
خلق بيئة مواتية
الدعوة من أجل سياسات وقوانين تعزز وتدافع عن 

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

مالذي نقوم به

نتائجنا لمحة موجزة
2011–2010

تقع 113 من الجمعيات األعضاء في بالد مؤهلة للحصول على أموال من الصندوق العالمي. *  العدد التقديري لمستخدمي الخدمات‡ 

االتح��اد الدول��ي لتنظي��م األس��رة ه��و مقدم 
خدمات عالمي و رائد في مجال الدعوة من أجل 
الصحة والحقوق الجنسيَة واإلنجابيَة للجميع

 الفتيات والنساء هن في 
 صلب عم�ل االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة منذ 59 عاما.

تعزيز األنظمة الصحيّة
تدريب العاملين في الرعاية الصحية والتشارك 

معهم بتجارب أرض الواقع ورصد تنفيذ 
السياسات وتقديم الخبرة بشأن قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجابية

الحقوق الجنسية واالنجابية هي 
حقوق إنسان معترف بها عالميا.

توفير خدمات شاملة
زيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة 

الجنسية واالنجابية وإلى التثقيف الجنسي 
والخدمات عالية الجودة

تش��ير س��نوات الحماية الزوجية إلى العدد اإلجمالي لس��نوات الحماية لوسائل تنظيم األس��رة المقّدمة لزوجين. ويستند عدد حاالت   †
الحمل غير المرغوب فيه المتجنبة على معامل التحويل الذي هو 0.25 من الحمل المتجنب لكل س��نة من س��نوات الحماية الزوجية، 

على النحو الموصى به من قبل معهد غوتماشر في كانون الثاني / يناير 2011. وقد كان معامل التحويل السابق 0.571429.

إنجازاتنا الرئيسية
 تجنب 2.1 مليون من 2.1

حاالت الوالدة غير المرغوبة†

 تم تقديم 88.2 مليون 88.2
 خدمة من خدمات 

الصحة الجنسية اإلنجابية

 تم تجنب 624,000 624,000
حالة من حاالت 

اإلجهاض غير اآلمن

 تم توزيع 190 مليون 190
واقي جنسي

 33 مليون* شخص تلقوا 33
خدمات من الجمعيات األعضاء 
باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة

من نحن

جمعية عضو153

41
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37
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ماليين من المتطوعين
أكثر من 30,000 موظف

 % من مديري الجمعيات 72
األعضاء نساء.

% من الجمعيات األعضاء لديها 46
متطوعين و / أو موظفين متعايشين 

مع فيروس نقص المناعة البشري علنا.

% من الجمعيات األعضاء لديها ما ال يقل عن 57
20% من الشباب أعضاء في هيئاتها الحاكمة.

 % من تمويلنا يتوجه إلى 87
البالد ذات االحتياجات العالية.
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من الذين نقوم بخدمتهم
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زيادة عدد خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية المقدمة 

للفقراء والمستضعفين في 
الفترة بين 2005 و 2010

تشارك 59 من الجمعيات 
األعضاء المؤهلة‡ في الصندوق 

العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا.

مواقع نقاط تقديم الخدمات التي لدينا

عدد الخدمات المتعلقة 
باإلجهاض المقدمة، 2010
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 من سنوات 

الحماية الزوجية

تم توفير 
1.6 مليون خدمة 

تتعلق باإلجهاص

 عاملو 
الجنس 

األشخاص الذين 
يتعاطون المخدرات

المتعايشون 
مع فيروس 

نقص المناعة 
البشري

السكان 
النازحين

الفئات ذات 
التوجهات 
الجنسية 
المتنوعة

الرجال الذين يمارسون 
الجنس مع الرجال

الناجين من 
العنف القائم 
على أساس 
النوع االجتماعي



النمساأرمينيا

بنغالدش

بليز

البوسنة والهرسك

بلغاريا

بوركينا فاسو

كوستا ريكا

كوبا
جمهورية كوريا الديمقراطية 

الشعبية
الدنمارك

جمهورية الدومينيكان

اإلكوادور

السلفادور

غواتيماال

اندونيسيا

اليابان

كينيا

كرجستان

ماالوي

ماليزيا

موريشيوس

نيكاراغوا

النروج

الباراغواي

الفيليبين

البرتغال

رواندا

السنغال

السويد

طاجيكستان

تونس

مب��ادرات االتح��اد الدولي لتنظيم األس��رة في 
الدع�وة تخل��ق بيئ�ة مواتي�ة لزي��ادة فرص 
الحق��وق  وتعزي��ز  الخدم��ات  الحص��ول عل��ى 
الجنس��ية والمس��اواة بي��ن الجنس��ين والحد 
من وصم��ة العار والتمييز. وتُح��دث الجمعيات 
األعض��اء اختالفا كبيرا في حي��اة الماليين من 
الناس من خالل المس�اهمة في السياسات 
والتش�ريعات التي تدع��م الصحة والحقوق 
الجنس�ية واإلنجابية وتمنع التغييرات التي 

من شأنها أن تكون ضارة.

وفي عام 2010 قامت جمعيات أعضاء أخرى 
بالمساهمة في تغيرات قانونية إيجابية و / أو 

تغيير ات إيجابية في السياسات أو في منع 
سياسات سلبية:

أفريقيا

العالم العربي

شرق وجنوب آسيا وأوقيانوسيا

الشبكة األوروبية

جنوب آسيا

نصف الكرة الغربي

International Planned Parenthood Federation, 4 Newhams Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom

لمحة موجزة
2011–2010
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+44 (0)20 7939 8200 هاتف 

+44 (0)20 7939 8300 فاكس 

www.ippf.org موقع اإلنترنت 

info@ippf.org البريد اإللكتروني 

جمعية خيرية مسجلة في بريطانيا برقم 229476

نتائجنا في الدعوة

وس�اهمت الجمعي�ات األعض�اء في 330 
سياسة و / أو تغيير قانوني لدعم الصحة 
والحقوق الجنس�ية واإلنجابي�ة من 2005 

إلى 2010.

عدد السياس�ات و / أو التغييرات القانونية 
المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التالية:

الوصول إلى وسائل تنظيم 37
األسرة والخدمات

منع العنف القائم على 29
أساس النوع االجتماعي

الوصول إلى اإلجهاض اآلمن والقانوني59

دعم األشخاص المتعايشين مع 28
فيروس نقص المناعة البشري

التثقيف والخدمات للشباب46

تخصيصات الموازنة الوطنية للصحة 21
الجنسية واإلنجابية

 ساهمت الجمعيات األعضاء في 47 سياسة 47
 و / أو تغيير في التشريعات بما يدعم الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية في عام 2010.

كازاخستان 
جمعية كازاخستان 

المعنية بالصحة الجنسية 
)KMPA( واإلنجابية

على مدى الس��نوات الخم��س الماضية كانت 
الجمعي��ة العض��و في كازاخس�تان تعمل 
م��ع المنظمات غي��ر الحكومي��ة األخرى على 
إقن��اع وزارة الصحة بتحس��ين وصول النس��اء 
ذوات اإلعاقة إلى خدم��ات ومعلومات الصحة 
الجنس��ية واإلنجابية. وش��مل ذلك اقناع وزارة 
الصح��ة بأهمي��ة تحس��ين مه��ارات االتصال 
وتحسين مواقف العاملين الطبيين. وفي عام 
2010 أينع��ت ثمار عملهم: فق��د وافقت وزارة 
الصحة على خطة عمل لزيادة وصول النس��اء 
ذوات اإلعاق��ة إلى الخدمات وعل��ى تمويل من 

أجل معدات متخصصة )منضدات فحص(.

أوغندا  
جمعية الصحة اإلنجابية 

)RHU( في أوغندا
ف��ي ع��ام 2010، ص��در قانون بش��أن تش��ويه 
األعض��اء التناس��لية لإلن��اث )خت��ان اإلن��اث( 
ف��ي أوغندا يس��مح بإدانة األش��خاص الذين 
ينفذون و / أو يش��جعون على هذه الممارسة. 
وفي الس��ابق، لم يكن هن��اك قانون معمول به 
إلدان��ة الجن��اة، األمر الذي جع��ل القضاء على 
ه��ذه الممارس��ة صعب��ا. وقد لعب��ت جمعية 
الصح��ة اإلنجابية ف��ي أوغن��دا دورا حيويا في 
دعم هذا التشريع الهام من خالل ثالث سنوات 
من الدع��وة المجتمعي��ة المكثف��ة. وعملت 
الجمعية في ش��راكة مع ش��بكة من الوزيرات 
والبرلماني��ات عل��ى تنمية قي��ادات محلية في 
المناطق التي كانت تتم فيها ممارسة تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(.

موريتانيا 
الجمعية الموريتانية 
)AMPF( لترقية األسرة

أصدر الزعم��اء الدينيون ف��ي موريتانيا فتوى 
على المستوى الوطني تحرم تشويه األعضاء 
التناس��لية لإلن��اث )خت��ان اإلناث( بع��د جهود 
الدع��وة الت��ي قامت به��ا الجمعي��ة العضو. 
عمل��ت الجمعية مع العلماء )رجال الدين( في 
البالد لزيادة وعيهم حول اآلثار الضارة لتش��ويه 
األعضاء التناس��لية لإلناث )ختان اإلناث(، وأدى 
ذلك إلى عكس تسامحهم مع هذه الممارسة 
مما أدى إلى إص��دار الفتوى. وعملت الجمعية 
أيض��ا م��ع الصحفيي��ن والبرلمانيي��ن وق��ادة 

المجتمع حول هذه المسألة. 

الواليا ت المتحدة  
اتحاد أميركا لتنظيم 

)PPFA( األسرة
ف��ي الوالي�ات المتحدة، ق��ام اتح��اد أميركا 
لتنظيم األس��رة بالدعوة وتقديم المس��اعدة 
م��ن أجل صياغة بع��ض المكونات الرئيس��ية 
للصح��ة النس��ائية من أج��ل مش��روع قانون 
اص��الح الرعاية الصحية الجدي��د. وأصبح اآلن 
م��ن الممكن للماليي��ن من النس��اء من ذوات 
الدخ��ل المنخف��ض الحص��ول عل��ى ضم��ان 
عام م��ن أجل رعاية وقائية ف��ي مجال الصحة 
اإلنجابي��ة، بما في ذلك وس��ائل من��ع الحمل، 
وكذلك الحص��ول على فحوص الكش��ف عن 
س��رطان الثدي وعنق الرحم المنق��ذة للحياة 
بتكالي��ف منخفض��ة. لقد قام��ت الجمعية 
العضو بحملة ناجحة إلدراج التعديل المتعلق 

بصحة المرأة في مشروع القانون النهائي.

المكسيك 
المؤسسة المكسيكية 
)Mexfam( لتنظيم األسرة

خصص المشرعون االتحاديون في المكسيك 
أكث��ر من 16 ملي��ون دوالر أميركي ف��ي موازنة 
ع��ام 2011 للبرنامج الوطن��ي المعني بصحة 
واإلنجابي��ة. وس��يتم  الجنس��ية  المراهقي��ن 
إنفاق المال على وس��ائل منع الحمل للشباب 
وعلى غيرها من القضايا ذات الصلة بالشباب. 
وتخصي��ص الموازن��ة ه��ذا كان نتيجة لعمل 
المؤسس��ة المكس��يكية لتنظي��م األس��رة 
ف��ي مجال الدعوة في ش��راكة م��ع غيرها من 
منظم��ات المجتم��ع المدني لوض��ع موضوع 
واإلنجابي��ة  الجنس��ية  والحق��وق  الصح��ة 

للمراهقين على جدول األعمال الوطني.

أوكرانيا 
جمعية صحة النساء 

 )WHFP( وتنظيم األسرة
من خالل عضويتها النشطة ودورها التنسيقي 
في فري��ق العمل المعني باإلجهاض اآلمن في 
أوكرانيا، فقد عمل��ت الجمعية العضو لمدة 
ثالث س��نوات على إحداث تغيير ه��ام وإيجابي 
ف��ي قان��ون االجه��اض في الب��الد. فف��ي عام 
2010 وافق��ت وزارة الصحة على البروتوكوالت 
والتوجيهات السريرية لفريق العمل المعتمدة 
على الحقوق بش��أن الرعاية الشاملة لحاالت 
الحم��ل غي��ر المرغوب في��ه والت��ي تركز على 
تحس��ين فرص الحصول على اإلجهاض اآلمن 
وعلى أن تكون نوعيته من مستوى عالي - وكال 
األمرين كانا مفقودان في التشريعات السابقة.

مالي 
جمعية مالي لحماية 

)AMPPF( وترقية األسرة
قامت الجمعية العضو في مالي بالدعوة من 
أجل تطبيق االس��تراتيجية الصحية الوطنية 
للشباب. وتعزز االستراتيجية الصحة اإلنجابية 
في أوس��اط الش��باب وتتن��اول القضاي��ا التي 

يمكن أن تؤثر سلبا على صحتهم اإلنجابية.

نيوزيالندا 
جمعية نيوزيالندا لتنظيم 

 )NZFP( األسرة
كنتيجة ألعم��ال الجمعية العض��و الناجحة 
ف��ي مج��ال الدع��وة تس��تطيع النس��اء ف��ي 
نيوزيلن�دا اآلن الحصول مجانا على وس��ائل 
من��ع الحم��ل طويل��ة الم��دى وغي��ر الدائمة. 
وبأخ��ذ النس��اء الش��ابات باالعتب��ار، اجتمعت 
الجمعية العضو مع الوكالة الحكومية إلدارة 
األدوي��ة )PHARMAC( ووزراء الحكومة وأعضاء 
البرلم��ان القناعه��م بأهمية توفي��ر الزرعات/
الغرس��ات مجان��ا. وكان رد الوكالة الحكومية 
إلدارة األدوي��ة ه��و إضاف��ة ج��ادل Jadelle على 

قائمة األدوية المدعومة بالكامل.

منغوليا 
جمعية منغوليا لرفاه األسرة 

)MFWA(
في ع��ام 2010، تم تنقيح خط��ة الحماية من 
الك��وارث الخاصة بوكال��ة الصحة الحكومية 
ف��ي منغوليا لتش��مل حكم��ا لتنفي��ذ رزمة 
 )MISP( الح��د األدنى م��ن الخدم��ات األولي��ة
للصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ. فسوف 
تتلقى النس��اء والفتي��ات اآلن خدم��ات رعاية 
هامة تتعلق بالتوليد واإلنج��اب أثناء الكوارث، 
وس��يتم توفير مس��تلزمات ال��والدة النظيفة 
للنساء الحوامل. وكان وضع الخطة المنقحة 
ه��ذه نتيجة ألنش��طة الدعوة الت��ي تقوم بها 
الجمعي��ة العضو والتي تضمنت إنش��اء فريق 
عمل خ��اص برزمة الحد األدنى م��ن الخدمات 
األولي��ة والعم��ل مع غيره��ا م��ن المنظمات 
وال��وكاالت الحكومي��ة. كما أج��رت الجمعية 
تدريب للمس��ؤولين الحكوميين واألطباء على 
.)MISP( رزمة الحد األدنى من الخدمات األولية

نيبال 
جمعية نيبال لتنظيم 

)FPAN( األسرة
قامت جمعية نيبال لتنظيم األس��رة بالدعوة 
الدلي��ل  بتأيي��د  الحكوم��ة  قي��ام  أج��ل  م��ن 
 .)CSE( المرجعي للتثقيف الجنس��ي الشامل
وقد ت��م تطوير هذا الدليل في إطار الش��راكة 
مع وكاالت خبيرة أخرى وتم تصميمه لمعلمي 
الم��دارس حت��ى يكون��ون قادرين عل��ى تدريس 
مك��ون التثقي��ف الجنس��ي الش��امل عل��ى 
نح��و تدريجي ف��ي المناهج المنقح��ة حديثا. 
ويش��مل مكون التثقيف الجنس��ي الش��امل 
عل��ى موضوع��ات مثيرة للجدل مث��ل الحقوق 
الجنس��ية والتنوع و النوع االجتماعي والعنف 
والمتع��ة. وتعمل الجمعي��ة حاليا على تدريب 

معلمي المدارس على استخدام الدليل.
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