصحـة	
الجنسـية	واإلنجابيـة،	ومـع	ذلك،	ال	يتـم	اتخاذ	أي	إجـراءات	للتخفيـف	من	هذا	

األمر،	على	سبيل	المثال	زيادة	مستوى	المشورة	وخدمات	الدعم	المتاحة.

برامج تُحـدث تحوالً في النوع االجتماعي	تشـمل	السياسـات	والبرامج	
التي	تسـعى	إلى	تحويـل	العالقات	بيـن	الجنسـين	لتعزيز	المسـاواة	وتحقيق	
أهـداف	البرنامـج.	ويسـعى	هـذا	النهـج	إلى	تعزيـز	المسـاواة	بين	الجنسـين	
من	خـالل:	1(	تعزيـز	الفحص	النقـدي	ألوجه	عـدم	المسـاواة	واألدوار	واألعراف	
والديناميـات	الخاصة	بالنوع	االجتماعي،	2(	االعتـراف	باألعراف	اإليجابية	التي	
تدعم	المسـاواة	والبيئة	التمكينية	وتعزيزها،	3(	تعزيز	الوضع	النسبي	للنساء	
والفتيـات	والفئـات	المهمشـة،	وتحويـل	الهيـاكل	االجتماعيـة	األساسـية	،	
والسياسات،	واألعراف	االجتماعية	السائدة	عموماً،	التي	تطيل	عدم	المساواة	
بين	الجنسين.	وعلى	سبيل	المثال،	أي	مشروع	يعمل	مع	المجتمعات	المحلية،	
ويـدرب	الرجال	والنسـاء	على	حقـوق	المرأة	وسـالمة	المرأة	الجسـدية	بهدف	
تمكين	المرأة	من	اتخاذ	قرارات	بشـأن	حياتها	وجسـدها	في	مجاالت	أوسع	من	
مجرد	استخدام	وسـائل	منع	الحمل.	ويمكن	أن	تشـمل	االستراتيجيات	تدريب	

النساء	كمتطوعين	أو	قادة	في	مجال	الصحة	المجتمعية.

واألهم	مـن	ذلك،	ينبغـي	أن	يقـوم	مخططـو	السياسـات/البرامج	والمديرون	
بااللتزام	بمبدأين	من	مبادئ	دمج	النوع	االجتماعي:	

أوال،	ال ينبغـي تحـت أي ظرف مـن الظـروف أن تعتمـد البرامج/. 1
ألن	»عدم	اإلضـرار«	هـو	أحـد	المبادئ	 السياسـات نهجاً اسـتغاللياً 

األساسية	للتنمية.

ثانياً،	الهدف العـام لدمج النوع االجتماعي هو التحول إلى برامج/. 2
سياسـات تحدث تحوالً فـي النـوع االجتماعي،	مـا	يـؤدي	تدريجياً	
إلـى	تحدي	أوجه	عدم	المسـاواة	القائمة	بين	الجنسـين	وتعزيـز	التغييرات	
اإليجابية	في	األدوار	واألعراف	وديناميات	القوة	الخاصة	بالنوع	االجتماعي.

الملحق	2:	األطر	المفاهيمية	
التي	توجه	استراتيجيتنا	

يتجاهل	النوع
يتجاهل:

مجموعة	األدوار	االقتصادية/االجتماعية/السياسية،	والحقوق،	واالستحقاقات،	 		
والمسؤوليات،	وااللتزامات	وما	يرتبط	بها	من	االنتساب	لألنوثة	أو	الذكورة

ديناميكيات	القوة	بين	الرجال	والنساء،	والفتيان	والفتيات 		

واٍع	للنوع
يفحص	ويتناول	اعتبارات	النوع	االجتماعي	هذه	ويتبنى	نهجاً	على	طول	 		

هذه	السلسلة

استغاللي
يعزز أو يستفيد من أوجه عدم 

المساواة والقوالب النمطية 
بين الجنسين

استيعابي
يعمل حول الفروق القائمة وعدم 

المساواة بين الجنسين

تحويلي
يعزز الفحص النقدي لألعراف   •

الخاصة بالنوع االجتماعي* 
والديناميات

يعزز أو ينشيء أنظمة** تدعم   •
المساواة بين الجنسين

يعزز أو ينشيء أعرافاً وديناميات   •
عادلة للجنسين

يغيز الديناميات واألعراف غير   •
العادلة بين الجنسين

الهدف
المساواة بين الجنسين 

ونتائج إنمائية أفضل

* األعراف تشمل المواقف والممارسات ** يتكون النظام من مجموعة من الهياكل والممارسات و العالقات المتفاعلة

أداة سلسلة المساواة بين الجنسين
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النموذج البيئي29 
النموذج	البيئي	يتناول	التفاعل	المعقد	بين	الفرد	والعالقة	والمجتمع	المحلي	
والعوامل	المجتمعية.	وهذا	النموذج	يسـمح	لنا	بأن	نفهم	مجموعة	العوامل	

التي	قد	تؤثر	على	المساواة	بين	الجنسين:	

وعلـى	المسـتوى	الفـردي،	فإنـه	يسـاعدنا	علـى	تحديـد	عوامـل	التاريـخ		 
والتعليـم	 العمـر	 العوامـل	 هـذه	 بيـن	 ومـن	 والشـخصي.	 البيولوجـي	

والدخل	والمكان.	

وعلـی	مسـتوى	العالقات،	فإنـه	يدرس	کیـف	تؤثـر	العالقـات	الوثیقة	علی		 
المسـاواة	بیـن	الجنسـین.	على	سـبيل	المثال،	بزيـادة	خطر	تعـرض	المرأة	
للعنـف.	وتؤثر	أقـرب	الدوائـر	االجتماعية	واألقران	والشـركاء	وأفراد	األسـرة	
إلـى	الفـرد	علـى	سـلوكه	وتسـاهم	فـي	مجموعـة	خبراتـه	وفرصتـه	في	

التمتع	بحقوقه.	

أمـا	على	مسـتوى	المجتمع	المحلي،	فإنه	يستكشـف	مختلـف	المواقع،		 
مثـل	المـدارس	وأماكـن	العمـل	واألحيـاء،	التـي	تحـدث	فيهـا	العالقـات	
االجتماعية	وتسـعى	إلى	تحديد	خصائص	هذه	األماكن	التي	تخلق	حواجز	

أمام	المساواة	بين	الجنسين.	

وعلى	المسـتوى	المجتمعي،	فإنه	ينظر	في	العوامـل	المجتمعية	العامة		 
التي	تساعد	على	خلق	مناخ	يدعم	عدم	المساواة	بين	الجنسين.	

نهج دورة الحياة30 
يتمثـل	نهجنا	في	العمل	على	النوع	االجتماعي	والصحة	في	النظر	إلى	صحة	
الفـرد	ورفاهه	مـن	منظور	نهج	شـمولي	على	مـدى	دورة	الحيـاة.	ويدخل	تعزيز	
الصحـة	الجيدة	مـن	خالل	نهـج	دورة	الحياة	فـي	جميع	مجاالت	عمـل	االتحاد	
الدولي	لتنظيم	األسـرة	)IPPF(	بما	فـي	ذلك	صحة	المرأة	قبـل	الحمل	وأثناءه	
وبعده،	وحديثي	الوالدة	واألطفال	والمراهقين	وكبار	السن،	مع	مراعاة	المخاطر	
البيئيـة،	والمحـددات	االجتماعيـة	للصحـة،	والنـوع	االجتماعـي،	واالنصـاف،	

وحقوق	اإلنسان.

ونهـج	دورة	الحيـاة	يتنـاول	األفـراد،	بـكل	مـا	لديهم	من	تنـوع،	طيلـة	حياتهم	
بأكملهـا،	مـع	مراعاة	التحديـات	المختلفة	التـي	قد	يواجهونهـا	في	مختلف	
مراحـل	حياتهـم	وكيـف	تؤثـر	عليهـم	الظـروف	االجتماعيـة	والثقافيـة	التي	
يعيشون	فيها.	وهكذا،	فإنه	يلقي	نظرة	شاملة	على	الهيكل	االجتماعي	ونظام	
النوع	االجتماعي	واآلثار	المترتبة	عليه	بالنسـبة	للحقوق	والصحة	الجنسـية	
واإلنجابية	في	مختلف	مراحل	الحيـاة:	الرضاعة	والطفولة	والمراهقة	والبلوغ	
والشـيخوخة.	وتعتمـد	صحـة	المـرأة	في	مرحلـة	البلـوغ	والشـيخوخة،	على	
سـبيل	المثال،	على	صحتها	خالل	مرحلة	طفولتها	ومراهقتها	مباشرة؛	كيف	
تأثـرت	في	مختلف	مراحل	عمرها	بالممارسـات	الضارة	)مثل	تشـويه	األعضاء	
التناسلية	لإلناث	أثناء	الطفولة؛	زواج	األطفال(؛	وما	إذا	كانت	قد	تلقت	الرعاية	
الصحيـة	الالزمة	خـالل	تلـك	األوقات	)مثـل	الحصـول	على	اإلجهـاض	اآلمن،	

والحصول	على	وسائل	منع	الحمل(.	
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لتنظيم	األسرة	)IPPF(	فيما	يتعلق	بسياسة	المساواة	بين	الجنسين	لعام	2014 

التي	تهدف	إلى	تعميم	العمل	المتعلق	بالمساواة	بين	الجنسين	في	جميع	
قطاعات	المنظمة.	وركزت	على	البرامج	وجميع	األعمال	الخارجية	فضالً	عن	

القضايا	الداخلية	والتنظيمية.	وقد	أجريت	المراجعة	بين	فبراير	وسبتمبر	2016،	
وذلك	باستفاضة	في	المكتب	المركزي،	وبإيجاز	في	المكتب	اإلقليمي	ألفريقيا	
ومع	فاملي	هلث	أوبشنز	في	كينيا.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	أجريت	مقابالت	على	

سكايب	مع	جميع	المكاتب	اإلقليمية	باستثناء	مكتب	واحد؛	وأجريت	مقابلة	مع	
ثالثة	مديرين	إقليميين	مباشرة.

اللجنة	الدائمة	المشتركة	بين	الوكاالت	)2015(	إرشادات	دمج	تدخالت	مواجهة	 	20
العنف	المبني	على	النوع	االجتماعي	في	العمل	اإلنساني:	الحد	من	المخاطر،	
 http://gbvguidelines.org/ar/home-ara/	من	متاح	التعافي.	ودعم	المرونة،	وتعزيز

تمت	زيارته	1	أكتوبر	2017

IPPF )2008(	إعالن	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	بشأن	الحقوق	الجنسية،	المبدأ	  21
الثالث،	»عدم	التمييز	هو	األساس	في	حماية	وتعزيز	جميع	حقوق	اإلنسان«.	

IPPF )2014(	السياسة	3-1:	المساواة	بين	الجنسين  22

IPPF )2015(	اإلطار	االستراتيجي:	خطة	التنفيذ	الخاصة	بسكرتاريا	االتحاد	  23
)2019 – 2016(

 IPPF )2009( ‘The Truth about Men and Boys:	Gender Transformative Policies  24
and Programmes’

منظمة	الصحة	العالمية	)2007(	توصيات	منظمة	الصحة	العالمية	بشأن	 	25
األخالقيات	والسالمة	في	بحث	وتوثيق	ورصد	العنف	الجنسي	في	حاالت	الطوارئ

اللجنة	الدائمة	المشتركة	بين	الوكاالت	)2015(	إرشادات	دمج	تدخالت	مواجهة	 	26
العنف	المبني	على	النوع	االجتماعي	في	العمل	اإلنساني:	الحد	من	المخاطر،	
 http://gbvguidelines.org/ar/home-ara/	من	متاح	التعافي.	ودعم	المرونة،	وتعزيز

تمت	زيارته	1	أكتوبر	2017

http://www.un.org/	من	متاح	.Concepts and definitions	)تاريخ	بدون(	UN Women  27
womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm	تمت	زيارته	5	يوليو	2017

	.Interagency Gender Working Group )IGWG( Gender Integration Continuum  28
 https://www.igwg.org/	من	متاح

يستخدم	النموذج	اإليكولوجي	تحديداً	لتصميم	برامج	العنف	القائم	على	النوع	 	29
http://www.endvawnow.org/en/articles/310-	:انظر	المزيد	لمعرفة	االجتماعي.

 operating-within-the-ecological-model-.html

WHO )2000( A life course approach to health.	متاح	من	  30
 http://www.who.int/ageing/publications/lifecourse/alc_lifecourse_training_en.pdf

تمت	زيارته	5	يوليو	2017

ترد	هذه	االلتزامات	في	سياسة	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	 	31
Men and Sexual and Reproductive Health Policy	لعام	2008.
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وال	يمكن	تحقيق	أعلى	مستوى	يمكن	بلوغه	من	الصحة	الجنسية	واإلنجابية	
عندما	ال	تحظى	المسـاواة	بين	الجنسين	وحقوق	اإلنسان	باالحترام	والحماية	
والتفعيل	الالزم.	وتوفر	استراتيجية	المساواة	بين	الجنسين	العمليات	والتركيز	
االستراتيجي	الالزم	لتوسيع	نطاق	المسـاواة	بين	الجنسين	–	من	خالل	برامج	
يمكنهـا	أن	تحدث	تحوالً	فـي	النوع	–	في	جميع	قطاعـات	االتحاد.	وهي	تدعم	
تحقيق	الخطة	االستراتيجية	لالتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	)2016 – 2022( 
وتوضح	كيف	يستطيع	االتحاد	أن	يصبح	قائداً	عالمياً	في	النهوض	بالمساواة	

بين	الجنسين.

صدرت	في	أغسطس	2017 

 4 Newhams Row, London SE1 3UZ 
United Kingdom

8200 7939 20(0) 44+الهاتف

8300 7939 20(0) 44+الفاكس

www.ippf.orgالويب

info@ippf.orgالبريد اإللكتروني

جمعية	خيرية	مسجلة	في	المملكة	المتحدة	برقم	229476

الصور:
IPPF/جون	سباول/كولومبيا	)ص1(،	IPPF/كامنافاو/الكاميرون	)ص1(،	
IPPF/بيتر	كاتون/الهند	)ص1(،	IPPF/جنيفر	وودسايد/السنغال	)ص1(،	
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IPPF/جون	سباول/كولومبيا	)ص10(،	IPPF/جيه	فانثوم/المالديف	)ص11(،	

RFHAF/IPPF/فيجي	)ص15(،	IPPF/بانوس	بيكتشرز/جورج	أوسودي/نيجيريا	)ص17(،	
IPPF/غرَيم	روبرتسون/فنزويال	)ص18(،	

IPPF/منغوليا	)ص21(،	IPPF/باول	بيل/تايالند	)ص25(،	
IPPF/مصطفى	قريشي/أفغانستان	)داخل	الغالف	الخلفي(،	

IPPF/الهند	)الغالف	الخلفي(.
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