
لمحة موجزة 2008– 2009
حقائق و أرقام أساسية تسلط الضوء على انجازات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في 
عام 2008 المستمدة من بيانات المؤشرات العالمية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة. 

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة هو مقدم خدمات عالمي و داعية قيادي من أجل الصحة 
والحقوق الجنسيَة و اإلنجابيَة للجميع. يدعم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة أكثر من 

30000 موظف وماليين من المتطوعين الذين يعملون في خدمة مجتمعاتهم المحلية 
في شبكة عالمية من 152 جمعية عضو.

* تشير سنوات الحماية الزوجية إلى العدد اإلجمالي لسنوات الحماية لوسائل تنظيم األسرة المقّدمة لزوجين محسوبة حسب كل وسيلة.

56 بالمائة

من الجمعيات األعضاء كتبت 
سياسات بخصوص فيروس نقص 

المناعة البشري واإليدز في 
مكان العمل.

Photo: IPPF/Chloe Hall

Photo: IPPF/Chloe Hall

Photo: IPPF/Chloe Hall

Photo: IPPF/Chloe Hall

 وزع االتحاد 
 الدولي لتنظيم
  األسرة حوالي 

140 مليون 
واقي جنسي حول 

العالم.

 من الجمعيات 
 األعضاء تدعو لتحسين 
وصول الشباب 
إلى الخدمات.
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من الجمعيات األعضاء 
قامت بتنفيذ برامج 

تركز على النوع 
االجتماعي.
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مشاركة النساء
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تمكين المرأة
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تم تقديم أكثر 
من 20 مليون 
خدمة من خدمات 
الصحة الجنسية 
واإلنجابية للشباب.
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خدمة منع حمل

32.2 مليون
خدمة تتعلق بالصحة خدمة تتعلق 
بالصحة الجنسية واإلنجابية غير 

خدمات منع الحمل

قدمنا 
7.8 مليون 

من سنوات الحماية 
الزوجية.*

The estimated num
ber of total clients se

rv
ed

 w
as

 31
 million

وكان 7 من كل 10 
منهم من الفقراء و/ أو المهمشين 

 و/ أو المستبعدين اجتماعيا
  و / أو المحرومين من 

الخدمات.

ية
س

جن
ة ال

ت الصح
قدم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة خدما

ستفيد
ة إلى ما يقارب 31 مليون م

ابي
نج

اإل
و

من الجمعيات األعضاء قامت 
بنشاطات دعوة لتعزيز السياسات 
والتشريعات الوطنية المتعلقة 

بالصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية.
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من الجمعيات األعضاء قامت بفعاليّة 
بالتصدي للمعارضة 

للصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، مثل 
إعطاء المعلومات الخاطئة وخفض التمويل 

والسياسات أو التشريعات الجديدة أو 
القائمة المؤذية بالصحة الجنسية 

واإلنجابية.
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من الجمعيات األعضاء لديها استراتيجيات للوصول إلى 
مجموعات السكان التي تكون بشكل خاص عرضة لإلصابة 

بفيروس نقص المناعة البشري.
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من الجمعيات األعضاء لديها 
على األقل شخص شاب 
واحد في المجلس 

الحاكم.
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قامت 
الجمعيات األعضاء 
بتقديم ما يزيد عن 

1.1 مليون خدمة تتعلق 
باإلجهاض، 38 بالمائة منها 

تم تقديمها لنساء دون 
سن الـ 25.

من الجمعيات األعضاء قامت 
بإدارة نشاطات اإلعالم و التثقيف 

واالتصال حول اإلجهاض غير 
السليم والوضع القانوني 
لإلجهاض وتوفر خدمات 

اإلجهاض.
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ــرة في مصر بحملة  ــت الجمعية العضو في االتحاد الدولي لتنظيم األس قام
ناجحة ضد ختان اإلناث وزواج البنات دون سن الثامنة عشر من العمر. وفي عام 

2008 أصدرت الحكومة المصرية قوانين تحظر كال هاتين الممارستين.

الجمعية المصرية لتنظيم األسرة

ــع العنف المعتمد على  ــرة هي عضو في لجنة من في بليز، جمعية حياة األس
ــة بنجاح إلى  ــيلة في دعوة الحكوم ــذه اللجنة وس ــالف الجنس. وكانت ه اخت
ــمح بفرض عقوبات أشد  الموافقة على تنفيذ قانون العنف المنزلي الذي يس

صرامة على العنف المنزلي.

جمعية بليز لحياة األسرة

ــاركت في  ــرة في توغو ش ــة العضو في االتحاد الدولي لتنظيم األس الجمعي
ــري  ــروس نقص المناعة البش ــين مع في ــج الوطني للمتعايش ــر البرنام تطوي
ــادات  ــر مض ــة بتوفي ــة المتعلق ــة السياس ــة لمراجع ــع الحكوم ــت م وعمل
ــرين أول / أكتوبر 2008 صرحت حكومة توغو  ــات القهقرية، وفي تش الفيروس
ــين مع  ــات القهقرية مجانا لجميع الناس المتعايش بتوفير مضادات الفيروس

فيروس نقص المناعة البشري.

الجمعية التوغولية لرفاه األسرة

الجمعية العضو في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في فرنسا، قامت الحركة 
ــداث تغيير في القانون  ــرة بحملة ناجحة من أجل إح ــية لتنظيم األس الفرنس
ــرة  ــاض الطبي في مراكز تنظيم األس ــن إجراء اإلجه ــث أصبح من الممك حي
وليس فقط في المستشفيات. وهذا يضمن وصول أوسع لخدمات اإلجهاض.

الحركة الفرنسية لتنظيم األسرة

ــموح به قانونيا لكن فقط إذا كان الحمل نتيجة  في اس�بانيا، اإلجهاض مس
ــاالت تضرر الجنين.  ــى صحة المرأة أو في ح ــكل خطورة عل االغتصاب أو إذا ش
ــل قانون اإلجهاض  ــة ناجحة لتعدي ــبانية بحمل ــت الجمعية العضو االس قام
إلزالة القيود على اإلجهاض وجعل اإلجهاض قانونيا في األشهر الثالثة األولى 

من الحمل عند الطلب.

جمعية تنظيم األسرة اإلسبانية

ــة الوطني إلجراء  ــي تايالند إلى مجلس الصح ــوة الجمعية العضو ف تمت دع
إدخاالت في تعديل القانون 10/1 الذي يحث ليس فقط وزارة التعليم والمدارس 
ــر الحكومية على  ــوزارات الحكومية والمنظمات غي ــا من ال ولكن أيضا غيره

توفير تثقيف جنسي شامل في المدارس.

جمعية تايالند لتنظيم األسرة

ــن أجل اإلرضاع الطبيعي  ــي جمهورية كوريا لم يكن هناك أماكن كافية م ف
ــف اإلرضاع  ــات العامالت وق ــر من األمه ــل وكان على الكثي ــن العم في أماك
ــتمرار  ــهر أو االس ــة التي مدتها ثالثة أش ــاء إجازة األموم ــي بعد انته الطبيع
ــتعمال الحليب السريع في دورات المياه. قامت  باإلرضاع الطبيعي مع / أو اس
ــرى من أجل تغيير  ــوة إلى جانب منظمات أخ ــكان في كوريا بالدع تنظيم الس
ــنت الحكومة قانون إجبار أصحاب العمل على توفير غرف  الوضع، وكنتيجة س

لإلرضاع الطبيعي في أماكن العمل.

جمعية تنظيم السكان في كوريا

ــل توفير رعاية قبل  ــي نيجيريا بالدعوة من أج ــرة ف قامت جمعية تنظيم األس
ــذه الرعاية اآلن متوفرة في  ــكل مجاني. وكنتيجة لذلك أصبحت ه الوالدة بش

جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في أربع واليات في البلد.

جمعية تنظيم األسرة في نيجيريا

ــل تضمين  ــة من أج ــة ناجح ــي بنغالدش بحمل ــو ف ــة العض ــت الجمعي قام
ــية  ــية في قائمة األدوية الرئيس حبوب منع الحمل الفموية والواقيات الجنس

الوطنية.

جمعية تنظيم األسرة في بنغالدش

ــة وطنية جديدة  ــت الجمعية العضو بالدعوة من أجل سياس في ناميبيا قام
ــة مما  ــاركة في عملية تطوير هذه السياس ــأن الصحة اإلنجابية والمش بش

يدعم التثقيف الجنسي الشامل في البلد.

جمعية ناميبيا لتنظيم األسرة

في س�انت لوس�يا، كانت الجمعية العضو قادرة على الدعوة من أجل تغيير 
أسلوب إيصال وسائل تنظيم األسرة الطارئ بحيث أصبحت متوفرة في جميع 
ــة طبية. قبل ذلك كانت  ــويق االجتماعية بدون وصف الصيدليات ومنافذ التس
ــل الوصول  ــوارئ مما جع ــي وحدات الط ــفيات ف ــرة فقط في المستش متوف

إليها صعبا.

جمعية سانت لوسيا لتنظيم األسرة
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من تمويلنا يذهب إلى البالد التي 
فيها حاجة كبيرة للصحة 

الجنسية واإلنجابية.
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من الجمعيات األعضاء خضعت لعملية 
مراجعة اعتماد العضوية 

بنهاية عام 2008.

من أعضاء المجالس الحاكمة 
في جميع أرجاء االتحاد هم من 

النساء.
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ــان احترام  ــرة لضم ــاد الدولي لتنظيم األس ــالن، يعمل االتح ــن خالل اإلع م
ــن جوانب الحياة وأنها  ــية باعتبارها جانب طبيعي وثمين م الحقوق الجنس
ــاد الدولي  ــوف يّمكن إعالن االتح ــانيتنا. س ــي من إنس ــي وأساس جزء رئيس
ــات المعنية  ــية أعضاء المجتمع ــأن الحقوق الجنس ــرة بش لتنظيم األس
ــية واإلنجابية وحقوق اإلنسان في إحداث تغيير إيجابي من  بالصحة الجنس
ناحية الحقوق الجنسية وذلك في التحضير للمؤتمر الدولي القادم للسكان 

والتنمية في عام 2015.

إعالن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
بشأن الحقوق الجنسية

ــاء العالم بتوفير  ــن جميع أنح ــرة عاما، التزمت حكومات م ــة عش منذ خمس
وصول أفضل للخدمات والمعلومات والتثقيف المتعلقين بالصحة الجنسية 
ــباب  ــتمرا توحد الش ــباب. حملة 15 ومازال العد مس ــة لجميع الش واإلنجابي
ــباب بحلول  ــاء بوعودها لجميع الش ــل على الوف ــات على العم لدفع الحكوم

عام 2015.

www.15andcounting.org

The 15andCounting campaign

ازداد إجمالي دخل االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة بـ 
38% خالل السنوات 

 الخمسة الماضية 
 من 235.8 مليون 

 دوالر إلى 324.5 
مليون دوالر.

» بالنسبة للحقوق الجنسية، أحرز االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة تقدما كبيرا 

في منطقة بالغة الصعوبة. وهو في 
وضع أفضل لرفع مستوى هذا النقاش 

ألنه واسع وأيضا بسبب تنوع العضوية 
فيه. لديه إمكانيات كبيرة لجعل هذه 

 المفاهيم ذات نفع للناس.«
 أحد مانحي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
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