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 * تشير سنوات الحماية الزوجية إلى إجمالي عدد سنوات الحماية بوسائل منع الحمل المقّدمة للزوجين. 
وُيقدر عدد حاالت الحمل غير المرغوب واإلجهاض غير اآلمن باستخدام نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت 2.

إذا كنت ترغب في دعم عمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( أو أي من جمعياتنا 
األعضـاء ماليـًا، يرجـى زيـارة موقعنـا اإللكترونـي www.ippf.org أو االتصـال بالمكتـب 

المركزي لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة.

صدرت عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في أغسطس 2013.

 4 Newhams Row, 
London SE1 3UZ 

 المملكة المتحدة
جمعية خيرية مسجلة في المملكة 

المتحدة برقم 229476

 هاتف 
+44 (0)20 7939 8200

 فاكس 
+44 (0)20 7939 8300

 الموقع اإللكتروني 
www.ippf.org

 البريد اإللكتروني 
info@ippf.org

نتائج تقديم الخدمات 2012 2012
نظرة سريعة

إنجازاتنا الرئيسية

 قدمنا 

 112.7 مليون 
 خدمة من خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية

 تجنبنا 

 4.9 مليون 
 حالة من حاالت 

الحمل غير المرغوب*

 %80 
من الجمعيات األعضاء 
لديها شاب واحد على 

األقل في هيئاتها الحاكمة

 %73 
 من الجمعيات األعضاء 
 يضم طاقم العمل بكل 

منها عضوًا واحدًا على األقل 
دون 26 سنة من العمر

يسهم عملنا في أربعة من أهداف التنمية األلفية:

مواقع نقاط تقديم خدماتنا

المساواة 
 بين 

الجنسين

وفيات 
األطفال

 صحة 
األم

فيروس نقص 
المناعة البشري 

واإليدز

 %44 
مدن

 3.4 مليون 
 طب الصحة 

الجنسية واإلنجابية
 12.4 مليون 

أمراض نسا

 9.3 مليون 
مشورة متخصصة

 13.1 مليون 
صحة األم والطفل

 %17 
حبوب منع الحمل التي يتم 

تناولها عن طريق الفم

 %13 
 واقيات 
جنسية

 8 من بين كل 10 
أشخاص يستفيدون من 
خدماتنا هم من الفقراء 

و/ أو المستضعفين.

 %16 
منع الحمل الجراحي الطوعي 

)قطع القناة الدافقة والربط البوقي(

 %32 
أجهزة داخل 

الرحم )لولب(

نيويورك، الواليات 
المتحدة األمريكية

أبريل

نيويورك، الواليات 
المتحدة األمريكية

مايو

ريو دي جانيرو، 
البرازيل 

يونيو

لندن، المملكة 
المتحدة 

يوليو

أوسلو، النرويج 
سبتمبر

كواال لمبور، 
ماليزيا 
سبتمبر

 أكتوبر.–
ديسمبر

مفوضية األمم المتحدة للسكان والتنمية
الشـباب  حقـوق  بشـأن  المتحـدة  األمـم  قـرار 

وصحتهم الجنسية واإلنجابية

األدويـة المنقـذة للحيـاة ذات األولويـة للنسـاء 
واألطفال 2012

ثة المنقذة  أدوية منظمة الصحة العالمية الُمحدَّ
للحيـاة ذات األولويـة للنسـاء واألطفـال، التـي 

تضم مانعات الحمل اآلن

للتنميـــة  ريـــو+20  المتحـــدة  األمـــم  مؤتمـــر 
المستدامة

الوثيقـة الختاميـة التـي تتضمـن إشـارة صريحـة 
إلى الصحة الجنسية واإلنجابية

قمة لندن لتنظيم األسرة
أصـوات المجتمـع المدنـي العالمـي التـي تـم 

تمثيلها في القمة
إعالن المجتمع المدني تم توقيعه من حوالي 

1,300 منظمة من 177 بلد

قمة القادة الناشئين
خارطـة طريـق للقـرن 21 لتعزيـز حقـوق الشـباب 

وصحتهم الجنسية واإلنجابية

حـــول  المســـتوى  عاليـــة  الخبـــراء  مشـــاورات 
اإلسالم وصحة المرأة

الدينـي  القـرار  متخـذي  لدعـم  عمـل  خطـة 
والسياسـي والمالـي فـي البلـدان اإلسـالمية 

لتحسين صحة النساء والفتيات

اإلنمائـي  المتحـدة  األمـم  برنامـج  مشـاورات 
بشأن إطار التنمية لما بعد عام 2015

الصحـــة  مجـــاالت  فـــي  المقدمـــة  الـــردود 
وعـــدم  واإلعاقـــة  الســـكانية  والديناميـــات 
المســـاواة بيـــن الجنســـين وحقـــوق الشـــواذ 
)الســـحاقيات واللوطيين ومشتهي الجنسين 

)LGBTI ومغايري الهوية الجنسية والِخنث
الحصول على مقعد في اجتماعات المشاورات 

2013 بشأن الصحة وعدم المساواة

 %11 
مانعات 
حمل ُتعطى 
بطريق الحقن

 %2 
 غير 
ذلك

 %9 
غرسات

 %56 
وسائل طويلة 
المفعول ودائمة

 %44 
وسائل قصيرة 
المفعول

 19.2 مليون 
 )HIV( متصلة بفيروس نقص المناعة البشري

)بما في ذلك األمراض المنقولة جنسيًا(

ن
اليي

م

ئة
ما

 ال
ي

ف
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 2.1 مليون 
متعلقة باإلجهاض

 %56 
حول المدن والريف

 0.2 مليون 
طب المسالك 
البولية

 0.4 مليون 
عقم

 أكثر من نصف 
نقاط تقديم خدماتنا من 

عين المجتمعيين الموزِّ

 %85 
من اعتماداتنا التمويلية 

تتجه إلى بلدان مستويات 
التنمية البشرية بها 

منخفضة أو متوسطة

 %49 
من الجمعيات األعضاء لديها 

متطوعون أو عاملون أو كالهما 
يتعايشون مع فيروس نقص 

المناعة البشري )HIV( علنًا

ماليين 
المتطوعين

جمعية عضو152 

أكثر من 
 33,000

موظف

 قدمنا 

52.7 مليون 
خدمة من خدمات 

منع الحمل

190 مليون 
واٍق جنسي تم توزيعها

4 من بين 
كل 10

مت  خدمات من خدماتنا ُقدِّ
للشباب دون 25 سنة من العمر

 قدمنا 

60.0 مليون 
خدمة غير خدمات 
منع الحمل

11.8 مليون 
سنوات الحماية 

الزوجية،* 
بحسب الوسيلة

 قدمنا 

 112.7
مليون 

 خدمة من خدمات 
 الصحة الجنسية 

واإلنجابية

 65,491
نقاط تقديم 

الخدمات

من نحن
مقـدم  هـو  األسـرة  لتنظيـم  الدولـي  االتحـاد 
خدمـات عالمـي و رائـد فـي مجـال الدعـوة مـن 
واإلنجابَيـة  الجنسـَية  والحقـوق  الصحـة  أجـل 
للجميـع. ونحـن حركـة عالميـة تجمـع المنظمـات 
الوطنيـة التـي تعمل مـع المجتمعات واألفراد 

ومن أجلهم في العالم بأسره.

 إجراء 

 105 
تعديالت سياسية 

و/ أو قانونية لدعم الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية

 تجنبنا 

 4.9 مليون 
 حالة من حاالت 

الحمل غير المرغوب*

45 مليون 
شخص تلقوا خدمات 

من االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

 تجنبنا 

 550,000 
حالة من حاالت 

اإلجهاض غير اآلمن*

 تجنبنا 

 550,000 
 حالة من حاالت 

اإلجهاض غير اآلمن*

 فئات متنوعة 
جنسيًا

 رجال يمارسون 
الجنس مع 
رجال مثلهم

الناجون من العنف 
القائم على اختالف 

النوع االجتماعي

 متعاطو الُمعاقون
المخدرات

 عاملو 
الجنس

المتعايشون مع 
فيروس نقص 
المناعة البشري

المشردون

أبرز معالم الدعوة العالمية 2012

 )IPPF( لتنظيـــم األســـرة  الدولـــي  االتحـــاد  إن 
بصفتــه فيدراليــة اتحاديــة بوســعه أن يحشــد 
قــادة الحكومات والمجتمع المدني والوكاالت 
التقنيــة للتأثيــر علــى اإلرادة السياســية العليــا 
وأن يضمــن جعــل الحقــوق والصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة محــور الصحــة والتنميــة العالميــة. 
في عام 2012، ساهمت جهودنا الدعوية فيما 
شهده العالم بأسره من نجاحات، بما في ذلك:

20 10 030405060

حرية اإلختيار، عالم ملئ باإلمكانات



نجاح الدعوة، بحسب 
البلد 2005–2012

نجاح الدعوة، بحسب 
الموضوع 2012

 136 
ساهمت الجمعيات 

األعضاء في 

 59 
ساهمت الجمعيات 

األعضاء في 

 556

 105

لدعم الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية

لدعم الصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية

تعديل سياسي 
 و/ أو قانوني 

تعديل سياسي 
 و/ أو قانوني 

2827200909060303
الحصول على 
خدمات الصحة 

الجنسية 
واإلنجابية

التثقيف 
والخدمات 

للشباب

الوصول إلى 
 اإلجهاض 

اآلمن والقانوني

منع العنف القائم 
على نوع الجنس

مخصصات 
الميزانية الوطنية 
للصحة الجنسية 

واإلنجابية

دعم المتعايشين 
مع فيروس 

نقص المناعة 
)HIV( البشري

الوقاية من 
سرطان عنق 

الرحم

المساعدة 
في الحمل

ما زال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو إلى إيجاد بيئة مواتية تزيد فرص الحصول على الخدمات 
وتعزز الحقوق الجنسية والمساواة بين الجنسين وتحد من الوصم بالعار والتمييز. وما برحت الجمعيات 

األعضاء تغير حياة ماليين البشر إلى األفضل عن طريق دعوتها إلى تعديل السياسات والتشريعات دعمًا 
للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، ومعارضتها التعديالت التي تضر أكثر مما تنفع.

روسيا

قرغيزستان

كازخستان

طاجيكستان

إيران
نيبال

البحرين

سيشيل

جزر المالديف

مدغشقر

موريشيوس

ماالوي

موزمبيق

سوازيالند

فلسطين
موريتانيا

تشاد

كينيا

بنين
بوركينا فاسو

غامبيا

غينيا

غانا

مالي النيجر

نيجيريا

الكاميرون

السودان

سوريا

بلغاريا

رومانيا

أوكرانيا

ليتوانيا
جمهورية التشيكمولدافيا

صربيا

بولندا

فنلندا

الهند ميانمار

فيتنام

كمبوديا
الفلبين

منغوليا

كوريا الشمالية

اليابان

ساموا

كيريباتي

فيجي

فانواتو

ماليزيا

باكستان

اليمن

صوماليالند

جيبوتي

اثيوبيا
أوغندا

الكونغو

أنغوال

ناميبيا

لسوتو

جزر القمر

زامبيا

تنزانيا
رواندا

توغو

 ساو تومي 
وبرينسيب

كوت ديفوار
ليبيريا

سيراليون

غينيا بيساو

السنغال

 جمهورية 
 افريقيا 

الوسطى

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

كوريا الجنوبية

الصين

بنغالدش

أوزبكستان

ألبانيا

جورجيا

البوسنة والهرسك
النمسا

لوكسمبورغ

المملكة المتحدة

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

المكسيك

نيكاراغوا كوستا ريكا

بليزكوبا

السلفادور

بوليفيا

تشيلي

النرويج
استونيا

مقدونيا 
)جمهورية مقدونيا(

مصر

المغربتونس

بلجيكا

البرتغال

هايتي

هندوراس
 جمهورية 
الدومينيكان

غواتيماال

االكوادور

بيرو

بورتوريكو

أنتيغوا وبربودا

سانت لوشيا

بربادوس

سانت فنسينت

غرينادا

فنزويال

سورينام
كولومبيا

باناما

البهاما

كندا

باراغواي

البرازيل

أوروغواي

األرجنتين

أيرلندا

إسبانيا
اسرائيل

أرمينيا

التفيا

السويد

هولندا
الدنمرك

ألمانيا

فرنساسويسرا

هنغارياسلوفاكيا

تايالند

نيوزيلندا

استراليا

أندونيسيا

مفتاح الخريطة

عدد التعديالت التشريعية 
أو السياسية أو كليهما

12

سنة إدخال التعديالت التشريعية 
أو السياسية أو كليهما

 مناطق االتحاد 
)IPPF( الدولي لتنظيم األسرة

أفريقيا

العالم العربي

شرق آسيا وجنوب شرقها 
وأوقيانوسيا

الشبكة األوروبية

جنوب آسيا

نصف الكرة األرضية الغربي

2011–20052012

مركز البحوث والتربية 
)CIES( والخدمات

جمعية ساوتومي وبرينسيب 
)ASPF( لدعم األسرة

جمعية موريشيوس لتنظيم 
)MFPWA( األسرة ورفاهيتها

جمعية تنظيم وحماية األسرة 
)PFPPA( الفلسطينية

جمعية أرض الصومال لصحة 
)SOFHA( األسرة

جمعية التفيا لتنظيم األسرة 
والصحة الجنسية )بابارديز زيدز(

جمعية صحة األسرة لعموم 
)PAFHA( أرمينيا

جمعية رهنوما لتنظيم األسرة 
)Rahnuma-FPAP( في باكستان

جمعية منغوليا لرفاه األسرة 
 )MFWA) 

منظمة الفلبين لتنظيم األسرة 
)FPOP)

عاليـًا  مرسـومًا  بوليفيـا  رئيـس  أصـدر 
ُوِضعـت بموجبـه آليـات منـع العنـف مـع 
المدرسـة  فـي  والمراهقيـن  األطفـال 
البحـوث  مركـز  قـام  معاملتهـم.  وسـوء 
والتربية والخدمات )CIES( بصياغة مقترح 
للمسـؤولين  التقنـي  الدعـم  وتقديـم 

الحكوميين الذين وضعوا المرسوم.

نجـح الشـريك التعاونـي لالتحـاد الدولـي 
)IPPF( فـي سـاوتومي  لتنظيـم األسـرة 
فـي دعوتـه إلـى عـدم تجريـم اإلجهاض. 
وبرينسـيب  سـاوتومي  جمعيـة  نجحـت 
لدعـم األسـرة )ASPF( فـي إقنـاع متخـذي 
القـرار والبرلمانيين وقادة المجتمع بسـد 
التـي  العقوبـات  قانـون  ثغـرات  بعـض 

كانت تجرم اإلجهاض.

لتنظيـم  موريشـيوس  جمعيـة  قضـت 
سـنوات   )MFPWA( ورفاهيتهـا  األسـرة 
المنظمـات  مـن  غيرهـا  مـع  العمـل  مـن 
تحريـر  علـى  الحكومييـن  والمسـؤولين 
قوانيـن اإلجهـاض في البـالد. واآلن لم 
يعد هناك ما يمنع اللجوء إلى اإلجهاض 
أو إجرائـه فـي أربعـة أحـوال دون توقيـع 
كمـا  سـنوات،   10 لمـدة  السـجن  عقوبـة 

كان الحال سابقا.

جهــود جمعيــة  ُتوجــت  عــام 2012،  فــي 
الفلســطينية  األســرة  وحمايــة  تنظيــم 
)PFPPA( الدعويــة بســتة تعديالت مهمة 
في القوانين والسياســات، كانت أربعة 
منهــا تجــرم العنف مــع المــرأة. فقانون 
ســبيل  علــى  البــالد،  فــي  العقوبــات 
المثال، لم يعد يعطي الرجال أي سلطة 
أو  بناتهــم  أو  أخواتهــم  لقتــل  قانونيــة 

زوجاتهم الرتكاب الزنا.

لصحـة  الصومـال  أرض  جمعيـة  عملـت 
الصحـة  وزارة  مـع   )SOFHA( األسـرة 
علـى إصـدار سياسـة تجيـز للنسـاء إبـداء 
موافقتهـن الخاصـة عـن إجـراءات التوليد 
فـي الحـاالت الطارئة عند عدم وجود أحد 
أقاربهـا الذكـور. لـذا، لـن تُمـت امـرأة بعـد 
اليـوم راجيـًة إذن قريبهـا الذكـر بـأن تجـري 

عملية قيصرية.

قـادت الجمعيـُة الالتفيـُة العضـو ائتالفـًا 
دون  للحيلولـة  المنظمـات  بعـض  مـن 
تعديـل تعريـف »طفـل« فـي السياسـة 
الوطنيـة لحمايـة الطفـل. وكان مضمـون 
أنـه  علـى  »الطفـل«  تعريـف  المقتـرح 
غيـر  اإلجهـاض  يجعـل  مـا  الحمـل،  بدايـة 

قانوني في جميع األحوال.

لعمـوم  األسـرة  صحـة  جمعيـة  تقدمـت 
وزارة  إلـى  بتوصيـات   )PAFHA( أرمينيـا 
الصحـة إلعـادة النظـر في القانـون إلزالة 
الحواجـز التـي تحـول دون الوصـول إلـى 
أزالـت  لـذا،  اآلمـن.  اإلجهـاض  خدمـات 
الـوزارة الشـروط القانونيـة التي تشـترط 
نقـص  فيـروس  اختبـار  إجـراء  ضـرورة 
المناعة البشري )HIV( وفحص بالموجات 

فوق الصوتية قبل إجراء اإلجهاض.

أخــذت جمعيــة رهنومــا لتنظيــم األســرة 
فــي باكســتان )Rahnuma-FPAP( بمبــادرة 
الخدمــات  حزمــة  لدمــج  ناجحــة  دعويــة 
األوليــة الدنيــا )MISP( فــي ســبع خطــط 
إدراج  وإن  اإلقليميــة.  الكــوارث  إلدارة 
 )MISP( الدنيــا  األوليــة  الخدمــات  حزمــة 
علــى هــذا النحو يضمــن إيــالء األولوية 
لصحة النســاء واألطفال حديثي الوالدة 

في حاالت الكوارث والطوارئ.

لقد شاركت جمعية منغوليا لرفاه األسرة 
مراجعـة  فـي  فعالـة   )MFWA( مشـاركة 
نقـص  فيـروس  مـن  الوقايـة  قانـون 
منغوليـا؛  فـي   )HIV( البشـري  المناعـة 
وتـم إلغـاء عـدد مـن البنـود السـلبية مـن 
البنـود  هـذه  بيـن  ومـن  القانـون.  هـذا 
اإلفصـاح اإللزامي عن كل من يعيشـون 
 )HIV( مع فيروس نقص المناعة البشـري
الحـدود،  ومسـؤولي  واألزواج  لألطبـاء 
للوظائـف  المتقدميـن  جميـع  وإلـزام 
بـأن ُيجـرى عليهـم اختبـار فيـروس نقـص 

.)HIV( المناعة البشري

بعــد أن قضــت منظمة الفلبيــن لتنظيم 
األســرة )FPOP( وشــركاؤها 14 عامــًا مــن 
العمــل الدعــوي المتفانــي، أصبــح أحــد 
مشــاريع قانون الصحة اإلنجابيــة قانونًا 
في عــام 2012. وقــد واجهــت الجماعات 
بمعارضــة  القانــون  مشــروع  الدينيــة 
القانــون يضمــن  قويــة، وكان مشــروع 
منــع  وســائل  إلــى  الجميــع  وصــول 
الحمــل والوصــول إلــى رعايــة آمنــة لما 
بعــد اإلجهــاض وتوفيــر رعايــة األمومــة 

واألطفال حديثي الوالدة.


