
قـد ال تضيـف األرقـام المبينـة فـي هـذه الوثيقـة إضافـة دقيقـة إلـى   *
اإلجمالـي المذكـور بسـبب عمليـة التقريـب، كمـا أن النسـب المئويـة قد 

ال تعبر تعبيرًا دقيقًا عن األرقام المطلقة.

اآلمـن  غيـر  واإلجهـاض  فيـه  المرغـوب  غيـر  الحمـل  حـاالت  عـدد  ُيقـدر   †
باستخدام نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت 2 )اإلصدار 4(.

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

ُيبلغ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة عن عدد المستفيدين الذين يستخدمون   §
 FP2020 وسائل منع الحمل الحديثة ألول مرة في 57 بلد من بلدان التركيز ل
فقط، وذلك وفقًا اللتزامنا المعلن بالوصول إلى 60 مليون مستفيد ألول 

مرة بين عامي 2012 و 2020.

21.1 مليون 
سنة حماية زوجية‡

 ٪12 
حبوب منع الحمل

 ٪11 
الحقن 

 ٪11 
الواقي الذكري

 ٪1 
 وسائل منع 

الحمل األخرى

4.6 مليون 
خدمة متعلقة 

باإلجهاض

 *٪36 
سنوات حماية 

زوجية من الوسائل 
القصيرة المفعول

 ٪64 
سنوات حماية زوجية 
من الوسائل طويلة 
المفعول والوسائل 

دائمة المفعول

 ٪34 
اللولب

 ٪8 
منع الحمل 

 الجراحي الطوعي 
)قطع القناة الدافقة 

والربط البوقي(

 ٪22
الغرسات

 ٪42
مت للشباب  من خدماتنا ُقدِّ

دون 25 سنة من العمر

31.3 مليون 
 شاب أكملوا برنامج 

التثقيف الجنسي الشامل 
ذي الجودة العالية

2.2 مليون 
خدمة متعلقة 
بضعف الخصوبة

9.7 مليون 
مشورة متخصصة

2.5 مليون 
خدمة متعلقة 
بالمسالك البولية

5.2 مليون 
خدمة طبية من غير خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية

32.3 مليون  
طب النساء

28.5 مليون 
خدمة متعلقة بصحة 

األم والطفل

46.6 مليون 
متعلقة بفيروس نقص المناعة 

البشري )HIV( )بما في ذلك 
األمراض المنقولةجنسيًا(

 نقطة 45,245
لتقديم الخدمات

3.1 مليون 
شخص تلقوا خدمات الصحة 

 الجنسية واإلنجابية في 
أماكن األزمات اإلنسانية

140.4 مليون 
 نسمة وصلتهم رسائل 

 إيجابية بشأن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية

في المائة 0 2010 30 40 50

20 10 ماليين 030405080 6090 70100

تمكين المجتمعات المحلية و خدمة أفرادها

284.9 مليون 
واٍق ذكري تم توزيعه

6.6 مليون 
 حالة حمل غير مرغوب فيه 

تم تجنبها†

1.7 مليون 
 حالة إجهاض غير آمن 

تم تجنبها†

 24,533
نقطة تقديم خدمات 

يملكها االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

60

130

 ٪82
من نقاط تقديم 

الخدمات التابعة لنا 
موزعون مجتمعيون

 ٪60
في المواقع 

الريفية أو 
شبه الحضرية

 11,097
شريك من القطاعين العام 

 والخاص يتلقون وسائل 
منع الحمل من االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة

 4,501
 مرافق عيادية تم تمكينها 
من قبل االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة لتقديم خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية

110120

 متعاطو الشباب
المخدرات

 عاملو 
الجنس

المتعايشون مع 
فيروس نقص 
المناعة البشري

 الناس في 
أماكن األزمات

المجموعات الجنسية 
والجنسانية المتنوعة

الناجون من العنف 
القائم على أساس 

النوع االجتماعي

ذوي اإلعاقة

73.6 مليون  
شخص تلقوا خدمات 

من االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

كانوا فقراء 
ومستضعفين

8 من كل 10 

131.6 مليون 
خدمة غير متعلقة 

بوسائل منع الحمل

77.0 مليون
خدمة من خدمات وسائل 
منع الحمل تم تقديمها

 208.6
مليون 

خدمة تم تقديمها في 
مجال الصحة الجنسية 

واإلنجابية

نتائــج مؤشــرات األداء، 2017
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نظـــرة ســـريعة
ــام 2017* ــية فـــي عـ ــا الرئيسـ إنجازاتنـ

 164

من نحن
مقــدم  األســرة  لتنظيــم  الدولــي  االتحــاد 
ريــادي لتعميــم  خدمــات عالمــي ومناصــر 
إتاحة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية. 
المنظمـــات  تجمـــع  عالميـــة  حركـــة  ونحـــن 
المجتمعـــات  مـــع  تعمـــل  التـــي  الوطنيـــة 

واألفراد ومن أجلهم.

 146
تعدياًل سياسيًا و/أو قانونيًا 

لدعم الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية والمساواة 

بين الجنسين والدفاع عنها، 
والتي ساهم فيها االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة

6.6 مليون 
حالة حمل غير مرغوب فيه 

تم تجنبها†

1.7 مليون 
حالة إجهاض غير آمن 

تم تجنبها†

208.6 مليون 
خدمة تم تقديمها في مجال 

الصحة الجنسية واإلنجابية

 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 يوليو 2018

 4 Newhams Row
London SE1 3UZ

المملكة المتحدة

 جمعية خيرية مسجلة في 
المملكة المتحدة برقم 229476

هاتف 
+44 (0)20 7939 8200

البريد اإللكتروني 
info@ippf.org

الموقع اإللكتروني 
www.ippf.org

 تويتر 
@ippf

 جمعية وشريك متعاون 
في ستة أقاليم

 التزام 
100 حكومة 

باحترام الحقوق الجنسية 
واإلنجابية والمساواة 

بين الجنسين وحمايتها 
وتفعيلها

 146 
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

 1,015 
مجموعة نسائية وشبابية اتخذت 

إجراًء عامًا داعمًا بشأن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية 

التي ساهم فيها االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة بجهوده

مكاتب السكرتارية7 

 29,600

 ٪82

 ٪76

 ٪48

موظف في جميع قطاعات االتحاد

من الجمعيات لديها شاب واحد على 
األقل عضو في هيئاتها الحاكمة

من تمويالتنا غير المقيدة تتجه إلى 
الجمعيات في البلدان األكثر احتياجًا 
لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

من الدخل المحلي الذي 
حققته الجمعيات من خالل 

المؤسسات االجتماعية   

التوحيد واألداء

النتيجة 1

تمكين مليار 
شخص من التصرف 

بحرية فيما يخص 
حقوقهم وصحتهم 
الجنسية واإلنجابية

31.3 مليون 
شاب أكملوا برنامج التثقيف 
الجنسي الشامل ذي الجودة 

العالية

140.4 مليون 
نسمة وصلتهم رسائل إيجابية 

بشأن الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية )أرقام تقديرية(

 1 
رقي أداء االتحاد 

وخضوعه للمساءلة 
وتعزيز وحدته

125.1 مليون 
دوالر أمريكي إجمالي الدخل 
الذي حققته سكرتاريا االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة

291.7 مليون 
دوالر أمريكي إجمالي الدخل 
المحلي للجمعيات األعضاء 
المتلقية للمنح غير المقيدة

 ٪5
من تمويل االتحاد غير المقيد 

اسُتخدم في مكافأة الجمعيات 
من خالل نظام التمويل المبني 

على األداء

 232,881
متطوع في االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة

11.2 مليون 
ناشط لدى االتحاد

 تقديم 
 2 مليار 

خدمة متكاملة عالية 
الجودة من خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية من 

قبل االتحاد الدولي 
 لتنظيم األسرة 

وشركاؤه

163.9 مليون 
خدمة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية ُقدمت

21.1 مليون 
من سنوات الحماية الزوجية 

ُقدمت

6.1 مليون § 
مستفيد ألول مرة من وسائل 

منع الحمل الحديثة

 ٪92
من المستفيدين من خدمات 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( ينصحون عائالتهم 

وأصدقاءهم بخدماتنا

44.7 مليون 
خدمة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية تم تمكينها

النتيجة 2

النتيجة 3

النتيجة 4



الوصول إلى 
اإلجهاض اآلمن 

والقانوني 16

130 تعديل في 66 دولة*
تعديل سياسي و/أو قانوني 146 

لدعم أو الدفاع عن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية

نصرة الحقوق 
نتائج الدعوة، 2017

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 وصمة العار والتمييز.  و يغير االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( حياة ماليين البشر إلى األفضل عن طريق دعوتها 

إلى تعديل السياسات والقوانين دعمًا للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، ومعارضتها التعديالت التي تضر أكثر مما تنفع.

إقليم نصف الكرة األرضية الغربي التابع لالتحاد

خـالل الجمعيـة العامـة السـابعة واألربعيـن لمنظمـة الـدول األمريكية، ركـز القرار السـنوي 
بشـأن حقـوق اإلنسـان والتوجـه الجنسـي والهويـة الجنسـية والتعبيـر علـى حمايـة حقوق 
المثليين )النساء اللواتي يمارسن الجنس مع النساء والرجال الذين يمارسون الجنس مع 
الرجال ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية والِخنث LGBTI(. ودعا أيضًا إلى أن 
تكون الممارسـات الطبية للخناث متسـقة مع معايير حقوق اإلنسان. وبسبب المعارضة 
القويـة مـن بعـض دول الكاريبـي، كان هـذا الموضـوع مثيـرًا للجـدل وجرت مناقشـته في 
الجمعيـة العامـة. قـام المكتـب اإلقليمـي لنصـف الكـرة األرضيـة الغربـي التابـع لالتحـاد 
بتنسـيق تحالـف بيـن منظمـات المجتمـع المدنـي، ودعـا الـدول األعضـاء إلـى دعـم القـرار 
الجديـد للدفـاع عـن حقـوق المثلييـن )LGBTI( وإدانـة جميـع أشـكال التمييـز والعنـف القائم 

على التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )عالميًا(

يعتبر مرفق التمويل العالمي )GFF( آلية تمويل رئيسية لتعزيز الصحة اإلنجابية والتغذية 
تعزيـز قطـاع  إلـى  البلـدان  وتدعـم سـعي  والمراهقيـن.  واألطفـال  والمواليـد  لألمهـات 
الصحـة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة. فـي عـام 2017، اعتمـدت مجموعة مسـتثمري 
المدنـي. سـاهم االتحـاد  المجتمـع  )GFF( اسـتراتيجية إشـراك  العالمـي  التمويـل  مرفـق 
الدولـي لتنظيـم األسـرة فـي صياغـة هـذه اإلسـتراتيجية مـن خـالل اقتـراح نـص محـدد. 
ونتيجـة لذلـك، تتضمن إشـارة إلى المجتمع المدنـي الذي يمثل المجموعات المهمشـة، 
ومـن لديهـم خبـرة في القضايا التي أهِملـت بحكم العادة وتعاني مـن ضعف التمويل، 
بما في ذلك تنظيم األسرة والمراهقين. وفي حال تنفيذها، فسوف تزيد اإلستراتيجية 
مـن مشـاركة المجتمـع المدنـي وإشـراك أصحـاب المصلحـة المعنيين بالعمـل في مجال 

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية والمجموعات المستضعفة.

14تعديال على المستوى اإلقليمي

2 تعديالن على المستوى العالمي

ميزانية الصحة الجنسية 
واإلنجابية، بما فيها 

وسائل منع الحمل تعزيز الحقوق الجنسية 23
واإلنجابية 18 التثقيف والخدمات 

19للشباب
الحصول على خدمات 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية الحصول على وسائل 11

منع الحمل 5 دعم المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة 

)HIV( البشري 8

تعزيز المساواة بين 
الجنسين 15

تعزيز التنوع الجنسي 
والتنوع بين الجنسين 5

منع العنف الجنسي 
والعنف القائم على 

اختالف النوع االجتماعي 17
إعطاء األولوية للصحة 

الجنسية واإلنجابية في 
أماكن األزمات اإلنسانية 6

التعديالت السياسية والقانونية، حسب الموضوع، 2017

* مبينة باللون األزرق على الخريطة.

إنهاء زواج األطفال 3

جمعية تنظيم األسرة في ترينيداد وتوباغو 
)FPATT(

جـن قبـل  فـي ترينيـداد وتوباغـو، بلغـت نسـبة الفتيـات الالتـي ُزوِّ
سـن 18 سـنة ثمانيـة فـي المائة. فـي الماضي، كان هنـاك أربعة 
قوانيـن مختلفـة للـزواج تنظـم الحـد األدنـى لسـن الـزواج، والـذي 
تـراوح مـن 12 إلـى 18 سـنة. شـاركت جمعيـة تنظيـم األسـرة فـي 
الوعـي  )FPATT( فـي مسـيرات لرفـع مسـتوى  ترينيـداد وتوباغـو 
بهذه القضية، كما استضافت اجتماعات مع البرلمانيين وصانعي 
السياسـات لحشـد دعمهـم. فـي ينايـر 2017، تـم تمريـر مشـروع 
قانـون مـن خـالل مجلـس الشـيوخ ومجلـس النـواب للتوفيـق بيـن 
قوانين الزواج بالبالد ورفع الحد األدنى لسن الزواج إلى 18 عاًما، 

بال استثناء.

 الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية 
)ATSR(

باعتبارهـا جـزءًا مـن االئتـالف المدنـي للحريـات الفرديـة، نشـرت 
الجمعية التونسـية للصحـة اإلنجابية )ATSR( منشـورات وإحاطات 
وشـاركت  البرلمانييـن،  مـع  الدعويـة  جهودهـا  وعـززت  إعالميـة، 
فـي حمـالت إعالميـة وكتبـت رسـالة مفتوحـة إلـى الرئيـس دعمـًا 
لقانـون تونـس الوطنـي األول لمكافحـة العنـف ضد المـرأة. وتم 
اعتمـاده فـي عـام 2017، ويتنـاول العنـف االقتصادي والجنسـي 
والسياسي والنفسـي، والحماية من العنف الذي يرتكبه األزواج 
واألقـارب. ويدعـو القانـون إلـى تقديـم مسـاعدة عمليـة للناجيـن 
مـن العنـف، بمـا فـي ذلـك خدمـات الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة 

والدعم القانوني والنفسي االجتماعي.

 جمعية البحوث والتربية الصحية 
)HERA(

وفـي مقدونيـا، أنشـأت السـلطة المحليـة فـي كومانوفـا هيئـة 
المتعلقـة  القوانيـن  تنفيـذ  متابعـة  مسـؤولية  تتولـى  تنسـيق 
بالتمييـز، واعتمـدت بروتوكـوالت جديـدة لمكافحـة التمييـز. عملت 
وقدمـت  المحليـة،  السـلطة  مـع  وثيقـة  بصـورة   HERA جمعيـة 
خبرتهـا فـي قضايـا التمييـز، ال سـيما فيمـا يتعلـق بالمجموعـات 
المتنوعـة جنسـيًا. وتعاونت جمعيـة HERA مع منظمـات المجتمع 
المدنـي المحليـة في دعـم كتابة بروتوكـوالت جديدة لاللتـزام بها 

في إدارة حاالت المعاملة التمييزية.

جمعية ألبانيا لتنظيم األسرة
)FPAN(

تعهــدت حكومــة نيبــال بااللتــزام بتنظيــم األســرة 2020 فــي عام 
2015. ولضمان تنفيذ هذا االلتزام، عملت جمعية تنظيم األســرة 
وصانعــي  البرلمانييــن  مــع  وثيقــة  بصــورة   )FPAN( نيبــال  فــي 
السياســات لرفــع مســتوى الوعــي بفوائــد االســتثمار فــي منــع 
الحمــل. قامــت جمعيــة تنظيم األســرة فــي نيبــال )FPAN( بنشــر 
مقــاالت، وصحف ووقائع، ونظمت ورش عمــل، وعقدت حلقات 
نقــاش، ودعــت إلــى رفــع مســتويات االســتثمار. ونتيجــة لذلــك، 
رفعــت الحكومة ميزانية تنظيم األســرة بنســبة 22 في المائة من 
عــام 2017 إلى عــام 2018، أي أكثر من الســبعة فــي المائة التي 

 .FP2020 تعهدت بها نيبال في التزام

 مركز البحوث والتربية والخدمات 
 )CIES(

تعانـي بوليفيـا مـن ارتفاع في حـاالت حمل المراهقـات، وأكثرها 
إلـى  المبكـر  الحمـل  ويـؤدي  فيـه.  المرغـوب  غيـر  الحمـل  حـاالت 
تأثيـرات صحيـة خطيـرة علـى الشـابات، وُيجبـر أكثرهـن علـى تـرك 
 )CIES( والخدمـات  والتربيـة  البحـوث  مركـز  ويعمـل  المدرسـة. 
للشـابات مواصلـة  تتيـح  لوائـح جديـدة  التعليـم لوضـع  مـع وزارة 
تعليمهـن أثناء حملهن وبعد الوالدة. ومن بين الترتيبات الجديدة 
واالمتحانـات،  الدراسـية  الـدورات  جـداول  فـي  المرونـة  تعزيـز 
باإلضافـة إلـى اعتماد أسـاليب مختلفة فـي التدريـس والتقييم، 
بمـا في ذلك البرامج التعليمية االفتراضية وإجراء االختبارات عبر 

اإلنترنت.

 جمعية موزامبيق لتنظيم األسرة 
)AMODEFA(

لكـن   ،2015 عـام  موزامبيـق  فـي  اإلجهـاض  تجريـم  إلغـاء  تـم 
ال تـزال مواقـف مقدمـي الخدمـات مـن هـذا األمـر تشـكل حاجـًزا 
يحـول دون الحصـول عليـه. وقـد دعـت جمعيـة موزامبيـق لتنظيم 
األسـرة )AMODEFA( بصفتهـا عضـوًا في لجنة الصحة الجنسـية 
توجيهيـة  مبـادئ  وضـع  إلـى  الصحـة،  لـوزارة  التابعـة  واإلنجابيـة 
بعـد اإلجهـاض.  جديـدة بشـأن توفيـر اإلجهـاض اآلمـن والرعايـة 
2017 يكفـل عـدم تقييـد  عـام  بنـد فـي  إدراج  تـم  لذلـك،  ونتيجـة 
الخدمـة.  مقـدم  رفـض  بسـبب  اإلجهـاض  رعايـة  علـى  الحصـول 
مـن  لإلجهـاض  المناهضيـن  الصحييـن  المهنييـن  حرمـان  ويتـم 

القيام باألدوار الالزمة لتفعيل إجراءات اإلجهاض.

رابطة استراليا للصحة الجنسية وتنظيم األسرة 
)SH&FPA(

ت برلمـان إقليـم أسـتراليا الشـمالي لتمريـر مشـروع قانـون  صـوَّ
إصالح لقانون إنهاء الحمل في عام 2017. قامت رابطة استراليا 
بحملـة   )SH&FPA( األسـرة  تنظيـم  وجمعيـة  الجنسـية  للصحـة 
بالتعـاون مـع السياسـيين المحلييـن وعملـت مـع وسـائل اإلعـالم 
الحصـول  الوعـي بضـرورة  لرفـع مسـتوى  المحليـة  والمجتمعـات 
على خدمات اإلجهاض اآلمن. ويجرم مشروع القانون اإلجهاض، 
المستشـفيات  حـول  تقـع  التـي  اآلمـن  الوصـول  ويعـزز مناطـق 
الـذي مضـى عليـه  والعيـادات، ويجيـز اإلجهـاض الطبـي للحمـل 
نحو تسـعة أسـابيع. وهذا يعني أن العديد من النسـاء، ال سـيما 
علـى  الحصـول  يمكنهـن  نائيـة،  مناطـق  فـي  يعشـن  الالتـي 

اإلجهاض اآلمن دون حاجة إلى السفر لمسافات طويلة.

جمعية صحة األسرة في ساموا 
)SFHA(

تعانـي سـاموا مـن مخاطـر كبيـرة بسـبب الكـوارث الطبيعية. في 
عـام 2017، وافقـت الحكومـة علـى خطـة وطنيـة إلدارة الكـوارث 
جميـع  فـي  الكـوارث  مخاطـر  إدارة  بشـأن  شـامل  دليـل  لوضـع 
 )SFHA( قطاعاتهـا. وشـاركت جمعيـة صحـة األسـرة فـي سـاموا
فـي تطويـر الدليـل، وأعربـت عـن مخاوفها بسـبب ضعـف التركيز 
لذلـك،  ونتيجـة  واإلنجابيـة.  الجنسـية  والصحـة  الحقـوق  علـى 
الـوالدة اآلمنـة  إلـى  يتضمـن قسـم الصحـة فـي الدليـل إشـارة 

والصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ.
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