ً
ً
قانونيا
سياسيا و/أو
تعديال
ً
لدعم الحقوق والصحة
الجنسية واإلنجابية والمساواة
بين الجنسين والدفاع عنها،
والتي ساهم فيها االتحاد
الدولي لتنظيم األسرة

 5.8مليون

حالة حمل غير مرغوب تم تجنبها

خدمة تم توفيرها في مجال
الصحة الجنسية واإلنجابية

شخص تلقوا خدمات
من االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة

٪10

٪1

 1.5مليون

حالة إجهاض غير آمن تم تجنبها

†

كانوا فقراء
ومستضعفين

وسائل منع
الحمل األخرى

الشباب

عاملو
الجنس

٪36
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20

من نحن

االتحــاد الدولــي لتنظيــم األســرة مقــدم
خدمــات عالمــي ومناصــر ريــادي لتعميــم
إتاحة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.
ونحــن حركــة عالميــة تجمــع المنظمــات
الوطنيــة التــي تعمــل مــع المجتمعــات
واألفـراد ومـن أجلهم.

٪21

٪10

منع الحمل
الجراحي الطوعي

25

41

164

جمعية وشريك متعاون
في ستة أقاليم

االتحاد واألداء

7

مكاتب سكرتارية في

31,000
٪86
٪78
٪50

12

سنوات الحماية
‡
الزوجية

حالة إجهاض غير آمن
تم تجنبها†

شاب أكملوا برنامج
التثقيف الجنسي الشامل
ذي الجودة العالية

(قطع القناة الدافقة
والربط البوقي)

 110.6مليون

خدمة تم تقديمها في
مجال الصحة الجنسية
واإلنجابية

خدمة غير متعلقة
بوسائل منع الحمل

 18.8مليون

٪41

خدمة من خدمات وسائل
منع الحمل تم تقديمها

من سنوات الحماية
الزوجية ُقدمت

من خدماتنا ُق ِّدمت للشباب
دون  25سنة من العمر

 6.3مليون

§

 3.2مليون

 1.8مليون

 4.8مليون

عقم

شخص تلقوا خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية في أماكن
األزمات اإلنسانية

 8.1مليون

مشورة متخصصة

متعلقة باإلجهاض

ً
موقعا

موظف في جميع قطاعات االتحاد

من الجمعيات األعضاء لديها شاب
واحد على األقل عضو في هيئاتها الحاكمة

من تمويالتنا غير المشروطة تتجه إلى
ً
احتياجا
الجمعيات األعضاء في أشد البلدان
لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

0

 1.7مليون

27,860
نقطة تقديم خدمات
45,245
نقطة
االتحاد الدولي
يملكها
لتقديم الخدمات

20

 4.9مليون

خدمة متعلقة
بالمسالك البولية

لتنظيم األسرة

من الدخل المحلي الذي حققته الجمعيات
األعضاء نشأ عن مشاريع اجتماعية

ماليين

10

30

40

خدمة طبية من خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية

٪67

في المواقع
الريفية أو
شبه الحضرية

* قـد ال تضيـف األرقـام المبينـة فـي هـذه الوثيقـة إضافـة مضبوطـة إلـى
اإلجمالـي المذكـور بسـبب عمليـة التقريـب ،كمـا أن النسـب المئويـة قـد ال
ً
ً
دقيقا عن األرقام المطلقة.
تعبيرا
تعبر

60

50

 22.2مليون

خدمة متعلقة بصحة
الطفل واألم

٪84

من نقاط تقديم
الخدمات التابعة لنا
موزعون مجتمعيون

† ُيقدر عدد حاالت الحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير اآلمن باستخدام
نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت ( 2اإلصدار .)4

70

80

90

 25.1مليون

متعلقة بفيروس نقص المناعة
البشري (( )HIVبما في ذلك األمراض
المنقولة باالتصال الجنسي)

منشأة اكلينيكية تم تمكينها
من قبل االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة لتقديم خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية
‡ تشـير سـنوات الحمايـة الزوجيـة ( )CYPإلـى إجمالـي عـدد سـنوات الحمايـة
المقدمة للزوجين من خالل استخدام وسائل منع الحمل.
ّ

10 0

110

 42.0مليون

أمراض النساء

4,256

خدمة متكاملة جيدة
من خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية من
قبل االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة
وشركاؤه

خدمة من خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية ُقدمت

نسمة وصلتهم رسائل
إيجابية بشأن الصحة
والحقوق الجنسية واإلنجابية

 71.9مليون

 2مليـار

 145.1مليون

 112.4مليون

182.5
مليون

تمكين مليار

شخص من التصرف
بحرية فيما يخص
حقوقهم وصحتهم
الجنسية واإلنجابية

 28.1مليون

شاب أكملوا برنامج التثقيف
الجنسي الشامل ذي الجودة
العالية

 112.4مليون

نسمة وصلتهم رسائل إيجابية
بشأن الصحة والحقوق الجنسية
واإلنجابية (تقديرات)

تقديم

 28.1مليون

لولب

15
9

 18.8مليون

مجموعة نسائية وشبابية اتخذت
ً
ً
داعما بشأن الصحة
عاما
إجراء
ً
والحقوق الجنسية واإلنجابية
التي ساهم فيها االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة بجهوده

 1.5مليون

٪33

41

33

٪64

سنوات حماية زوجية
من الوسائل طويلة
المفعول والوسائل
دائمة المفعول

غرسات

661

حالة حمل غير مرغوب
تم تجنبها†

سنوات حماية
زوجية من وسائل
قصيرة المفعول
في المائة 0

175

 5.8مليون

†

باحترام الحقوق الجنسية
واإلنجابية والمساواة
بين الجنسين وحمايتها
وتفعيلها

مبادرة تغيير ناجح
للسياسات و/أو القوانين لدعم
الصحة الجنسية واإلنجابية
والحقوق والمساواة بين الجنسين
أو الدفاع عنها ،والذي ساهم فيه
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

واق جنسي تم توزيعه
ٍ

حبوب منع الحمل التي يتم
تناولها عن طريق الفم

واقي جنسي

السكان
النازحون

 251مليون

٪14

٪11

حقن

متعاطو
المخدرات

المتعايشون مع
فيروس نقص
المناعة البشري

المجموعات الجنسية
والجنسانية المتنوعة

الناجون من العنف
القائم على أساس
النوع االجتماعي

المعاقون
ُ

النتيجة 3

175

 59.6مليون

النتيجة 1

 182.5مليون

 8من كل 10

 100حكومة

14,286

شريك من القطاعين العام
والخاص يتلقون وسائل
منع الحمل من االتحاد
الدولي لتنظيم األسرة

§ ُيبلـغ االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة عـن عـدد المسـتخدمين الذيـن
يسـتخدمون وسـائل منـع الحمـل الحديثـة ألول مـرة فـي  59بلـد من بلدان
ً
وفقـا اللتزامنـا المعلـن بالوصـول إلـى
التركيـز  P2020 Fفقـط ،وذلـك
 60مليون مستخدم ألول مرة بين عامي  2012و .2020

النتيجة 4

إنجازاتنـــا الرئيســـية فـــي عـــام *2016

التزام

النتيجة 2

نظـــرة ســـريعة

تمكين المجتمعات المحلية وخدمة الناس

نتائج مؤشرات األداء2016 ،

1

رقي أداء االتحاد
وخضوعه للمساءلة
وتعزيز وحدته

 130.4مليون

دوالر أمريكي إجمالي الدخل
الذي حققته سكرتاريا االتحاد
الدولي لتنظيم األسرة

 291.2مليون

دوالر أمريكي إجمالي الدخل
المحلي للجمعيات األعضاء
المتلقية للمنح غير المقيدة

٪6

مستفيد ألول مرة من وسائل
منع الحمل الحديثة

من تمويل االتحاد غير المقيد
استُ خدم في مكافأة الجمعيات
من خالل نظام التمويل المبني
على األداء

٪90

172,279

من المستفيدين من خدمات
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
(IPPF) ينصحون عائالتهم
وأصدقاءهم بخدماتنا

متطوع في االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة

 37.4مليون

 10.2مليون

خدمة من خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية تم تمكينها

ناشط لدى االتحاد

إذا كنت ترغب في دعم عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (IPPF) أو
ً
ماليا ،يرجى زيارة موقعنا اإللكترونيwww.ippf.org
أي من جمعياتنا األعضاء
أو االتصال بالمكتب المركزي لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة.
صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في يوليو 2017
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
المملكة المتحدة
جمعية خيرية مسجلة في
المملكة المتحدة برقم 229476

هاتف
+44 (0)20 7939 8200

الموقع اإللكتروني
www.ippf.org

البريد اإللكتروني
info@ippf.org

تويتر
@ippf

نصرة الحقوق

نتائج الدعوة2016 ،

ما زال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFيدعو إلى إيجاد بيئة مواتية تزيد فرص الحصول على الخدمات وتعزز الحقوق الجنسية والمساواة
بين الجنسين وتحد من الوصمة بالعار والتمييز .وما برح االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFيغير حياة ماليين البشر إلى األفضل عن طريق
ً
دعما للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية ،ومعارضتها التعديالت التي تضر أكثر مما تنفع.
دعوتها إلى تعديل السياسات والقوانين

175

تعديل سياسي و /أو قانوني
لدعم أو الدفاع عن الصحة
والحقوق الجنسية واإلنجابية

72 152

جمعية التربية الصحية
(SHE)

جمعية ألبانيا لتنظيم األسرة
(FPAA)

الجمعية السويدية للتثقيف الجنسي – السويد
(RFSU)

جمعية دومينيكان لصحة األسرة
(بروفاميليا Profamilia)

فـي المالديـف ،يسـعى قانـون المسـاواة بيـن الجنسـين الجديـد
إلـى القضـاء على العنف الجنسـي والعنف القائـم على اختالف
النـوع االجتماعـي والتمييـز القائـم على اختالف النـوع االجتماعي
والتحرش الجنسي في مكان العمل .وشاركت جمعية المالديف،
SHE ،في اجتماعات على المسـتوى الوطني ،وقدمت مدخالت
تقنيـة ،وطرحـت خبراتهـا بخصـوص صحـة النسـاء المسـتضعفات
طـوال عمليـة صياغة مشـروع القانون .ورفعت الجمعية مسـتوى
الوعـي العـام بأهميـة تعزيـز دور المـرأة فـي القيـادة والمشـاركة
المنصفة ،والوعي بالقانون الجديد نفسه.

قضـت جمعيـة ألبانيـا لتنظيـم األسـرة (FPAA) عـدة سـنوات تدعو
إلـى وضـع سياسـات تعـزز التنـوع الجنسـي والجنسـاني ،فـي
شـراكة مـع التحالـف األلبانـي لمكافحـة التمييـز ضـد الشـواذ.
واجتمعـت الجمعية مـع البرلمانييـن وأعضاء آخرين فـي الحكومة،
ونظمـت مسـيرات ،وأجـرت مشـاورات بشـأن مشـروع خطـة عمل
الشواذ .وتمت الموافقة على الخطة وميزانية التنفيذ المصاحبة
لهـا فـي عـام  2016والتركيز علـى تحسـين التشـريعات؛ والقضاء
على جميع أشـكال التمييز؛ وتحسين فرص الحصول على العمل
والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان والرياضة.

 Rتدعـو منـذ سـنوات إلـى توفيـر التخصيـب
وال تـزال جمعيـة  FSU
فـي المختبـر للنسـاء العازبـات بتمويـل حكومـي فـي السـويد.
والتقـت الجمعيـة بمسـؤولي وزارة الصحـة وأعضـاء جميـع
األحـزاب السياسـية لمناقشـة أهميـة منح النسـاء العازبـات نفس
الفـرص المتاحـة لـكل امـرأة لهـا شـريك .وفـي أوائـل عـام ،2016
ً
قانونـا يمنـح النسـاء الالتـي ليـس لهن
أصـدر البرلمـان السـويدي
شـركاء نفـس الحقـوق التـي يتمتـع بهـا كل األزواج ،الذيـن يحـق
لهـم عـادة الحصـول علـى ثالث جـوالت مـن العلاج المجاني في
المستشفيات العامة.

وفـي عـام  ،2016وافـق مجلـس الشـيوخ فـي الجمهوريـة
الدومينيكيـة علـى إدخـال تعديلات علـى قانـون العقوبـات تجـرم
اإلجهـاض فـي جميـع الظـروف .وقامـت جمعيـة بروفاميليـا،
بصفتها منسقة االئتالف الوطني ،بتعبئة أعضائها البالغ عددهم
ً
عضـوا ونظمـت حملـة علـى شـبكة التواصـل االجتماعـي لحـث
85
الرئيـس علـى رفـض هـذه التعديالت .وطرحـت بروفراميليـا رؤيتها
في مجلس الشيوخ ،وشاركت في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية،
وأرسـلت رسـالة عامة إلى الرئيس ،ووزعت دراسـة عن اإلجهاض.
واسـتخدم الرئيـس حـق النقـض (الفيتـو) ضـد تعديلات قانـون
العقوبـات وقـدم مشـروع اقتـراح إلـى الكونغـرس بعـدم تجريـم
اإلجهاض في ثالث قضايا.

الجمعية األندونيسية لتنظيم األسرة
(IPPA)

جمعية تنظيم األسرة السودانية
(SFPA)

الجمعية السنغالية لرفاهية األسرة
(ASBEF)

معهد بيرو للمسؤولية األبوية
(INPPARES)

ً
(عالميا)
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

فـي أوائـل عـام  ،2016أنشـئ صنـدوق فـي إندونيسـيا لتمكيـن
الحوامـل فـي المناطـق النائيـة مـن الوصـول إلـى المرافـق
ً
متاحـا إال
الصحيـة وفـرص اإلسـكان .غيـر أن الصنـدوق لـم يكـن
للنسـاء الالتـي لديهـن تأميـن صحـي وطنـي ،ويجـري تنفيـذه
فـي الفتـرة مـن عـام  2014إلـى عـام  .2019وعملـت جمعيـة
PPA Iمـع التحالـف الوطنـي لصحـة األم والرضـع واألطفـال
إلقنـاع وزارة الصحـة بمراجعـة الصنـدوق .ونتيجـة لذلـك،
أمـواال إضافيـة لشـمول  900,000امـرأة حامـل
خصصـت الـوزارة
ً
سـجل بعـد لالسـتفادة مـن التأميـن الصحـي الوطنـي.
لـم تُ
َّ

دخلـت تعديلات علـى قانـون العقوبـات السـوداني لتجريـم
ُأ ِ
ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ،ونصـت التعديلات
علـى توقيـع عقوبات علـى مرتكبيهـا ،بما في ذلك سـحب رخصة
مزاولـة مهنـة الطـب ،والسـجن و/أو غرامـة .وكان هـذا التعديـل
المهـم نتيجـة للتعـاون بيـن جمعيـة  FPA Sواالتحـادات المعنيـة
واليونيسـيف ووزارة التنميـة االجتماعيـة وغيرهـم مـن الشـركاء
للتأثير على صناع القرار لتجريم هذه الممارسـات .وقامت جمعية
SFPA بحملة إعالمية اجتماعية لرفع مسـتوى الوعي بمخاطر هذه
الممارسة وإقناع الناس بعدم اعتبارها قاعدة ثقافية.

عملـت أربـع جمعیـات أفریقیـة – فـي نیجیریـا والسـنغال وتوغـو
وأوغنـدا – مـع حکوماتھا لزیادة تمویل وسـائل منـع الحمل .وفي
ً
فيلما عن إمكانية الحصول على
السـنغال ،أنتجت جمعية ASBEF
حبوب منع الحمل عن طريق الفم والحقن في المجتمع المحلي،
وأصـدرت صحيفـة وقائـع عـن التقـدم الـذي أحرزتـه السـنغال نحـو
الوفـاء بالتزاماتهـا فـي إطـارFP2020 .واجتمعـت جمعيـة ASBEF
مـع البرلمانييـن لمناقشـة أهميـة عنصـر األمـان فـي وسـائل منع
الحمـل .ونتيجـة لذلـك ،وافقت وزارة الصحـة على زيـادة ميزانيتها
بنسبة  50في المائة لشراء وسائل منع الحمل.

قـام معهـدINPPARES بتنسـيق أنشـطة اتحـاد التثقيـف الجنسـي
في بيرو وشارك فيها ،والذي قاد حملة إلدراج التثقيف الجنسي
الشـامل فـي المناهـج المدرسـية .وقـد اجتمـع معهـد INPPARES
وشـركاؤه مـع مسـؤولي الحكومـة ،ونظمـوا مؤتمـرات وأصـدروا
ملخصـات فنيـة لزيـادة وعـي صانعـي القـرار والجمهـور .وفـي
عـام  ،2016وافقـت وزارة التعليـم علـى تنقيـح المنهـج الدراسـي
ليتضمـن بشـكل صريـح التثقيـف الجنسـي الشـامل والمسـاواة
بين الجنسين والتنوع الجنسي والجنساني.

ً
إعالنـا فـي االجتمـاع الرفيـع المسـتوى
اعتمـدت الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة
ً
ً
قائما على الحقوق إزاء التثقيف الجنسـي المبني
نهجا
المعني بإنهاء اإليدز ،والذي يبرز
علـى شـواهد علميـة ،ويتضمـن لغـة أكثـر تقدميـة مـن اإلعلان السـابق فـي عـام .2011
اجتمـع االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة (IPPF) مـع مجموعـة مـن المندوبيـن مـن  10دول
أعضـاء لتنظيـم العمـل وتنسـيق الرسـائل وتحديـد مـن سـيقترح لغـة المفاوضـات .ونتيجة
ً
نصا بشـأن الفئات السـكانية الرئيسـية وحقوق اإلنسـان
لذلـك ،تضمـن إعلان عـام 2016
والحـد مـن الضـرر ،وإزالة أي إشـارة إلـى االمتناع عن ممارسـة الجنس واالخلاص .ويمهد
هـذا اإلعلان السـبيل للمرحلـة التاليـة مـن مكافحـة وبـاء اإليـدز علـى الصعيـد الوطنـي
واإلقليمي والعالمي.

تعديل في

14

دولة*

تعديل إقليمي

إقليم جنوب آسيا التابع لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة
قبل انعقاد المؤتمر الوزاري آلسيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث في عام  ،2016شارك
المكتب اإلقليمي التابع لالتحاد الدولي لتنظيم األسـرة في جنوب آسـيا وبرنامج العمل
اإلنسـاني فيمـا عقـد مـن اجتماعـات ،وسـاهما فـي فـرق العمـل التقنيـة المعنيـة بالنـوع
االجتماعي والصحة ،وتعاونا مع مختلف الحكومات لحشد الدعم الالزم للصحة والحقوق
الجنسـية واإلنجابيـة فـي أماكـن األزمـات اإلنسـانية .وسـاهمت هـذه الجهـود فـي إشـارة
وثيقـة نتائـج المؤتمـر إلـى إطار سـينداي للحد مـن مخاطر الكـوارث ،الذي يبـرز أهمية إدراج
حصـول الجميـع علـى خدمات الصحة الجنسـية واإلنجابية ،ومنع العنف الجنسـي والعنف
القائم على اختالف النوع االجتماعي والتصدي لهما ،وقيادة المرأة.

9
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32

9

منع العنف الجنسي
والعنف القائم على
اختالف النوع االجتماعي

8

+

37

تعزيز الحقوق
الجنسية واإلنجابية

ميزانية الصحة الجنسية
واإلنجابية ،بما فيها
وسائل منع الحمل

28

تعزيز المساواة
بين الجنسين

8

التثقيف والخدمات
للشباب

تعزيز التنوع الجنسي
والتنوع بين الجنسين

15
6

تعديالت عالمية

الحصول على
خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية

13

الوصول إلى
اإلجهاض اآلمن
والقانوني

10

الحصول على
المساعدة في تعزيز
الخصوبة

5

إعطاء األولوية للصحة
الجنسية واإلنجابية في
أماكن األزمات اإلنسانية

4

الحصول على
وسائل منع الحمل

دعم المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة
البشري (HIV)
* مبينة باللون األزرق على الخريطة.

