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من نحن  

يعمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة من اجل عالم 
يكون فيه للنساء والرجال والشباب حرية التصرف 

بأجسادهم وتقرير مصيرهم.

أو  يصبحوا  أن  في  االختيار  فيه  لهم  يكون  عالم 
في  حريتهم  الى  إضافة  وأمهات  أباء  يصبحوا  ال 
تقرير أوقات اإلنجاب وعدد األطفال، و حرية التمتع 
بحياة جنسية صحية دون الخوف من حدوث حمل 
المنقولة  باألمراض  اإلصابة  أو  فيه  مرغوب  غير 
جنسيا بما فيها فيروس نقص المناعة المكتسب 

)اإليدز(.

النوع  أساس  على  التمييز  فيه  يكون  ال  عالما 
والجنس مصدر لعدم المساواة والوصمة. 

سوف لن نتراجع عن القيام بكل ما نستطيع عمله 
لألجيال  المهمة  والخيارات  الحقوق  هذه  لحماية 

الحاضرة وأجيال المستقبل.
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رؤيتنا
يتطلع اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة إلى عالم تستطيع فيه كل امرأة ورجل وشاب 
الوصول للمعلومات والخدمات التي يحتاجونها، وفيه يتم اعتبار الصحة الجنسية 
واإلنجابية كصفة طبيعية وقيّمة للحياة وحق أساسي من حقوق اإلنسان. عالم 

يحترم خيارات اإلنسان بشكل كامل وليس فيه مكان للوصمة و للتمييز. 

مهمتنا
إلى تحسين مستوى حياة األفراد وذلك عن  الدولي لتنظيم األسرة  يهدف اإلتحاد 
خالل  ومن  واإلنجابية  الجنسية  والحقوق  الصّحة  أجل  من  بحمالت  القيام  طريق 
للفقراء و المهمشين. نحن ندافع على حقوق  الدعوة وتقديم الخدمات خصوصاً 
الشباب للتمتع بحياة جنسية خالية من األمراض والحمل غير المرغوب فيه والعنف 
والتمييز. نحن نعمل لضمان حق المرأة في إنهاء حملها بشكل يقيها من المخاطر 

واألمراض والموت نتيجة لحمل أو والدة.
نحن ندعم حق المرأة في حرية اختيار إنهاء حملها بشكل قانوني وامن.نحن ننضال 
من اجل القضاء على من أجل القضاء على األمراض المنقولة جنسياً والحد من 

انتشار فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز.

قيمنا األساسية
واإلنجابية  الجنسية  الحقوق  بوجوب ضمان  األسرة  لتنظيم  الدولي  اإلتحاد  يؤمن 
نحن  اإلنسان.  حقوق  من  أساسي  كحق  عالميا  عليها  المتعارف  إنسان  لكل 
رفاه  يهدد  الذي  التمييز  على  والقضاء  )النوع(  الجنسين  بين  بالمساواة  ملتزمون 
اإلنسان ويؤدي الى انتهاك للحقوق الصحية وحقوق اإلنسان خصوصا عند الشابات. 
بفيروس  والمصابين  الشباب  مشارك  على  خصوصا  ونركز  االختالف  نقدر  نحن 
التطوع  روح  نعتبر  نحن  وبرامجنا.  ُحكمنا  في  المكتسب)اإليدز(  المناعة  نقص 
مع  بالشراكة  بالعمل  ملتزمون  نحن  بقضيتنا.  والتقدم  مهمتنا  لتحقيق  أساسا 

المجتمعات والحكومات والمنظمات األخرى والمانحين. 
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الطبعة األولى نُشرت في عام 2004
الطبعة الثانية نُشرت في عام 2006
الطبعة الثالثة نُشرت في عام 2007

International Planned  
Parenthood Federation
4 Newhams Row, London SE1 3UZ 
United Kingdom

tel +44 )0(20 7939 8200 
fax +44 )0(20 7939 8300 
email info@ippf.org 
web www.ippf.org

ل بموجب  االتحاد الدولي لتنظيم األسرة مسجَّ
 مرسوم صادر عن برلمان المملكة المتحدة 
و هو جمعيّة خيريّة مسجلة في المملكة 

 

المتحدة برقم 229476.
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االستراتيجي 5اإلطار 

مقدمة
تم تطوير اإلطار االستراتيجي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة بإجماع شَمل 
االستراتيجي  اإلطار  الثانية. يضم  اآلن في طبعته  هو  و  االتحاد  أرجاء  كامل 
الجمعيّات  خبرات  و  أفكار  يجمع  و  لمستقبلنا  نظرتنا  و  لماضينا  تفهمنا 
المكتب  و  اإلقليمية  المكاتب  و  القدامى  المتطوعين  و  األعضاء  الوطنية 
الدولي  لالتحاد  الحاكم  المجلس  قبل  من  عليه  المصادقة  تمت  المركزي. 

لتنظيم األسرة في عام 2003.
خالل السنوات كان هناك الكثير من الوعود من أجل تلبية احتياجات الصحة الجنسية و اإلنجابية غير الملباة 
للماليين من النساء و الرجال و الشباب حول العالم. أحدها كان االلتزام بتأمين وصول عالمي لخدمات الصحة 
الجنسية و اإلنجابية حسب ما تم االتفاق عليه في المؤتمر العالمي للسكان و التنمية. ان العالقة بين الصحة 
الجنسية واالنجابية والفقر متصلة حاليا بشكل مبرر واكثر وضوحا باالهداف التنموية لاللفية الثانية. بفصل 
العام  االمين  توصية  و  المتحدة في سبتمبر 2005  لالمم  العالمية  القمة  التي صدرت عن  الوثيقة  مخرجات 

لالمم المتحدة باضافة  تحقيق هدف الوصول العالمي للصحة االنجابية بحلول 2015.

اختار االتحاد الدولي لتنظيم األسرة التركيز على االولويات الخمسة للعشر سنوات القادمة وهذه االولويات هي:

التي  والخدمات  المعلومات  الى  االجال  شباب  من  شريحة  اكبر  وصول  ضمان  الشباب	•   / المراهقون 
يحتجونها.

الذي  و  العالم  تواجه  التي  العامة  فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز	• أحد أعظم تحديات الصحة 
يصيب النساء و الشباب بشكل متزايد.

اإلجهاض	• القاتل الرئيسي لأللوف من النساء في جميع أنحاء العالم عند إجراءه بشكل غير سليم أو غير 
قانوني.

الوصول	• الخدمات والمعلومات - عدم اكتمال تحقيق الهدف من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية. 
الدعوة	• و هي مسؤولية اساسية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة على كافة مستوياته.

بزيادة الطاقات على مستوى الجمعيات األعضاء إلنجاز أهداف اإلطار االستراتيجي، نستطيع تحويل رؤيتنا إلى 
القاعدة:  مستوى  على  تطبيقاته  و  اإلطار  لتعزيز  الداعمة  األربعة  االستراتيجيّات  تطوير  يشمل  هذا  حقيقة. 
1( الحاكمية وتأكيد العضوية. 2( تنمية الموارد. 3( بناء القدرات. 4( ستحظى الجمعيات االضاء بالدعم الكامل 

من االدارة المركزية حينما يتم المضي قدما في العمل على كافة المستويات في االتحاد..
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االستراتيجي اإلطار  6

المراهقون / الشباب
الجنسية  بحقوقهم  علم  على  الشباب  و  المراهقين  كل  يكون  أن  الغاية: 
و اإلنجابية وأن يتم تمكينهم للقيام بخيارات واعية تتعلق بصحتهم الجنسية 

و اإلنجابية و أن يكونون قادرين على تفعيلها.

األهداف
 / المراهقين  احتياجات  و  اإلنجابية  و  الجنسية  الحقوق  و  الصحة  دعم  و  بـ  اإللتزام  تقوية  1 .

الشباب.
إدارة  تطوير  و  تحديد  في  و  الحاكمة  اإلدارة  في  الشباب   / المراهقين  مشاركة  على  التشجيع  2 .

البرامج التي تتعلق بهم.
زيادة الوصول إلى ثقافة جنسية واسعة ومشجعة للشباب و مالئمة للجنسين. 3 .

زيادة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالئمة للشباب. 4 .
الحقوق  و  تؤثّر على الصّحة  التي  الممارسات  و  التي سببها اختالف الجنس  العوائق  تخفيض  5 .

الجنسية و اإلنجابية للنساء الشاّبات.

استراتيجيات البرنامج
 / المراهقين  احتياجات  و  اإلنجابية  و  الجنسية  الحقوق  و  الصحة  دعم  و  بـ  اإللتزام  تقوية  1 .

الشباب.
	( الدعوة:

	•من أجل تشجيع السلوكات اإليجابية تجاه مشاكل الشباب الجنسية و اإلقرار بحقوقهم المحددة 
و احتياجاتهم المتعلقة بالصحة الجنسية و اإلنجابية.

	•من أجل بيئة داعمة و ممكّنة للتمسك بالصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية للشباب.
	•من أجل الموارد.

	•من أجل زيادة توفير المعلومات و التثقيف و الخدمات لكل الشباب.
	•من أجل تغيير القوانين / من أجل تشريعات مؤيّدة.

	•للترويج لمؤتمر حقوق الطفل.
ب( تمكين و تهيئة الشباب ليكونو دعاة من أجل دعم حقوقهم.

ت( العمل بالتشارك مع منظمات الشباب و منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و الحكومات.

FED_StrategicFW_ARA.indd   6 26/2/08   15:11:54



االستراتيجي 7اإلطار 

إدارة  تطوير  و  تحديد  في  و  الحاكمة  اإلدارة  في  الشباب   / المراهقين  مشاركة  على  التشجيع  2 .
البرامج التي لها تأثير عليهم.

	( الدعوة:
	•إلظهار االتحاد الدولي لتنظيم األسرة كمنظّمة داعمة للشباب

	•لتشجيع مشاركة الشباب في وضع السياسات و القرارات في مجتمعاتهم
	•لتشجيع مشاركة الشباب في الميادين و المناسبات المحليّة و العالمية

ب( توعية البالغين للعمل مع الشباب كشركاء متساويين معهم.
ما  و  االتحاد  األبحاث في كل مستويات  و  البرامج  إدارة  و  الحكم  الفّعالة في  الشباب  ت( ضمان مشاركة 

بعدها.
	( مراجعة / تأسيس هياكل الحكم في كل المستويات لتسهيل مشاركة الشباب.

التطوع( في  )الوظائف،  المختلفة  المهام  و  األعمال  تنظيم  من  أساسياً  الشباب جزًء  	( جعل مشاركة 
المنظمات.

	( تشجيع و دعم البوادر الشبابية.
	( المبادرة بوضع و تشجيع البرامج التي يقودها الشباب.

زيادة الوصول إلى ثقافة جنسية واسعة ومشجعة للشباب و مالئمة للجنسين.. 3
	( الّدعوة إلى و القيام بتوفير ثقافة تدعم األساليب الصحيحة للتعامل مع أمور الشباب الجنسية و تشجع 

األساليب الغير فرضية، المعتمدة على الحقائق و الحقوق.
ب( تحديد و تنفيذ برامج تصل إلى الشباب ذوي االحتياجات و التوجهات الجنسية المتنوعة.

الصّحة  عن  متكاملة  معلومات  توفير  تستهدف  التي  الجديدة  األساليب  تصعيد  و  تقييم  و  ت( تجريب 
و الحقوق الجنسية و اإلنجابية و عن الثقافة الجنسية و عن الخبرات الحياتية للشباب.

	( مشاركة و فتح حوار مع اآلباء و المعّلمين و السطات المحلية و غيرهم.
	( مشاركة الشباب في تطوير و تنفيذ تدابير توفير المعلومات و الثقافة.

	( وضع توجيهات تتعلق بالثقافة الجنسية تعتمد على الحقائق و األساليب الصحيحة.
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زيادة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالئمة للشباب.. 4
للرجال  الخاّصة  االحتياجات  تلّبي  بحيث  للشباب  مناسبة  و  الجودة  عالية  واسعة  خدمات  	( توفير 
المناعة  نقص  فيروس  االتصال،  و  التثقيف  باإلجهاض،  المتعلقة  الخدمات  على  )تتضّمن  النساء  و 

البشري / اإليدز(.
ب( تجريب و تقييم و تصعيد األساليب الجديدة التي تستهدف توفير خدمات متكاملة من أجل الصّحة 

و الحقوق الجنسية و اإلنجابية لتلّبي االحتياجات و االتجاهات الجنسية المتنوعة للشباب.
ت( إنشاء أنظمة تحويل فّعالة / المشاركات مع الشباب.

	( مشاركة الشباب في تطوير و تنفيذ و مراقبة و تقييم الخدمات.
	( بناء طاقة/ توعية/ تشجيع لمقّدمي الخدمات لضمان التزام الموظفين.

تخفيض العوائق التي سببها اختالف الجنس و الممارسات التي تؤثّر على الصّحة و الحقوق  5 .
الجنسية و اإلنجابية للنساء الشاّبات.

	( الّدعوة و تهيئة المجتمع المدني لتحدي العوائق التي سببها اختالف الجنس و الممارسات التي تحّد من 
صحة و حقوق الشابّات الجنسية و اإلنجابية.

ب( إيجاد الفرص التي تمّكن النساء و تحسن من مهاراتهن في اتخاذ القرارات و تّمكنهن من المشاركة في 
مناظرات التنمية السائدة.

ت( إشراك الفتيان و الرجال في معالجة موضوع المساواة بين الجنسين.

FED_StrategicFW_ARA.indd   8 26/2/08   15:11:54



االستراتيجي 9اإلطار 

فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز
الغاية: تخفيض الحدوث العالمي لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري / 
اإليدز و الحماية الكاملة لحقوق األفراد المصابين و المتأثرين بفيروس نقص 

المناعة البشري / اإليدز.

األهداف
التقليل من العوائق االجتماعية و الدينية و القانونية و السياسية التي تزيد من حساسية الناس  1 .

لفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز.
فيروس  و  الجنسي  االتصال  طريق  عن  المنتقلة  األمراض  من  الوقاية  وسائط  إلى  الوصول  زيادة  2 .
تأخذ  االنجابية  و  الجنسية  برامج متكاملة للصحة  اإليدز عن طريق   / البشري  المناعة  نقص 

اختالف الجنس بعين االعتبار.
زيادة وصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز إلى عناية و دعم و معالجة، و تقديم  3 .

الدعم للمتأثرين.
تقوية الصّلة بين البرامج و السياسات التي تربط الصحة الجنسية و اإلنجابية مع فيروس نقص  4 .

المناعة البشري / اإليدز. 

استراتيجيات البرنامج
التقليل من العوائق االجتماعية و الدينية و القانونية و السياسية التي تزيد من حساسية الناس  1 .

لفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز.
القانونية  و  االقتصادية  و  الدينية  و  االجتماعية  الحواجز  لتفّهم  البحث(  )متضّمنة  المعرفة  	( إدارة 
و السياسية التي تعوق الحماية من فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز و التي تسبب زيادة وصمة 

العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز.
به على كافة  المتعلقة  المشاكل  و  اإليدز   / البشري  المناعة  بفيروس نقص  المعرفة  و  التوعية  ب( زيادة 

المستويات عن طريق الوسائل المختلفة.
الجنسية  الحقوق  فيها  بما  اإلنسان  حقوق  ممارسة  و  تعزيز  أجل  من  نة  ممكِّ بيئة  لخلق  ت( الّدعوة 

و اإلنجابية.
المنظمات االجتماعية،  الغير حكومية،  المنظمات  الحكومات،  	( البحث بشكل فّعال عن شراكات )مع 
و وكاالت األمم المتحدة، و المصرف العالمي إلعادة البناء و التطوير( من أجل زيادة تأثير التوعية و نشاطات 

الدعوة.
	( المشاركة بـ و تقوية الشبكات التي تنشط في مجال فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز مثل آليات 

تنسيق الدولة.
	( المشاركة في تطوير سياسات و قوانين.

	( الدعوة من أجل شمل الصّحة الجنسية و اإلنجابية مع استراتيجيات تخفيف الفقر.
برامج  و  سياسات  مع  اإلنجابية  و  الجنسية  الصحة  برامج  و  سياسات  شمل  على  بفّعالية  د( التشجيع 

فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز. 
المناعة  نقص  بفيروس  مصابون  هم  و  يعيشون  اللذين  األفراد  فيهم  بما  المهتمين  	(  مشاركة 

البشري / اإليدز.
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فيروس  و  الجنسي  االتصال  طريق  عن  المنتقلة  األمراض  من  الوقاية  وسائط  إلى  الوصول  زيادة  2 .
تأخذ  االنجابية  و  الجنسية  برامج متكاملة للصحة  اإليدز عن طريق   / البشري  المناعة  نقص 

اختالف الجنس بعين االعتبار.
	( وصول و تفسير و نشر اإلثبات الداعي للبرامج و التدخالت.

ب( اتصاالت تهدف لتغيير السلوك تجاه الصحة الجنسية و اإلنجابية و فيروس نقص المناعة البشري / 
اإليدز بشكل يعتمد على الحقائق و يأخذ الثقافة و اختالف الجنس بعين االعتبار.

ت( تضمين الوقاية من األمراض المنتقلة بطريق االتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز 
في الثقافة الجنسية.

	( التشجيع على الحماية المزدوجة.
	( التوعية على المسؤولية الفردية و المزدوجة عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري و الحمل الغير 

مرغوب.
المناعة  و فيروس نقص  الجنسي  المنتقلة عن طريق االتصال  باألمراض  المتعلقة  النشاطات  	( تكامل 
البشري / اإليدز مثل إدارة األمراض المنتقلة عن طريق االتصال الجنسي و المشورة و االختبارات الطوعيّة 
و الوقاية من انتقال اإلصابة من األم لطفلها و ذلك في الخدمات األوسع للصحة الجنسية و اإلنجابية 

)في العيادات و الخدمات الخارجيّة(.
المناعة  نقص  بفيروس  المصابات  للنساء  االنجابية  و  الجنسية  الصحة  احتياجات  مع  	(  التعامل 

البشري / اإليدز.
االتصال  بطريق  المنتقلة  باألمراض  العمل  برامج  في  اإلنجابية  و  الجنسية  الصحة  خدمات  د( تضمين 

الجنسي و فيروس نقص المناعة البشري / اإليدز.
	( ضمان توفر الواقيات الذكرية و األنثوية.

بفيروس  المتعلقة  الخدمات  في  اإلنجابية  و  الجنسية  الصحة  أجل شمل  من  الجدارة   / الطاقة  ر( بناء 
نقص المناعة البشري / اإليدز.

زيادة وصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز إلى عناية و دعم و معالجة، و تقديم  3 .
الدعم للمتأثرين.

	( الدعوة لزيادة وصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز إلى عناية و دعم و معالجة بما 
فيها المعالجة بمضاد الفيروسات الراجعة.

ب( قيام الدولة بتعديل ونشر السياسات و المقاييس و البرتوكوالت و غيرها المتعلقة بفيروس نقص المناعة 
البشري / اإليدز.
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اإليدز  البشري /  المناعة  بالمصابين بفيروس نقص  العناية  و  الخدمات  لتوفير  بالنسبة  الوضع  ت( تحليل 
في البلد.

العناية، تأسيس شبكات  و  الخدمات  العمل على تضامنها: وضع مخطط لمقدمي  و  	( تطوير شراكات 
تحويل.

اإليدز   / البشري  المناعة  نقص  بفيروس  للمصابين  الخدمات  توفير  يتضمن  قد  الدولة،  ظروف  	( حسب 
على:

	•المشورة و االختبارات الطوعيان
	•وقاية من انتقال اإلصابة من األم لطفلها، إضافة إلى

	•خدمات الصحة الجنسية و اإلنجابية لألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز
	•العناية المخففة

	•الوقاية و العالج من اإلصابات باألخماج اإلنتهازية و الحاالت األخرى المتعلقة بفيروس نقص المناعة 
البشري / اإليدز

	•الدعم النفسي االجتماعي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز الذين يبدون بصحة 
جيدة )تغذية، أسلوب حياة صّحي و غيرها(

	•الدعم النفسي االجتماعي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري / اإليدز
	•عناية في منازل المصابين

	•دعم قانوني
	•معالجة تتضمن مضادات الفيروسات الراجعة

لألفراد  فّعال  إشراك  مع  المصابين(  منازل  في  العناية  )تتضمن  المجتمع  إشراك  على  تعتمد  	( أساليب 
الذين يعيشون و هم مصابون باإليدز.

اإليدز من   / البشري  المناعة  و فيروس نقص  اإلنجابّية  و  الجنسية  الصحة  بين  اإلرتباط  تقوية  4 .
نواحي البرامج و السياسات 

	( الدعوة من أجل تكامل أفضل للصحة الجنسية و اإلنجابية مع سياسات و برامج فيروس نقص المناعة 
البشري / اإليدز و مراقبة هذا التكامل.

ب( تحسين المقدررة على اإلستجابة إلشكاالت و فرص دمج الصحة الجنسيّة و اإلنجابيّة مع فيروس نقص 
المناعة البشري / اإليدز
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اإلجهاض
إليه،  الوصول  و  المأمون  اإلجهاض  باختيار  المرأة  بحق  عالمي  إقرار  الغاية: 

و تخفيف حدوث اإلجهاض الغير مأمون.

األهداف
تقوية االلتزام العام و السياسي بحق المر	ة باختيار اإلجهاض المأمون و الوصول إليه. 1 .

زيادة امكانية الوصول إلى اإلجهاض المأمون.  2 .
زيادة توفر الخدمات المتعلقة باإلجهاض كجزء مكّمل لخدمات الصحة الجنسية و اإلنجابية. 3 .

زيادة توعية عموم الناس و صانعي القرارات و المجموعات المهنية الرئيسية عن تأثير اإلجهاض  4 .
الغير سليم على الصحة العامة و العدالة االجتماعية.

استراتيجيات البرنامج
لتقوية اإللتزام العام و السياسي بحق اختيار اإلجهاض المأمون و الوصول إليه.. 1

	( تعريف و تفعيل حق اختيار اإلجهاض المأمون و الوصول إليه، و ربطه بحقوق اإلنسان.
ب( إجراء مراجعات دورية و نشر لسياسات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة و وثائق الوضع و البيانات عن األمور 

المتعلقة باإلجهاض.
الطاقة  بناء  و  األسرة  لتنظيم  الدولي  االتحاد  مستويات  كافة  على  الموظفين  و  المتطوعين  ت( توعية 

للّدعوة.
	( زيادة التوعية و تنمية الرأي العام.

	( تطوير الشراكات االستراتيجية )االتصاالت و االتحادات و التحالفات و المنتديات و غيرها( مع المنظمات 
و المنظمات المهنية، و مجموعات حقوق اإلنسان  و المجموعات  النساء  الغير حكومية و مجموعات 

و المجموعات الدينية.
	( الدعوة المعتمدة على الحقائق مع الحكومات و السياسيّون و المشرعون و مهنيّو الصّحة و روّاد الرأي 
لإلقرار بهذه الحقوق حمايتها و تحقيقها - إما عن طريق اإليجاز بالقانون أو تعديل القانون إللغاء اعتبارها 

غير قانونيّة.
	( سيلعب االتحاد الدولي لتنظيم األسرة دوراً فّعاالً في المناظرة عالمياً.

لزيادة الوصول إلى اإلجهاض المأمون.. 2 
	( توثيق و نشر معلومات عن الوضع القانوني لإلجهاض و توفير خدمات اإلجهاض المأمون إلى عاّمة الناس 

و توفير معلومات عن مقدمي الخدمات و غيرهم من المهتمين.
عالي  ذات مستوى  و  عليها  باالعتقاد مقدورٌ  التمييز  عن  بعيدة  تقديم خدمات مالئمة  على  ب( التشجيع 

الجودة.
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االستراتيجي 13اإلطار 

الشابّات  للنساء  الخاص  االنتباه  مع  بالقانون،  به  مسموح  حد  ألقصى  اإلجهاض  خدمات  ت( توفير 
و المجموعات المحرومة و الهامشيّة.

	( تحويالت إلى الخدمات العاّمة و الخاّصة المتوفرة.
	( تطوير شراكات استراتيجية و توفير دعم و تدريب على تقديم الخدمات.

	( توفير التحويالت للعناية ما بعد اإلجهاض و عالج المضاعفات و خدمات تنظيم األسرة.
العامة  القّطاعات  ضمن  اإلجهاض  خدمات  إلى  الوصول  زيادة  أجل  من  الحكومات  مع  بالدعوة  	( القيام 

و الخاصة و المنظمات الغير حكومية.

الجنسية  الصّحة  لخدمات  مكّمل  كجزء  باإلجهاض  المتعلقة  الخدمات  توفر  لزيادة  3 .
و اإلنجابية.

	( الدعوة لجعل الخدمات المتعلقة باإلجهاض جزًء من خدمات الصّحة الجنسية و اإلنجابية.
ب( توفير خدمات اإلجهاض بحيث تكون سليمة و حّساسة و بعيدة عن التمييز باالعتقاد و مقدورُ عليها مع 

االنتباه الخاص للنساء الشابّات و المجموعات المحرومة و الهامشيّة.
ت( وضع مقاييس العناية للخدمات المتعلقة باإلجهاض و وضع تعليمات و بروتوكوالت لتنفيذها.

	( تقديم خيارات بسيطة و مناسبة و جديدة لتقديم الخدمات المتعلقة باإلجهاض شاملة اإلجهاض الطّبي.
	( بناء اإلمكانيات و التطوير من أجل توفير الخدمات المتعلقة باإلجهاض.

	( توثيق و تبادل الخبرات و نماذج األعمال الناجحة في البرامج المتعلقة باإلجهاض.

لزيادة توعية عامة الناس و صانعي القرارات و المجموعات المهنية األساسية عن تأثير اإلجهاض  4 .
الغير مأمون على الصّحة العامة و العدالة االجتماعية.

الدولي  االتحاد  بواسطة  باإلجهاض  المتعلقة  للمعلومات  عالمية  معلومات  قاعدة  صيانة  و  	( إنشاء 
لتنظيم األسرة.

عائالتهم  و  النساء  رفاه  و  الصّحة  على  تأثيره  و  مأمون  الغير  اإلجهاض  حدوث  نشر  و  توثيق  و  ب( تقييم 
و المجموعات الهامشية.

ت( استعمال اسلوب الدراسة المفّصلة لوقائع الظروف المحيطة بتجارب النساء اللواتي قمن بإجهاض غير 
مأمون و األبحاث المتعلقة باإلجهاض.

	( التعاون مع شركاء أساسيين )اإلعالم، مهنييو الصّحة، مجموعات حقوق اإلنسان و قادة المجتمع( لبناء 
شبكة من روّاد األفكار المتفهمين و المتعاونين.
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األهداف
التقليل من الحواجز االجتماعية االقتصادية و الثقافية و الدينية و السياسية و القانونّية التي  1 .

تعوق الوصول إلى معلومات الصحة الجنسية و اإلنجابية، و الثقافة و الخدمات.
تعزيز اإللتزام و الدعم السياسي لبرامج الصّحة الجنسية و اإلنجابية. 2 .

تمكين النساء من االختيار و ممارسة حقوقهم بما يتعلق بحياتهم الجنسية و اإلنجابية. 3 .
زيادة إلتزام الذكور بالصّحة الجنسية و اإلنجابية. 4 .

باستعمال  الجنسية  الثقافة  و  اإلنجابية  و  الجنسية  الصّحة  إلى معلومات  الوصول  تحسين  5 .
	ساليب معتمدة على الحقوق.

تحسين الوصول إلى خدمات الصّحة الجنسية و اإلنجابية العالية الجودة باستعمال األسلوب  6 .
المعتمد على الحقوق.

استراتيجيات البرنامج
التقليل من الحواجز االجتماعية االقتصادية و الثقافية و الدينية و السياسية و القانونّية التي  1 .

تعوق الوصول إلى معلومات الصحة الجنسية و اإلنجابية، و الثقافة و الخدمات.
	( تقوية و تأسيس شراكات جديدة مع المنظمات الغير حكومية متضمنة النساء و مجموعات الشباب 

و أئمة األديان و مجموعات المجتمع المدني و القّطاع الخاص واإلعالم و غيرهم من المهتّمين.
ب( التأثير على صانعي القرارات و أعضاء البرلمان للتقليل من الحواجز.

ت( تشجيع المشاركة الفّعالة للمهتمين في تحديد العوائق و تطوير / تنفيذ / تقييم استراتيجيات إلزالة 
هذه العوائق.

	( القيام بحمالت لدعم الحقوق و الصّحة الجنسية و اإلنجابية.

الوصول
الغاية: كل الناس خصوصاً الفقراء و المجموعات الهامشية و المجموعات 
و المجموعات المحرومة قادرون على ممارسة حقوقهم  المعزولة اجتماعياً 
و القيام بخيارات حرّة و واعية تتعلق بصحتهم الجنسية و اإلنجابية و لديهم 
الثقافة  و  اإلنجابية  و  الجنسية  إلى معلومات عن الصحة  الوصول  امكانية 

الجنسية و إلى خدمات عالية الجودة متضمنًة تنظيم األسرة.
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تقوية اإللتزام و الدعم السياسي لبرامج الصّحة الجنسية و اإلنجابية.. 2
و/أو  النفوذ إلدخال  ذات  األخرى  المجموعات  و  القرارات  و صانعي  السياسيّين  و  الحكومات  	( التأثير على 
تقوية آليّات )مثل األساليب القّطاعية و استراتيجيات تخفيف الفقر( لجعل إيصال معلومات الصّحة 

الجنسية و اإلنجابية و الخدمات متوفراً لكل المجموعات المعرّفة.
ب( تعزيز / دعم تطوير و تنفيذ برامج وطنية عالية الجودة للصحة الجنسية و اإلنجابية لكل المجموعات 

المعرّفة.

تمكين النساء من االختيار و ممارسة حقوقهم بما يتعلق بحياتهم الجنسية و اإلنجابية.. 3
	( تشجيع المساواة و التساوي بين الجنسين.

ب( تطوير و ترويج برامج جديدة للتعامل مع العنف الذي سببه اختالف الجنس و العادات السيئة.
يتعلق  بما  قراراتهن  التخاذ  الزوجية  أحوالهن  و  أعمارهن  عن  النظر  بغض  النساء  كل  مقدرة  ت( ضمان 

بحقوقهن و صحتهن الجنسية و اإلنجابية.

زيادة التزام الذكور بالصحة الجنسية و اإلنجابية. 4 .
أساليب  شاملة  اإلنجابية  و  الجنسية  الصّحة  من  احتياجاتهم  معالجة  و  لتحديد  الرجال  مع  	( العمل 

الذكور لتنظيم األسرة.
ب( ضمان أن يكون الرجال متفهمين تماماً و داعمين لحقوق الرجال و النساء الجنسية و اإلنجابيّة و المساواة 

و التساوي بين الجنسين.
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طريق  عن  الجنسية  الثقافة  و  اإلنجابية  و  الجنسية  الصّحة  معلومات  إلى  الوصول  تحسين  5 .
األساليب المعتمدة على الحقوق. 

	( تقديم معلومات دقيقة و محّدثة عن الصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية.
ب( استعمال و ترويج األساليب الحديثة لضمان الوصول إلى معلومات الصّحة الجنسية و اإلنجابية اعتماداً 

على االحتياجات الخاّصة للمجموعات.
ت( ترويج ثقافة جنسية واسعة باستعمال أساليب جديدة و محددة متناسبة مع العمر و الجنس.

	( الرد بشكل مناسب على برامج »االمتناع- فقط«. 

تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية و اإلنجابية العالية الجودة المناسبة باستعمال  6 .
األسلوب المعتمد على الحقوق.

	( تطوير خدمات للصحة الجنسية و اإلنجابية عالية الجودة و متكاملة للجموعات الهامشية و المحرومة.
ب( دعم توفر و قبول كل أساليب تنظيم األسرة شاملة تنظم األسرة الطارئ.

ت( إنشاء و/أو ترويج النوعية المالئمة و النماذج الناجحة لخدمات الصحة الجنسية و اإلنجابية الخارجيّة 
و الجوّالة و التابعة و المتواجدة ضمن المجتمع شاملة تنظيم األسرة لمجموعات السّكان المحرومة 

و الهامشيّة.
فيها  بما  اإلنجابية  و  الجنسية  الصّحة  خدمات  لتقديم  االستراتيجية  الشراكات  توسيع  و  	( تقوية 

التحويالت.
	( الرد على احتياجات الصّحة الجنسية و اإلنجابية للمجموعات المتأثرة باألوضاع الطارئة الناتجة عن عدم 

االستقرار السياسي و الكوارث الطبيعية.
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الدعوة
الحقوق  و  الصّحة  دعم  أجل  من  مالي  و  سياسي  عام  قوي  التزام  الغاية: 

الجنسية و اإلنجابية على المستويان الوطني و العالمي.

األهداف
تقوية اإلعتراف بالصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية، شاملة السياسة و القوانين التي تعزّز  1 .

و تحترم و تحمي و تنجز هذه الحقوق.
الجنسية  الحقوق  و  للصّحة  بالنسبة  الحكومة  مسؤولية  و  اللتزام  كبير  عام  تأييد  إحراز  2 .

و اإلنجابية.
زيادة  التنمية من 	جل  التناسلّية على جدول اعمال  و  و الحقوق الجنسية  	ولوّية الصّحة  زيادة  3 .

الموارد.

استراتيجيات البرنامج
تقوية اإلعتراف بالصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية، شاملة السياسة و القوانين التي تعزّز  1 .

و تحترم و تحمي و تنجز هذه الحقوق.
السلطة  ذات  المجموعات  من  غيرهم  و  الرئيسيين  القرارات  صانعي  و  الحكومات  مع  عالقات  	( بناء 
الجوانب  المنظمات متعددة  و  المفكرين  و  الغير حكومية  المنظمات  و  النساء  )متضمنة مجموعات 
و أعضاء البرلمان و األكادميين و الموظفين المدنيين و غيرهم( و العمل معهم التخاذ إجراءات داعمة 

للصحة و الحقوق الجنسية و االنجابية - الشراكات الحاليّة و الجديدة.
ب( تطوير مواقف واضحة لوضع السياسات و وضع رسائل واضحة تعتمد على هذه المواقف يتم تخصيصها 

للمجموعات المستهدفة المحددة.
و المجموعات باستعمال معلومات معتمدة على الحقائق من ضمنها  بالدعوة مع الحكومات  ت( القيام 
الصّحة  تأثير  و  أهمية  إظهار  و  السياسات  صياغة  أجل  من  باالتحاد  الخاصة  البرامج  من  معلومات 

و الحقوق الجنسية و اإلنجابية، و حثهم على اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
	( تحليل رسائل و أساليب المعارضة و صياغة رسائل و استراتيجيات تستبق و ترد و تبطل المعارضة.

	( العمل بالتشارك مع المجتمع المدني لزيادة التأثير على الحكومات و المجموعات ذات السلطة حتى 
تكمل الحسنات النسبية لكل منها حسنات األخرى.

	( تطوير عالقات إعالمية جيدة لزيادة التغطية اإليجابية للصحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية.
	( تنسيق تنمية الموارد في المناسبات الهامة و المؤتمرات و االجتماعات و األيّام المخصصة لرفع شأن 

أمور الصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية و أعمال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة.
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إحراز تأييد عام كبير اللتزام و مسؤولية الحكومة عن الصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية.. 2
كافة  على  اإلنجابية  و  الجنسية  الحقوق  و  الصّحة  دعم  في  إشراكهم  و  الناس  مع  عالقات  	( بناء 

المستويات.
ب( تطوير رسائل واضحة بسيطة موجّهة لعامة الناس في كل أنحاء االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بحيث 

تكون متناسقة مع الرسائل األساسية المتفق عليها المتعلقة بكل من األولويات الخمسة.
ت( العمل مع وسائل اإلعالم المستهدفة بأسلوب فّعال و مبتكر لزيادة الوعي و نشر المعلومات و الرسائل 

لتنمية التأييد للصحة و الحقوق الجنسية واإلنجابية.
	( تهيئة المجتمع و المجموعات االجتماعية )مثال الدعوة عن طريق القرناء، االجتماعات، المناسبات قادة 

المجتمع( لتطوير التزام شخصي و تأييد عام لمفهوم الصّحة و الحقوق الجنسية و االنجابية. 

	جل  من  التنمية  	عمال  جدول  على  اإلنجابية  و  الجنسية  الحقوق  و  الصحة  	ولوية  . 3 رفع 
زيادة الموارد. 

	( القيام بالدعوة مع الحكومات و المانحين و المنظمات متعددة الجوانب و القطاع الخاص و مجموعات 
المجتمع المدني إلظهار أن الصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية هامة للتخفيف من الفقر )أهداف 

التنمية األلفية( و التطوير.
ب( مراقبة و نشر المعلومات عن أداء الحكومات بالنسبة لإللتزامات و االستثمارات في الصّحة و الحقوق 

الجنسية و اإلنجابية.
ت( العمل مع وساءل اإلعالم المستهدفة بأسلوب فّعال و مبتكر لزيادة التوعية و نشر المعلومات و الرسائل 

لتنمية التأييد للصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية.
	( بناء عالقات مع الحكومات و المنظمات الغير حكومية و غيرها من المجموعات ذات النفوذ إلظهار ارتباط 
و أهميّة الصّحة و الحقوق الجنسية و اإلنجابية بجدول أعمال التنمية األوسع )أهداف التنمية األلفية / 

وثائق استراتيجية تخفيف الفقر( و ذلك إلنجاز تخصيص أكبر للموارد.
	( تنمية الموارد من عامة الناس.

	( إبراز أهميّة توريد المواد الالزمة للصّحة الجنسية و اإلنجابية. 
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مالحظات
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مالحظات
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مالحظات
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نحن نعمل من أجل 
عالم يكون فيه للنساء 

و الرجال في كل مكان 
حريّة التصرف بأبدانهم 

و بالتالي بمصيرهم
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