شخص تلقوا خدمات
من االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة
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 10.1مليون  3.1مليون
حالة حمل غير مرغوب فيه
†
تم تجنبها

كانوا فقراء
ومستضعفين

٪11
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جمعية وشريك متعاون
في ستة أقاليم

التوحيد واألداء
7

سنة حماية زوجية

‡

حالة إجهاض غير آمن
†
تم تجنبها

شاب أكملوا برنامج
التثقيف الجنسي الشامل

(قطع القناة الدافقة
والربط البوقي)

 142.0مليون

خدمة تم تقديمها في
مجال الصحة الجنسية
واإلنجابية*

خدمة غير متعلقة
بوسائل منع الحمل

من سنوات الحماية
الزوجية ُقدمت

من خدماتنا ُق ِّدمت للشباب
دون  25سنة من العمر

 6.0مليون

 5.1مليون
 5.3مليون

 2.7مليون

اإلجهاض

ضعف الخصوبة

§

شخص تلقوا خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية
في إطار األزمات اإلنسانية

 10.6مليون

مشورة متخصصة

مكاتب السكرتارية

31,700
٪83
٪71
٪54

موظف في جميع قطاعات االتحاد

من الجمعيات لديها شاب واحد على
األقل عضو في هيئاتها الحاكمة

من تمويالتنا غير المقيدة تتجه إلى
ً
احتياجا
الجمعيات في البلدان األكثر
لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
من الدخل المحلي الذي
حققته الجمعيات من خالل
المؤسسات االجتماعية
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 3.0مليون

لتنظيم األسرة
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 5.3مليون

المسالك البولية

26,652
نقطة تقديم خدمات
45,245
نقطة لتقديم
يملكها االتحاد الدولي
الخدمات

40

خدمات الصحة الجنسية
واالنجابية الطبية

٪60

في المواقع
الريفية أو
شبه الحضرية

† ُيقدر عدد حاالت الحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير اآلمن التي
تم تجنبها باستخدام نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت 2
(اإلصدار .)5
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 33.8مليون

 34.5مليون

صحة األم والطفل

٪81

من نقاط تقديم
الخدمات التابعة لنا
موزعون مجتمعيون

‡ تشير سنوات الحماية الزوجية ( )CYPإلى إجمالي عدد سنوات الحماية
المقدمة للزوجين من خالل استخدام وسائل منع الحمل.
ّ
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100

طب النساء

4,917

مرافق عيادية تم تمكينها من
قبل االتحاد الدولي لتنظيم
األسرة لتقديم خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية

* هذا يشمل  168.1مليون خدمة قدمها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
( )IPPFمباشرة ،و  55.1مليون خدمة قام االتحاد الدولي لتنظيم
األسرة ( )IPPFبتمكينها من خالل شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية
من القطاعين العام و الخاص.
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 30.8مليون

شاب أكملوا برنامج
التثقيف الجنسي الشامل

 242.6مليون

نسمة وصلتهم رسائل
إيجابية بشأن الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية

1

رقي أداء االتحاد
وخضوعه للمساءلة
وتعزيز وحدته

دوالر أمريكي إجمالي
الدخل الذي حققته سكرتاريا
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 23.5مليون

٪43

خدمة من خدمات وسائل
منع الحمل تم تقديمها

 2مليار

خدمة متكاملة عالية
الجودة من خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية من
قبل االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة
وشركائه

خدمة من خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية ُقدمت

نسمة وصلتهم رسائل
إيجابية بشأن الصحة
والحقوق الجنسية واإلنجابية

 81.2مليون

شخص من
التصرف بحرية فيما
يخص حقوقهم
وصحتهم الجنسية
واإلنجابية

 168.1مليون  133.0مليون

 242.6مليون

223.2
مليون

مليار

تقديم

 30.8مليون

اللولب

15
34

٪66

 23.5مليون

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

 3.1مليون

٪36

36

1,038

حالة حمل غير مرغوب فيه
†
تم تجنبها

سنوات حماية
زوجية من الوسائل
طويلة األمد
والوسائل دائمة األمد

الغرسات

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

 10.1مليون

٪34

 100حكومة

باحترام الحقوق الجنسية
واإلنجابية والمساواة
بين الجنسين وحمايتها
وتفعيلها

163

واق ذكري تم توزيعه
ٍ

سنوات حماية
زوجية من الوسائل
القصيرة األمد
في المائة 0

المجموعات الجنسية
والجنسانية المتنوعة

 303.3مليون

حبوب منع الحمل

حالة إجهاض غير آمن
†
تم تجنبها

االتحـــاد الدولـــي لتنظيـــم األســـرة مقـــدم
خدمـــات عالمـــي ومناصـــر ريـــادي لتعميـــم
إتاحة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.
ونحـــن اتحـــاد عالمـــي يجمـــع المنظمـــات
الوطنيـــة التـــي تعمـــل مـــع المجتمعـــات
واألفراد ومن أجلهم.

عاملو
الجنس

٪11

الواقي الذكري

الحقن

متعاطو
المخدرات

المتعايشون مع
فيروس نقص
المناعة البشري

الناس في إطار
األزمات اإلنسانية

الناجون من العنف
القائم على أساس
النوع االجتماعي

ذوي اإلعاقة

النتيجة 3

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

خدمة تم تقديمها في مجال
الصحة الجنسية واإلنجابية

 67.9مليون

النتيجة 1
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 223.2مليون

 8من كل 10

التزام

تمكين

النتيجة 4

إنجازاتنـــا الرئيســـية فـــي عـــام 2018

النتيجة 2

نظـــرة ســـريعة

تمكين المجتمعات المحلية و خدمة أفرادها

نتائج مؤشرات األداء2018 ،
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140

 46.8مليون

فيروس نقص المناعة البشري بما
ً
جنسيا
في ذلك األمراض المنقولة

9,565

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

§ ُيبلغ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة عن عدد المستفيدين الذين
يستخدمون وسائل منع الحمل الحديثة ألول مرة في  58بلد من
ً
وفقا اللتزامنا المعلن بالوصول
بلدان التركيز لـ  FP2020فقط ،وذلك
إلى  60مليون مستفيد ألول مرة بين عامي  2012و .2020

 264.3مليون
دوالر أمريكي إجمالي
الدخل المحلي للجمعيات
المتلقية للمنح غير المقيدة

٪9

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

٪93

261,573

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

 55.1مليون
خدمة من خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية
تم تمكينها

متطوع في االتحاد الدولي
لتنظيم األسرة

 12.3مليون
ناشط لدى االتحاد

إذا كنت ترغب في دعم عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFأو
ً
ماليا ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.ippf.org
أي من جمعياتنا
أو االتصال بالمكتب المركزي لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة.
صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في مايو 2019
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 الدعوة*2018 ،

ما زال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFيدعو إلى إيجاد بيئة مواتية تزيد فرص الحصول على الخدمات وتعزز الحقوق الجنسية واإلنجابية
والمساواة بين الجنسين وتحد من وصمة العار والتمييز .ويغير االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFحياة ماليين البشر إلى األفضل عن
ً
دعما للحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية ،ومعارضة التعديالت التي تضر أكثر مما تنفع.
طريق الدعوة إلى تعديل السياسـات والقوانين
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تعديل سياسي و/أو قانوني
لدعم أو الدفاع عن الصحة
والحقوق الجنسية واإلنجابية
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جمعية رهنوما لتنظيم األسرة في باكستان
()FPAP

المركز األلباني للسكان والتنمية
()ACPD

الجمعية السويدية للثقافة الجنسية
()RFSU

جمعية دومينيكان لصحة األسرة
(بروفاميليا )Profamilia

عملــت جمعيــة رهنومــا لتنظيــم األســرة فــي باكســتان ()FPAP
مــع البرلمانييــن ،الجهــات المعنيــة فــي المحافظــات ،واضعــي
السياســات ،المجتمــع المدنــي ،ووســائل اإلعــام لتحســين
فرصة وصول الشــباب والنســاء إلى الحقوق والصحة الجنســية
عضوا في
واإلنجابية .وقدمت جمعية رهنومــا ( ،)FPAPبصفتها
ً
فريق العمل المعني بالرفاهية السكانية في بلوشستان ،الدعم
الفني في صياغة أول سياسة سكانية بعد انتقال السلطة في
بلوشستان .في عام  ،2018تمت الموافقة على هذه السياسة
بهــدف توفيــر إمكانيــة الوصــول الشــامل إلــى خدمــات الصحــة
اإلنجابية ووســائل منع الحمل ذات الجودة ،وزيادة وعي الشباب
بالحقوق والصحة اإلنجابية.

تُ عد معــدالت العنــف األســري ضد المــرأة فــي ألبانيــا مرتفعة،
وقد عقــد المركــز األلباني للســكان والتنميــة ( )ACPDفي بلدية
فلــورا سلســلة اجتماعــات مــع أعضــاء المجلــس المحلــي دعــت
إلــى نصــرة الناجيــات مــن العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع
االجتماعــي مــع التركيــز علــى تحقيــق االســتقالل االقتصــادي
والهــروب مــن العالقــات المســيئة .ونتيجــة لذلــك ،أصــدر
عــددا مــن السياســات التــي تضمــن وصــول الدعــم
المجلــس
ً
المالي إلى الناجيــات .وتُ قدم خدمــات رعاية األطفــال واالنتقال
والتدريب المهنــي مجانً ا ،وتُ قدم إعانات اإليجار لتحســين الوضع
االقتصادي للناجيات.

أجرت جمعية  RFSUحمالت إعالمية مع الجهات المعنية الرئيسية
لبناء الوعي العام ،وذلك للقضاء على العنف الجنسـي والعنف
القائـم علـى النوع االجتماعـي .وتمكنـت جمعية  ،RFSUبالشـراكة
مـع منظمـات المجتمـع المدنـي ،مـن توجيـه السياسـيين فـي
اللجنـة البرلمانيـة المعنيـة بالعدالة إلى الدعوة إلـى قانون جنائي
جديـد ينـص علـى أن إجبـار أي شـخص علـى ممارسـة الجنس من
دون موافقتـه الصريحـة ُيعـد مخالفـة قانونيـة .وأجـرت الحكومـة
السـويدية تعديالت تشـريعية تنص على أن كل شـخص له الحق
فـي تقريـر مصيره الجنسـي ،وأن ممارسـة الجنـس دون موافقة
صريحة تُ عد جريمة جنائية.

فـي كولومبيـاُ ،يسـمح بإجـراء اإلجهـاض فـي عـدة ظـروف؛ ومـع
قـرارا
ذلـك ،فـي أكتوبـر  ،2018أصـدر أحـد القضـاة المحافظيـن
ً
بفرض قيود زمنية على إجراء اإلجهاض .قامت جمعية بروفاميليا
ومنظمـات حقوق المرأة بطرح ملخصـات قانونية ومواد للحمالت
لتوفيـر األدلـة الالزمـة وتعزيـز الوعـي باآلثـار الضـارة الناجمـة عـن
زيـادة القيـود علـى اإلجهـاض .وعلـى أثـر ذلـك رفضـت المحكمـة
الدسـتورية االقتـراح ،معلنـة أن العراقيـل التـي تمنـع توفيـر
خرقـا لاللتزامـات الدوليـة التـي تدعـم حـق المرأة
اإلجهـاض تشـكل ً
في االختيار.

منظمة الفلبين لتنظيم األسرة
()FPOP

الجمعية األندونيسية لتنظيم األسرة
()IPPA

الصحة اإلنجابية أوغندا
()RHU

الجمعية الموريتانية لدعم األسرة
()AMPF

ً
(عالميا)
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

فـي مدينـة إيلويلـو ،دعـت جمعيـة  FPOPإلـى وضـع تشـريعات
محليـة تجـرم التمييـز علـى أسـاس التوجـه الجنسـي والهويـة
الجنسـية ،وذلـك لتعزيـز حمايـة حقـوق اإلنسـان .ونظمـت جمعية
 FPOPمسـيرات لرفـع مسـتوى الوعـي العـام بهـذا الموضـوع
وكذلـك المشـاركة فـي صياغـة قانـون محلـي يجـرم أي ممارسـة
تمييزيـة علـى أسـاس الجنـس أو الهويـة الجنسـية أو التوجـه
الجنسـي أو االنتمـاء الدينـي أو المعتقـد أو األصـل العرقـي أو
الجنسـية .فـي عـام  ،2018وافـق عمـدة المدينـة علـى القانـون
لدعم الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية للجميع.

نظمـت جمعيـة  ،IPPAبالتعـاون مـع تحالـف المـرأة اإلندونيسـية،
حملات إعالميـة مكثفـة لرفع الوعـي العـام بحقـوق الفتيات في
الصحـة والتعليـم والفـرص االقتصادية ،ورفـع الوعي بمـا يترتب
علـى زواج األطفـال من آثـار ضـارة .ودعت جمعيـة  IPPAمـع وزارة
تمكين المرأة وحماية الطفل إلى وضع اسـتراتيجية للقضاء على
زواج األطفـال .وفـي عـام  ،2018قضت المحكمة الدسـتورية بأن
الحـد األدنى المشـترط لزواج المـرأة غير قانوني ،ومـن ثم رفعته
عاما.
من ستة عشر إلى تسعة عشر ً

يخضع التثقيف الجنسـي الشـامل في المـدارس األوغندية لعدد
مـن القيـود منـذ عـام  .2016وللتعامـل مـع هـذا الوضـع ،حشـدت
جمعية  RHUمنظمات المجتمع المدني التخاذ موقف موحد يؤكد
أهميـة التثقيـف الجنسـي .وقدمـت جمعيـة  RHUدعمهـا لـوزارة
التعليـم والرياضة لوضـع إطار وطني للتثقيف الجنسـي ،وتوفير
المعلومـات الالزمـة لطـرح رؤيتهـا المبدئيـة فـي هـذا الموقـف
الموحد .في عام  ،2018وافقت الوزارة على هذا اإلطار لالستعانة
به في تطوير مناهج وكتب وبرامج التثقيف الجنسي التي تراعي
مختلف الفئات العمرية في مؤسسات التعليم الرسمية.

دعـت جمعيـة  AMPFمـع وزارة الصحة إلـى زيادة عدد خيـارات منع
الحمل المتاحة في موريتانيا ،وذلك بإضافة وسـيلة سايانا برس
إلى قائمة وسـائل منع الحمل على المستوى الوطني .تعاونت
جمعيـة  AMPFمـع البرلمانييـن والزعمـاء الدينيين لتسـليط الضوء
على مزايا سـايانا برس .وهي وسـيلة سـهلة ومنخفضة التكلفة
للحقـن العكسـي لمنع الحمـل الطويل األمـد ويمكـن إتاحتها في
حالة عدم توفر الظروف العيادية الالزمة .وفي عام  ،2018أكدت
الـوزارة تسـجيل وسـيلة سـايانا بـرس ،وهـي متاحة اآلن كوسـيلة
بديلة من وسائل منع الحمل للنساء في موريتانيا.

تُ عـد لجنـة األمـم المتحـدة للتنميـة االجتماعيـة مسـؤولة عـن التنميـة المسـتدامة والحـد
مـن الفقـر مـن منظـور التنميـة االجتماعيـة .فـي عـام  ،2018اعترفـت اللجنـة ألول مـرة
بالتأثير السـلبي لعدم المسـاواة بين الجنسـين على الفقـر .ودعا االتحـاد الدولي لتنظيم
األسـرة ( )IPPFبالتعـاون مـع الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة إلـى أهميـة المسـاواة
بين الجنسـين وتمكين المرأة وذلك للقضاء على الفقر ،كمـا قدم التوجيه والدعم الفني
بشـأن اللغة المسـتخدمة في الصياغة النهائية للقرار .وهذا يشمل فقرة لتعزيز التغطية
الصحية الشـاملة ،بما في ذلك الصحة الجنسـية واإلنجابية ،وتسـليط الضوء على تأنيث
الفقـر والحاجـة إلـى اتخـاذ إجـراءات إيجابيـة لمعالجـة أوجـه عـدم المسـاواة القائمـة فـي
الحصول على الخدمات والموارد.

تعديل في

دولة*

17

تعديال على المستوى اإلقليمي

إقليم نصف الكرة األرضية الغربي التابع لالتحاد
فـي إطـار التحضيـر لالجتمـاع السـنوي للجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بوضـع المـرأة فـي
عـام  ،2018حضـر ممثلو الجمعيـات وممثلـو المكتب اإلقليمـي من نصف الكـرة األرضية
الغربـي جلسـة المجتمـع المدنـي التشـاوري بشـأن أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة الكاريبـي
التي ناقش خاللها مسـؤولو الـوزارة ومنظمات المجتمع المدني أولويـات هذا اإلقليم.
وشـارك ممثلـو االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة ( )IPPFفـي صياغـة توصيـات إعلان
المجتمع المدني بشـأن الصحة والتعليم .ولتحقيق المساواة بين الجنسين والدفاع عنها
في هـذا اإلقليم ،دعا اإلعالن الحكومـات إلى إعطاء األولوية للحقوق والصحة الجنسـية
واإلنجابيـة ،بمـا فـي ذلـك الخدمـات الصديقـة للشـباب ووسـائل منـع الحمـل الحديثـة
واإلجهاض القانوني واآلمن والحر.

4

التعديالت السياسية والقانونية ،حسب الموضوع2018 ،

38

تعزيز التنوع الجنسي
والتنوع بين الجنسين

20
6

الحصول على وسائل
منع الحمل

* تشير المواضع الملونة إلى بلدان ساهم فيها االتحاد في تحقيق إنجاز واحد على األقل لمسيرة الدعوة في عام .2018

19

19

6

دعم المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة
البشري ()HIV

3

تعزيز الحقوق الجنسية
واإلنجابية

19

منع العنف الجنسي
والعنف القائم على
النوع االجتماعي

17

2

إعطاء األولوية للصحة
الجنسية واإلنجابية في
إطار األزمات اإلنسانية

2

الحصول على خدمات
الصحة الجنسية
واإلنجابية

إنهاء زواج األطفال

+

12

التثقيف والخدمات
للشباب

تعزيز المساواة
بين الجنسين

ميزانية الصحة الجنسية
واإلنجابية ،بما فيها
وسائل منع الحمل

الوصول إلى اإلجهاض
اآلمن والقانوني

تعديالت على المستوى العالمي

