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

ُتقدر أعداد مؤشرات التأثير باستخدام نموذج ماري ستوبس   †
انترناشيونال إمباكت 2 )اإلصدار 5(.

هذا يشمل 181.3 مليون خدمة قدمها االتحاد الدولي لتنظيم   *
األسرة )IPPF( مباشرة، و 71.0 مليون خدمة قام االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة )IPPF( بتمكينها من خالل شراكات مع مقدمي 
الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص.

ُيبلغ االتحاد الدولي لتنظيم األسرة عن عدد المستفيدين الذين   §
يستخدمون وسائل منع الحمل الحديثة ألول مرة في 56 بلد من 

بلدان التركيز لـ FP2020 فقط، وذلك وفقًا اللتزامنا المعلن بالوصول 
إلى 60 مليون مستفيد ألول مرة بين عامي 2012 و 2020.

27.0 مليون
سنة حماية زوجية‡

 المتعايشون مععاملو الجنسمتعاطو المخدراتالشباب
 فيروس نقص
المناعة البشري

 الناس في إطار
األزمات اإلنسانية

 المجموعات الجنسية
والجنسانية المتنوعة

 الناجون من العنف
 القائم على أساس
النوع االجتماعي

ذوي اإلعاقة

 68.8 مليون 
شخص تلقوا خدمات 

من االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

 كانوا الفقراء 
والفئات الهشة

 ٪10 
حبوب منع الحمل

 ٪9 
الواقي الذكري

 ٪10 
الحقن

 ٪1 
وسائل منع الحمل األخرى بما فيها 

وسائل منع الحمل الطارئة 

4.5 مليون 
خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية الطبية

 ٪30 
 سنوات حماية 

زوجية من الوسائل 
القصيرة األمد

 ٪70 
 سنوات حماية 

زوجية من الوسائل 
طويلة األمد 

والوسائل دائمة األمد

 ٪34 
اللولب

 ٪7 
 منع الحمل 

 الجراحي الطوعي 
 )قطع القناة الدافقة 

والربط البوقي(

 ٪29 
الغرسات

158.5 مليون
 خدمة غير متعلقة 
بوسائل منع الحمل

93.8 مليون
 خدمة من خدمات وسائل 
252.3 منع الحمل تم تقديمها

مليون 
خدمة تم تقديمها في 
مجال الصحة الجنسية 

واإلنجابية*

2.8 مليون 
ضعف الخصوبة

10.5 مليون 
مشورة متخصصة

3.7 مليون 
المسالك البولية

5.6 مليون 
خدمة متعلقة 

باإلجهاض

41.1 مليون 
طب النساء

39.1 مليون 
صحة األم والطفل

51.2 مليون 
فيروس نقص المناعة البشري )بما 
في ذلك األمراض المنقولة جنسيًا(

45,245 نقطة تقديم 
خدمات

 8 من كل 10

0في المائة 10 20 30 40 50 60 70

102030405060708090100110120130140150 0ماليين

تمكين المجتمعات المحلية و خدمة أفرادها

 31.9 مليون 

 32,246
نقطة تقديم خدمات 

يملكها االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

 ٪82
موزعون 

مجتمعيون

 ٪62
في المواقع 

الريفية أو 
شبه الحضرية

 10,101 
شريك من القطاعين العام 

والخاص يتلقون وسائل منع 
الحمل من االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة

 8,184
مرافق صحية تم تمكينها من 
قبل االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة لتقديم خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية

شاب أكملوا برنامج التثقيف 
الجنسي الشامل

 11.8 مليون 
 3.5 مليون 

 819.7 مليون 
 13.1 مليون 
 4.6 مليون 

حالة حمل غير مرغوب فيه تم تجنبها†

حالة إجهاض غير آمن تم تجنبها†

دوالر أمريكي تم توفيرها 
في تكاليف صحية إضافية†

سنوات العمر المصححة باحتساب مدد 
اإلعاقة )DALYS( تم تجنبها†

شخص تلقوا خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية في إطار األزمات اإلنسانية

اتجاهات األداء في تقديم الخدمات 
وسنوات الحماية الزوجية،‡ 2016 – 2019

تأثير االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، 2019

نتائج مؤشرات األداء، 2019 نظـــرة ســـريعة
ــام 2019 ــ ــي ع ــية فــ ــا الرئيســ ــ إنجازاتن

 160

من نحن
مقــدم  األســرة  لتنظيــم  الدولــي  االتحــاد 
عالمــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة ومناصر 
والحقــوق  الصحــة  إتاحــة  لتعميــم  ريــادي 
الجنســية واإلنجابيــة. ونحــن اتحــاد عالمــي 
يجمــع المنظمات الوطنيــة التي تعمل مع 
فــي  أجلهــم  واألفــراد ومــن  المجتمعــات 

164 دولة.

 141 
تعدياًل سياسيًا و/أو قانونيًا 

لدعم الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية والمساواة 

بين الجنسين والدفاع عنها، 
والتي ساهم فيها االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة

252.3 مليون 
خدمة تم تقديمها في مجال 

الصحة الجنسية واإلنجابية

 ٪42
من خدمات الصحة الجنسية 

مت للشباب دون  واإلنجابية ُقدِّ
25 سنة من العمر

27.0 مليون 
سنة حماية زوجية‡

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

صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في يوليو 2020

 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

 141
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

 756
مجموعة نسائية وشبابية اتخذت 

إجراًء عامًا داعمًا بشأن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية 

والذي ساهم فيه االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة بجهوده

من الدخل المحلي الذي حققته الجمعيات* ٪53 
من خالل المؤسسات االجتماعية

التوحيد واألداء

31.9 مليون
 شاب أكملوا برنامج 

التثقيف الجنسي الشامل 

411.3 مليون
 نسمة وصلتهم رسائل 

إيجابية بشأن الصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية

191.5 مليون
 دوالر أمريكي إجمالي 

الدخل الذي حققته سكرتاريا 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 252.1 مليون
 دوالر أمريكي إجمالي 

الدخل المحلي للجمعيات 
المتلقية للمنح غير المقيدة

 ٪8
من تمويل االتحاد غير المقيد 

اسُتخدم في مكافأة الجمعيات 
من خالل نظام التمويل المبني 

على األداء

 314,068
متطوع في االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة

13.3 مليون
ناشط لدى االتحاد

181.3 مليون
خدمة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية ُقدمت

27.0 مليون
سنة حماية زوجية‡

6.5 مليون§
مستفيد ألول مرة من وسائل 

منع الحمل الحديثة

 ٪92
من المستفيدين من خدمات 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( ينصحون عائالتهم 

وأصدقاءهم بخدماتنا

71.0 مليون
 خدمة من خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية 
تم تمكينها

35

39

36 25

15

10

.)IPPF( الجمعيات التي تتلقى دخاًل غير مقيد من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  *

 التزام 
 100 حكومة 

باحترام الحقوق الجنسية 
واإلنجابية والمساواة 

بين الجنسين وحمايتها 
وتفعيلها

النتيجة 1

 تمكين 
 مليار 

 شخص من 
 التصرف بحرية فيما 

 يخص حقوقهم 
 وصحتهم الجنسية 

واإلنجابية

 1 
 رقي أداء االتحاد 

 وخضوعه للمساءلة 
وتعزيز وحدته

تقديم 
 2 مليار 

 خدمة متكاملة عالية 
 الجودة من خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية من 

قبل االتحاد الدولي 
 لتنظيم األسرة 

وشركائه

النتيجة 2

النتيجة 3

النتيجة 4

من التمويالت غير المقيدة باالتحاد الدولي لتنظيم ٪75 
األسرة )IPPF( ُخصصت للجمعيات في البلدان 

األكثر احتياجًا لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

من الجمعيات لديها شاب واحد على األقل عضو ٪82 
في هيئاتها الحاكمة

موظف في جميع قطاعات االتحاد38,050 

7 مكاتب السكرتارية
سية واإلنجابية )مليون(

صحة الجن
ت ال

خدما

ن(
يو

مل
ة )
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إجمالي خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
خدمات غير متعلقة بوسائل منع الحمل

خدمات وسائل منع الحمل

سنوات الحماية الزوجية
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تعزيز الحقوق 
16الجنسية واإلنجابية التثقيف والخدمات 

تعزيز المساواة بين 35للشباب
الجنسين 19 الحصول على 

خدمات الصحة 
20الجنسية واإلنجابية

منع العنف الجنسي 
والعنف القائم على 

النوع االجتماعي إنهاء زواج األطفال8 2 تعزيز التنوع الجنسي 
والتنوع بين الجنسين 7

ميزانية الصحة الجنسية 
واإلنجابية، بما فيها 

وسائل منع الحمل 9
إعطاء األولوية للصحة 

الجنسية واإلنجابية في 
إطار األزمات اإلنسانية 1

الوصول إلى اإلجهاض 
اآلمن والقانوني 17

الحصول على وسائل 
منع الحمل 6

التعديالت السياسية والقانونية، 2019

دعم المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة 

)HIV( البشري 1
 141

تعديل سياسي و/أو قانوني 
لدعم أو الدفاع عن الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية 

نصرة الحقوق 
نتائج الدعوة، بحسب البلد، 

2019 – 2016

ما زال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو 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 )IPPF( حياة ماليين البشر إلى األفضل 

عن طريق الدعوة إلى تعديل السياسات والقوانين دعمًا للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، 
ومعارضة التعديالت التي تضر أكثر مما تنفع.

من 2016 إلى 2019، ساهم االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( في 

 تعديل سياسي و/أو 
 قانوني لدعم أو الدفاع 

 عن الصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية

536 تعدياًل في 
106 دولة 

 62
 27

تعدياًل على 
المستوى اإلقليمي

تعدياًل على 
المستوى العالمي

 625 

112 تعدياًل في 
52 دولة 

 17
 12

تعدياًل على 
المستوى اإلقليمي

تعدياًل على 
المستوى العالمي

مفتاح الخريطة

 عدد التعديالت السياسية 
و/أو التشريعية

123

 سنة إدخال التعديالت السياسية 
و/أو التشريعية

2018 – 20162019

أقاليم االتحاد الدولي لتنظيم 
)IPPF( األسرة

أفريقيا
العالم العربي

شرق آسيا وجنوب شرقها 
وأوقيانوسيا

الشبكة األوروبية
جنوب آسيا

نصف الكرة األرضية الغربي

 Asociación Chilena جمعية
 de Protección de la Familia

(APROFA)
في عام 2017، اعُتمد قانون جديد 

يسمح باإلجهاض في ظروف محدودة 
في تشيلي. ومع ذلك، ما زالت هناك 

عوائق تحول دون توفير اإلجهاض 
اآلمن. ومع أن توصيات منظمة الصحة 
العالمية بشأن اإلجهاض اآلمن تستلزم 
استخدام ميفيبريستون وميزوبروستول 

في عالج أمراض النساء، لم يتم 
تسجيلهما في تشيلي. وظلت جمعية 

APROFA تدعو وزارة الصحة، وقامت 
بإعداد وتقديم الوثائق الفنية الالزمة 
على مدار عامين. وأخيًرا، في أكتوبر 

2019، تم تسجيل ميفيبريستون 
وميزوبروستول، مما عزز الحقوق 

الجنسية واإلنجابية للمرأة بصورة كبيرة؛ 
فأصبح توفير اإلجهاض الدوائي اآلمن 

حقيقًة واقعة.

جمعية تنظيم األسرة السودانية 
)SFPA)

أطلقت حكومة السودان أول 
استراتيجية وطنية لتنظيم األسرة في 

عام 2019، لتلبية الحاجة غير الملباة 
لوسائل منع الحمل. وهذه االستراتيجية 

تتناول أوجه استخدام وسائل تنظيم 
األسرة وتولي األولوية للحصول 

على خدمات منع الحمل المتكاملة 
عالية الجودة. وتتناول خطوات التنفيذ 

الفعال لهذه االستراتيجية لزيادة الطلب 
على وسائل منع الحمل الحديثة 

واإلقبال عليها. وعملت جمعية تنظيم 
األسرة السودانية )SFPA( بصورة 

وثيقة مع وزارة الصحة في اجتماعات 
فرق العمل المكلفة، حيث قدمت 

التوجيهات وشاركت بفعالية في وضع 
االستراتيجية وصياغتها.

 Associação جمعية
 Caboverdiana para a

Proteção da Familia (VERDEFAM)
تشارك جمعية VERDEFAM المجتمع 

المدني في رفع مستوى الوعي 
بقضايا المساواة بين الجنسين والدعوة 

إلى مشاركة المرأة االقتصادية 
والسياسية العادلة باعتبارها من 
العوامل الضرورية لتحقيق النمو 

االقتصادي المستدام. وفي إطار 
 Cape Verdean عملها ضمن شبكة
 ،Parliamentary Women Network
واصلت جمعية VERDEFAM الدعوة 
إلى إصدار قانون المساواة الجديد 

Parity Law، وعقد اجتماعات فردية مع 
واضعي السياسات وتقديم الدعم 
الفني في صياغة القانون الجديد. 

وفي عام 2019، تمت الموافقة على 
قانون المساواة Parity Law الذي 

يطالب بتحقيق المساواة في تمثيل 
المرأة في الحكومة ومشاركتها الكاملة 

في صنع السياسات.

جمعية رهنوما لتنظيم 
األسرة في باكستان 
)Rahnuma-FPAP)

لتحسين إمكانية الوصول إلى 
وسائل منع الحمل الحديثة وتقليل 

معدالت وفيات األمهات واألطفال 
في اإلقليم، أصدرت حكومة السند 

قانون حقوق الرعاية الصحية اإلنجابية 
 Sindh Reproductive إلقليم السند

Healthcare Rights Act لعام 2019. 
ويعزز الوصول إلى المعلومات، مما 

يسمح للمستفيدين من هذه الخدمات 
باتخاذ قرارات مستنيرة ومستقلة بشأن 

اختياراتهم لمنع الحمل، بال إجبار أو 
 Rahnuma-FPAP إكراه. وشاركت جمعية

مع واضعي السياسات والبرلمانيين 
ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني 

والشباب لبناء الدعم الالزم لتعزيز 
هذه التشريعات، وقدمت توجيهاتها 

الفنية للحكومة في عملية وضع 
القانون الجديد. 

جمعية تنظيم األسرة في 
)NZFP) نيوزيلندا

تمت الموافقة على أول استراتيجية 
وطنية لرفاهية األطفال والشباب 

 Child and Youth Wellbeing Strategy
في عام 2019. وتشمل التركيز على 

دعم الشباب التخاذ خيارات صحية 
بشأن عالقاتهم وصحتهم الجنسية 
من خالل الوصول إلى المعلومات 

والتثقيف وكذلك خدمات الوقاية من 
 NZFP العنف الجنسي. وقدمت جمعية
مقترحات مكتوبة وإيضاحات إلى لجنة 

 Department of( إدارة رئاسة الوزراء
the Prime Minister(. وقدمت جمعية 

NZFP توصياتها إلدخال تعديالت 
على اللغة المستخدمة وإعادة صياغة 

الرسائل المتعلقة بالجنسانية بأسلوب 
إيجابي، وركزت على أن تمكين الشباب 

التخاذ خيارات آمنة ُيعد من أهم 
الجوانب في هذه االستراتيجية.

إقليم العالم العربي – االتحاد الدولي 
)IPPF AWR) لتنظيم األسرة

 )ACPD( تأسس المجلس العربي للسكان والتنمية
في عام 2019 ليقدم الدعم الالزم للدول األعضاء 

لتوفيق أوضاعها مع االتفاقات الدولية واإلقليمية، 
وتقديم المساعدة الفنية، ومعاونتها في وضع 

االستراتيجيات السكانية الالزمة لالستجابة لمختلف 
الظروف على المستوى الوطني. وهذه اآللية 

مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإالوصول 
إلى الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية وتحقيق 

المساواة بين الجنسين في اإلقليم العربي. وفي 
االجتماعات السنوية للمجالس واللجان الوطنية 

المعنية بالسكان والتنمية، ساهم ممثلو المكتب 
اإلقليمي للعالم العربي االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة )IPPF( في وضع التوصية بإنشاء المجلس 
العربي للسكان والتنمية )ACPD( وكذلك دعوة وزراء 

الصحة ورؤساء المجالس الوطنية لالنضمام ودعم 
هذه المبادرة.

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
(عالميًا)

في الدورة الحادية واألربعين لمجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة )HRC( في عام 2019، 

تم اعتماد قرارات منقحة بشأن القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد النساء والفتيات و تسريع وتيرة 

الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات. وهذه القرارات تدعو الدول األعضاء إلى 
تعزيز وحماية الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية 
للنساء والفتيات. وللمرة األولى، اعترف مجلس 
حقوق اإلنسان )HRC( بأن العنف المنزلي ليس 

مسألة عائلية خاصة وأن عنف الشريك الحميم يعوق 
قدرة المرأة على البقاء والتقدم في العمل. ولقد 
عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( بصورة 

وثيقة مع شركاء المجتمع المدني والدول األعضاء 
في وضع استراتيجية لتأمين لغة تقدمية والتصدي 
للتعديالت الضارة المقترحة. وقد ساهم ذلك في 

اعتماد القرارْين بتوافق اآلراء.

 Tajikistan Family جمعية
Planning Association (TFPA)

تعاونت جمعية TFPA مع الوزارات 
واللجان الحكومية العتماد طريقٍة 

متعددة القطاعات وجيدة التنسيق 
لالستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي مع تعزيز التعاون بين الهياكل 
الرئيسية ووضع سياسات ومعايير 

جديدة. وقامت جمعية TFPA، من خالل 
 Republican شراكتها الوثيقة مع مركز

Centre for Family Medicine وصندوق 
األمم المتحدة للسكان، بوضع إجراءات 

 Standard Operating عملية قياسية
Procedures جديدة من أجل فرق الرعاية 
الصحية واألخصائيين االجتماعيين على 
وجه الخصوص. وتشتمل على مبادئ 
توجيهية واضحة بشأن توفير خدمات 
الصحة النفسية واالجتماعية للناجين 

من العنف القائم على النوع االجتماعي 
والعنف المنزلي، والتي لم تكن متاحة 

من قبل. 
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