
نظرة 
سـريعة

إنجازاتنا الرئيسية 
في عام 2021

من نحن
االتحاد الدولي لتنظيم األســرة مقدم عالمي لخدمات الرعاية 

الصحية ومناصر ريادي لتعميم إتاحة الصحة والحقوق الجنســية 
واإلنجابيــة. ونحن اتحاد عالمي يجمع المنظمات الوطنية التي 

تعمل مع المجتمعات واألفراد ومن أجلهم في أكثر من 140 دولة.

االتحاد واألداء

 121
تعدياًل سياسياً 

و/أو قانونياً لدعم 
الحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية والمساواة بين 

الجنسين والدفاع عنها، 
والتي ساهم فيها االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة

 231.4
مليون

خدمة تم تقديمها 
في مجال الصحة 

الجنسية واإلنجابية

٪43
من خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

مت للشباب دِّ قُ

 29.0
مليون

سنة حماية زوجية

 20,025
 ٪83

 ٪78

 ٪45

 935

موظف في جميع قطاعات االتحاد

من الجمعيات لديها شاب واحد على 
األقل عضو في هيئاتها الحاكمة

من التمويالت غير المقيدة باالتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( ُخصصت 
للجمعيات األكثر احتياجاً لخدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية

من الدخل المحلي الذي حققته الجمعيات 
من خالل المؤسسات االجتماعية

عيادة ثابتة مجهزة بنظام معلومات 
إلكتروني كامل إلدارة العيادات

تمكين المجتمعات المحلية وخدمة أفرادها

72.3 مليون
 إجمالي عدد المستفيدين

٪85
في مواقع 6.1 مليون

األزمات اإلنسانية

فقراء وضعفاء

 231.4
مليون

خدمة من خدمات الصحة 
دمت الجنسية واإلنجابية قُ

36.1 مليون
خدمة من خدمات صحة األم 

دمت والطفل قُ

4.5 مليون
خدمة مرتبطة باإلجهاض 

تم تقديمها

٪43
دمت للشباب من الخدمات قُ

34.5 مليون
شاب أكملوا برنامج التثقيف 

الجنسي الشامل

51.4 مليون
خدمات متعلقة بفيروس نقص المناعة 

البشري )HIV( تم تقديمها

87.5 مليون
خدمة من خدمات وسائل 

منع الحمل تم تقديمها

155.7 مليون
دمت من خالل عيادات  خدمة قُ

الجمعيات األعضاء

75.7 مليون
خدمة تم تمكينها من خالل الشركاء

تأثير االتحاد الدولي لتنظيم 
األسرة في 2021

حالة حمل غير مرغوب فيه 
تم تجنبها 12.5 مليون

حالة إجهاض غير آمن تم تجنبها3.8 مليـون

إجمالي سنوات العمر 16.2 مليون
المصححة باحتساب مدد 

اإلعاقة )DALYS( تم تجنبها

دوالر تم توفيرها 679.0 مليون
من تكاليف الرعاية 

الصحية المباشرة

2016

2016

دمت من سنوات الحماية الزوجية قُ

خدمات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشري )HIV( تم تقديمها
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إجمالي الخدمات المتعلقة بفيروس 
)HIV( نقص المناعة البشري

خدمات متعلقة باألمراض 
المنتقلة عن طريق االتصال 

)STI( الجنسي

خدمات فيروس نقص 
)HIV( المناعة البشري

الوسائل 
القصيرة األمد

الوسائل الطويلة األمد

الوسائل الدائمة

سنوات الحماية الزوجية، 
بحسب الوسيلة

29.0 مليون
سنة حماية زوجية

نتائج مؤشرات األداء 
في عام 2021

النتيجة 1:
التزام 100 حكومة باحترام 
وحماية وتفعيل الحقوق 

الجنسية واإلنجابية 
والمساواة بين الجنسين

النتيجة 3:
تقديم 2 مليار خدمة متكاملة عالية 
الجودة من خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية من قبل االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة وشركائه

النتيجة 2:
تمكين مليار شخص 

من التصرف بحرية فيما 
يخص حقوقهم وصحتهم 

الجنسية واإلنجابية

النتيجة 4:
1 رقي أداء االتحاد وخضوعه 

للمساءلة وتعزيز وحدته

 155.7
مليون

خدمة من خدمات الصحة الجنسية 
دمت واإلنجابية قُ

29.0 مليون
سنة حماية زوجية

7.1 مليون
مستفيد ألول مرة من وسائل 

منع الحمل الحديثة

٪64
من المستفيدين من خدمات 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( الذين ينصحون عائالتهم 

وأصدقاءهم بخدماتنا حسب 
مقياس منهجية صافي نقاط 

)Net Promoter Score( الترويج

75.7 مليون
خدمة من خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية تم تمكينها

6.1 مليون
مستفيد من خدماتنا في مناطق 

األزمات اإلنسانية

٪81
من الجمعيات األعضاء 

تحصل على 50٪ أو أقل 
 IPPF من دخلها من منحة

غير المقيدة

316,240
متطوع في االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة

 ٪8
من تمويل االتحاد 

خدم في  غير المقيد استُ
مكافأة الجمعيات من خالل 

نظام التمويل المبني 
على األداء

 190.9
مليون

دوالر أمريكي إجمالي 
الدخل المحلي للجمعيات 

األعضاء المتلقية للمنح 
غير المقيدة

 164.7
مليون

دوالر أمريكي إجمالي 
الدخل الذي حققته 

أمانة االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

 121
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

552
مجموعة نسائية وشبابية اتخذت 

إجراًء عاماً داعماً بشأن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية 

والذي ساهم فيه االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة بجهوده

 34.8
مليون

شاب أكملوا برنامج 
التثقيف الجنسي الشامل

تدريب

100,629
ا من قبل الجمعيات  معلمً
األعضاء لتوفير التثقيف 

الجنسي الشامل للشباب 
أو لتوفير التدريب على 

التثقيف الجنسي الشامل 
للمعلمين اآلخرين 
)تدريب المدربين(

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

صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في يوليو 2022
4 Newhams Row, London SE1 3UZ, UK

هاتف: 8200 7939 20)0( 44+  فاكس: 8300 7939 20)0( 44+

جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة برقم 229476
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نصرة الحقوق

بوتسوانا

تواصـل جمعيـة BOFWA العضـو التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم 
األسـرة )IPPF( جهودها الدعوية باسـتمرار، بالشـراكة مع نشطاء 

 ،)LGBTQ+( الحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية ومجتمع الميم
نيابة عن الفئات السكانية الرئيسية بما في ذلك المراهقون والرجال 

الذين يمارسـون الجنس مع الرجال والعاملين بالجنس. تنادي 
جمعية BOFWA في دعوتها العامة بأن تجريم العالقات الجنسـية 

المثليـة، ومـا يرتبـط بها من وصم بالعار وتمييز، يحد بشـدة من 
إمكانية الوصول إلى خدمات الحقوق والصحة الجنسـية واإلنجابية، 

 )HIV( ا ما يتعلق منها بفيروس نقص المناعة البشري خصوصً
. في نوفمبر 2021، أيدت  وغيره من األمراض المنقولة جنسـياً

ا طعنت فيه الحكومة  محكمة االسـتئناف في بوتسـوانا حكمً
في عام 2019 يقضي بأن تجريم المثلية الجنسـية مخالف للدسـتور. 

ورفض القضاة االسـتئناف، ووافقوا باإلجماع على أن تجريم 
العالقات المثلية يعد انتهاًكا للحقوق الدسـتورية ألفراد مجتمع 

الميم )+LGBTQ( في الكرامة والحرية والخصوصية والمسـاواة. 
قبـل صـدور الحكـم في عام 2019، كانت عقوبة الجنس المثلي 

ا  ا كبيرً هي السـجن لمدة تصل إلى سـبع سـنوات. وهذا يمثل انتصارً
للمسـاواة في بوتسـوانا وسيدعم إمكانية الوصول إلى خدمات 

فيروس نقص المناعة البشـري )HIV( وغيرها من خدمات الحقوق 
والصحة الجنسية واإلنجابية.

في نوفمبر 2021، وافقت وزارة التربية في تونس على مجموعة 
جديدة من المبادئ التوجيهية للمدارس عند تقديم التثقيف الجنسي 

الشامل. سوف يتم دمج التثقيف الجنسي الشامل في المناهج 
الحالية من العام الدراسي 2023-2022 في مجموعة كبيرة من 
المواد الدراسية بما في ذلك اللغة الفرنسية والعربية والتربية 

المدنية. عقدت الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية )ATSR(، وهي 
جمعية عضو تابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF(، اجتماعات 

مع الوزير والمسؤولين للمساعدة في تطوير المبادئ التوجيهية. 
كما أجرت جمعية ATSR سلسلة من التدريبات على المبادئ 

التوجيهية للمعلمين والمفتشين ومديري المدارس والمسؤولين 
المعنيين في وزارة التربية لدعم التنفيذ الفعال. كما تم إطالق 

حملة إعالمية ألصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات اإلعالمية 
والزعماء الدينيين ومقدمي الخدمات واآلباء وقادة المجتمع لحشد 

التأييد العام لهذه المبادرة.

في سبتمبر 2021، قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن 
معاقبة النساء والحوامل الالئي يجهضن حملهن المبكر مخالف 

للدسـتور. صوتت أعلى سـلطة قضائية في البالد باإلجماع 
على إلغاء تجريم اإلجهاض في والية كواهويال الشمالية. يأتي 

هذا القرار بعد سنوات من أعمال الدعوة وجهود النشطاء في 
حركات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك 
 .)IPPF( التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة Mexfam جمعية

في عام 2019، نظرت المحكمة العليا في دعوى قدمتها جمعية 
Mexfam تسـلط الضوء على فشـل والية فيراكروز في إلغاء 
تجريم اإلجهاض. اسـتعانت الجمعية العضو بحجج قائمة على 
الحقوق، بما في ذلك من منظور الحقوق الجنسـية واإلنجابية 

والمساواة بين الجنسين، إلقامة الدليل على وجوب إلغاء التجريم. 
وظلت الدعوى في المحكمة ألكثر من عامين. وخالل هذه الفترة، 

قدمت جمعية Mexfam ومنظمات المجتمع المدني األخرى 
الحجج وناقشتها مع قضاة المحكمة. عندما حكمت المحكمة العليا 

فـي عـام 2021، اتضـح لجمعية Mexfam أن هناك قبول وتبني 
لبعض المفاهيم المتعلقة باالسـتقاللية الجسـدية واإلنجابية، 

ما يؤكد مسـاهمة هذه الجمعية العضو في القرار النهائي. 
عد هذا الحكم سابقة مهمة، يأمل مؤيدوه أن يمهد السبيل إللغاء  يُ

تجريم اإلجهـاض في جميـع أنحاء البالد وفي اإلقليم كله.

نجحت جمعية RFSU في السويد، وهي جمعية عضو تابعة لالتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة )IPPF(، في الضغط إلدراج أولويات الحقوق 

والصحة الجنسية واإلنجابية واللغة في سبع استراتيجيات محدثة 
للوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )SIDA(. تغطي هذه 

االستراتيجيات مجموعة من المناطق الجغرافية والموضوعات 
المحورية، وتضمنت االستراتيجية الجديدة لألزمات اإلنسانية 

التي لم تتضمن موضوع اللغة الخاصة بالحقوق والصحة الجنسية 
واإلنجابية من قبل. حققت جمعية RFSU هذا اإلنجاز بالعديد من 

التوجهات واألساليب الرئيسية، بعد أن تابعت عن كثب دورة مراجعة 
 RFSU االستراتيجية خالل كل مرحلة من مراحلها. قدمت جمعية

خبرات ومعلومات وبيانات وتوصيات عالية الجودة للوكالة السويدية 
للتعـاون اإلنمائـي الدولـي )SIDA(، ما يبرز أهمية إدراج الحقوق 

والصحة الجنسية واإلنجابية في أهداف اإلستراتيجية العامة. 
كما تعاونت جمعية RFSU مع شركائها المحليين في البلدان التي 

تجري فيها الجمعية برامج دولية، وشجعتهم على إبراز وجهات نظرهم 
لدى السفارة السويدية في المشاورات المحلية.

تونس

المكسيك

السويد

التعديالت السياسية 
والقانونية 2021

تعديل سياسي و/أو قانوني 
لدعم أو الدفاع عن الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية 121

78 
ا في ... إنجازً

25 
ا على  إنجازً

المستوى اإلقليمي

37 
... دولة

18 
ا على  إنجازً

المستوى العالمي

الحصول على خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية

منع العنف الجنسي والعنف 
القائم على النوع

الوصول إلى اإلجهاض 
اآلمن والقانوني

تعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية

التثقيف والخدمات المقدمة للشباب

تعزيز المساواة بين الجنسين

الحصول على وسائل منع الحمل

إعطاء األولوية للصحة 
الجنسية واإلنجابية في مناطق 

األزمات اإلنسانية

دعم المتعايشين مع فيروس 
)HIV( نقص المناعة البشري

تعزيز التنوع الجنسي والتنوع 
بين الجنسين

23

19

17
17

 16

 11
 10

3

3

2

تقديم خدمات مبتكرة 
في االتحاد الدولي 

)IPPF( لتنظيم األسرة

 4.1 مليون
خدمة حسب التقديرات تم تقديمها من خالل التدخالت الصحية الرقمية

5,000
73

خدمة من خدمات الرعاية الذاتية 
لإلجهاض تم تقديمها

جمعية عضو تقدم خدماتها أو التثقيف الجنسي 
الشامل من خالل التدخالت الصحية الرقمية

الرعاية الذاتية لإلجهاض
الرعاية الذاتية لإلجهاض اتجاه قائم على األدلة يضع النسـاء 

والفتيات وكل من يسـتطعن الَحمل في قلب عملية اإلجهاض 
بثبات وقوة، باعتبارهن صانعات القرار الرئيسـيات فيما يخص 

السـيطرة على أجسـادهن. يمكن أن يكون وسـيلة فعالة للتغلب 
على القيود القانونية التعسـفية واألنظمة الصحية غير الكافية، 

مع تحـدي األعـراف االجتماعية الضارة والهياكل األبوية في 
الوقت ذاته.

تتبنى الجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي لتنظيم 
األسرة )IPPF( بشكل متزايد نهج الرعاية الذاتية كطريقة لدعم 

من يحتجن إلى اإلجهاض. جمعية Mexfam في المكسيك 
وجمعية Profamilia في كولومبيا من الجمعيات األعضاء التي 

وضعت استراتيجيات لدعم النساء من خالل عمليات اإلجهاض التي 
ا. وكانت من األدوات الحاسمة التي استخدمتها  تتم إدارتها ذاتيً

هاتان الجمعيتان العضو في توفير الرعاية المستمرة خالل 
ا للوصول إلى  فترات اإلغالق، وأصبحت فيما بعد نهًجا رئيسيً
 Mexfam المجموعات المحرومة من الخدمات. حافظت جمعية

وجمعية Profamilia على مستويات عالية من الجودة واالمتثال 
للمعايير لبناء الثقة في هذا النهج وضمان سالمة مقدمي 

ا زائًدا من  ا قدرً الخدمات. تضمنت خدمات اإلجهاض المدارة ذاتيً
ا من جانب المستفيدين  ا واحترامً الخصوصية التي القت تقديرً

من الخدمات. سوف تواصل الجمعيات األعضاء تدريب الموظفين 
وتعزيز توفير المعلومات والتعليم لمكافحة الوصم بالعار وضمان 

استمرار قبول هذا النموذج وتعزيز استدامته.

التطبيب عن بعد
عد، وازدادت أهمية  عد في تقديم الخدمات عن بُ ستخدم التطبيب عن بُ يُ

هذا النهج للجمعيات األعضاء التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
عد مجموعة  ا أثناء جائحة كوڤيد-19. يغطي التطبيب عن بُ )IPPF(، خصوصً

واسعة من األساليب، بما في ذلك مراكز االتصال والخطوط الساخنة، 
سـتخدم فيه خدمات المراسـلة ووسـائل التواصل االجتماعي، وبرامج  وتُ

الدردشـة اآللية وغيرها من وسـائل االتصال على االنترنت أو خارجه. 
وبذلك يستطيع المستفيدون الوصول إلى الخدمات والمعلومات بطرق 
ا لمن يجدون صعوبة في الذهاب إلى  تلبي احتياجاتهم ومفيدة خصوصً

ا. العيادات شخصيً

تستخدم الجمعية العضو التابعة لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( في ترينيداد وتوباغو تطبيق FPATT و WhatsApp لتشغيل 
خدمة TeleHealth الخاصة بها التي تستهدف مجتمعات المهاجرين 

الفنزويليين والكوبيين. يستطيع المستفيد حجز استشارة بالفيديو مدتها 
30 دقيقة مع الطبيب لتشخيص حالته ووصف األدوية لها وإحالتها إلى 

موعد شخصي في عيادة إذا لزم األمر. وهذه الوسائل مفيدة جًدا للذين 
ليس لديهم الوقت أو المال الكافي للذهاب بسهولة إلى العيادة، 

ويعمل هذا النموذج على تعزيز إمكانية وصول الرعاية الجيدة إلى الفئات 
التي يصعب الوصول إليها. في فلسطين، تستخدم جمعية تنظيم 

وحماية األسرة الفلسطينية )PFPPA( تطبيق WhatsApp للوصول إلى 
فئة الشباب، وهي من الفئات المستهدفة الرئيسية التي من المرجح 
أن تتجاوب بشكل إيجابي مع النهج الرقمية. ينظم المعلمون األقران 

جلسات للتثقيف الجنسي الرقمي ويستطيع الموظفون تقديم خدمات 
المشورة المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية بما في ذلك توفير 
وسائل منع الحمل عبر الشبكات الشخصية المحلية. تم تطوير هذه 

األساليب الجديدة في فترات اإلغالق األولية أثناء جائحة كوڤيد-19 في 
عام 2020 ثم استمر استخدامها كطريقة للوصول إلى فئات كان من 

الممكن استبعادها من الرعاية األساسية.
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