
تشير سنوات الحماية الزوجية )CYP( إلى   ‡
إجمالي عدد سنوات الحماية المقّدمة للزوجين 

من خالل استخدام وسائل منع الحمل. 

أبلغت سبع جمعيات أعضاء عن تخصيص   ‡‡
إجمالي 13 نقطة تقديم خدمات عبر 

اإلنترنت لتوفير الخدمات الطبية عن ُبعد.

ُتقدر أعداد مؤشرات التأثير   †
باستخدام نموذج ماري ستوبس 

انترناشيونال إمباكت 2 )اإلصدار 5(.

 )IPPF( هذا يشمل 143.2 مليون خدمة قدمها االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  *
مباشرة، و 75.2 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 53 بلد من بلدان التركيز لـ FP2020 فقط، وذلك وفقًا 
اللتزامنا المعلن بالوصول إلى 60 مليون مستفيد ألول مرة بين عامي 2012 و 2020.

 61.6 مليون
شخص تلقوا خدمات 

من االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

كانوا الفقراء 
والفئات الهشة

 ٪10 
حبوب منع الحمل

 ٪8 
الواقي الذكري

 ٪12 
الحقن

 ٪1 
وسائل منع الحمل األخرى بما فيها 

وسائل منع الحمل الطارئة 

3.8 مليون
خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية الطبية

 ٪31  
سنوات حماية 

زوجية من الوسائل 
القصيرة األمد

 ٪69 
 سنوات حماية 

زوجية من الوسائل 
طويلة األمد 

والوسائل دائمة األمد

 ٪29 
اللولب

 ٪3 
 منع الحمل 

 الجراحي الطوعي 
 )قطع القناة الدافقة 

والربط البوقي(

 ٪37 
الغرسات

26.8 مليون 
سنة حماية زوجية‡

128.1 مليون 
خدمة غير متعلقة 

بوسائل منع الحمل

90.4 مليون
 خدمة من خدمات وسائل 
منع الحمل تم تقديمها

 218.5
مليون 

خدمة تم تقديمها في 
مجال الصحة الجنسية 

واإلنجابية*

2.0 مليون
ضعف الخصوبة

9.8 مليون
مشورة متخصصة

3.3 مليون
المسالك البولية

4.4 مليون
خدمة متعلقة باإلجهاض

30.2 مليون
طب النساء

33.1 مليون
صحة األم والطفل

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

8 من كل 10 

0في المائة 10 20 30 40 50 60 70

102030405060708090100110120 0ماليين

تمكيــن المجتمعات المحلية و خدمة أفرادها

31,202
نقطة تقديم خدمات 

يملكها االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة ‡‡

 ٪85
موزعون 

مجتمعيون

 ٪63
في المواقع 

الريفية أو 
شبه الحضرية

 10,174
شريك من القطاعين العام 

والخاص يتلقون وسائل منع 
الحمل من االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة

 7,618
مرافق صحية تم تمكينها من 
قبل االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة لتقديم خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية

استجابة IPPF لجائحة كوڤيد-19
إعادة فتح 90٪ من نقاط تقديم 
الخدمات بحلول نوفمبر 2020، 

بعد إغالقها بسبب هذا الوباء في 
مارس 2020

٪90

مبادرة تغيير ناجح للسياسات و/أو 
القوانين المتعلقة بجائحة كوڤيد-19 

لدعم الصحة الجنسية واإلنجابية 
والحقوق والمساواة بين الجنسين 
أو الدفاع عنها، والتي ساهم فيها 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 24

جمعية عضو تقدم جلسات رقمية 
للتثقيف الجنسي الشامل  67

المتعايشون عاملو الجنسمتعاطو المخدراتالشباب
مع فيروس نقص 

المناعة البشري

الناس في إطار 
األزمات اإلنسانية

المجموعات 
الجنسية والجنسانية 

المتنوعة

الناجون من العنف 
القائم على أساس 

النوع االجتماعي

ذوي االحتياجات 
الخاصة

شاب أكملوا برنامج التثقيف 25.5 مليون
الجنسي الشامل

11.5 مليون 
3.4 مليون 

600.4 مليون
15.1 مليون
5.5 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

تأثير االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، 2020

 133

من نحن
مقــدم  األســرة  لتنظيــم  الدولــي  االتحــاد 
عالمــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة ومناصــر 
والحقــوق  الصحــة  إتاحــة  لتعميــم  ريــادي 
الجنســية واإلنجابيــة. ونحــن اتحــاد عالمــي 
يجمــع المنظمــات الوطنية التــي تعمل مع 
المجتمعــات واألفراد ومــن أجلهم في أكثر 

من 140 دولة.

 136 
تعدياًل سياسيًا و/أو قانونيًا 

لدعم الحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية والمساواة بين 

الجنسين والدفاع عنها، والتي 
ساهم فيها االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة

 218.5 مليون
خدمة تم تقديمها في مجال 

الصحة الجنسية واإلنجابية

٪45 
من خدمات الصحة الجنسية 

مت للشباب  واإلنجابية ُقدِّ
دون 25 سنة من العمر

26.8 مليون
سنة حماية زوجية‡

 جمعية وشريك متعاون 
في ستة أقاليم

 136
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

752 
مجموعة نسائية وشبابية 

اتخذت إجراًء عامًا داعمًا بشأن 
الصحة والحقوق الجنسية 

واإلنجابية والذي ساهم 
فيه االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة بجهوده

مكاتب السكرتارية7 

موظف في جميع قطاعات االتحاد33,075 

من الجمعيات لديها شاب واحد على األقل عضو ٪81 
في هيئاتها الحاكمة

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

األكثر احتياجًا لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

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

التوحيد واألداء

25.5 مليون
شاب أكملوا برنامج التثقيف 

الجنسي الشامل 

تدريب 

154,692
معلًما من قبل الجمعيات 
األعضاء لتوفير التثقيف 

الجنسي الشامل للشباب أو 
لتوفير التدريب على التثقيف 
الجنسي الشامل للمعلمين 

اآلخرين )تدريب المدربين(

 166.1 مليون
دوالر أمريكي إجمالي الدخل 
الذي حققته سكرتاريا االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة

215.9 مليون
دوالر أمريكي إجمالي الدخل 
المحلي للجمعيات المتلقية 

للمنح غير المقيدة

٪6
من تمويل االتحاد غير المقيد 

اسُتخدم في مكافأة الجمعيات 
من خالل نظام التمويل 

المبني على األداء

316,798
متطوع في االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة

٪74
من الجمعيات األعضاء تحصل 

على 50٪ أو أقل من دخلها من 
منحة IPPF غير المقيدة

 143.2 مليون
خدمة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية ُقدمت

26.8 مليون
سنة حماية زوجية‡

 5.5 مليون§
مستفيد ألول مرة من وسائل 

منع الحمل الحديثة

٪69
من المستفيدين من خدمات 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( الذين ينصحون عائالتهم 

وأصدقاءهم بخدماتنا حسب 
مقياس منهجية صافي نقاط 
)Net Promoter Score( الترويج

 75.2 مليون
خدمة من خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية تم تمكينها

33

39

11 26

15

9

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

 5.5 مليون
مستفيد من خدماتنا في 
مناطق األزمات اإلنسانية

 info@ippf.org البريد اإللكتروني  هاتف 8200 7939 20)0( 44+ 
@ippf تويتر  www.ippf.org الموقع اإللكتروني

إذا كنت ترغب في دعم عمل االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( أو 

أي من جمعياتنا ماليًا، يرجى زيارة 
www.ippf.org موقعنا اإللكتروني

صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
في يوليو 2021

 4 Newhams Row, London SE1 3UZ 
المملكة المتحدة

جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة برقم 229476

نتائج مؤشرات األداء، 2020

 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

نظـــرة ســـريعة
ــام 2020 ــ ــي ع ــية فــ ــا الرئيســ ــ إنجازاتن



مفتاح الخريطة

األمريكتان والكاريبي
أفريقيا

العالم العربي
شرق آسيا وجنوب شرقها 

وأوقيانوسيا
الشبكة األوروبية

جنوب آسيا
الجمعيات األعضاء التي أبلغت 

عن تحقيــق نجاحات في مجال 
الدعوة خالل عام 2020 ولكنها 

IPPF لم تعد أعضاء في

التعديالت السياسية والقانونية، 2020

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.

 بروفاميليا كولومبيا 

أطلقت الحركة المناهضة لالختيار 
في عام 2020 دعوى قضائية 
لتجريم اإلجهاض بالكامل في 

كولومبيا. وحشدت جمعية بروفاميليا 
)Profamilia( الدعم وقدمت طعًنا 
قانونًيا بصفتها تتمتع بخبرة فنية 
في الحقوق الجنسية واإلنجابية 
تمكنها من مواجهة هذا التهديد. 

ووافقت المحكمة الدستورية على 
اإلفادات التي قدمتها بروفاميليا 

مدعومة بأدلة علمية وحكمت بعدم 
سماع الدعوى. وقد حال هذا األمر 

دون استمرار القضية، وكان من 
الممكن أن تؤدي إلى تقويض حقوق 

اإلجهاض في كولومبيا.

جمعية الصحة اإلنجابية أوغندا 
)RHU(

في نوفمبر 2020، نجحت جمعية 
 )RHU( الصحة اإلنجابية أوغندا

وشركاؤها في التقدم بطلب للهيئة 
الوطنية لألدوية بصفتها جهة تقديم 
وسائل منع الحمل عن طريق الحقن 

العتماد 10,000 منفذ محلي لصرف 
األدوية في أوغندا. ولهذه المنافذ 

مواقع وساعات عمل مناسبة، 
ما يتيح بشكل كبير إمكانية الوصول 

إلى وسيلة منع الحمل المطلوبة 
بأسعار معقولة. وكان ذلك في 

أعقاب تجربة نموذجية حصلت فيها 
9000 امرأة على وسائل منع الحمل 

التي تعطى بطريق الحقن من منافذ 
األدوية، منهن 17 في المائة لم يكن 

يستخدمن في السابق أي وسيلة من 
وسائل منع الحمل و 36 في المائة 

منهن تحت سن 25 سنة.

المركز األلباني للسكان والتنمية 
)ACPD(

نتيجة لقيام المركز األلباني للسكان 
والتنمية )ACPD( وشركائه بمواصلة 

الدعوة، وافقت وزارة الصحة 
األلبانية في فبراير 2020 رسمًيا 
على إجراءات التشغيل الموحدة 

المنقحة للعاملين الصحيين لتقليل 
مخاطر العنف المنزلي والعنف 

القائم على النوع االجتماعي في 
حاالت الطوارئ المدنية. وقاد 

المركز األلباني للسكان والتنمية 
)ACPD( عملية صياغة المبادئ 

التوجيهية لتقديم الرعاية في حاالت 
الطوارئ، وساهم في صياغة 

إجراءات التشغيل الموحدة، وأجرى 
أنشطة الدعوة مع أصحاب المصلحة 

الرئيسيين بما في ذلك الموائد 
المستديرة، والحوارات السياسية 

وأنشطة زيادة الوعي. 

جمعية تنظيم األسرة في نيبال 
)FPAN(

أكدت وزارة التعليم في نيبال في 
عام 2020 أنه سيتم دمج التثقيف 

الجنسي الشامل )CSE( في 
المناهج الوطنية للمراهقين في 

مرحلة المدرسة الثانوية. وشجعت 
جمعية تنظيم األسرة في نيبال 

)FPAN( على إدراج التثقيف الجنسي 
الشامل المناسب للعمر في 

المناهج الدراسية لضمان حصول 
الشباب في نيبال على المعلومات 

والمعرفة التخاذ القرارات بأنفسهم. 
ولعبت جمعية تنظيم األسرة في 
نيبال )FPAN( أيًضا دوًرا رائًدا في 

تنسيق مجموعة العمل الفنية 
المعنية بالتثقيف الجنسي الشامل 

على المستوى الوطني وقدمت 
مالحظاتها حول المسودة األولى 

للخطة الوطنية لقطاع التعليم.

الجمعية األندونيسية لتنظيم 
)IPPA( األسرة

وافقت الحكومة اإلندونيسية 
على دليل حماية حقوق المرأة 

من التمييز والعنف القائم على 
النوع االجتماعي في حاالت الوباء 
في عام 2020. وشاركت الجمعية 

 )IPPA( األندونيسية لتنظيم األسرة
بنشاط في إعداد هذا الدليل. 

وُتعد الوثيقة النهائية مرجًعا رئيسًيا 
لجميع مقدمي الخدمات وأصحاب 

المصلحة اآلخرين في ضمان 
الوقاية من العنف القائم على 

النوع االجتماعي والتعامل معه في 
حاالت األزمات والكوارث، وهو أحد 

عناصر حزمة الخدمات األساسية 
الدنيا )MISP( للصحة الجنسية 
واإلنجابية في حاالت األزمات.

 مكتب IPPF اإلقليمي للشبكة األوروبية 
)ENRO(

تتضمن خطة عمل االتحاد األوروبي للمساواة بين الجنسين 
)GAP( III، التي اعتمدتها المفوضية األوروبية )EC( في 

 )SRHR( نوفمبر 2020، الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية
كعنصر رئيسي للمساواة بين الجنسين، مع تركيز ركيزة 

 )GAP( كاملة من ركائز خطة عمل المساواة بين الجنسين
على الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية. وتم تعميم 

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في الركيزة الفرعية 
على التعليم، مع إشارة محددة إلى دعم التثقيف الجنسي 
الشامل، وفي الركيزة الفرعية المتعلقة بالصحة، مع إشارة 

محددة إلى دعم الصحة الجنسية واإلنجابية في سياق 
التغطية الصحية الشاملة. وتحدد خطة عمل المساواة بين 
الجنسين )GAP( أيًضا أهداف التمويل الخاصة بمساعدات 

االتحاد األوروبي اإلنمائية المخصصة للمساواة بين 
الجنسين، بما في ذلك هدف لكل دولة شريكة من دول 
االتحاد األوروبي. وساهم مكتب IPPF اإلقليمي للشبكة 

األوروبية )ENRO( في اعتماد خطة العمل الجديدة للمساواة 
بين الجنسين، بما في ذلك صياغة ورقة الموقف من 

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية في خطة عمل 
المساواة بين الجنسين )GAP( والتي تمت مشاركتها مع 

المفوضية األوروبية والدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)عالميًا(

في الدورة الثانية واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة )HRC( في عام 2020، ركز القرار الذي تم 

اعتماده بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء 
والفتيات على أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز. وتم 

إدراج عبارة “الحق في االستقالل الجسدي”، ما يجعل هذا 
المرة األولى التي يتم فيها االعتراف بهذا الحق صراحة 

في قرار سنوي تم تبنيه باإلجماع. وبالمثل، يتضمن القرار 
تأكيدات للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، دون أي 

شروط، والحق في الصحة الجنسية واإلنجابية، وهي المرة 
األولى التي يتضمن فيها هذا القرار إشارة صريحة ألي 

منهما. وعمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( بشكل 
وثيق مع الدول األعضاء الراعية للقرار وشركاء المجتمع 

المدني، بما في ذلك من خالل التشارك في طرح 
التعديالت ونشر الوعي ، لضمان استخدام أقوى كلمات 
ممكنة بشأن قضايا الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية 

والتمييز متعدد الجوانب.

جمعية تنظيم األسرة السودانية 
)SFPA(

في أبريل 2020، أقرت حكومة 
السودان قانوًنا جديًدا يجرم تشويه 
 ،)FGM( األعضاء التناسلية األنثوية

ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 
ثالث سنوات. والسودان من أعلى 

الدول في معدالت تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية في العالم، حيث 

تشير التقديرات إلى أن 87 في المائة 
من النساء الالئي تتراوح أعمارهن 

بين 14 و 49 عاًما قد خضعن لشكل 
من أشكال تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية. وقامت جمعية تنظيم 
األسرة السودانية )SFPA( بأنشطة 

الدعوة لسنوات عديدة من خالل 
الضغط على البرلمانيين والعمل مع 
قادة المجتمع المحلي لخلق ظروف 

سياسية واجتماعية مواتية إلنهاء 
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

في السودان.

دعم المتعايشين مع 
فيروس نقص المناعة 

)HIV( البشري 1

التثقيف والخدمات 
16للشباب

تعزيز التنوع الجنسي 
والتنوع بين الجنسين 4 الحصول على 

وسائل منع الحمل 11

إعطاء األولوية للصحة 
الجنسية واإلنجابية في 
14إطار األزمات اإلنسانية تعزيز الحقوق 

الجنسية واإلنجابية 19
إنهاء زواج األطفال 1

الحصول على 
خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية 27
تعزيز المساواة 

بين الجنسين 9

الوصول إلى 
اإلجهاض اآلمن 

والقانوني

أقاليم االتحاد الدولي لتنظيم 
)IPPF( األسرة

14 منع العنف الجنسي 
والعنف القائم على 

النوع االجتماعي 15
ميزانية الصحة الجنسية 

واإلنجابية، بما فيها 
وسائل منع الحمل 5
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53 دولة 
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تعدياًل على 
المستوى 
اإلقليمي

تعديالت 
على المستوى 

العالمي

كازخستان

طاجيكستان
قرغيزستان

نيبال

موريشيوس

النيجر

ساو تومي 
وبرينسيبي

بنين

السودان

بلغاريا

أوكرانيا

ألبانيا

صربيا

فنلندا

الهند

بوتان

كمبوديا

أندونيسيا

ماليزيا

الفلبين

منغوليا جمهورية كوريا 
الديمقراطية 

االشعبية

فيجي
تونغا

جزر سولومون

باكستان

أوغندا

بوتسوانا

توغو

الصيناليابان

رومانيا

البوسنة والهرسك

باناما

بوليفيا

النرويج

شمال مقدونيا 
المغرب

بلجيكا

جمهورية 
الدومينيكان

االكوادور

بيرو

كولومبيا

باراغواي

أوروغواي

إسبانيا

السويد

هولندا

الدنمرك

تايالند

نيوزيلندا

استراليا

زيمبابوي


