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ساعدونا على تحقيق رؤيتنا
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أن يكـون جميع الناس أينما كانوا أحرارا ً في اتخاذ خيارات بشـأن
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االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة مـورد خدمات عالمـي ومناصر
ريـادي لتعميم إتاحـة الصحة والحقـوق الجنسـية واإلنجابية.
ونحن حركـة عالمية للجمعيات الوطنيـة األعضاء التي تعمل
مـع المجتمعـات المحليـة واألفـراد ومـن أجلهم فـي أكثر من
 170دولـة .أمانـة االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ( - )IPPFتضم
مكتبـا ً مركزيـا ً فـي لندن وسـتة مكاتـب إقليمية تقـوم بدعم
االتحاد والتنسيق بين قطاعاته.

مملوكة محليا ً
مترابطة عالمياً:
حركة من أجل التغيير

اإلطار
االستراتيجي

التصوير
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مملوكة محليا ً
مترابطة عالمياً:
حركة من أجل التغيير

رؤيتنا

جميع الناس أحرار في اتخاذ خيارات بشأن جنسانيتهم ورفاهيتهم في عالم خا ٍل
من التمييز

رسالتنا

قيمنا األساسية

نؤدي عملنا انطالقا ً من قيمنا األساسية التي نؤمن بها .نحن نؤمن:
nnباالندمـاج االجتماعي مـع التزامنا الواضح بإقرار حقوق أشـد الفئات حرمانا ً
من الخدمات

انطالقا ً من تاريخنا المشرف على مدى أكثر من ستين عاما ً من اإلنجازات ،نلتزم
بما يلي:

nnبالتنـوع ،مع احتـرام كل فرد بغض النظر عن عمره ونوعه االجتماعي ووضعه
وهويته وتعبيره أو ميوله الجنسي

nnقيـادة حركـة المجتمع المدني المملوكـة محليًا والمترابطـة عالميًا والتي
تعمل على توفير الخدمات وتمكينها ،ومناصرة الحقوق والصحة الجنسـية
واإلنجابية للجميع السيما الفئات المحرومة.

nnبـأن شـغفنا وعزمنا يلهمـان غيرنـا للتحلي بشـجاعة لمواجهـة التحديات
وإيجاد سبل إقرار العدالة االجتماعية للجميع
nnبما يقدمه عملنا التطوعي من مسـاهمات مهمة عبر مجموعة من األدوار،
وكنشطاء يستلهم منهم االتحاد سبل نهوضه برسالته
nnبالمسـاءلة باعتبارها حجر الزاوية للثقة التي تتجلى في رقي أدائنا ومعاييرنا
األخالقية والتزامنا بالشفافية.

إطار العمل
االستراتيجـي لالتحاد
الدولي لتنظيم األسرة

استعراض إطار العمل االستراتيجي لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 2022–2016
اإلطـار االسـتراتيجي  2022–2016هـو رؤيـة جريئة
وطموحـة للخطـة التـي يسـعى االتحـاد الدولـي
لتنظيـم األسـرة ( )IPPFإلـى تحقيقهـا ،ودورنـا في
تحقيقها على مدى السنوات السبع المقبلة .ويعد
هذا اإلطار االسـتراتيجي تتويجا ً لعملية استشارية
عالمية واسـعة النطاق تشمل الجمعيات األعضاء
والشـركاء والمانحيـن ،وقـد اعتمدهـا المجلـس
الحاكـم ،وهو أعلـى هيئة منوطـة باتخـاذ القرارات
فـي االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة ( ،)IPPFفـي
نوفمبر .2014

واسـتراتيجيتنا تسـتوعب مختلـف االتجاهـات
االجتماعية والسياسـية والديموغرافيـة العالمية.
ومنهـا :طموحات وإمكانات هذا الجيل الشـاب وهو
أكبـر األجيال على اإلطلاق من حيث عدد الشـباب؛
وصـور الظلم االجتماعـي واالقتصادي السـائد ،بما
فـي ذلك التمييز ضد الفتيات والنسـاء؛ والمعارضة
التـي تهدد ما تحقق من مكاسـب في مجال حقوق
اإلنسـان .ويسترشـد أيضا ً بما أجريناه من تقييمات
وتحليلات؛ مواطـن القـوة والضعـف والقـدرات
والموارد والشبكات.

إن اإلطـار االسـتراتيجي لالتحـاد الدولـي لتنظيـم
األسـرة ( )IPPFيحـدد األولويـات التي تجعـل االتحاد
مؤثـرا ً باعتبـاره حركـة معنيـة بالحقـوق والصحـة
الجنسـية واإلنجابيـة على مدى السـنوات السـبع
المقبلة .وسوف يوجه الجمعيات األعضاء الوطنية
والشـركاء فـي صياغـة اسـتراتيجياتها التـي تالئم
ظـروف بالدهـا ،بحسـب مواردهـا علـى نحـو يلبـي
احتياجـات أشـد الفئات معانـاة مـن التهميش في
السـياقات المحليـة .كما أنه يسـاعد أمانة االتحاد
علـى االضطلاع بـدور ٍ عالمـي مؤثـر وتعزيـز دعمها
للجمعيات األعضاء.
وسـوف يُقـاس معـدل التقـدم فـي وضـع اإلطـار
االسـتراتيجي مـن خلال مجموعـة مـن النتائـج
العالمية ،وسـوف تقدم الجمعيـات األعضاء تقارير
سنوية عن هذه المؤشرات.
وهـي أداة ضروريـة تسـاعد االتحاد الدولـي لتنظيم
األسـرة ( )IPPFللمضـي قدمـا ً والوفـاء بمـا قطعه
من عهـود .وحيث أننا نقود حركـة الحقوق والصحة
الجنسـية واإلنجابيـة ،فسـوف نعمـل علـى توحيد
جهـود أنصـار الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة
وإنجازاتهـم فـي جميـع أنحـاء العالـم لتغييـر واقع
الحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية إلى األفضل
في جميع أنحاء العالم.
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العوامل الخارجية
االحتياجات غير الملباة ،حاالت
الطوارئ ،المعارضة ،القيود
التمويلية والواقع التنظيمي

مع المتطوعين
والنشطاء
والقيادات الشبابية
والنسائية

نعمل على
تحقيق التغيير
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+

نطالب بالمساءلة
من خالل جهود
الدعوة مع الحكومات
والهيئات اإلقليمية
والجهات المتعددة
األطراف

العوامل الداخلية

اتحاد قوي مسؤول وجمعيات
أعضاء متحدة تلتزم بنهج قائم
على إعمال حقوق اإلنسان

+

نوفر خدمات
الصحة الجنسية
واإلنجابية المتكاملة
(التي تلبية احتياجات
المستفيدين منها)

+
نطبق برامج
التعليم والتوعية
والتمكين

=
كنة للحقوق
بيئة مم ِّ
والصحة الجنسية
واإلنجابية

تلبية احتياجات الحقوق
والصحة الجنسية
واإلنجابية من خالل
خدمات جيدة

رؤية االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة ()IPPF

جميع الناس أحرار
في اتخاذ خيارات
بشأن جنسانيتهم
ورفاهيتهم في عالم
خا ٍ
ل من التمييز

3

SRH

أولوياتنا للسنوات
السبع المقبلة
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رؤيتنا

جميع الناس أحرار في اتخاذ خيارات بشأن جنسانيتهم ورفاهيتهم
في عالم خا ٍل من التمييز

ة1
تيج
ال ن

حكومة باحترام
الحقوق الجنسية
واإلنجابية والمساواة
بين لجنسين وحمايتها
وتفعيلها

ال
نتي
جة 4

التزام

100

ا
ل نت
ي
ج
ة2

جة
النتي

تمكين مليار

3

رقي أداء االتحاد
وخضوعه للمساءلة
وتعزيز وحدته

تقديم

 2مليار

شخص من التصرف
بحرية فيما يخص
حقوقهم وصحتهم
الجنسية واإلنجابية

عيادة الصحة
ا لجنســية
واإلنجابيــة
ا لمتنقلـــة

خدمة متكاملة جيدة
من خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية

شحذ الهمم لاللتزام
وإجراء تعديالت
في التشريعات
والسياسات والممارسات

تمكين الشباب من
الحصول على التثقيف
الجنسي الشامل ونيل
حقوقهم الجنسية

تقديم خدمات مبنية على
الحقوق بما فيها خدمات
اإلجهاض اآلمن والخدمات
المتعلقة بفيروس نقص
المناعة البشري ()HIV

تعزيز الفعالية العملية
ومضاعفة الدخل
القومي والعالمي

إشراك القيادات النسائية
والشبابية باعتبارهم
دعاة للتغيير

إشراك المؤثرين وأهل
الفكر ووسائل اإلعالم
في تعزيز الصحة وحرية
االختيار والحقوق

تمكين الخدمات عن طريق
مقدمي الرعاية الصحية
في القطاع العام والخاص

تنمية قاعدتنا الداعمة
بالمتطوعين والنشطاء

رسالة االتحاد

قيادة حركة المجتمع المدني المملوكة محليًا والمترابطة عالميًا والتي تعمل على توفير الخدمات
وتمكينها ،ومناصرة الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية للجميع السيما الفئات المحرومة من الخدمات

قيمنا
االندماج
االجتماعي

التنوع

الشغف

العمل التطوعي

المساءلة

5

نصرة الحقوق
بحلول عام  ،2022سوف نشهد
التزام  100حكومة باحترام الحقوق
الجنسية واإلنجابية والمساواة
بين الجنسين وحمايتها وتفعيلها

إن االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة ( )IPPFسـوف
يناصـر الحقـوق الجنسـية واإلنجابيـة والمسـاواة
بين الجنسـين عن طريـق الدعوة إليها مباشـرة مع
الحكومات والمؤسسـات اإلقليمية ،ومن خالل عقد
شـراكات مع دعاة المجتمـع المدني وقادته ،وخاصة
النساء والفتيات ،وتقديم الدعم الالزم لهم.
الهدف األول ذو األولوية :شحذ الهمم
لاللتزام وإجراء تعديالت في التشريعات
والسياسات والممارسات
مـع أن حكومـات عديـدة أصـدرت تصريحـات علنية
لدعـم الحقـوق والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة
والمسـاواة بيـن الجنسـين ،أخفـق كثيـر منهـا في
الوفاء بالتزاماتها من خالل التشـريعات والسياسات
والتمويلات الداعمـة لهـذه التصريحـات .ونتيجـة
لذلـك ،مازال كثيـر من الناس محرومـون من حقهم
فـي الحصـول على خدمـات تنقذ حياتهـم .وحيثما
نجحـت الحكومات فـي ترجمة التزاماتهـا إلى واقع
ملموس ،اسـتطاعت القيادات السياسـية الوطنية
المعنيـة بالحقـوق والصحـة الجنسـية واإلنجابية
تغييـر حيـاة الناس إلـى األفضـل وأفـادت المجتمع

على نطاق واسع ،كما أنها أثرت أيضا ً على ما تتخذه
الحكومات األخرى من إجراءات في هذا الصدد.

وسـوف يقوم االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ()IPPF
بمزيـد مـن االسـتثمارات في أنشـطة الدعـوة على
جميـع المسـتويات ،بمـا فيهـا دعـم الجمعيـات
األعضـاء فـي بنـاء قدراتهـا وتمويلهـا ومراقبتهـا.
وسـوف نسـتهدف المؤسسـات الحيويـة وندعـم
ونشجع البرلمانيين المعنيين ،وننخرط مع شبكات
المجتمـع والجهـات المؤمنـة بها ،ونصحح مسـار
العمليـات اإلقليميـة والدوليـة .إن االتحـاد الدولـي
لتنظيـم األسـرة ( ،)IPPFفـي ظـل قيادته لمسـيرة
التعاون داخل المجتمع المدني ،سوف يضع التزامات
سياسية جديدة ويضمن تنفيذها على نحو فعال.
الهدف الثاني ذو األولوية :إشراك القيادات
النسائية والشبابية باعتبارهم دعاة للتغيير
إن الحرمان من الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية
يؤثـر على النسـاء والشـباب تأثيـرا ً بالغـاً ،لذلك من
المهـم أن تُتـاح لهم الفرصـة ليكونوا فـي طليعة
الجهود الرامية لتغيير السياسات والممارسات التي
تتبعها الحكومة إلى األفضل .وإن النسـاء والشباب
يمكنهم أن يتحـدوا األعراف االجتماعية التقليدية؛
ويحشـدوا أقرانهـم ومجتمعاتهم الحتـرام الحقوق
الجنســـية واإلنجابية؛ ويطالبوا بالخدمات الالزمة
لممارسة حقوقهم.

ســوف يعمــل االتحــاد
الدولـي لتنظيـم األسـرة
( )IPPFعلـى تعزيـز صلتـه
بالمنظمـــات النســـائية
والشـبابية وتوفيـر مسـارات
تمكيـن القيـادات النسـائية
والشـبابية  -خصوصا ً للفتيات
صمم
 داخـل االتحاد .وسـوف ت ُ َّهذه البرامج داخـل البلد المعني
المسـتبعدين
بهـدف إشـراك
َ
اجتماعيــا ً ممــن ال يشــاركون
بحكم العـادة .وهذه البرامج سـوف
تعـزز مشـاركة الذكـور فـي الحقوق
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة
ومعالجة القضايـا المتعلقة بالذكورة
والنـوع االجتماعـي والجنسـانية.
وسـوف نوفر مزيدا ً من الموارد لشـبكاتنا
الشـبابية لضمـان مزيـد مـن التنسـيق
والتعاون فيما بينها.
وبحلـول عـام  ،2022سـوف يتولـى جيـل
جديـد مـن القيـادات الشـبابية والنسـائية
نصـرة الحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية
والدعوة إليها.

تمكين المجتمعات المحلية
بحلول عام  ،2022سوف يتصرف مليار
شخص بحرية فيما يخص حقوقهم
وصحتهم الجنسية واإلنجابية

سـوف يركـز االتحاد الدولـي لتنظيم األسـرة ()IPPF
علـى توسـيع فـرص الحصـول علـى التثقيـف
الجنسـي الشـامل وتعزيـز جودتـه في جميـع أنحاء
العالـم .وفـي الوقت نفسـه ،سـوف ندشـن حمالت
شـعبية لحشـد كل من يدعمون الحقوق والصحة
الجنسية واإلنجابية.
الهدف الثالث ذو األولوية :تمكين الشباب من
الحصول على التثقيف الجنسي الشامل ونيل
حقوقهم الجنسية
تشـير البيانات إلى أن الطلب علـى خدمات الصحة
الجنسـية واإلنجابيـة والمعلومـات المتعلقـة بها
بين الشـباب  -أكبر جيل من الشـباب على اإلطالق
 يفـوق المعـروض منهـا بالفعـل .ونحـن نعلـم أنالشباب القادرين على ممارسة حقوقهم الجنسية،

بمـا فـي ذلك من خلال حصولهـم علـى الخدمات،
يمكنهـم أن يكونـوا عناصـر فعالة فـي التغيير عن
طريق تحدي صور اإلجحاف والظلم والمساهمة في
تحقيق التماسك االجتماعي وتعزيز الصحة العامة.

وسوف يتحول االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ()IPPF
من منظمة صديقة للشباب إلى منظمة تركز على
الشباب :إعطاء األولوية للتثقيف الجنسي الشامل
ورفع مسـتواه  -سعيا ً إلى تأهيل الشباب بالمهارات
والمعرفـة والقيـم لتحديـد توجههـم الجنسـي
والتمتـع بحياتهـم الجنسـية وحمايـة صحتهـم؛
والتركيـز علـى التدخالت التي ترعى أشـد الشـباب
معاناة من التهميش ،داخل المدرسة وخارجها.
الهدف الرابع ذو األولوية :إشراك المؤثرين وأهل
الفكر ووسائل اإلعالم في تعزيز الصحة وحرية
االختيار والحقوق
إن الدافـع إلحـداث تغييـر ملموس لصالـح الحقوق
والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة غالبـا مـا ينبع من
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تغييـرات فـي المواقـف واآلراء العامـة .الحملات
العامة وغيرها تُعد آليات مهمة لزيادة الوعي ،وتعزيز
الفهم ،وحشد الدعم الشعبي.
سوف يدشـن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ()IPPF
حملات لزيـادة الوعـي بقضايـا الحقـوق والصحـة
الجنسية واإلنجابية وحشـد الدعم الالزم لها ،جنبا ً
إلـى جنـب مـع اسـتراتيجيات التواصـل المتكاملة
وإشـراك أنصـار المواجهـة العامـة ،وصنـاع الـرأي
والنوافـذ اإلعالميـة .وسـوف نضـع محتـوى قابلا ً
للتكيـف ،ويضـم شـهادات شـخصية ،ونعرضه في
شـتى الصور ،بما في ذلك وسـائل اإلعالم التقليدية
واالجتماعية .وسـوف نجعله جزءا ً أساسـيا ً ال يتجزأ
مما نقوم به.
وبحلـول عـام  ،2022سـوف تصل رسـائلنا إلى مليار
ونصـف مليار شـخص من خالل االتحاد وبالشـراكة
مع شركائنا وأنصارنا ،بما في ذلك وسائل اإلعالم.

7

خدمة الناس
بحلول عام  ،2022سوف يتمكن
االتحاد وشركاؤنا من تقديم  2مليار
خدمة من خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية المتكاملة ذات الجودة

سـوف يتوسع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ()IPPF
فـي توفيـر حزمـة أساسـية مـن خدمـات الصحـة
الجنسـية واإلنجابيـة عاليـة الجـودة تقـوم علـى
الحقوق وتركز على المستفيدين منها وتراعي النوع
االجتماعي وتحتوي الشـباب ،وذلـك من خالل منافذ
تقديـم الخدمـات التابعـة لالتحـاد وشـراكاته مـع
مقدمي الخدمات في القطاع العام والخاص.

الهدف الخامس ذو األولوية :تقديم خدمات
مبنية على الحقوق بما فيها خدمات اإلجهاض
اآلمن والخدمات المتعلقة بفيروس نقص
المناعة البشري ()HIV
هنـاك مالييـن مـن النسـاء والرجـال والشـباب فـي
جميع أنحاء العالم مازالوا ال يسـتطيعون الحصول
على خدمـات الصحة الجنسـية واإلنجابية العالية
الجـودة المبنية على الحقوق ،بمـا في ذلك خدمات
اإلجهاض اآلمن والخدمات المتعلقة بفيروس نقص
المناعة البشـري .تدني مسـتويات الرعاية الصحية
يسـهم في قلة االسـتفادة من الخدمات ،مما يؤدي
إلـى تفاقـم سـوء الحالة الصحيـة وزيـادة معدالت

الوفيات المتعلقة بالجنس واالنجاب وفيروس نقص
المناعة البشري والسرطانات اإلنجابية .ومن يعانون
من سـوء األوضاع اإلنسانية ال يستطيعون الوصول
إلى أي خدمات بسبب كثير من العوائق الصعبة.

سـوف يحرص االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ()IPPF
علـى توفير خدمات عالية الجـودة من جميع منافذه
الخدمية :يجب أال تقدم أدنى حزمة خدمات متكاملة
فحسـب ولكـن يجـب أن تركز هـذه الخدمـات على
المسـتفيدين منها وأن تقـوم على الحقوق وتحتوي
الشـباب وتراعي فوارق النوع االجتماعي .خدماتنا لن
تقصـي أو تسـتبعد أي شـخص ال يسـتطيع تحمل
تكاليفهـا أو لنقـ ٍ
ص فـي الفريـق الصحي ،وسـوف
نتوسـع في سـبل الوصول إليها من خالل مجموعة
متنوعـة مـن قنـوات التوزيـع الخدميـة .ومـن خالل
تحسـين جودة خدماتنا سـوف نعزز سمعتنا كجهة
تقدم خدماتها وترحب بالجميع.
إن االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ( )IPPFسوف يعزز
خدمـات الصحة الجنسـية واإلنجابية في المناطق
ذات األوضـاع اإلنسـانية الخاصـة قبـل الصراعـات
واألزمات وفي أثنائها وبعدها.
وسوف نستثمر أيضا ً في خبراتنا التقنية لدعم إدارة
سلسـلة التوريد واإلمداد والمعـدات العالية الجودة
والبنية التحتية واإلمكانات اإلدارية الفعالة.

االتحاد واألداء
بحلول عام  ،2022سوف يتميز االتحاد
الدولي لتنظيم األسرة برقي أدائه
وخضوعه للمساءلة وتعزيز وحدته

يقوم االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ( )IPPFبتطوير
هياكلـه ونظمه لتتكيف مع شـتى البيئـات ،ونعود
في الوقت نفسـه إلى جذورنا  -إلعادة االستثمار في
الحركات الناشـطة التي يقودها المتطوعون والتي
يرجع لها الفضل في إنشاء االتحاد في المقام األول.
وهـذا االنصهـار الـذي يجمع بيـن االبتـكار والطاقة
الشـعبية الخالدة سوف يضمن لالتحاد أن يبلي بالء
حسنا ً وأن يظل في أفضل حال.
الهدف السابع ذو األولوية :تعزيز الفعالية
العملية ومضاعفة الدخل القومي والعالمي
إن االتحـاد الدولـي لتنظيم األسـرة ملتـزم وينهض
بواجباتـه األخالقيـة لتحقيـق االسـتفادة القصوى
من مـوارده مع التزامه بالمرونة والتجاوب مع شـتى
الظروف السياسـية واالقتصاديـة .ونحن بحاجة إلى
تعزيز فعاليتنا التشـغيلية لزيادة عدد المستفيدين
مـن خدماتنـا قـدر المسـتطاع .ويجـب أن نظـل
وثيقـي الصلة وأن نلتزم بالمسـؤولية والفعالية في
كيفيـة الحصول علـى التمويل وتحويلـه إلى نتائج

تنمويـة ملموسـة وتعزيز اسـتدامة خدماتنا لتلبية
الطلب عليها.

يقوم االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ( )IPPFبتطوير
عملياته وهياكلـه المالية لدمج نماذج متنوعة من
األعمـال التـي تصلح للغـرض منها في كل سـياق
مـن السـياقات المعينـة التـي نعمـل فـي إطارهـا
بجميـع أنحـاء العالـم .وسـوف نعمـل علـى ضمان
توفيـر التمويل المسـتمر لخدماتنا مـن خالل :دعم
الجمعيات األعضاء للنهوض بمشروعات اجتماعية
رائـدة؛ وفـرص التوظيـف والحفـاظ علـى العاملين
والمتطوعيـن الذيـن يقومون بالتخطيـط لألعمال،
وتحليل السـوق ،واالتصاالت ،ومهارات إدارة األداء في
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة؛ وتعزيز اإلدارة المالية
وإدارة األداء في جميع المستويات.
وبحلـول عـام  ،2022سـوف يتمكـن االتحـاد الدولي
لتنظيم األسـرة بجميع قطاعاته من تحديد معالم
نموذج اسـتدامته بوضوح وسـوف يسـعى إلى زيادة
الدخل من خالل تنويع مصادره.
الهدف الثامن ذو األولوية :تنمية قاعدتنا
الداعمة بالمتطوعين والنشطاء
المجتمعـات تحتاج إلى جهود االتحاد وسـوف تقوم
بهـا على أكمـل وجه :هـذا التأييد الشـعبي الهائل
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الهدف السادس ذو األولوية :تمكين الخدمات
عن طريق مقدمي الرعاية الصحية في القطاع
العام والخاص
إن االتحـاد الدولـي لتنظيم األسـرة ( )IPPFيؤدي دورا ً
مميـزا ً فـي توفير الدعـم التقني في ظـل تزايد عدد
الجهـات الصحيـة الخدميـة التـي تقـدم خدمـات
الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة .يسـتطيع االتحـاد
الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFضمان تلبية الخدمات
الحتياجـات المجتمـع المحلـي ،وأنهـا تركـز علـى
المستفيدين منها ،وتوفر الرعاية الداعمة للجميع.
سـوف يعقد االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ()IPPF
شـراكات رسـمية جديـدة مـع مقدمـي الخدمـات
الصحيـة العامـة والخاصـة .وسـوف نوفـر التدريب
اللازم ألفـراد الخدمـات الطبيـة وخدمـات الصحة
الجنسية واإلنجابية المتكاملة في مرافق شركائنا،
وذلك قبل تقديم الخدمات وفي أثنائها ،وسـوف نعزز
إدارة سلسلة التوريد ونرتقي بجودة الرعاية.
إن االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة ( )IPPFسـوف
يجمع شبكة عالمية متعددة األوجه تضم مقدمي
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية العالية الجودة
والمبنيـة علـى الحقوق ،عـن طريق حشـد مقدمي
الخدمات الصحية بشتى أنواعها.

يعطي الشـرعية ويشكل أساس دعوتنا السياسية.
وهناك مجموعات معارضة وأقلية متكلمة في كثير
مـن األماكـن تهدد ما تحقق بفضـل حركة الحقوق
والصحـة الجنسـية واإلنجابية من مكاسـب ،واآلن
نحن في حاجة ماسـة إلى تنميـة قاعدة متطوعينا
ونشـطائنا وقيادتهـم لتعزيـز الحقـوق والصحـة
الجنسـية واإلنجابيـة علـى المسـتويات المحليـة
لنقـدم صوتـا ً واضحـا ً بديال ً عـن الجماعـات التي ال
تدعم الحقوق الجنسية واإلنجابية.
وسـوف يسـتثمر االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة
( )IPPFفـي المـوارد البشـرية بقطـاع االتصـاالت
والنظـم والتقنيـات .وسـنقوم باسـتقدام وتنظيم
المتطوعين والناشطين الذين يريدون تعزيز الحقوق
والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة ،مـع التركيـز فـي
المقـام األول علـى البلدان التي يوجـد بها جمعيات
أعضـاء لديهـا مصلحـة وإمكانيـة لتنميـة قاعـدة
مؤيديها بسـرعة .وإن وجود مجتمع قوي من نشطاء
الحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية من شأنه أن
يسـاعد األفراد أينما كانوا في المطالبة بحقوقهم
الجنسية واإلنجابية ومحاسبة أولياء أمورهم.
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مملوكة محليا ً
مترابطة عالمياً:
حركة من أجل التغيير

رؤيتنا

جميع الناس أحرار في اتخاذ خيارات بشأن جنسانيتهم ورفاهيتهم في عالم خا ٍل
من التمييز

رسالتنا

قيمنا األساسية

نؤدي عملنا انطالقا ً من قيمنا األساسية التي نؤمن بها .نحن نؤمن:
nnباالندمـاج االجتماعي مـع التزامنا الواضح بإقرار حقوق أشـد الفئات حرمانا ً
من الخدمات

انطالقا ً من تاريخنا المشرف على مدى أكثر من ستين عاما ً من اإلنجازات ،نلتزم
بما يلي:

nnبالتنـوع ،مع احتـرام كل فرد بغض النظر عن عمره ونوعه االجتماعي ووضعه
وهويته وتعبيره أو ميوله الجنسي

nnقيـادة حركـة المجتمع المدني المملوكـة محليًا والمترابطـة عالميًا والتي
تعمل على توفير الخدمات وتمكينها ،ومناصرة الحقوق والصحة الجنسـية
واإلنجابية للجميع السيما الفئات المحرومة.

nnبـأن شـغفنا وعزمنا يلهمـان غيرنـا للتحلي بشـجاعة لمواجهـة التحديات
وإيجاد سبل إقرار العدالة االجتماعية للجميع
nnبما يقدمه عملنا التطوعي من مسـاهمات مهمة عبر مجموعة من األدوار،
وكنشطاء يستلهم منهم االتحاد سبل نهوضه برسالته
nnبالمسـاءلة باعتبارها حجر الزاوية للثقة التي تتجلى في رقي أدائنا ومعاييرنا
األخالقية والتزامنا بالشفافية.

التصوير
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFغرَيم روبرتسون/فنزويال
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFبيتر كاتون/بنغالديش
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFغرايم روبرتسون/مقدونيا
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFبيتر كاتون/هونج كونج
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFجون هوبكينز/كينيا
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFغرَيم روبرتسون/فلسطين
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFنغوين-توان تران/كوت ديفوار

من نحن

ساعدونا على تحقيق رؤيتنا

نحن باعتبارنا حركة عالمية ،سـوف نبذل ما في وسعنا لنضمن
أن يكـون جميع الناس أينما كانوا أحرارا ً في اتخاذ خيارات بشـأن
جنسـانيتهم ورفاهيتهـم في عالـم خا ٍل من التمييـز .ال تبخلوا
علينا بدعمكم .لن ننجح في تغيير حياة ماليين البشر في جميع
أنحـاء العالـم إلـى األفضـل إال إذا ضافرنا جهودنـا كمتطوعين
ونشـطاء وعاملين وشـركاء ومانحين مع جهـود االتحاد الدولي
لتنظيم األسـرة ( )IPPFوسـخرناها لخدمة إطارنا االستراتيجي.
لمعرفة المزيد ،تفضلوا بزيارة www.ippf.org

صدرت عن
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
في مايو 2015
4 Newhams Row, London SE1 3UZ,
المملكة المتحدة

هاتف +44 (0)20 7939 8200
فاكس +44 (0)20 7939 8300
الموقع اإللكتروني www.ippf.org
البريد اإللكتروني info@ippf.org

جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة برقم 229476
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االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة مـورد خدمات عالمـي ومناصر
ريـادي لتعميم إتاحـة الصحة والحقـوق الجنسـية واإلنجابية.
ونحن حركـة عالمية للجمعيات الوطنيـة األعضاء التي تعمل
مـع المجتمعـات المحليـة واألفـراد ومـن أجلهم فـي أكثر من
 170دولـة .أمانـة االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة ( - )IPPFتضم
مكتبـا ً مركزيـا ً فـي لندن وسـتة مكاتـب إقليمية تقـوم بدعم
االتحاد والتنسيق بين قطاعاته.

مملوكة محليا ً
مترابطة عالمياً:
حركة من أجل التغيير

اإلطار
االستراتيجي

التصوير
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFغرَيم روبرتسون/فنزويال
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFبيتر كاتون/بنغالديش
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFغرايم روبرتسون/مقدونيا
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFبيتر كاتون/هونج كونج
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFجون هوبكينز/كينيا
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFغرَيم روبرتسون/فلسطين
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (/)IPPFنغوين-توان تران/كوت ديفوار

