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ديهمت

تمهيد
على متار 70 عاًما، كان االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( حريًصا على دقتيم ختمات 

عالمة الجودة ومعلومات شاملة ودعا إلى إقرار قوانمن عادلة لتيكمن اليزيت من األفراد 
في أماكن أكثر مهيا اختلفت الظروف من الحصول على الختمات الالزمة من أجل الحقوق 

والصحة الجنسمة واإلنجابمة. وبتأ االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( بتعزيز التضامن 
التولي بمن الفئات الناشطة من عتد قلمل من البلتان، ومنذ ذلك الحمن نيا االدحاد لمصبح 

مجتيًعا واسًعا ومتنوًعا من الجهات اليوّفرة للختمات والتعاة وهو منتشر في جيمع 
أنحاء العالم. ينّم مجّرد وجودنا عن أن الطلب من أجل دعزيز الكرامة في الحقوق والصحة 

الجنسمة واإلنجابمة ضرورة عاليمة وشاملة لجيمع شعوب العالم. 

ولكن هذا العالم يتغمر بسرعة. وهناك دحتيات صعبة يجب مواجهتها – ومن بمنها على 
سبمل اليثال اليوروثات الضاّرة للعنصرية والتيممز الجنسي ورهاب اليثلمة؛ والتأثمرات 

اليتعيقة ألزمة اليناخ والعنف وعتم اليساواة؛ والعواقب اليتفاقية للتقنمات الجتيتة 
ونزوح السكان ودتممر البمئات الطبمعمة. وأينيا دؤثر هذه التيناممكمات على حماة الناس، 

يترك االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( أنها دؤثر أيضًا على ديّتع الناس بالحقوق 
والصحة الجنسمة واإلنجابمة. وكّليا عصفت أزمات إنسانمة، نعلم أن الحقوق والصحة 

الجنسمة واإلنجابمة دتعرض ألزمة أيًضا. وكل إنسان يتعّرض للتحمز أو التعصب أو اإلقصاء 
يرى أيضًا دآكل في وصوله إلى الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة. نحن نعلم أن فئة 

الشباب في أشت اليجتيعات فقًرا وأكثرها معاناة هي التي دتحّيل أسوأ العواقب 
اليتردبة على هذا الظلم، وُدحَرم من أدنى الفرص.

ولن يتيكن االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( من التأثمر في هذا العالم اليتغمر إال إذا 
دغمر هو أيًضا. هذا هو محور استرادمجمة 2028: دغممر االدحاد التولي لتنظمم األسرة 

)IPPF( لمكون على أهبة االستعتاد لتعم الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة ودقتييها 
للفئات اليحرومة منها باإلهيال أو اإلقصاء أو التخلف عن الركب. ودتخذ استرادمجمتنا لعام 

2028 مساًرا معروًفا، ولكن في ادجاه جتيت محفوف بالصعاب، ودعرف طريقها بوضوح. 
وسوف نيضي في هذا الطريق جنًبا إلى جنب مع فئة الشباب، ومع األفراد واليجتيعات 

التي دتكّبت العبء األكبر من الوصم بالعار والتحمز. وكليا خطونا خطوة، عقتنا العزم على 
التفاع عن السالمة واليتعة والرفاهمة في الجنس واإلنجاب وحيايتهيا واإلشادة بهيا. 

وكليا نير بينعطف جتيت، سوف نتين السلطات والجهات اليسؤولة التي دقّوض 
بسماسادها وميارسادها وقوانمنها كرامة وحقوق اإلنسان في هذه الجوانب الحيمية. 

ونحن بصفتنا االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF(، سوف نتحيل مسؤولمتنا عن دأكمت 
هويتنا، وماذا نقوم به، وكمف. 

هذه هي استرادمجمتنا لعام 2028. من دواعي فخرنا العظمم أن يطلعكم مجلس 
أمناء االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( على هذا اليسار االسترادمجي. ويحتونا 

األمل أن نيضي قتًما في هذا الطريق مًعا – انطالًقا من اليتطلبات التي يفرضها 
واقعكم وطبمعة مجتياعتكم وسماقادها. فلننطلق مًعا. هما نّتحت ألن في االدحاد قوة، 

كي نحقق الكرامة الجنسمة واإلنجابمة للجيمع – من أجلنا جيمًعا، من دون إقصاء أحت، 
وفي مصلحتنا جيمعًا.

كيت جيلمور

)IPPF( رئيسة مجلس االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
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نبذة عن إسترادمجمة 2028

نبذة عن إإستراتيجية 2028
يتكون االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( من أكثر من 120 جيعمة عضو مستقلة. 

وييتاز بتنّوع أعضائه. دتجاوز ممزانمة ادحاد أمريكا لتنظمم األسرة )PPFA(، في الواليات 
اليتحتة األمريكمة، اليلمار دوالر أمريكي ويحظى بتأثمر ال يقل عنها. وفي جزر اليحمط 

الهادئ، دزاول بعض الجيعمات األعضاء عيلها في الخطوط األماممة ألزمة اليناخ 
العاليمة بيا ال يزيت عن اثنمن من اليوظفمن واليوظفات. وكلها دسهم ودعيل لتلبمة 
متطلبات حقوق عاليمة، وهي احتماجات كبمرة وهاّمة ومن أجل أفراد دنقصهم الرعاية 

في أماكن أخرى.

 )IPPF( االدحاد مصتر قودنا. الجيعمات األعضاء التابعة لالدحاد التولي لتنظمم األسرة
هي الجهات الرائتة لليجتيع اليتني اليزّودة لوسائل منع الحيل في 89 دولة من بمن 

120 دولة. واالدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( هو الجهة التولمة الوحمتة اليزّودة 
للختمات على نطاق واسع في 64 دولة من هذه التول البالغ عتدها 89 دولة. وقتمت 
الجيعمات األعضاء كلها مجتيعًة أكثر من ملمار ختمة دراكيمة بمن عامي 2016 و 2022. 

وفي كل عام، ينفق االدحاد 2.2 ملمار دوالر أمريكي لتقتيم الختمات والتعوة إلى الحقوق. 
ودجيع األمانة سبعة باليائة من إجيالي التيويل، ودجيع الجيعمات األعضاء الباقي على 

اليستوى الوطني بطرق عتيتة.

استغرقت رحلة دصيمم استرادمجمة 2028 عاَممن دحت رعاية مجلس أمناء االدحاد التولي 
لتنظمم األسرة )IPPF( ودوجمهاده وبقمادة لجنة االسترادمجمات والسماسات واالستثيارات 

التابعة له. وشارك فمها آالف األفراد من جيمع أنحاء العالم. ودّم التصيمم في إطار عيلمة 
ثرية ودحويلمة دضينت إجراء بحوث جتيتة ومناقشات مائتة مستتيرة متعيقة ومشاورات 

وطنمة ومنتتيات إقلميمة وحيلة شبابمة دولمة حائزة على جوائز. االسترادمجمة هي نتاج 
متكامل لكل َمن دكادف وعقت العزم لوضعها.

وديت صماغة استرادمجمة في االتحاد قوة بطريقة بسمطة لتسهمل فهيها على نطاق 
واسع. ولقت استعّنا في صماغتها بآراء شباب وشابات حتى خرجت بلغة أكثر شيواًل 

ويسهل فهيها. دهتف اإلسترادمجمة إلى إزالة الغيوض عن الحقوق والصحة الجنسمة 
واإلنجابمة والتحتث بوضوح عن االدحاد ودطلعاده اإلسترادمجمة. وهي دعبر بصوت 

جياعي ُيقر بالتنوع في االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( وبشعوره بضرورة التكافل 
واليشاركة في حيل رسالته.
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“الجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
دة لوسائل منع الحمل في  )IPPF( هي الجهة الرائدة المزوِّ
89 دولة من الدول البالغ عددها 120 دولة التي يعمل فيها 

االتحاد. وهي مزود الخدمات الدولي الوحيد على نطاق 
واسع في 64 دولة من هذه الدول”.

نبذة عن إسترادمجمة 2028

ودتسم االسترادمجمة ببساطة همكلها أيًضا. فهي دقوم على أربعة ركائز. دركز ثالثة منها 
على الجوانب الخارجمة والرابعة على االدحاد من التاخل. ولكل ركمزة هتف وثالثة مسارات. 
دشمر هذه اليسارات إلى اإلجراءات التي نحتاجها لتحتيت أولويادنا الالزمة لتحقمق أهتافنا. 

ودنترج دحت هذه اليسارات االلتزاماُت بالتغممر. ودساعت هذه الركائز واليسارات على 
التركمز ودصحمح االدجاه. ولكنها لمست متعارضة. وفي جيمع مراحل االسترادمجمة، ُدنَسج 
روابط لتعزيز العالقة بمن الركائز واليسارات اليختلفة. ودعيل كلها مًعا. وال ييكن إدراج 

اليجاالت األساسمة التي ُيعنى بها ادحاد IPPF مثل النوع أو الشباب والشابات أو القضايا 
اإلنسانمة أو الحقوق في ركمزة واحتة. فهي دتشعب في اإلسترادمجمة كلها.

دقوم استرادمجمة في االتحاد قوة على االسترادمجمة السابقة لالدحاد التولي لتنظمم 
األسرة )IPPF(، ولكنها دختلف عنها أيضًا. والتغممر األهم هو التزام الجيعمات األعضاء 

شة في إطار  واألمانة بتركمز اليوارد على الوصول إلى الفئات اليستبعتة أو اليهيَّ
برامج للرعاية ذات جودة ودركز على األفراد. وبيوجب استرادمجمة في االتحاد قوة يلتزم 
االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( بصماغة القوانمن والسماسات واألعراف من خالل 

الحراك النسوي والتضامن التولي. ثالًثا، دلتزم استرادمجمة في االتحاد قوة بتنيمة االدحاد، 
ومعالجة أوجه القصور وإضافة زخم جتيت إلحتاث دأثمر حقمقي ودائم.
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في االدحاد قوة

فيفي االتحاد قوة
نحن ادحاد عاليي. يضم ادحادنا 120 منظية مستقلة باإلضافة إلى أمانة االدحاد. 

لقت اّتحدنا بقوة لتعزيز الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة – ودوفمر الرعاية ودعم حقوق 
اإلنسان. ونحن كينظيات وأفراد، نلتزم بتعزيز قطاع الصحة في بالدنا ومجتيعادنا. نقتم 

قمية حقمقمة ودأثمًرا عيمًقا في التول الجزرية الصغمرة وعلى مستوى القارات. وذلك 
ألن دعودنا وعمادادنا متأصلة بعيق في مجتيعادنا اليحلمة التي أدمنا منها ونعمش فمها. 

وهذا هو اليهم. وهو محور التغممر الذي نريته. 

نعيش في عالم متغير وسريع. دولت أجمال جتيتة ودنيو في عالم يزخر بالتقنمات 
السمبرانمة واالدصاالت الجياهمرية واالبتكارات. دتحقق بعض اليكاسب، ودتحقق بعض 

الحقوق لبعض األشخاص. لكن العالم معقت، واليكاسب هشة. نرى ونشعر التأثمرات 
اليتمرة لألزمات اإلنسانمة وجائحة كوڤمت ودغمر اليناخ والسماسات الذكورية والظلم 

الهمكلي ويتأثر بذلك ماليمن البشر. لمس في اليستقبل. وإنيا اآلن. ودزداد فجوات 
الثروة ادساًعا، داخل اليجتيعات غمر اليتكافئة أصاًل وفميا بمنها. والخطر يهتد الحقوق 

الجنسمة واإلنجابمة: حقوق اليرأة؛ وحقوق مجتيعات اليمم )+LGBTQ(. وهذه التأثمرات 
حقمقمة – يشعر بها ماليمن الناس. 

هناك ضرورة ملحة للعمل. العمل على نطاق واسع لتحقيق الهدف المنشود. دحلى 
االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( بالشجاعة، والغضب أحماًنا، على متار مسمردنا 

البالغة 70 عاًما.1 وحققنا أهتافنا. دافعنا عن العتالة واليساواة. ونستهل هذا العهد 
الجديد بالتزامنا بإجراء حراك نسوّي أشت جرأة يعزز حريتنا في أجسادنا وحمادنا الجنسمة 

ورفاهمتنا. يحّق لكل شخص التيّتع بحماة جنسمة صحمة وملمئة باليتعة، وحماة خالمة من 
العنف والوصم بالعار أو التجريم. نحن نعلم أن الحب يعني الحب. ونؤمن بأن في االدحاد 

قوة ونجتيع مًعا لتعم النساء والشباب والشابات والفئات اليهيشة واليستبعتة. 
من خالل الرعاية التي نقدمها واألنشطة التي نقوم بها والتكافل الذي نعززه.

ولسنا وحدنا. ويردبط عيلنا اردباًطا عيمًقا بالنضال من أجل حقوق اإلنسان والخروج من 
أزمة دغمر اليناخ والعتالة االجتياعمة واليساواة. وانطالًقا من أن في االتحاد قوة يعتزم 

ادحادنا مع القطاعات والجهات الفاعلة دحسمن مجتيعادنا وبلتاننا جيمًعا. نحو األفضل. 
لليساعتة في رسم صورة العالم الجتيت الذي يتشكل من حولنا. هذا هو التزامنا.

 Suitters, Beryl, “Be Brave and Angry: Chronicles of the International Planned Parenthood Federation”  1
.(IPPF, 1973)
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“يجب أال ننسى أبًدا الهدف من عملنا. 
أي خدمة األفراد. النساء والرجال ومجتمع الميم 

)+LGBTQ( والفئات المهّمشة”.
ألمس أكمرمان، الحركة الفرنسمة لتنظمم األسرة

في االدحاد قوة
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في االدحاد قوة

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf :2021 المنتدى االقتصادي العالمي، تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين  2
https://www.guttmacher.org/article/2022/03/new-evidence-unintended-pregnancy-and-abortion-150-countries- ،2022 ،معهد غوتماكر  3

 shows-importance
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2822%2900001-8 :Lancet Global Health, 2022  4

إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، “تنظيم األسرة وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة”:   5
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/familyPlanning_DataBooklet_2019.pdf

.Lancet Glob Health. 2020 Sep; 8(9):e1152-e1161. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30315-6  6
برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشري )HIV(/اإليدز، فيروس نقص المناعة البشري )HIV( والشباب، 2021:   7

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/young-people-and-hiv_en.pdf

المساواة بين الجنسين

“حسب اليسار الحالي، سوف يستغرق ست الفجوة بمن الجنسمن 
في جيمع أنحاء العالم 135.6 سنة.”2

رعاية تركز على الفرد

“هناك حاجة إلى ُنهج مصيية ليعالجة الفجوات اليوجودة في رعاية 
الصحة الجنسمة واإلنجابمة على اليستوى القطري.”3

“يجب أن دسعى مرافق الرعاية الصحمة في جيمع أنحاء العالم جاهتة 
ألن دكون هي اليساحات اآلمنة التي يحتاجها أفراد مجتيع اليمم 

)+LGBT( بشتة.”4

منع الحمل

ى احتماجات دنظمم األسرة لهّن  “دبلغ نسبة النساء اللوادي لم ُدلبَّ
حالمًا 10 في اليائة، ولم دتغمر هذه النسبة منذ عام 2000”.5

اإلجهاض

“سّت حاالت من أصل 10 )61٪( من جيمع حاالت الحيل غمر 
اليرغوب، و 3 حاالت من أصل 10 )29٪( من جيمع حاالت الحيل، 

ض.”6 دنتهي بإجهاض محرَّ

)HIV( فيروس نقص المناعة البشري

“إصابتان اثنتان من كل سبع إصابات جتيتة بفمروس نقص اليناعة 
البشري )HIV( على مستوى العالم في عام 2019 كانتا بمن الشباب 

)من 15 إلى 24 عاًما(.”7

تحويل عالمنـا
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في االدحاد قوة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني العالمي لعام 2022 )تقرير موجز(:   8
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2022-abridged-report

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على العمل اإلنساني العالمي لعام 2022:   9
https://gho.unocha.org/trends/humanitarian-crises-continue-exacerbate-gender-inequalities

10 جامعة كيب تاون وجامعة أكسفورد، “Sexual and Reproductive Health and Rights in 2030” )الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في 2030): 
 https://ippfstrategy2028.org/wp-content/uploads/2022/01/Research-Report_IPPF-Future-Clients.pdf؛ 

https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx :Gallup, 2021
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf :2019 11 توقعات األمم المتحدة السكانية العالمية لعام

12 جامعة كيب تاون وجامعة أكسفورد، “Sexual and Reproductive Health and Rights in 2030” )الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في 2030): 
https://ippfstrategy2028.org/wp-content/uploads/2022/01/Research-Report_IPPF-Future-Clients.pdf

األزمات اإلنسانية

“في عام 2022، سوف يحتاج 274 ملمون شخص إلى اليساعتة 
اإلنسانمة والحياية – وهذه زيادة مليوسة مقارنًة مع 235 ملمون 

شخص قبل عام.”8

“ال دزال النساء والفتمات اللوادي يعشن في سماقات األزمات 
اإلنسانمة من أكثر الفئات دضرًرا من عتم اليساواة بمن الجنسمن، 
مثل الوصول اليحتود إلى عيلمات صنع القرار والتعلمم والعيل 

والفجوات في دوفمر ختمات الصحة الجنسمة واإلنجابمة.”9

التغييرات الديمغرافية

“]شباب وشابات الموم هم[ أكثر األجمال دنوًعا من حمث االثنمة والعرق 
والجنس والهوية الجنسمة.”10

“بحلول عام 2050، سوف يتجاوز عتد األشخاص فوق 65 عاًما على 
مستوى العالم ... عتد اليراهقمن واليراهقات والشباب والشابات 

الذين دتراوح أعيارهم بمن 15 و 24 عاًما.”11

“بحلول عام 2030، سوف يعمش ثلثا اليستفمتين واليستفمتات 
من االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( في البلتان التي دزداد فمها 

صور عتم اليساواة، السميا أن عتم اليساواة يرجع إلى أزمة اليناخ 
بنسبة متزايتة.”12
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في االدحاد قوة

فيفي االتحاد قوة 

 تركيز الرعاية على 
األفراد

التوسع في الخيارات

التوسع في إمكانية الوصول

التقدم الرقمي والرعاية الذاتية

 االرتقاء 
باألجندة الجنسية

الدعوة الميدانية

تبديل المعايير

العمل مع الشباب والشابات
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في االدحاد قوة

 تعزيز جودة الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية للجميع، 
في كل مكان، والتغلب على العوائق

 االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( ادحاد عاليي يضم الينظيات اليعنمة بالحقوق 
والصحة الجنسمة واإلنجابمة.

ونحن نلتزم التزاًما داًما بالعتالة االجتياعمة ودحقمق العتل بمن الجنسمن.

ونقتم ختمات الرعاية ونعزز حرية االختمار.

 ننمي 
اتحادنا

تأكيد هويتنا

تنمية االتحاد

مخلصون لرسالتنا

 التكافل من اجل 
التغيير

دعم الحركات االجتماعية

بناء الشراكات االستراتيجية

االبتكار وتبادل المعرفة
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دركمز الرعاية على األفراد

تركيز الرعاية على األفراد

الهدف: تقديم خدمات رعاية تركز على األفراد ألكبر 
عدد ممكن من األفراد، وفي أماكن أكثر

الرعاية دعني الصحة والرفاه. ودعني الجودة واليساواة أيًضا. دعني الحقوق. ودحتد الرعاية 
طريقة معمشتنا والجتوى من حمادنا. الرعاية دعني الرعاية الصحمة. وهي الرعاية النفسمة 

االجتياعمة، والسلع والختمات التي نقتمها. وُدعت الرعاية من أهم أصولنا وأكبر إسهامادنا. 
ودقتمها فرق الرعاية والتوعمة دحت اليظالت، وفي الخمام، وفي اليكادب والعمادات. 

ونضع ختمات منع الحيل في صيمم اهتيامادنا، ونقتم ختمات الحقوق والصحة الجنسمة 
واإلنجابمة بجيمع جوانبها. ونقتم ختمادنا لجيمع َمن بحاجة إلمها ونعطي األولوية ألكثر 

الفئات دهيمًشا واستبعاًدا. 

وفي السنوات الست اليقبلة، سوف نعزز ادحادنا ألن في االتحاد قوة لنبني نيوذًجا 
للرعاية يركز على األفراد. ومن واقع خبرادنا، نعلم أن الرعاية كليا كانت مالئية لألفراد 
كانت أفضل. ونحن كأفراد دختلف ظروفنا واحتماجادنا. ويختلف نوع الرعاية الالزمة من 

شخص إلى آخر، مثليا دختلف طريقة دقتييها. ال يستطمع كل الناس الوصول إلى 
الرعاية وال دحيل دكالمفها. والرعاية التي دركز على األفراد دتعلق بحرية التعبمر واالختمار 

وإمكانمة الوصول إلمها. ودعني األهلمة الدخاذ قرارات مستنمرة. ودعني السالمة والثقة. 
ولتركيز الرعاية على األفراد، سوف نلتزم بثالثة مسارات:
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“هدف الكثير من األفراد والمؤسسات الحليفة 
هو تعزيز االندماج، ولكن كهدف في المستقبل. 

لكن ماذا عن حاضرنا اآلن. أال يمكننا أن نفترض 
أننا جميًعا نعيش في عالم واحد وكوكب واحد 

وال نختلف في قيمتنا كبشر؟”
ماورو كابرال، اليتير اليؤسس لـ GATE، األرجنتمن

دركمز الرعاية على األفراد

مسارات 
بالغة األهيمة

التوسع في 
الخيارات

التوسع في 
إمكانية الوصول

التقدم الرقمي 
والرعاية الذاتية

اإلجراءات 
ذات األولوية

تعزيز الرعاية لحاالت 
العقم واإلجهاض اآلمن

الوصول إلى 
المجتمعات المهمشة

االستثمار في التدخالت 
الصحية الرقمية

دمج فيروس نقص 
 )HIV( المناعة البشري

في حزمة الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية

تقديم رعاية تركز على 
الشباب والشابات

 الكرامة في 
الرعاية الذاتية

التوسع في اختيار 
وسائل منع الحمل

تطوير الجاهزية وخدمات 
الرعاية في مواقع األزمات
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دركمز الرعاية على األفراد

التوسع في إمكانية الوصولالتوسع في إمكانية الوصول

في كافة أنحاء العالم، دوجت إخفاقات أو عوائق 
مينهجة للحرمان من الحق في الختمات الصحمة. 

وهناك مجتيعات إنسانمة كاملة دتحيل وحتها وطأة 
االضطهاد والتيممز. وهذا األمر غمر مقبول. ولهذا 

سوف نعطي األولوية لختمات الرعاية اآلمنة وذات 
الجودة لَين يعاني من االستبعاد والتهيمش. وسوف 

نركز على الشباب والشابات، ونسعى إلى إشراك 
هذه الفئة في دصيمم برامج الرعاية ودطبمقها. 

وسوف نغطي احتماجات الحقوق والصحة الجنسمة 
واإلنجابمة لكبار السن الذين ُيحرمون من حقوقهم 
في الرعاية بسبب اإلهيال. وسوف نعزز مشاركة 

مجتيعات اليمم )+LGBTQ( ونوفر لها الرعاية. 
وسوف نقتم الرعاية بطريقة ديكننا من دجاوز العوائق 
وإزالتها أينيا كانت. دؤّدي أزمات إنسانمة دسبب فمها 

اإلنسان أو الطبمعة إلى حرمان عشرات الياليمن 
من األفراد من الرعاية اليتعلقة بالحقوق والصحة 

الجنسمة واإلنجابمة. وهذه أمور ييكن التصتي لها. 
وسوف نبني إمكانادنا ونسخر استعتادادنا لتقتيم 
الرعاية الينقذة للحماة في مجال الحقوق والصحة 

الجنسمة واإلنجابمة في مواقع األزمات اإلنسانمة. 
وسوف نقف على أهّبة االستعتاد ليواجهة 

التحتيات اليتعتدة التي دعترض سبمل الحقوق 
والصحة الجنسمة واإلنجابمة بسبب جائحة كوڤمت 

واألوبئة اليستجتة.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف دكون ختمادنا مفتوحة 
بطريقة ممسرة دحترم التنوع الجنسي، مع قمام 

اليزيت من الجيعمات األعضاء بتقتيم الختمات إلى 
 .)LGBTQ+( مجتيعات اليمم

وبحلول عام 2028، سوف نعيل على دوسمع نطاق 
دركمزنا على فئة األصغر سًنا التي دواجه مخاطر معمنة 

وديممًزا، ما يؤدي إلى زيادة نسبة اليستفمتين 
واليستفمتات من ختمادنا مين دتراوح أعيارهم بمن 
10 و 19 عاًما. وباإلضافة إلى منع حاالت الحيل غمر 
اليرغوب، سوف نقوم بتوسمع نطاق الختمات التي 

دركز على الشباب والشابات بيا في ذلك وسائل منع 
الحيل الطارئة، ورعاية اإلجهاض، واليعالجة الوقائمة 

بعت التعرض لإلصابة، والعنف الجنسي والعنف 
القائم على النوع. 

وبحلول عام 2028، سنكون قت ضاعفنا قتردنا على 
الوصول إلى مواقع األزمات اإلنسانمة بطريقة دعزز 
إمكانمة االستجابة اإلنسانمة السريعة الينقذة للحماة 

في غضون 72 ساعة في جيمع البلتان اليعرضة 
ليخاطر عالمة. 

التوسعالتوسع فيفي الخياراتالخيارات

حرية االختمار مهية. في دحرير أجسادنا. أو حريتنا 
في اختمار اإلجهاض، أو اختمار وسملة منع الحيل 

األنسب الحتماجادنا في سماقادنا. ولهذا نسعى إلى 
دقتيم أكبر عتد ميكن من ختمات الرعاية اليتكاملة 

وذات الجودة ومعقولة التكلفة في مجال الحقوق 
والصحة الجنسمة واإلنجابمة. وسوف نتوسع في 

دقتيم ختمادنا للناس مهيا دنوعوا وفي جيمع مراحل 
حمادهم. وهذا يعني ضرورة التوسع في نطاق 

وسائل منع الحيل لتينا واليضي قتًما في ختمات 
رعاية العقم واإلجهاض. وهذا يعني أن نسّرع دحقمق 

التكامل بمن ختمات فمروس نقص اليناعة البشري 
)HIV( ورعاية الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة 

ودلبمة احتماجات الصحة الجنسمة. وإذا لم نتيكن من 
دلبمة احتماجات معمنة، سوف نطور عالقات رسيمة 

مع األطراف الشريكة واليزّودة للختمات التي 
دستطمع دلبمتها.

التزاماتنا 

بحلول عام 2028، سوف ننتهي من استمفاء معايمر 
الرعاية األساسمة ذات الجودة في جيمع مرافقنا 

األساسمة ودقتيم مجيوعة كاملة من ختمات الرعاية، 
بيا في ذلك الختمات اليتعلقة بالعقم، ومنع الحيل، 

واإلجهاض، واألمراض الينقولة باالدصال الجنسي/
فمروس نقص اليناعة البشري )HIV(، كجزء من الحزمة 

األساسمة لتنما.

وبحلول عام 2028، سوف ننتهي من دوسمع نطاق 
مساهيادنا على اليستوى الوطني في ختمات 

منع الحيل في 89 دولة يعيل فمها االدحاد التولي 
لتنظمم األسرة )IPPF( بصفته الجهة اليوّفرة للختمات 

الرئمسمة أو الوحمتة. 

وبحلول عام 2028، سوف ننتهي من دنويع نياذجنا 
اليعتيتة لتقتيم الختمات، عن طريق مضاعفة 

ختمات الرعاية الذادمة، والرعاية الصحمة عن ُبعت، 
واالسترادمجمات األخرى التي دركز على األفراد، بيا 
فمها مشاركة األقران والزيارات الينزلمة لتى جيمع 

األطراف الشريكة اليتعاونة والجيعمات األعضاء 
.)IPPF( التابعة لالدحاد التولي لتنظمم األسرة
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“خالل حاالت الطوارئ، ال يقتصر دور الشباب 
والشابات على االستجابة اإلنسانية فقط. اسمحوا 

لنا بالمشاركة في كيفية اتخاذ اإلجراءات. انظروا إلينا 
نحن الشباب كأطراف شريكة، واعملوا معنا”.

لوريا باراغون، منظية الفلبمن لتنظمم األسرة

دركمز الرعاية على األفراد

التقدم الرقمي والرعاية الذاتيةالتقدم الرقمي والرعاية الذاتية

دتطور التقنمات الطبمة بودمرة أسرع من أي وقت 
مضى. وفي عصر اإلنترنت واالدصاالت السلكمة 
والالسلكمة، دخضع برامج الرعاية ومنصات الرعاية 
لتغممرات عيمقة. ويفضل الكثمر، خصوًصا األجمال 

الجتيتة، التفاعالت االفتراضمة على التفاعالت 
البشرية، وهذا هو الحال في ختمات الرعاية 

اليتوّفرة. ومن الييكن أن دكون التكنولوجما وسملة 
لخفض التكالمف، وزيادة القترة على دحيلها، ودوسمع 

نطاق الوصول. وسوف نرسي األسس ليستقبل 
الرعاية، ونعقت شراكات مع الخبراء لزيادة االستثيار 
في التتخالت الصحمة الرقيمة ودمجها في حزمة 
رعايتنا الشاملة. وسوف نعيل على دعزيز خمارات 

الرعاية الذادمة التي دوسع نطاق االختمارات ودساعت 
األفراد على التحكم في الرعاية الذادمة. وسوف نفعل 

ذلك باإلضافة إلى ختمادنا الحالمة في مجال الرعاية، 
ولن يكون بتياًل عنها. وسوف نعزز قتردنا على نشر 
التوعمة ودوفمر اليوارد، باستختام قنوات التواصل 

الرقيي. وسوف يذهب االدحاد التولي لتنظمم 
األسرة )IPPF( إلى الناس أينيا كانوا. 

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف ننتهي من بناء ودنفمذ 
إطار عيل مشترك للتتخالت الصحمة الرقيمة بالتعاون 

مع خبراء دولممن معترف بهم في هذا اليجال. 
وسوف نقود مسمرة األصوات التي دتفاوض 

مع الحكومات اليحلمة في وضع مبادئ دوجمهمة 
وسماسات ديكن من الوصول بشكل أكبر إلى 

التتخالت الصحمة الرقيمة في مجال الحقوق والصحة 
الجنسمة واإلنجابمة واالستفادة منها في اليواقع 

التي دخضع لقمود حالًما.

وبحلول عام 2028، سوف نشهت زيادة كبمرة في 
عتد اليستفمتين واليستفمتات الجتد الذين يتلقون 

الرعاية من خالل منصادنا اليخصصة للرعاية الذادمة 
اليمسرة أو عن بعت.

وبحلول عام 2028، سوف دكون ختمادنا في الرعاية 
األوسع نطاًقا قت ربطت بشكل فعال بمن الفئات 

ضة  اليستفمتة من الرعاية، وخاصة دلك اليعرَّ
للتهيمش والتيممز، بينصات دعم اليجتيع، 

واليجيوعات الناشطة، وما بمن هذه األطراف.
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االردقاء باألجنتة الجنسمة

االرتقاء باألجندة الجنسية

الهدف: التغيير المجتمعي والتشريعي من 
أجل الحقوق الجنسية واإلنجابية للجميع

ال دقتصر الجنسانمة على مجرد ميارسة الجنس واالنجذاب الجنسي. إنيا دتعلق بين 
َنحن وَمن يتخذ القرارات بشأن أجسادنا أو كمف ينبغي أن نعمش حمادنا.13 ودعني الحماة 
الجنسمة الحَب واليتعَة والرفاه. ودعني األخالق واليساواة والصحة.دردبط العتيت من 

اليشاكل التي نواجهها كيجتيعات بآراء عن الجنسانمة دثمر االنقسام ودضر أكثر ميا 
دنفع. ولن دصبح الحقوق الجنسمة واإلنجابمة عاليمة حًقا إال إذا اردقمنا بألجنتة الجنسمة: 

دشكمل اآلراء، إعالم السماسات، ودحريك اليشاعر نحوها.

وفي السنوات الست اليقبلة، سوف يعزز االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( ادحادنا 
ألن في االتحاد قوة من أجل الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة. وسوف نتافع عن 

أعراف حقوق اإلنسان ونتحتى األعراف السامة التي دجردنا من كرامتنا. وسوف نعيل 
من أجل عالم يعزز االنتماج ويتعم الحركات النسائمة والتكامل بمن جيمع القطاعات. 

وسوف نستنهض الهيم ونحث على العيل ونبني أرضمة مشتركة، ونقتم رسائل جتيتة 
دعّبر عن حماة األفراد. وسوف نرتقي باألجندة الجنسية قدًما، ونلتزم بثالثة مسارات 

بالغة األهيمة:
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 )IPPF( نطلب من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة“
إشراك َمن يعمل بالجنس إلى منصة دعوته 

الشاملة، لنسلط الضوء على الواقع الفعلي 
بكل صدق. لنساعد َمن يعمل بالجنس في 

مناقشة القضايا ذات الصلة واالستماع إلى 
آمالهم وطموحاتهم”.

غريس كاماو، دحالف األفارقة العاملمن بالجنس

االردقاء باألجنتة الجنسمة

مسارات 
بالغة األهيمة

 الدعوة 
الميدانية

 تبديل 
المعايير

العمل مع الشباب 
والشابات

اإلجراءات ذات 
األولوية

الربط بين محافل الدعوة 
على جميع المستويات

منع العنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع

دفع أصوات الشباب 
والشابات إلى المقدمة

 تعظيم األصوات 
المجتمعية

تعزيز الحركات النسائية 
بين القطاعات المختلفة

النهوض بالتثقيف 
الجنسي الشامل

تبادل الروايات المقنعةمتابعة االلتزامات
المشاركة على وسائل 
التواصل االجتماعي 

والتأثير عليها

 Zaneva M, Philpott A, Singh A, Larsson G, Gonsalves L (2022) What is the added value of incorporating pleasure in sexual health interventions? 13
PLoS ONE 17(2): e0261034. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261034 .مراجعة منهجية وتحليل شمولي
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االردقاء باألجنتة الجنسمة

تبديل المعاييرتبديل المعايير

إحتاث التغممر الحقمقي في الجنسانمة ال يقتصر على 
مجرد إجراء دغممرات في السماسات. فين الضروري 

إجراء دغممرات في القَمم اليجتيعمة واألعراف 
االجتياعمة أيًضا. ومن خالل الحوار اليجتيعي والحراك 
النسوي التحويلي، سوف نتصتى لليعايمر االجتياعمة 

والجنسانّمة الضارة التي دعمق النساء والفتمات في 
جيمع أنحاء العالم. ومن أولويادنا التصتي للعنف 

الجنسي والعنف القائم على النوع. ومن أولويادنا 
العيل مع الرجال والفتمان إلحتاث دحول في معايمر 

الذكورة أيًضا. وسوف نعيل مًعا لتعزيز التسامح 
واالنتماج وقبول التنوع والحقوق الجنسمة. وسوف 

نتافع عن أعراف حقوق اإلنسان التي دم دفعملها 
بشق األنفس ونزيل الحواجز. وسوف نتواصل في 
إطار استرادمجي ونقتم الروايات اليقنعة للوصول 

إلى األطراف اليترددة في الوسط السماسي. 
وسوف نواصل استختامنا للينصات واألدوات 
الرقيمة للوصول إلى شرائح مستهتفة جتيتة. 

وسوف نجيع اليزيت من األدلة ونستختم “البمانات 
الضخية” لتحتيت مواقفنا وادصاالدنا.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف دنتهي اليزيت من 
الحكومات واليؤسسات من دنفمذ قوانمن 

وسماسات وبرودوكوالت القوانمن التي دهتف إلى 
منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

والتصتي له بشكل مناسب.

وبحلول عام 2028، سوف يزداد التعم اليجتيعي 
الالزم لينع العنف الجنسي والعنف القائم على 

النوع، وإمكانمة الوصول إلى اإلجهاض ودعزيز 
اليساواة بمن الجنسمن.

الدعوة الميدانيةالدعوة الميدانية

يعزز االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( عاليمة 
الحقوق الجنسمة واإلنجابمة على جيمع اليستويات، 

من النشاط اليجتيعي إلى نشر التعوة بمن 
الحكومات. ونحن ننصح الحكومات ونشارك في وضع 
السماسات. ونحيلها اليسؤولمة عن الوفاء بالتزامادها 

على اليستوى الوطني. ودردكز دعودنا على دنوعنا 
وإيياننا الراسخ بحقوق اإلنسان. وسوف نواصل 

العيل على دعزيز نقاط قودنا. سوف نوفر مساحات 
وفرص لليشاركة ودعزيز الترابط ودجاوز االنقسامات. 

وسوف نعيل على دعظمم أصوات اليجتيع في 
منتتيات التعوة، ودقتيم التجارب الحمة واألفكار 
الجتيتة إلثراء الحوار بشأن السماسات. وسوف 

نتصتى للقوانمن االستعيارية والتيممزية التي دفرق 
بمننا، مع ديسكنا بيبادئنا وإخالصنا لرسالتنا. وسوف 

نتحتث بشجاعة عن حرية االختمار واالنتماج.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف نشهت التزام اليزيت 
من الحكومات واليؤسسات التولمة باحترام الحقوق 

الجنسمة واإلنجابمة للجميع وحيايتها ودفعملها.

وبحلول عام 2028، سوف يعيت اليزيت من التول 
إلى رفع القمود عن رعاية اإلجهاض وإزالة الحواجز التي 

دعوق التنفمذ.

وبحلول عام 2028، سوف دنتهي الحكومات من 
دحتيت حزم الرعاية الصحمة األساسمة ودترج فمها 

التتخالت األساسمة بشأن الحقوق والصحة الجنسمة 
واإلنجابمة اليهية ويتم دوفمر التيويالت الالزمة لها.
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“يدفعنا الحراك الميداني النسائي، بصفتنا 
جمعيات أعضاء، إلى إزالة العوائق التي تلوث 

الحب وتخنقه وتحرم أعدادًا كبيرة من التنفس بحرية. 
ويدفعنا ألن نصبح قوة خالقة ترفض الظلم بين 

الجنسين وتهميش مجتمع الميم المحروم من 
حقوقه اإلنسانية”.

بادريشا شمرادان-بمسناوث، جيعمة دنظمم األسرة الكاريبمة

االردقاء باألجنتة الجنسمة

العمل مع الشباب والشاباتالعمل مع الشباب والشابات

ديثل فئة الشباب والشابات اليحرك الرئمسي 
للتغممر. ونظًرا ألن هذا الجمل هو أكثر األجمال دنوًعا 

في العالم على اإلطالق، فإن حركات الشباب 
والشابات متقاطعة، وفي هذا العصر الرقيي، 

ال دعرف الكثمر من الحتود. وسوف نعيل مع الشباب 
والشابات على وضع أجنتات التغممر ودنفمذها. 

ونلتزم باليضي قتًما في التثقمف الجنسي الشامل: 
ضرورة التوسع في أفضل الييارسات والتعوة 

إلى وضع أطر قانونمة داعية. وبمنيا نواصل عيلنا 
اليمتاني، نريت استكشاف منصات رقيمة جتيتة 

أيًضا. ويحصل مئات الياليمن من الشباب والشابات 
على اليعلومات حول الجنس والحماة الجنسمة 

من اإلنترنت. وسوف نعيل على دحسمن جودة 
اليعلومات الجنسمة على منصات وسائل التواصل 

االجتياعي وربطها بالرعاية بشكل أفضل.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف يترك عتد متزايت من 
اليراهقمن واليراهقات معنى اليتعة والظروف 

الالزمة لليوافقة الواضحة والحرة واليستنمرة 
والهادفة كأساس إلقامة عالقات آمنة وإيجابمة 

دعزز اليساواة.

وبحلول عام 2028، سوف دنتهي اليزيت من 
الحكومات والجهات اليقّتة للتعلمم من دمج التثقمف 

الجنسي الشامل في سماسات التعلمم ومناهجه 
وبرامجه، بحمث يتّم ديكمن اليزيت من الشباب 

والشابات باليعلومات الضورورية حول الجنس والحماة 
الجنسمة والرعاية والعالقات القائية على اليساواة.

وبحلول عام 2028، سوف يكون هناك دحول إيجابي 
مليوس في اليواقف بمن العاملمن في مجال 
الرعاية الصحمة بشأن دقتيم الرعاية بيستويات 
محترمة للشباب والشابات والفئات اليستبعتة 

مناليجتيعات.

وبحلول عام 2028، سوف دكون فئة الشباب 
والشابات اليؤثرة على وسائل التواصل االجتياعي 

في جيمع أنحاء العالم مصتر إلهام للحوارات واإلجابة 
على األسئلة اليطروحة حول اليوضوعات اليتعلقة 

بالجنس والنوع التي دعتبر من اليحرمات أو التي 
لم دحَظ بنصمب وافر من اليناقشات في مجتيعادنا.
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التكافل من اجل التغممر

التكافل من اجل التغيير

الهدف: تعظيم التأثير بمّد الجسور وتطوير الخطاب 
والربط بين المجتمعات المدنية والحركات والقطاعات.

يواجه العالم من حولنا مشاكل عتيتة ومعقتة ومتشابكة، من دغمر اليناخ إلى جائحة 
كوڤمت أو عتم اليساواة. وألننا في قلب هذا القطاع، كثمًرا ما نعالج األعراض ونادًرا 

ما نعالج األسباب الجذرية. ودؤكت جتاول أعيال التنيمة العاليمة – مثل أهتاف التنيمة 
اليستتامة والتغطمة الصحمة الشاملة – الحاجة إلى دعاون عاليي. وال يستطمع أي قطاع 

حل مشاكله بيفرده. وال نستطمع اليضي قتًما في مواجهتها إال بالتكافل. 

وانطالًقا من إسترادمجمة في االتحاد قوة، سوف يقوم االدحاد التولي لتنظمم األسرة 
)IPPF(، في السنوات الست اليقبلة بيّت اليزيت من جسور التواصل وإقامة شراكات 

ودحالفات أكبر. ونعيل مع حلفائنا لتحتيت أهتاف مشتركة ودحرك نحوها. وسوف نتعم 
الحركات أينيا كانت، ووفًقا للظروف اليحمطة بها. ومًعا سوف ُنظهر أفضل ما في الحراك 

اليجتيعي اليتني ونبحث عن مصادر اإللهام في كٍل منا ونقتم أفكاًرا مبتكرة وجتيتة. 
إلطالق العنان لقوة التكافل من أجل التغيير، سوف نلتزم بثالثة مسارات:
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“لن تواجه قيادات اليوم التغيرات المناخية في 
المستقبل بقدر ما يواجهها الشباب والشابات”.

Ohhh! Foundation ،ماريا خوسمه سمسنمروس-كاسمريس

التكافل من اجل التغممر

مسارات 
بالغة األهيمة

دعم الحركات 
االجتماعية

بناء الشراكات 
االستراتيجية

االبتكار وتبادل 
المعرفة

اإلجراءات ذات 
األولوية

التعاون على مستوى الربط بين اإلمكانات
القطاعات

تنمية مراكز وصناديق 
االتحاد الدولي لتنظيم 

)IPPF( األسرة

التواصل والتعلمبناء التحالفات واالتحاداتتعظيم رسائل التواصل

استضافة ودعم المجموعات تقديم منح جديدة للحركات
والشبكات المجتمعية

رعاية األفكار 
والتقنيات الجديدة
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التكافل من اجل التغممر

بناء الشراكات االستراتيجيةبناء الشراكات االستراتيجية

نشأ االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( على 
دعزيز الشراكة والتكافل واليشاركة. هذا ما يسري 
في دمائنا. ونعتيت على عالقادنا التي دجيع بمننا، 
وبمن الجهات اليانحة لنا وشركائنا وحلفائنا. وهذه 

الجهات دعتيت علمنا. وحرًصا على دعزيز األنظية 
الصحمة الوطنمة من التاخل، سوف نقوم بالتنسمق 
والتعاون مع حكومادنا، والقطاع الخاص، والينظيات 

الشقمقة. وسوف نعيل مًعا على سّت الثغرات ودلبمة 
االحتماجات. وسوف نضع مًعا منصات أعيق دأثمًرا 

من خالل التعاون االسترادمجي، داخل قطاعنا وخارجه. 
وسوف ننظم الينتتيات، ونعزز الخطاب التعوي 

ونتبادل اليعلومات والرؤى االسترادمجمة. وعنت الحاجة، 
سوف نستضمف ونتعم الينظيات اليجتيعمة 

ومجيوعات اليصالح. وسوف نساعتها في وضع 
أسس طويلة األجل لتعزيز نيوها.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف يكون االدحاد التولي لتنظمم 
األسرة )IPPF( وشركاؤه قت أطلقوا حيالت فعالة 

على مستوى القطاعات دقتم جتاول أعيال وأولويات 
مشتركة في القضايا اليتتاخلة، مثل دغمر اليناخ، 

واليساواة بمن الجنسمن، والتغطمة الصحمة الشاملة.

وبحلول عام 2028، سمكون لتينا شراكات وعالقات 
دعاونمة عيمقة الجذور مع الحركات اليتقاطعة في كل 

مكان نصل إلمه.

دعم الحركات االجتماعيةدعم الحركات االجتماعية

كانت الحركات االجتياعمة، على مر التاريخ، وسملة 
للتأثمر على التغممر السماسي واالجتياعي. وأهيمتها 

ودأثمرها الموم أكبر من أي وقت مضى. ولقت 
بتأت في الظهور، في جيمع أنحاء العالم، استجابة 

لألجنتات السماسمة الرجعمة. ودرفض اليستقبل 
بصورده الحالمة. ودقاومها ودتصتى لها. وكثمًرا ما 
ُدنظم، في هذا العالم الرقيي، بطريقة منفردة 

ولمس لها هماكل هرممة أو رسيمة. ودستختم وسائل 
التواصل االجتياعي أو غمرها من الوسائل الرقيمة 

للتواصل فميا بمنها ودنظمم صفوفها ودوسمع نطاق 
نفوذها ودأثمرها. يلتزم االدحاد التولي لتنظمم األسرة 

)IPPF( بزيادة دعينا للحركات االجتياعمة اليتقاطعة 
التي دعيل لتعم الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة 

ومن أجل النساء والفتمات. ولن نغلق أبوابنا على 
أنفنسنا ولن نرد أحًتا. وسوف نوّحت صفوفنا وُنسيع 

أصوادنا لتعزيز حقوق اإلنسان والتصّتي لعتم 
اليساواة. وسوف نستفمت من شبكتنا وصودنا لتعزيز 

التعوات السماسمة إلى العيل. وسوف نعطي 
األولوية لحياية الجهات اليتافعة عن حقوق اإلنسان 

من هجيات اليعارضة.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف يكون للروايات اليقنعة 
ووسائل اإلعالم الفعالة التي طّوردها األطراف 

م دورها االدحاد  الشريكة والحركات الشعبمة، والتي عظَّ
التولي لتنظمم األسرة )IPPF(، دأثمر سماسي، ودأثمر 

على الرأي العام.

وبحلول عام 2028، سوف دنعم الجهات اليوّفرة 
للختمات والجهات الناشطة واليتافعة عن حقوق 

اإلنسان بالحياية من العنف والتحرش، وسوف يتم 
ربطها بآلمات االستجابة السريعة.
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“ال توجد ثقة وال احترام للمجتمعات المحلية ... 
وال معرفة كافية لهذه المجتمعات وما يهّمها. 

وعلينا أن نوقف طريقة تمويلنا ونبحث عن أطر عمل 
نسوية تصلح للعمل على صعيد الصحة العالمية”.

 د/ داللنغ موفوكمنغ: مقرر األمم اليتحتة الخاص بشأن 
الحق في الصحة، جنوب أفريقما

التكافل من اجل التغممر

االبتكار وتبادل المعرفةاالبتكار وتبادل المعرفة

التعلم واستنباط األدلة هيا اليحّركان لقطاع الحقوق 
والصحة الجنسمة واإلنجابمة. ويزخر ادحادنا ببمانات 

وبحوث ورؤى متعيقة دتعلق بالحقوق والصحة 
الجنسمة واإلنجابمة. ولكن دستيت اليعرفة قودها من 
انتشارها ودبادلها. وسوف نعطي األولوية للتواصل 

مع األطراف الشريكة والحلمفة لتينا بيا لتينا من 
بمانات وبحوث. وسوف نسعى إلى التعلم منها. 
وسوف دنيو مراكز االدحاد التولي لتنظمم األسرة 

)IPPF( والصناديق التابعة له ودؤدي دوًرا أكبر لتعزيز 
مشاركتها في جيمع أنحاء العالم. وسوف نشارك، 

في بالدنا وبصفتنا ادحاد دولي، في استضافة 
اجتياعات ونتوات ومؤديرات لتعيمق الحوار. وسوف 

نستثير في ثقافتنا التي دعتيت على التعّلم 
واالبتكار. وسوف نستكشف طرًقا جتيتًة الحتضان 

األفكار والتقنمات الجتيتة التي دحسن النتائج النهائمة 
ودقتم حماة أفضل. وهتفنا هو إنهاء االستعيار 

 )IPPF( البحثي في االدحاد التولي لتنظمم األسرة
بإرساء األسسس الالزمة إلجراء اليزيت من أبحاثنا في 

الجنوب العاليي. وسوف نبني روابط مع األوساط 
األكادييمة الجنوبمة وقادة الفكر: لتعطمل اليصتر 

الرئمسي لتتفق اليعلومات في هذا القطاع، لتوسمع 
قاعتة التحاور واليعرفة.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف ينتهي االدحاد من نشر كتلة 
بالغة األهيمة من األدلة في صحٍف عليمة معترف بها 
ووسائل اإلعالم اليؤثرة التي ستؤثر على السماسات 
ودشكل ميارسات أفضل في مجال الحقوق والصحة 

الجنسمة واإلنجابمة.

وبحلول عام 2028، في محاولة واعمة إلنهاء استعيار 
االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( وأجنتادنا 

البحثمة، سوف ننتهي من إرساء أسس متمنة لليراكز 
التعلميمة التي دقودها الجيعمات األعضاء، وسوف 

يشارك الجنوب العاليي مشاركة أساسمة في قمادة 
بحوثنا ومعارفنا، أو ينفرد بقماددها حصرًيا.

وبحلول عام 2028، سنكون قت انتهمنا من ديويل 
واحتضان االبتكارات التي دحتث دحواًل في دنفمذ 

برامج الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة.
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ننيي ادحادنا

ننمي اتحادناننمي اتحادنا

الهدف: تجديد وتنمية االتحاد بقاعدة من القَيم المشتركة 
وإطالق العنان لقوتنا الجماعية لتحقيق تأثير أكبر.

نشأ االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( في عام 1952 بفضل ثياني منظيات وطنمة 
لتنظمم األسرة دحلت بالشجاعة واإلقتام. منذ ذلك الحمن، وعلى متى 70 سنة، دركنا 
بصية واضحة في العالم. ونواصل مّت الجسور لربط السماقات االجتياعمة والثقافمة 

والسماسمة انطالًقا من إيياننا اليشترك بعاليمة الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة. 
وقت نتصرف بطريقة غمر عيلمة أو نختلف أحماًنا. فهذا من مصادر قودنا وطاقتنا أيًضا. 

.)IPPF( وهذا ما يجعلنا االدحاد التولي لتنظمم األسرة

وسوف ينيو ادحاد IPPF وينثر بذور الحب واالنتماج، في عالم دسود علمه مرارة الكراهمة 
واالنقسامات. وسوف نرعاه وننيمه. وعلى متى السنوات السّت اليقبلة، سوف نجتيع 

في االتحاد قوة ليواءمة االدحاد لهذا العالم اليتغمر. وبمنيا نقوم بذلك، سوف نراجع 
قمينا اليشتركة ونؤكت علمها من جتيت. ونطور أنفسنا من حمث اليظهر والجوهر لنؤكت 

وجودنا على نطاق واسع وفي األماكن اليناسبة. وسوف نبحث عن أعضاء جتد من 
أصحاب الفكر اليتقارب لليساعتة في تنمية اتحادنا. وسوف نبني إمكانادنا اليتبادلة. 

ر سماسادنا وميارسادنا ذات الصلة. وسوف  وسوف نعالج موروثادنا االستعيارية، ونطوِّ
نبني أنظية أفضل وثقافات داعية لليتطوعمن واليوظفمن. ولتنمية اتحادنا، سوف 

نلتزم بثالثة مسارات بالغة األهيمة:
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“إذا افتقدنا شفافيتنا السياسية في الداخل، 
فلن نجدها في الخارج”.

نويلمن نابولمفو، ناشطة في مجال النوع، فمجي

ننيي ادحادنا

مسارات 
مخلصون لرسالتناتنمية االتحادتأكيد هويتنابالغة األهيمة

اإلجراءات ذات 
األولوية

نتصدى للتمييزنبحث عن أعضاء جددنضع ميثاق اتحادنا

نحدث أنظمتنا نجدد عالمتنا
وننمي مهاراتنا

نرعى النوع 
والتنوع الجنسي

حشد مواردنا وتنّوع بناء ثقافتنا
مصادر دخلنا

القيادات الشابة 
والهياكل الشبابية
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ننيي ادحادنا

تنمية االتحادتنمية االتحاد

َكوننا ادحادًا، قت نتوسع في عضوية االدحاد أو 
نقلصها بطبمعة الحال. وهذا أمر طبمعي. وفي 

الفترة اإلسترادمجمة القادمة، سوف ننّيي االدحاد 
في أشت األماكن احتماًجا إلمنا. وسوف نعزز نيونا 

في األماكن التي لتيها احتماجات غمر ملباة، وأينيا 
وجتنا دأثمًرا للسماسات. ويضمف األعضاء الجتد خبراٍت 

وأفكاًرا وقترة على الوصول وإمكانات. وبصفتنا 
أعضاء، سوف نبني مع األمانة اليهارات ونحيي 

اليوظفمن واليوظفات واليتطوعمن واليتطوعات. 
ومن أهم مقّومات نيونا دحتيث أنظيتنا وهماكلنا 

ودعزيز الحوكية. وذلك ألنها دعزز شفافمتنا وفعالمتنا. 
وسوف نواصل دبسمط اإلجراءات وبناء الكفاءات. 

يتّطلب النيو وسط مشهت ديويلي غمر أكمت دعزيز 
التنوع وريادة األعيال واالنضباط اليالي. ولقت دعلينا 

الكثمر عن االستتامة اليالمة واليشاريع االجتياعمة. 
وسوف ننتقل من اليعرفة إلى الييارسة ونساعت 

في دعزيز عيلنا بجيمع اليوارد الالزمة.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سنكون قت وسعنا وجودنا عاليًما 
في بلتان معمنة لتيها احتماجات كثمرة في مجال 
الحقوق والصحة الجنسمة واإلنجابمة؛ واحتماجات 

ضرورية غمر ملباة في مجال دنظمم األسرة، واردفاع 
في معتل وفمات األمهات، وحيل اليراهقات، 

وعتم اليساواة بمن الجنسمن، والبلتان ذات األولوية 
السماسمة الكبمرة.

وبحلول عام 2028، سوف يستختم االدحاد أنظية 
حتيثة وفعالة دربط بمننا ودجهزنا ألداء أفضل، 

وخصوًصا أنظيتنا التشغملمة األساسمة. وسوف 
يتّم دبسمط األنظية ودطويرها لتعزيز األداء 

ودبادل التأثمرات ونتائج التعلم على مستوى العالم 
وبناء قترادنا. 

وبحلول عام 2028، وعلى جيمع مستويات االدحاد، 
سوف يكون لتينا نياذج ومسارات متعتدة لتعزيز 

االستتامة مع مصادر ديويل متنّوعة، مّيا يحفز 
التيويل اليحلي.

تأكيد هويتناتأكيد هويتنا

بصفتنا جيعمات أعضاء، سوف نجتد التزامنا نحو 
االدحاد التولي لتنظمم األسرة )IPPF( ونعزز اردباطنا 
بقمينا اليشتركة. وسوف نضع، مًعا، ممثاًقا جتيًتا 

للعضوية لتحتيت القمم التي نتيسك بها والرؤية 
التي دتفعنا قتًما. وسوف نجتد عالمتنا لنوضح 
بشكل أفضل من نحن جياعمًا، نحن: ادحاد دولي 

أعضاؤه األساس، ودتعيه أمانة دقوم بتور فعال، 
ونعزز دكافلنا الوطني والتولي مًعا.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف نعزز دور األعضاء الفعال في 
قمادة دطوير استرادمجمة االدحاد ودنفمذها ومراجعتها، 

بتافع حرصهم على حقوق واحتماجات الشرائح التي 
يختمونها، ودبادل الخبرات الفنمة والخبرات اليستيتة 
من البرامج، والصالحمات واليواهب لبناء حركة عاليمة 

من أجل التغممر.

وخالل السنة األولى من فتردنا االسترادمجمة الجتيتة، 
 )IPPF( سوف يبني االدحاد التولي لتنظمم األسرة

رها  رؤية مشتركة للقمم التي دربطنا مًعا ويطوِّ
ويوافق علمها في صورة ممثاق لالدحاد التولي 

 .)IPPF( لتنظمم األسرة

وبحلول عام 2025، سوف يتم االعتراف بعالمتنا 
اليشتركة كتعبمر عن عاليمة الحقوق والصحة 

الجنسمة واإلنجابمة والتكافل العاليي الدحادنا. 
ومن دواعي الفخر أن دحيل أسياء الجيعمات األعضاء 

وعالمادها العالمة الخاصة باالدحاد التولي لتنظمم 
.)IPPF( األسرة
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“نحن بحاجة إلى تجاوز االلتزامات الفردية. 
نحتاج إلى التزام مؤسسي يرفع مستوى الوعي 

ويوفر التوجيهات ويوّلد المعرفة. ونحتاج إلى تغيير 
في ثقافتنا الداخلية. التنوع يبدأ من الداخل”.

ماردا رويو، جيعمة بروفامملما كولومبما

ننيي ادحادنا

مخلصون لرسالتنا

يجب أن يجست االدحاُد القمَم التي يحيلها. وهذا أمر 
أساسي. ونحن نلتزم التزاًما داًما بإزالة أشكال التيممز 

والعنصرية اليترابطة داخل االدحاد التولي لتنظمم 
األسرة )IPPF( وخارجه. وسوف نواصل جهودنا من 

أجل اليساواة بمن الجنسمن واحترام التنوع الجنسي، 
وإدراج النهج اليتكاملة والتحولمة الجنسانمة لتكون جزًءا 

ال يتجزأ من طريقة عيلنا. ومن الضروري االستعانة 
بالقمادات الشابة. وهذا يتطلب مواصلة االستثيارات 

وبذل الجهود. سوف نتجنب النيطمة ونحرص على 
بناء القترات. وسوف ننظم عيلمات انتقال القمادات 
ونستثير في استيرار مساهية الشباب والشابات 

في االدحاد وفي مجال الحقوق والصحة الجنسمة 
واإلنجابمة. إن شغف هذه الفئة هو وقود اليستقبل.

التزاماتنا

بحلول عام 2028، سوف يتم االعتراف بنا كادحاد 
يتافع عن مناهضة العنصرية بالتزامنا بنهج متقاطع 
للقضاء على عتم التيممز وإقامة العتل واإلنصاف. 

وسوف نتمج هذا التوجه في ممزان القوى بمن شيال 
العالم وجنوبه في صنع القرار ودعبئة اليوارد.

وبحلول عام 2028، سوف يزداد عتد النساء في 
اليواقع القمادية في جيمع قطاعات االدحاد وسوف 

نزيت عتد اليشاريع التي ُصييت وُنفذت مع 
اليجتيعات اليتضررة.
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ننمي اتحادنا

فراد
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إطار نتائج 
 IPPF اتحاد

التوسع 
في الخيارات

التوسع 
في إمكانية 

الوصول

التقدم 
الرقمي 
والرعاية 
الذاتية

العمل 
مع الشباب

تبديل 
األعراف

الدعوة 
الميدانية

تنمية 
االتحاد

مخلصون 
لرسالتنا

تأكيد 
هويتنا

االبتكار 
وتبادل 
المعرفة

دعم الحركات 
االجتماعية

بناء الشراكات 
االستراتيجية

مساهمة اتحاد IPPF في   .8
دعم الحركات االجتماعية 

والدفاع عن الناشطين.

عدد الحمالت داخل   .9
القطاعات وبينها التي 
قام بها االتحاد لدعم 

أو الدفاع عن الحقوق 
والصحة الجنسية واإلنجابية، 

من خالل عدسة التنوع 
وإنهاء االستعمار.

10. نسبة مبادرات البحوث 
واألدلة التي توصلت 

إليها مراكز التعلم التي 
تقودها الجمعيات 

األعضاء القادمة من 
الجنوب العالمي.

نسبة [تقديم الخدمة] الجمعيات األعضاء/الشركاء المتعاونون الذين   .1
يقدمون حزمة الخدمات األساسية المتكاملة (IPES)-إضافية 

ويستوفون معايير الجودة.

عدد المستفيدين من الخدمات حسب نوع الخدمات ونموذج الرعاية   .2
(بما في ذلك التدخالت الصحية الرقمية (DHIs)، والرعاية الذاتية 

الميسرة) مع التركيز على المراهقين والشباب واألفراد في مواقع 
األزمات اإلنسانية وغيرهم من المهمشين والمستبعدين.

عدد الخدمات المقدمة حسب نوع الخدمات ونموذج الرعاية (بما في   .3
ذلك التدخالت الصحية الرقمية (DHIs) والرعاية الذاتية الميسرة) مع 

التركيز على المراهقين والشباب، واألفراد في مواقع األزمات اإلنسانية 
وغيرهم من المهمشين والمستبعدين.

النسبة اإلجمالية لمساهمة الجمعيات األعضاء/الشركاء المتعاونين   .4
في خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية على المستوى الوطني 

المقدمة في بلدانهم.

عدد مبادرات التغيير   .5
الناجحة للسياسات 

والقوانين لدعم الحقوق 
والصحة الجنسية واإلنجابية 

أو الدفاع عنها.

تحوالت في التصورات   .6
والمواقف فيما يتعلق 

بالمساواة بين الجنسين 
واإلدماج على مستوى 

االتحاد والمجتمعات التي 
نخدمها.

جودة التثقيف الجنسي   .7
الشامل ومدى وصوله 
وتأثيره، والرعاية التي 

تركز على الشباب، 
والتقدم المحرز في إشراك 

الشباب في االتحاد.

نسبة الجمعيات األعضاء/الشركاء المتعاونين الذين يتلقون أقل   .11
من 50٪ من دخلهم من جهة مانحة واحدة.

درجة كفاءة السكرتاريا الكلية.  .12



“ُيقال في الهند، ذو القلب الكبير ال يضيق بضيٍف 
في بيته الصغير. واتحاد IPPF، ذو القلب الكبير، 

لن يضيق بالجهات المستفيدة من خدماته وال رعايته 
التي ال ُتقدر بثمن”.

)IPPF( أبهمنـا أهمر، مجلس أمناء االدحاد التولي لتنظمم األسرة


