
الصحة والرفاهية 
)الهدف الثالث( 

 الهدف 3–1: 
الحد من معدل وفيات 

األمهات

 الهدف 3– 3: 
القضاء على وباء اإليدز 

واألمراض األخرى

 الهدف 3–7: 
ضمان تعميم إتاحة خدمات 

رعاية الصحة الجنسية اإلنجابية

المساواة بين الجنسين 
)الهدف الخامس(

 الهدف 5– 6: 
ضمان تعميم إتاحة الحقوق 
والصحة الجنسية واإلنجابية

الدعوة العالمية
مازال االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة 
)IPPF( منذ عام 2012 
يشارك في حضور 

كبرى الفعاليات التي 
تمهد إلى االنتهاء من »جدول 

أعمال التنمية المستدامة« لعام 
2030، مشددًا على أهمية الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية، 
وداعيًا إلى إدراجها في »أهداف 

التنمية المستدامة«.

وكان محور دعوتنا إدراج المساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة 

والحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية في جدول األعمال.
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تقديم الخدمات*

من نحن
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة مقدم 
خدمات عالمي ومناصر ريادي لتعميم 

إتاحة الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية. ونحن حركة عالمية تجمع 
المنظمات الوطنية التي تعمل مع 

المجتمعات واألفراد ومن أجلهم.

175.3 مليون
خدمة من خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية 
تم تقديمها

ماليين 
المتطوعين

٪86
من الجمعيات األعضاء 
تستخدم منهجًا مكتوبًا 

لتقديم التثقيف الجنسي 
الشامل للشباب

 ٪80
من تمويل االتحاد يتجه 

إلى بلدان مستويات 
التنمية البشرية بها 

منخفضة أو متوسطة

4.8 مليون 
 حالة من حاالت 

 الحمل غير المرغوب 
فيه تم تجنبها†

1.2 مليون 
 حالة من حاالت 

 اإلجهاض غير اآلمن 
تم تجنبها†

 82
تغيير في السياسات 
و/أو التشريعات لدعم 

الصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية

33,000
موظف

 ٪85
من الجمعيات األعضاء 
لديها شاب واحد على 

األقل عضو في هيئاتها 
الحاكمة

 ٪71
من الجمعيات األعضاء 

لديها سياسة للمساواة 
بين الجنسين

إذا كنت ترغب في دعم عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( أو 
 www.ippf.org أي من جمعياتنا األعضاء ماليًا، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

أو االتصال بالمكتب المركزي لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة.

صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في يونيو 2016

 4 Newhams Row
London SE1 3UZ

المملكة المتحدة

جمعية خيرية مسجلة في 
المملكة المتحدة برقم 229476

 هاتف 
+44 (0)20 7939 8200

 فاكس 
+44 (0)20 7939 8300

 الموقع اإللكتروني 
www.ippf.org

 البريد اإللكتروني 
info@ippf.org

 جمعية عضو 
وشريك متعاون

قد ال تضيف األرقام المبينة في هذه الوثيقة إضافة مضبوطة إلى اإلجمالي المذكور بسبب عملية التقريب، كما أن النسب المئوية قد ال تعبر تعبيرًا دقيقًا عن األرقام المطلقة.  *
ُيقدر عدد حاالت الحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير اآلمن باستخدام نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت 2 )اإلصدار 3(.  †

تشير سنوات الحماية الزوجية )CYP( إلى إجمالي عدد سنوات الحماية المقّدمة للزوجين من خالل استخدام وسائل منع الحمل.   ‡

 15.7
مليون 

سنوات الحماية 
الزوجية‡

 متعاطو الشباب
المخدرات

 عاملو 
الجنس

المتعايشون مع 
فيروس نقص 
المناعة البشري

 السكان 
النازحون

فئات متنوعة 
جنسيًا

الرجال الذين 
يمارسون الجنس 

مع رجال

الناجون من العنف 
القائم على أساس 

النوع االجتماعي

الُمعاقون

٪13 
حبوب منع الحمل 
التي يتم تناولها 
عن طريق الفم

٪14 
الحقن

٪12 
الواقيات 
الجنسية

٪2 
وسائل منع 
الحمل األخرى

4.3 مليون 
متعلقة باإلجهاض

٪41 
سنوات الحماية 

الزوجية من الوسائل 
القصيرة األمد

٪59 
سنوات الحماية الزوجية 

من الوسائل الطويلة األمد 
والوسائل الدائمة األمد

٪29 
لولب

٪13 
منع الحمل 
الجراحي الطوعي

)قطع القناة الدافقة 
والربط البوقي(

٪17 
غرسات

4.8 مليون 
حالة من حاالت 

الحمل غير 
المرغوب فيه 

تم تجنبها†

1.2 مليون 
حالة من حاالت 

اإلجهاض غير 
اآلمن تم تجنبها†

105.7 مليون 
خدمة مقدمة غير 

متعلقة بمنع الحمل

69.6 مليون 
خدمة من خدمات 
منع الحمل

٪44
م للشباب  من خدماتنا تقدَّ

دون 25 سنة من العمر

220 مليون 
واٍق جنسي تم توزيعه

1.4 مليون
عقم

6.6 مليون 
مشورة متخصصة

1.5 مليون
خدمة متعلقة 
بالمسالك البولية

6.4 مليون
خدمة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية

22.2 مليون 
أمراض النساء

22.7 مليون 
خدمة متعلقة بصحة 

الطفل واألم

40.7 مليون 
خدمة متعلقة بفيروس نقص 

المناعة البشري )HIV( )بما في 
ذلك العدوى المنقولة جنسيًا(

مواقع المراكز التي تقدم خدماتنا

٪45 
مدن

٪55 
ضواحي المدن والريف

 الخدمات المجتمعية تمثل 
 أكثر من نصف 

مراكز تقديم خدماتنا
45,245

 مراكز تقديم الخدمات

2.3 مليون 
 شخص استفادوا 

من خدماتنا في األزمات

2.1 مليون
خدمة متعلقة بالعنف 

الجنسي والعنف القائم على 
اختالف النوع االجتماعي

62.0 مليون 
شخص تلقوا خدمات من 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
فقراء 

ومستضعفين

٪82 

في المائة 20100 30 40 50

20 10 ماليين 030405080 6090 70100

نظرة سريعة
إنجازاتنا الرئيسية في عام 2015

 175.3
مليون

خدمة من خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

تم تقديمها

41

40

30 25

15

9

حرية اإلختيار، عالم ملئ باإلمكانات



نجاح الدعوة، بحسب 
البلد 2005 – 2015

جمعية بنغالديش لتنظيم 
)FPAB( األسرة

كانــت خدمــات  بنغالديــش،  فــي 
بعقــار  للحيــض  الطبــي  التنظيــم 
وميزوبروســتول  مايفبريتســون 
الحكوميــة  العيــادات  فــي  تقــدم 
ونجحــت   .2015 عــام  حتــى  فقــط 
منظمــــات  مــــع   FPAB جمعيــــة 
أخــرى فــي إقنــاع الحكومــة بتغيير 
سياستها لتمكين المرافق الصحية 
تقديــم هــذه  مــن  الحكوميــة  غيــر 
الخدمــة، ممــا أدى إلــى توفيرهــا 

لكثير من النساء.

جمعية غواتيماال 
لصحة األسرة 

)APROFAM أبروفام(

ظهــر قانــون جديد فــي غواتيماال 
أدى إلــى رفــع الحد األدنى لســن 
أن  بعــد  ســنة؛   18 إلــى  الــزواج 
كان 14 ســنة للفتيــات و 16 ســنة 
للفتيان. وتعاونت جمعية أبروفام 
المشــــرعين،  مــــع   )APROFAM(
ورفعــت الوعي العام بشــأن هذه 
القضية، واجتمعت مع مسؤولين 
التأثيــرات  لمناقشــة  حكومييــن 

السلبية للزواج المبكر والقسري.

جمعية تنظيم األسرة 
)CFPA( بالصين

بمسـؤولين   CFPA جمعيـة  التقـت 
حكومييـن وأصـدرت بيانـًا مشـتركًا 
الصحـة  احتياجـات  تلبيـة  بشـأن 
للمهاجريـن  واإلنجابيـة  الجنسـية 
لذلـــك،  ونتيجـــة  الصيـــن.  فـــي 
يستطيع المهاجرون اآلن الحصول 
فـي  الحمـل  منـع  خدمـات  علـى 
المراكز غير الحكومية، وليس فقط 
كان  كمـا  الحكوميـة  المرافـق  فـي 

الحال من قبل.

اتحاد أمريكا لتنظيم 
)PPFA( األسرة

لتنظيـم  أمريـكا  اتحـاد  بـذل  لقـد 
جهـده  قصـارى   )PPFA( األسـرة 
األمريكيـة  المـرأة  حقـوق  لحمايـة 
في أن تتخذ قرارات طبية شخصية 
بشأن حملها. ونجحت هذه الجهود 
فـي 13 واليـة أمريكيـة وأدت إلـى 
تقويض تشريعات كان من شأنها 
أن تحـد على نحـو بالغ مـن إمكانية 
الحصـول على خدمـات اإلجهاض، 
إجـراء  فـرض  طريـق  عـن  وذلـك 
أشعة فوق صوتية وفترات انتظار 
وقيود على الجهات التي تقدمها.

المركز األلباني للسكان 
)ACPD( والتنمية

قانــون  فــي  تعديــل  إدخــال  تــم 
العمــل بألبانيــا يحظــر التمييــز بين 
الجنــس  أســاس  علــى  العامليــن 
والنوع والتوجه الجنسي واإلصابة 
 )HIV( المناعــة  نقــص  بفيــروس 
مـــع   ACPD تعاونـــت  والحمـــل. 
بحقــوق  معنيــة  أخــرى  منظمــات 
اإلنسان، واجتمعت مع برلمانيين، 

وشاركت في جلسات برلمانية.

الجمعية الروسية للسكان 
)RAPD( والتنمية

التشــريع المقترح في روســيا كان 
من شــأنه أن يعوق الوصول إلى 
خدمــات اإلجهــاض فــي العيادات 
الخاصــة، ويؤدي إلــى إلغائها من 
التأمين الصحي الوطني. ونجحت 
جمعيــة RAPD فــي نشــر الوعــي 
للتعديــالت  الســلبية  بالتأثيــرات 
اإلعــالم  فــي وســائل  المقترحــة 
واضعــي  بيـــن  التأييــد  وحشــد 
ضــــد  للتصويــــت  السياســــات 

هذا المشروع.

جمعية غانا لتنظيم 
)PPAG( األسرة

أول  غانــا  حكومــة  أطلقــت 
للواقيــات  وطنيــة  »اســتراتيجية 
قات« بهدف زيادة  الجنسية والمزلِّ
وتحمــل  إليهــا  الوصــول  إمكانيــة 
العجــز  لســد  ســعيًا  تكاليفهــا، 
الشــديد في وســائل منع العمل 
 PPAG جمعيــة  وكانــت  الحديثــة. 
تمثل المجتمع المدني في جميع 
مراحل عملية االستشارة وشاركت 

في تطوير هذه االستراتيجية.

جمعية المغرب لتنظيم 
)AMPF( األسرة

إن التأمين الصحــي الوطني في 
المغرب يشــمل طالب الجامعات 
وُتقــدم  حاليــًا،  الفنيــة  والمعاهــد 
مجانــًا  الصحــي  التأميــن  خدمــات 
المتعلقــة  الخدمــات  وتشــمل 
بالعــدوى التــي تنتقــل عــن طريق 
االتصال الجنسي. وقامت جمعية 
هــذه  إلــى  الحاجــة  بتوثيــق   AMPF
الخدمــات بيــن طــالب الجامعــات، 
وعقدت اجتماعــات مع البرلمانيين 

لحشد تأييدهم.

ما زال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو إلى إيجاد بيئة مواتية تزيد فرص الحصول على 
الخدمات وتعزز الحقوق الجنسية والمساواة بين الجنسين وتحد من الوصمة بالعار والتمييز. وما برحت 

الجمعيات األعضاء تغير حياة ماليين البشر إلى األفضل عن طريق دعوتها إلى تعديل السياسات 
والقوانين دعمًا للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، ومعارضتها التعديالت التي تضر أكثر مما تنفع.

جمعية نيبال لتنظيم 
)FPAN( األسرة

ومنظمـات   FPAN جمعيـة  عملـت 
المجتمع المدني األخرى لمدة ستة 
أعـوام مـع اللجنـة الوطنيـة للمـرأة 
للدعـوة إلـى تشـريع يجـرم العنـف 
ضـد المـرأة التـي تتهـم بممارسـة 
صـادق  لذلـك،  ونتيجـة  العرافـة. 
البرلمـان على قانون العرافة الذي 
يعاقب على هذا النوع من العنف 

بالسجن والغرامة.

من عام 2005 إلى عام 2015، ساهمت 
الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونون في 

تعديل سياسي 
و/أو تشريعي 

لدعم أو الدفاع عن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية في 

دولة.151  816

 22 19 16 07 07 05 04 02

الوصول إلى اإلجهاض 
اآلمن والقانوني

تعزيز الحقوق الجنسية 
واإلنجابية

التثقيف والخدمات 
للشباب

دعم المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة 

)HIV( البشري

مخصصات الميزانية الوطنية 
للصحة الجنسية واإلنجابية، 
بما فيها وسائل منع الحمل

الحصول على وسائل 
منع الحمل

إنهاء زواج األطفال 
والزواج المبكر والقسري

منع العنف الجنسي 
والعنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي

++

جمعية زامبيا لتنظيم 
)PPAZ( األسرة

تلقـــت جمعيـــة PPAZ دعـــوة مـــن 
فـــي  للمشـــاركة  زامبيـــا  حكومـــة 
الوطنيـــة  »السياســـة  مراجعـــة 
الجمعيـــة  وقدمـــت  للشـــباب«. 
إســـهامات تقنيـــة بالغـــة األهمية 
خالل عملية المراجعة، وأســـفرت 
عن إدراج صحة المراهقين الجنسية 
الجنســـي  والتثقيـــف  واإلنجابيـــة 

الشامل في السياسة المنقحة.

روسيا

قرغيزستان

كازخستان

طاجيكسـتان

إيران البحريننيبال

سيشيل

جزر المالديف

مدغشقر

موريشيوس

ماالوي

موزمبيق

سوازيالند

فلسطين

موريتانيا

تشاد

بنين

نيجيريا

بوركينا فاسو
غامبيا

غينيا

غانا

مالي النيجر

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

الكاميرون

السودان

سوريا

بلغاريا
رومانيا

أوكرانيا

ليتوانيا

مولدافيا

 جمهورية
 التشـيك

بيا صر

بولندا

ا فنلند

الهند

سريالنكا

بوتان

ميانمار

فيتنام

كمبوديا

أندونيسيا

الفلبين

منغوليا

 كوريا 
الشمالية

اليابان

ساموا

كيريباتي

فيجي

تونغا

فانواتو

ماليزيا

باكستان

أفغانستان

اليمن

أرض الصومال

جيبوتي
اثيوبيا

أوغندا

الكونغو

أنغوال

ناميبيا

لسوتو

جزر القمر

زامبيا

بوروندي تنزانيا

رواندا

كينيا

توغو

ساو تومي 
وبرينسيب

كوت ديفوار
ليبيريا

سيراليون

غينيا بيساو

السنغال

جمهورية افريقيا 
الوسطى

 جمهورية 
كوريا

الصين

بنغالديش

أوزبكستان

ألبانيا

جورجيا

البوسـنة والهرسك
لنمسا لوكسمبورغا

المملكـة المتحـدة

الواليات المتحدة األمريكية

المكسيك

نيكاراغوا كوستا ريكا

كوبا
بليز

بوليفيا

تشيلي

النرويج

استونيا

 مقدونيا 
 )جمهورية 

مقدونيا(

مصر

تونس
المغرب

بلجيكا

البرتغال

هايتي

هندوراس

جمهورية الدومينيكان

غواتيماال جامايكا

السلفادور

االكوادور

بيرو

األرجنتين

بورتوريكو

أنتيغوا وبربودا

سانت لوشيا

بربادوس

سانت فنسنت وجزر غرينادين

غرينادا

فنزويال
سورينام

كولومبيا

باناما

البهاما

كندا

باراغواي

البرازيل

أوروغواي

أيرلندا

إسبانيا اسرائيل

أرمينيا

التفيا

السويد

هولندا
الدنمرك

ألمانيا

سويسرا

فرنسا

سلوفاكيا
هنغاريا

تايالند

نيوزيلندا

استراليا

غويانا

ترينيداد وتوباغو

الجزائر

الجابون

اليونان

مفتاح الخريطة
 عدد التعديالت التشريعية 

أو السياسية أو كليهما

 سنة إدخال التغييرات التشريعية 
أو السياسية أو كليهما

أفريقيا

العالم العربي

شرق آسيا وجنوب شرقها وأوقيانوسيا

الشبكة األوروبية

جنوب آسيا

نصف الكرة األرضية الغربي

)IPPF( مناطق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

2014 – 20052015

123

نجاح الدعوة، 
بحسب الموضوع 

2015

ساهمت الجمعيات األعضاء 
والشركاء المتعاونون في 

دولة.48 
تغيير سياسات 
و/أو تشريعات   82

لدعم أو الدفاع عن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية في 


