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 اتحادنا قوة
( األرسة  لتنظيم  الدولي  ونحن  IPPFاالتحاد   . عالمي اتحاد  السكرتاريا،    120(  إل  باإلضافة  بقوةمنظمة مستقلة  لتقديم   اتحدنا 

جميع جوانب الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية.  فـي    وحدتنا. اتحادنا، يقدم خدمات فـي    خدمات الرعاية وتعزيز الحقوق. وقوتنا 

ورة االندماج.  ونعمل   وحققنا ما عجز عنه  جنًبا إل جنب مع الناس بينما عجز اآلخرون. ونقف بجوار الجميع. ونصمم عىل ضر

 اآلخرون. 

تنا البالغة فـي  ولم نتوانر  نا بالش 70الدفاع عن العدالة االجتماعية عىل مدار مسير ر ر  عاًما. وتمير مير ر
جاعة واإلقدام. واليوم، مازلنا ملي 

مون بتحقيق هدف الحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية للجميع ر عالم يقوم عىل العدل والمساواة. واتحادنا  فـي    كسابق عهدنا. ملي 

اتحادنا    ال يقف وحده. وتتداخل الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية بعمق مع قضايا عالمية أخرى. وهذا هو السبب الذي دفع 

ر مجتمعاتنا وبلداننا جميًعا.   لتوحيد جهود القطاعات والجهات الفاعلة األخرى لتحسير

ات المدمرة لألوبئة وتغير المناخ والهجرة والظلم الهيكىلي وانتشار عدم المساواة. وأصبحنا   العالم يتغير برسعة.  نرى ونشعر بالتأثير

دون  فـي    نعيش وبيوتنا  حياتنا  يقتحم  مفتوح،  أبوابها. عالم  يطرق  نعيش  أن  واضحة:  االضطرابات فـي    األرقام  تسوده  عالم 

ي اليدين. ويجب أن    واالنقسامات والظلم. 
نمر بلحظة فارقة، ويجب علينا أن نرسع جهودنا ونستغل نقاط قوتنا. ولن نقف مكتوفر

 رسم صورة العالم الجديد الذي يتشكل من حولنا. فـي  نقوم بدور فاعل

نحتاج إل حركة نسائية جريئة تعزز حرية اختيارنا ألجسادنا وحياتنا الجنسية  من حق كل شخص أن يتمتع بحياة جنسية مشبعة.  

. وسوف يعمل   ر عىل الوصول إل المزيد من   السنوات الست المقبلة،فـي    ،IPPFاتحاد  ورفاهيتنا بال خجل أو وصم بالعار أو تميير

. مًعا  فـي    الناس، ا  أماكن أكير
ً
ق ا مرسر

ً
ن اتصاالتنا، فـي    –نرسم غد مجال الرعاية وتعزيز خياراتنا، والتغيير الذي نسىع إليه، وتمكير

 وتعزيز التضامن معنا. 
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ن الرعاية عىل الناس  تركير
عتمد عليها ألكير عدد ممكن من الناس و 

ُ
 أماكن أكي    فـي الهدف: تقديم خدمات الرعاية بمستويات ذات جودة ي

ي  
ي العدل. تعنر

ي الصحة. تعنر
جميع السياقات ونقدم خدمات الحقوق والصحة الجنسية  فـي    . ونقدم الرعاية مًعا المساواةالرعاية تعنر

عد الرعاية  
ُ
بالدنا وتقدمها. وذلك  فـي    من أهم أصولنا وأكير اسهاماتنا. ونستثمر لتعزيز قطاع الصحةواإلنجابية بجميع أنواعها. وت

ي أتينا منها ونعيش فيها. فـي  ألن الرعاية متأصلة بعمق
 مجتمعاتنا المحلية الن 

م حرية الناس ي اهتمامنا فـي    ندافع عن حرية االختيار. ونحي 
ي تنوعهم. الرعاية تعنر

ي بالناس.    اختيار طريقة حياتهم، وفر
والمساواة فر

ورة.  ي السنوات الست المقبلة، سوف نتوسعالرعاية ضر
أماكن  فـي   الخيارات المتاحة، ونصل إل أكير عدد ممكن من الناسفـي  وفر

 .  أكير

 الخياراتفـي    التوسع 
االختيار  حرية  تعزيز  ويؤدي  أفضل.  احتياجاتهم كانت  ي  وتلنر للناس  مالئمة  الرعاية كلما كانت  بأن  أفضل    نؤمن  نتائج صحية  إل 

والتوسع  نقدمها  ي 
الن  الرعاية  جودة  ر  تحسير عىل  نعمل  وسوف  الرفاهية.  قدًما فـي    وتحقيق  ي 

نمضر وسوف  توفير  فـي    خدماتنا. 

واإلنجابية   الجنسية  والصحة  الحقوق  خدمات  ر  بير التكامل  تحقيق  عىل  ونحرص  واإلجهاض،  بالخصوبة  المتعلقة  الخدمات 

و  بفير المتعلقة  )والخدمات  ي  البرسر المناعة  نقص  بنهج  HIVس  ام  ر االلي  مع  الشخص  عىل  تركز  ي 
الن  الرعاية  خدمات  وتوفير   ،)

 الحياة.  دورة

 إمكانية الوصول فـي    التوسع 
ي قدًما. نعمل  IPPFاتحاد  

فـي   بالدنا وداخل مجتمعاتنا. ويمكننا الوصول إل المزيد من الناس. ولكن هناك عوائق ممنهجةفـي    يمضر

وسعنا لتوسيع إمكانية الوصول إليها، والوصول  فـي    كافة أنحاء العالم. ويجب أن نفعل ما فـي    إل الصحة والحقوق طريق الوصول  

ي من اإلقصاء والتهميش. وأن نجتاز جميع العوائق أينما كانت. وسوف نركز عىل الشباب ونقدم رعاية تركز عىل  
ي تعانر

إل الفئات الن 

ي من أزمات، مهما اشتدت اضطراباتها وأزماتها. فـي  يم خدماتنا الشباب. ونحن مستعدون دائًما لتقد
ي تعانر

 المواقع الن 

 نواصل انتشارنا

اتيجيةسوف نواصل انتشارنا باالستفادة من التقنيات الجديدة والمنصات الرقمية ألقض درجة.  أسس مستقبل  وترسي هذه االسي 

يزيد   وسوف  تلهم فـي    استثماراته  IPPFالرعاية.  ي 
الن  الذاتية  الرعاية  خيارات  تعزيز  عىل  وسنعمل  الرقمية.  الصحية  التدخالت 

األشخاص بأن يحافظوا عىل الرعاية بأنفسهم. وسنعمل عىل تعزيز إمكانات الوصول إليهم باستخدام المنصات والقنوات الرقمية 

ي ندعمها. 
 لتبادل المعلومات والموارد مع الفئات الن 

  



 ميةمسارات بالغة األه 

 نواصل انتشارنا إمكانية الوصول فـي    التوسع  الخياراتفـي    التوسع 

 زيادة خدمات اإلجهاض والخصوبة 

وس   ترسيــــع تكامل خدمات فير
ي )  ( HIVنقص المناعة البرسر

ي تركز عىل األفراد
 تطوير الرعاية الن 

  بناء إمكانات الرعاية والجاهزية
 مواقع األزمات فـي

ي تركز  
تعميم الرعاية الن 

 الشباب عىل

ي  
ي تعانر

إعطاء األولوية للفئات الن 
 من التهميش واإلقصاء 

التدخالت  فـي  تعزيز التكامل
 الصحية الرقمية

 تعزيز الرعاية الذاتية 



 تحريك األجندة الجنسية
يىعي من أجل اإلجهاض اآلمن، والتثقيف الجنسي الشامل والحقوق الجنسية  الهدف: التغيير المجتمىعي والترسر

. ونتحدث بشجاعة وجرأة عن العدالة االجتماعية.   IPPFيحرص   يعي التقدمي عىل توحيد الجهود لتعزيز التغيير المجتمعي والترسر

ر   اًما تاًما  فـي    مجتمعاتنا أو فـي  وندافع عن األعراف المتعلقة بحقوق اإلنسان  ونتحدى القوانير ر مون الي  ر المحافل الدولية. ونحن ملي 

ي تجرد الناس من كرامتها وإنسانيتها.  ة. بالحقوق الجنسية واإلنجابي 
 وسوف نتحدى األعراف المسمومة الن 

ي السنوات الست المقبلة، سوف يعمل اتحاد  
. وسوف ندافع عن   IPPFوفر ر ر الجنسير من أجل عالم يعزز االندماج والمساواة بير

ية. فـي    رسالتنا  ر ر االستعمارية والتميير كائنا وحلفائنا وحكوماتنا لنتخلص من القوانير جميع المستويات والمحافل. وسوف نعمل مع رسر

كة، ونقدم رسائل جديدة تركز عىل ح  ياة الناس. وسوف ندعو إل الحوار ونبحث عن أرضية مشي 

 تعميم الدعوة
ي أن تستمد السياسة العالمية أهدافها من أرض الواقع. 

ي الشعور بتحوالت السياسة العالمية المحيطة بالناس. وبالمثل، ينبعر
ينبعر

ر فـي    المجتمعات المحليةفـي    بحضور راسخ  IPPFويتمتع   منابر    جميع أنحاء العالم. ويحظر اتحادنا بمكانة تؤهلنا لتقوية الروابط بير

ي فوق 
. وسوف نوفر مساحات وفرص للمشاركة عىل جميع المستويات. ونرتق  الدعوة عىل المستوى المحىلي واإلقليمي والعالمي

بمبادئنا وإخالصنا  السياسية، ونتمسك  بالعمل مع  فـي    االنقسامات  الالزمة،  التقارير  المحرز ونعد  التقدم  نتابع  رسالتنا. وسوف 

اما ر  تنا. حكوماتنا للوفاء بالي 

 تبديل المعايير
ات  بتغيير التقدمية  يعية  السياسية والترسر ات  التغيير ن 

تقي  أن  باألعراف االجتماعية. وسوف    والمعايير السلوك  فـي    يجب  نتمسك 

ر ونتصدى لتدمير    المتعلقة بحقوق اإلنسان ر الجنسير مجتمعاتنا، لنتحول من النظام األبوي إل فـي    الجنسانية واألعراف السائدة بير

حرية النوع. ومن أولوياتنا مواجهة العنف الجنسي والعنف القائم عىل النوع والحد منهما. وسوف نعمل عىل بناء الوعي باألعراف  

نتواصل مع فئات جديدة:  التقليدية والجديدة. وسوف  والتواصل  باستخدام وسائل االتصال  ية،  ر التميير االستفادة    والسلوكيات 

 .  القصوى من المنصات الرقمية واستخدام البيانات الضخمة وأدوات االستماع االجتماعي

 العمل مع الشباب
ي العالم من حولنا. وسوف نزيد دعمنا ألنشطة الشباب   IPPFاتحاد  فـي    الشباب هم المحرك الرئيسي للتغيير 

.  IPPFاتحاد  فـي    وفر

تن فـي    ويجب أن يكون الشباب  ي قدًما مقدمة مسير
  التثقيف الجنسي الشامل، والتوسع فـي    ا الدعوية وجهود التوعية. ونريد المضر

ر جودة  فـي   اكة مع المؤثرين وتحسير القانونية. ونريد استكشاف جميع السبل الجديدة، مثل الرسر أفضل الممارسات وبناء األطر 

 .  االتصاالت والمعلومات الجنسية عىل وسائل التواصل االجتماعي

  



 بالغة األهمية  مسارات 

 العمل مع الشباب  تبديل المعايير تعميم الدعوة

ر محافل الدعوة   الربط بير
 جميع المستويات عىل

 تعظيم األصوات المجتمعية

امات ر  متابعة االلي 

 

التصدي للعنف الجنسي والعنف  
 القائم عىل النوع

 تعزيز الحوار مع  
 الحركات النسائية والعمل 

 الروايات المقنعةإنشاء ونرسر 

 دفع أصوات الشباب إل المقدمة

  بناء أفضل الممارسات 
 الجنسي الشامل التثقيف فـي

المشاركة عىل وسائل التواصل  
 االجتماعي والتأثير عليها

 



 التضامن من أجل التغيير 
ن المجتمعات المدنية    والحركات والقطاعات الهدف: تعظيم التأثير بمد الجسور وتطوير الخطاب والربط بير

يواجه العالم من حولنا مشكالت عديدة ومعقدة ومتشابكة. وتؤكد جداول أعمال التنمية العالمية )مثل أهداف التنمية المستدامة 

ي  
ورة ملحة. وال يستطيع أي قطاع حل مشاكله بمفرده. وال يمكننا المضر والتغطية الصحية الشاملة( أن التعاون العالمي أصبح ضر

. ويشكل اتحاد  فـي    قدًما  العالمي ا من منظمات وشبكات المجتمع    IPPFمواجهتها إال بالتضامن 
ً
جزًءا من نظام شامل يضم عدد

ي العمل الجماعي لتوحيد جهود الناس، والدعوة إل تعزيز المساءلة والمطالبة بحقوقهم. 
. ويحفز المجتمع المدنر ي

 المدنر

ي السنوات الست المقبلة، سوف يقوم 
د الجسور وإقامة الروابط لوضع ميثاق عالمي بشأن الحقوق والصحة الجنسية  بم  IPPFوفر

كة بينها. وسوف   نحو تحقيق أهدافنا    نوحد جهودناواإلنجابية. وسوف يدعم اتحادنا القطاعات األخرى ويستكشف القواسم المشي 

كة مع   ونعزز تضامننا من أجل التغيير لألفضل.  IPPFالمشي 

 تيجي والشراكةتعزيز التضامن االسترا 
كائنا وحلفائنا. وسوف نستثمر  IPPFال يعمل اتحاد  . ولكننا نعتمد عىل رسر

ا
فـي   تعاوننا مع جميع القطاعات لتعزيز جهودنا فـي  منعزًل

ي اتحادات ويوسع نطاق التحالفات لتلبية االحتياجات غير الملباة. وسوف IPPFتقديم الخدمات ونرسر دعوتنا. وسوف يشارك  
، ويبنر

ر نظام اإلحالة وتعزيز حرية االختيار. وسوف نعمل عىل مستوى جميع   ا من العناء بتحسير ً نخفف عن المستفيدين من خدماتنا كثير

 واجهة االنفراد بالصالحيات. القطاعات للصالح العام. وسوف نضافر جهودنا ونعزز قوتنا لمكافحة الظلم وم

 دعم الحركات االجتماعية
الحركات االجتماعية المساواةفـي    بدأت آالف  ايد وعدم  ر المي  الظلم  لمواجهة  العالم. وألنهم ال يتقبلون فـي    الظهور  جميع أنحاء 

هم. ومن كولومبيا مروًرا   العالم كما هو، لجأوا إل وسائل جديدة للتواصل فيما بينهم وتنظيم صفوفهم وتوسيع نطاق نفوذهم وتأثير

. وسوف   ر ر الجنسير دعمه   IPPFيزيد  بناميبيا إل ألبانيا، تظهر حركات نسائية تتصدى للهياكل األبوية وتتحدى عدم المساواة بير

ي تدعو إل تعزيز حقوق اإلنسان  
لحركات العدالة االجتماعية. ولن نطالب بتوفير مساحات خاصة لنا، ولكن سنعظم تأثير الرسائل الن 

ر مختلف القطاعات.   ومواجهة عدم المساواة. وسوف ندعم النهج واإلجراءات فيما بير

 تبادل المعرفة
ة من البيانات واألبحاث والرؤى. وسوف نستثمر   IPPFيتمتع  تستمد المعرفة قوتها من انتشارها. و  وة كبير

تداول ما نعرف مع  فـي    بير

ي IPPFالعالم كله. وسوف نعزز انتشار مراكز المعرفة والممارسة التابعة التحاد  
. وسوف نحفز الحوار والخطاب بشأن القضايا الن 

التكنولوجيا  التوا فـي    نعمل عليها. وسوف نستفيد من  نتعلم من اآلخرين تعزيز  الجديدة. وسوف  والتقنيات  األفكار  صل ورعاية 

  ونبحث عن األفكار الجديدة أينما كانت. 



 مسارات بالغة األهمية

تعزيز التضامن االستراتيجي 

 والشراكة
 تبادل المعرفة  دعم الحركات االجتماعية

 تعزيز التعاون عير القطاعات

 بناء التحالفات واالتحادات 

العناء عن تخفيف 
من الخدمات بتنظيم  المستفيدين 

 اإلحالة عمليات 

تحديد الحركات المتداخلة  
 مستوى القطاعات عىل

 تقديم الدعم والتمويل 

التواصل وتعظيم 
 الجماعية  الجهود

 

 االتحادفـي  تعزيز المعرفة والتعلم 

 محافل التبادل الفكري فـي  التوسع

التكنولوجية  التواصل عير الوسائل 
 ورعاية األفكار الجديدة 

  



 نرىع اتحادنا
 الهدف: أن نجدد ميثاق قيمنا، ونؤمن بمبادئنا، ونطلق العنان لقوتنا الجماعية 

ا. وعىل مدى أكير   IPPFنشأ اتحاد  ً ي منظمات وطنية جريئة كانت تعنر بتنظيم األرسة، ومازال ينمو نمًوا ملموًسا ويزداد تأثير
من ثمانر

دولة. ويمد االتحاد   140أكير من  فـي    العالم. ونعمل جميًعا مًعا فـي    وتركنا بصمة واضحة   توحيد جهودنا فـي    سنة، نجحنا   70من  

ة  ر مجموعة كبير ات ووجهات النظر االجتماعية والثقافية والسياسية. وقد نترصف بطريقة غير عملية   جسور التواصل بير من الخير

ا. فهذا هو مصدر قوتنا وطاقتنا. 
ً
 أو نختلف أحيان

ا ما تجرع مرارة الكراهية واالنقسامات. ويسع اتحادنا، فـي  وسوف ننمو وننير بذور الحب واالندماج، ً السنوات الست فـي  عالم كثير

اضاتنا ونؤكد المقب ة. وسوف نواصل تطورنا وتبسيط إجراءاتنا. وسوف نراجع قيمنا وافي  لة، إل التكيف مع مستجدات عالمنا المتغير

ي األماكن المناسبة. وسوف 
عليها من جديد. وسوف نطور أنفسنا من حيث المظهر والجوهر لنؤكد وجودنا عىل نطاق واسع وفر

سياساتنا وإجراءاتنا ونطورها للتأكد من أن أقوالنا توافق فـي    ضمام إل االتحاد. وسوف ننظر نشجع أصحاب الفكر المتقارب عىل االن

 أفعالنا. ونحن متأهبون لتغيير مستقبلنا إل األفضل. 

 تأكيد هويتنا
ا  
ً
ا جديد

ً
كة. وسوف نضع مًعا ميثاق امنا باالتحاد وتعزيز ارتباطنا بقيمنا المشي  ر حدد فيه القيم نريد أن نجدد الي 

ُ
للعضوية. وسوف ت

ي تدفعنا قدًما. وسوف نجدد عالمتنا ونوضح بشكل أفضل من نحن جميًعا. وسوف نعزز تماسك اتحادنا،  
ي نتمسك بها والرؤية الن 

الن 

 ويكون األعضاء هم األساس، ونعزز التضامن الدولي مًعا. 

 تنمية االتحاد
اتيجية  فـي    األماكن المناسبة،فـي    بطبيعة الحال. وسوف نعزز نمونا والسيما قد يزداد عدد أعضاء االتحاد أو ينقص   ة اإلسي  الفي 

القادمة. وسوف نسع إل انضمام أعضاء جدد، ونشجع المهارات واألفكار الجديدة ونعزز انتشارنا. وسوف نواصل تطوير أنظمتنا  

االستدامة والمشاريــــع االجتماعية، وننتقل فـي    ات. وسوف نستثمر وهياكلنا وحوكمتنا. وسوف نقوم بتبسيط اإلجراءات وبناء الكفاء

 من الطموح إل العمل. 

 مخلصون لرسالتنا
ابطة داخل اتحاد   ر المي  اًما تاًما بالتصدي ألشكال التميير ر

ر الي  مير ر
ي نتمسك بها. ونبق  ملي 

م اتحادنا بالقيم الن  ر وخارجه.    IPPFسوف يلي 

. وسوف ندرج المناهج الشاملة والمناهج  وسوف يواصل اتحادنا الضغط من أجل ا ام التنوع الجنسي ر واحي  ر الجنسير لمساواة بير

عة الرمزية ونعزز المشاركة فـي    طريقة عملنا. وسوف تظل قيادة الشباب فـي    التحولية ر قلب اتحادنا. وسوف نواصل االبتعاد عن الير

ي قدًما. 
 الهادفة للمضر



 مسارات بالغة األهمية

 مخلصون لرسالتنا ة االتحادتنمي  تأكيد هويتنا

 نضع ميثاق اتحادنا 

 نجدد عالمتنا

ي ثقافتنا 
 نبنر

 نبحث عن أعضاء جدد

نطور النظم ونعزز االستدامة  
 والكفاءات

 نصلح الحوكمة 

ر   نضع إطار لمكافحة التميير

 نرع النوع والتنوع الجنسي 

نعزز القيادات الشابة 
 الشبابية والهياكل
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