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نجاح الدعوة اإلقليمية نتائج تقديم الخدمات* 
األسـرة  لتنظيـم  الدولـي  االتحـاد  دعـا  لقـد 
مراجعـة  ضمـن  المدنـي،  المجتمـع   )IPPF(
المؤتمـر الدولـي للسـكان والتنميـة لمـا بعـد 
2014، للمشـاركة فـي اإلعالنـات اإلقليميـة 
جـدول  صياغـة  نحـو  وتوجيههـا  والحكوميـة 

أعمال التنمية لما بعد عام 2015.

مـن أبـرز مـا جـاء فـي كل إعـالن مـن إعالنـات 
مؤتمر السكان:

أفريقيا

88 التزامًا تبين اإلجراءات 
الملموسة والتزامات أفريقيا 

السكانية لما بعد عام 2015
 88 
 التزامًا 

في أفريقيا

العالم العربي

دعوة للقضاء على ختان 
اإلناث، والزواج المبكر 

والقسري، والعنف القائم 
على نوع الجنس

األمريكتان والكاريبي

 أول تعريف على 
اإلطالق للحقوق الجنسية 

تتفق عليه الحكومات

أوروبا

دعوة إلنهاء الممارسات التي 
تشكل انتهاكًا لحقوق الفتيات 

والنساء اإلنجابية، مثل 
اشتراط موافقة األب أو الزوج 

على الحصول على الخدمات

آسيا والمحيط الهادئ

 دعوة لمراجعة 
وإلغاء القوانين التي 

تجرم اإلجهاض

من نحن
االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة هـو مقدم 
خدمات عالمي و رائد في مجال الدعوة من 
أجـل الصحـة والحقـوق الجنسـَية واإلنجابَيـة 
للجميع. ونحن حركة عالمية تجمع المنظمات 
المجتمعـات  مـع  تعمـل  التـي  الوطنيـة 

واألفراد ومن أجلهم في العالم بأسره.

 قدمنا 

 136.6 مليون 
 خدمة من خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية

ماليين 
المتطوعين

 %87 
من الجمعيات األعضاء لديها 

سياسة مدونة خطيًا لعدم 
التمييز في التعامل مع 

فيروس نقص المناعة البشري 
)HIV( في مكان العمل

 %85 
من اعتماداتنا التمويلية 

تتجه إلى بلدان مستويات 
التنمية البشرية بها 

منخفضة أو متوسطة

 تجنبنا 

5.0 مليون 
 حالة من حاالت 

الحمل غير المرغوب†

 تجنبنا 

 580,000
حالة من حاالت 

اإلجهاض غير اآلمن†

 إجراء 

 97 
تعديالت سياسية و/ أو 

قانونية لدعم الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية

أكثر من 
 33,000

موظف

 %85 
من الجمعيات 

األعضـاء لديها شاب 
واحد على األقل 

في هيئاتها الحاكمة

 %69 
من الجمعيات األعضاء يضم 

طاقم العمل بكل منها 
عضوًا واحدًا على األقل 

دون 25 سنة من العمر

جمعية عضو وشريك متعاون

قد ال تضيف األرقام المبينة في هذه الوثيقة إضافة دقيقة إلى اإلجمالي المذكور بسبب عملية التقريب، كما أن النسب المئوية قد ال تعبر تعبيرًا دقيقًا عن األرقام المطلقة.  *
ُيقدر عدد حاالت الحمل غير المرغوب واإلجهاض غير اآلمن باستخدام نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت 2.  †

تشير سنوات الحماية الزوجية إلى إجمالي عدد سنوات الحماية بوسائل منع الحمل المقّدمة للزوجين.   ‡

إذا كنـت ترغـب فـي دعـم عمـل االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة )IPPF( أو أي 
 www.ippf.org مـن جمعياتنـا األعضـاء ماليـًا، يرجـى زيـارة موقعنـا اإللكترونـي

أو االتصال بالمكتب المركزي لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة.

صدرت عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في أغسطس 2014.

 8 من 
بين كل 10 

أشخاص يستفيدون 
مـن خدماتنا هم 

من الفقراء و/ أو 
المستضعفين

 60.1 مليون 
شخص تلقوا خدمات 

من االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

 فئات الشباب
 متنوعة 
جنسيًا

رجال يمارسون 
الجنس مع 
رجال مثلهم

الناجون من العنف 
القائم على اختالف 

النوع االجتماعي

الُمعاقون  متعاطو 
المخدرات

 عاملو 
الجنس

المتعايشون مع 
فيروس نقص 
المناعة البشري

المشردون

 %17 
حبوب منع الحمل 
التي يتم تناولها 
عن طريق الفم

 %11 
واقيات 
جنسية

 %13 
مانعات 
حمل ُتعطى 
بطريق الحقن

 %3 
وسائل منع 

الحمل األخرى

 %17 
منع الحمل الجراحي 
الطوعي )قطع القناة 
الدافقة والربط البوقي(

 %28 
أجهزة داخل الرحم

 %12 
غرسات

 %56 
 سنوات حماية زوجية من 
وسائل طويلة المفعول ودائمة

 %44 
سنوات حماية زوجية من 
وسائل قصيرة المفعول

20في المائة 10 0304050

 قدمنا 

59.9 مليون 
خدمة من خدمات 
منع الحمل

 قدمنا 

76.8 مليون 
 خدمة غير خدمات 

منع الحمل

 قدمنا 

 136.6
مليون 

 خدمة من خدمات 
 الصحة الجنسية 

واإلنجابية

164 مليون
واٍق جنسي تم توزيعها

 %48
مت للشباب  من خدماتنا ُقدِّ

دون 25 سنة من العمر

6.7 مليون 
مشورة متخصصة

3.0 مليون 
متعلقة باإلجهاض

0.7 مليون 
عقم

6.1 مليون 
طب الصحة 
الجنسية واإلنجابية

17.3 مليون 
أمراض نسا

 24.8 مليون 
متصلة بفيروس نقص المناعة 

البشري )HIV( )بما في ذلك 
األمراض المنقولة جنسيًا(

0.6 مليون 
طب المسالك 
البولية

 17.7 مليون 
صحة األم والطفل

20 10 ماليين 03040506070

مواقع نقاط تقديم خدماتنا

 %41 
مدن

 %59 
 أكثر من نصف حول المدن والريف

نقاط تقديم خدماتنا من 
عين المجتمعيين الموزِّ

 60,277
نقاط تقديم الخدمات

 12.1 
مليون 

سنوات الحماية 
الزوجية‡

تجنبنا 
5.0 مليون 

حالة من 
حاالت الحمل 
غير المرغوب†

تجنبنا 
 580,000

حالة من حاالت 
اإلجهاض 
غير اآلمن†

المساواة 
بين الجنسين

وفيات 
األطفال

 صحة 
األم

فيروس نقص 
المناعة البشري 

واإليدز

 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
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يسهم عملنا في أربعة من أهداف التنمية األلفية:

حرية اإلختيار، عالم ملئ باإلمكانات



نجـاح الدعوة، بحسب 
البلد 2005 – 2013

نجاح الدعوة، بحسب 
الموضوع 2013

ما زال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( يدعو إلى إيجاد بيئة مواتية تزيد فرص الحصول على الخدمات 
وتعـزز الحقـوق الجنسـية والمسـاواة بيـن الجنسـين وتحـد مـن الوصـم بالعـار والتمييز. وما برحـت 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.

 142  
ساهمت الجمعيات 

األعضاء في 

 653
لدعم أو الدفاع عن الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية

تعديل سياسي 
 و/ أو قانوني 

 66 
ساهمت الجمعيات 

األعضاء في 

 97
لدعم أو الدفاع عن الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية

تعديل سياسي 
و/ أو قانوني 

17 25131211070705
الوصول إلى 

اإلجهاض اآلمن 
والقانوني

التثقيف والخدمات 
للشباب

تعزيز الحقوق 
الجنسية واإلنجابية

الحصول على 
وسائل منع الحمل

منع العنف الجنسي 
والعنف القائم 

على نوع الجنس

مخصصات الميزانية 
الوطنية للصحة 

الجنسية واإلنجابية، بما 
فيها وسائل منع الحمل

دعم المتعايشين 
مع فيروس 

نقص المناعة 
)HIV( البشري

الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية 

للمستضَعفين

روسيا

قرغيزستان

كازخستان

طاجيكستان

إيران نيبال

البحرين

سيشيل

جزر المالديف

مدغشقر

موريشيوس

ماالوي

موزمبيق

سوازيالند

فلسطين
موريتانيا

تشاد

بنين

نيجيريا

بوركينا فاسو
غامبيا

غينيا

غانا

مالي النيجر

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

الكاميرون

السودان

سوريا

بلغاريا

رومانيا

أوكرانيا

ليتوانيا

جمهورية التشيكمولدافيا

صربيا

بولندا

فنلندا

الهند

سريالنكا

بوتان

ميانمار

فيتنام

كمبوديا

أندونيسيا

الفلبين

منغوليا

كوريا الشمالية

اليابان

ساموا

كيريباتي

فيجي

تونغا

فانواتو

ماليزيا

باكستان

أفغانستان

اليمن

صوماليالند

جيبوتي
اثيوبيا

أوغندا

الكونغو

أنغوال

ناميبيا

لسوتو

جزر القمر

زامبيا

بوروندي
تنزانيا

رواندا

كينيا

توغو

ساو تومي 
وبرينسيب

كوت ديفوار
ليبيريا

سيراليون

غينيابيساو

السنغال

جمهورية افريقيا 
الوسطى

جمهورية كوريا

الصين

بنغالديش

أوزبكستان

ألبانيا

جورجيا

البوسنة والهرسك
النمسا

لوكسمبورغ

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة 
األمريكية

المكسيك

نيكاراغوا
كوستا ريكا

بليزكوبا

بوليفيا

تشيلي

النرويج

استونيا

مقدونيا 
)جمهورية مقدونيا(

مصر

المغربتونس

بلجيكا

البرتغال

هندوراسهايتي
جمهورية الدومينيكان

غواتيماال

جامايكا

السلفادور

االكوادور

بيرو

األرجنتين

بورتوريكو

أنتيغوا وبربودا

سانت لوشيا

بربادوس

سانت فنسنت وجزر غرينادين

غرينادا

فنزويال

سورينام
كولومبيا

باناما

البهاما

كندا

باراغواي

البرازيل

أوروغواي

أيرلندا

إسبانيا اسرائيل
أرمينيا

التفيا

السويد

هولندا

الدنمرك

ألمانيا

سويسرا

فرنسا
هنغارياسلوفاكيا

تايالند

نيوزيلندا

استراليا

عدد التعديالت التشريعية 
أو السياسية أو كليهما

123

سنة إدخال التعديالت التشريعية 
أو السياسية أو كليهما

مناطق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF(

أفريقيا

العالم العربي
شرق آسيا وجنوب شرقها 

وأوقيانوسيا
الشبكة األوروبية

جنوب آسيا

نصف الكرة األرضية الغربي

2013 2012–2005

جمعية بورتوريكو 
لصحة األسرة 

)PROFAMILIA بروفاميليا(

بورتوريكـو قانونـًا  أصـدرت حكومـة 
العمـل  مـكان  فـي  التمييـز  يحظـر 
أو  الجنسـية  الميـول  أسـاس  علـى 
عمـل متطوعـو  النـوع. وقـد  هويـة 
 )PROFAMILIA( بروفاميليــــــــــا 
السياســيين  مــع  وموظفوهــا 
فــي  وشــاركوا  أخــرى،  ومنظمــات 
جلســات اســتماع عامــة، وأشــركوا 
وســائل اإلعالم ليصبح هــذا التغير 

واقعًا ملموسًا.

 جمعية رعاية 
األسرة الهايتية 

)PROFAMIL بروفاميل(

بعد ما تقدمت به جمعية بروفاميل 
)PROFAMIL( من مساهمات فنية 
هايتــي  حكومــة  قامــت  ودعويــة، 
لرفــع  العقوبــات  قانــون  بمراجعــة 
اإلجهــاض  عــن  الجنائيــة  الصفــة 
فــي حــاالت معينــة. وبعــد أن كان 
اإلجهـاض ال يسـمح بـه إال النقـاذ 
حياة المرأة، صار جائزًا اآلن في حالة 
إصابة الجنين بأي تشوه أو عيوب.

جمعية صحة األسرة 
/ الوالدة المرغوبة 

 )ABEF-ND(

 / شـــاركت جمعيـــة صحـــة األســـرة 
 )ABEF-ND( المرغوبـــة  الـــوالدة 
والجمعيـات  الشـبكات  بذلتـه  فيمـا 
القوميـة مـن جهـود إلقناع الحكومة 
لشـراء  الـالزم  التمويـل  بتخصيـص 
مانعـات الحمـل للمـرة األولـى على 
اإلطـالق. وذلـك بعـد أن كان توفيـر 
جمهوريـة  فـي  الحمـل  مانعـات 
الكونغـو الديمقراطيـة يعتمـد فيمـا 

مضى على دعم المانحين فقط.

 تحالف الصحة اإلنجابية 
 )RHAK( في قرغيزستان

لقـد عمـل تحالـف الصحـة اإلنجابيـة 
مــــع   )RHAK( قرغيزســــتان  فــــي 
تدريبيـة  دورة  لتصميـم  الحكومـة 
لتوفيـر  النسـاء  أمـراض  ألطبـاء 
ويلزمهـم  الشـباب  يناسـب  مـا 
ونتيجـة  وخدمـات.  معلومـات  مـن 
لذلـك، أصـدرت وزارة الصحة قانونًا 
النسـاء  أمـراض  أطبـاء  جميـع  ُيلـزم 
للشـباب  خدمـات  يقدمـون  الذيـن 

باستكمال التدريب.

جمعية التوعية الجنسية 
 )SECS( ومانعات الحمل

عملـــت جمعيـــة التوعيـــة الجنســـية 
فـــي   )SECS( الحمـــل  ومانعـــات 
رومانيــا مع ائتالف ضم 17 منظمة 
للحيلولة دون صدور تشريع يشترط 
إجراء »مشــورة أزمة الحمل« وفترة 
إجــراء  قبــل  أيــام  خمســة  انتظــار 
أيضــًا  ُيشــترط  وكان  اإلجهــاض. 
توقيــع النســاء علــى وثيقــة تنــص 
علــى أن »الحيــاة تبــدأ عنــد الحمل« 

قبل السماح لهن باإلجهاض.

جمعية احترموا المرأة 
علموها غذوها مكنوها 

 )RENEW(

احترمـوا  جمعيـة  سـاعدت  لقـد 
مكنوهـا  غذوهـا  علموهـا  المـرأة 
بوتـان علـى وضـع  )RENEW( فـي 
للعنـف  بقانـون  مشـروع  مسـودة 
إلـى  دعوتهـا  وواصلـت  المنزلـي، 
أثنـاء  تعديـالت  مـن  يلـزم  مـا  إجـراء 
الجمعيـة  وعقـدت  مرحلـة صياغتـه. 
اجتماعـات منتظمـة مـع البرلمانييـن 
للحصول على دعمهم لسن قانون 
ويوضـح  المنزلـي  العنـف  يجـرم 
مـن  لمالحقـة  القانونيـة  األسـس 

ُيقدمون عليه.

جمعية صحة األسرة 
 )TFHA( في تونغا

بمراجعــة  تونغــا  حكومــة  قامــت 
للشــباب،  الوطنيــة  اســتراتيجيتها 
اآلن  النوعيــة  أهدافهــا  بيــن  ومــن 
النهــوض بصحة الشــباب اإلنجابية 
والجنســية. قدمــت جمعيــة صحــة 
األســرة فــي تونغــا )TFHA( رؤيتها 
الشــباب  احتياجــات  فــي  الفنيــة 
الصحية اإلنجابية والجنســية ودعت 
االســتراتيجية  تتنــاول  أن  إلــى 

هذه االحتياجات.

جمعية تنظيم األسرة 
 )SFPA( السودانية

تنظيــم  جمعيــة  عملــت  لقــد 
مــع   )SFPA( الســودانية  األســرة 
القــرار  وصانعــي  المجتمــع  قــادة 
أهميــة  لمناقشــة  والبرلمانييــن 
بشــأن  الوطنــي  القانــون  تطبيــق 
حقوق الطفل الذي يحمي الفتيات 
لذلـك،  ونتيجـة  اإلنـاث.  ختـان  مـن 
أصـدرت وزارة الشـؤون االجتماعيـة 
فـي  القانـون  بفـرض  جديـدًا  قـرارًا 

ثالث واليات.

جمعية إرشاد األسرة 
)AFGA( األفغانية

ألول مـرة فـي تاريـخ البـالد تتمكـن 
المـرأة األفغانيـة من الحصول على 
الغرسـات، بعـد إدراجهـا فـي قائمـة 
مانعات الحمل الخاصة. ولقد بذلت 
األفغانيـة  األسـرة  إرشـاد  جمعيـة 
)AFGA( جهـودًا حثيثـة مـع مجلـس 
لـوزارة  التابـع  الوطنـي  األدويـة 
إحـدى  هـي  واآلن  العامـة؛  الصحـة 
منظمتْيـن اثنتْيـن فقـط ُرخـص لهما 

بتوفير هذه الوسيلة.

تحالف التضامن مع األسرة 
)ASFF(

قـدم الشـريك المتعـاون مع االتحاد 
 )IPPF( األسـرة  لتنظيـم  الدولـي 
فـي سيشـيل الدعـم الفنـي الـالزم 
لوضـع نسـخة منقحـة مـن سياسـة 
البالد بشأن اإليدز وفيروس نقص 
المناعـة البشـري )HIV( لعـام 2001. 
وتدعـو النسـخة المنقحة إلى توفير 
الالزمـة  األنشـطة  ودعـم  الوقايـة 
للعاملين في مجال الجنس والرجال 
الذيـن يمارسـون الجنـس مـع رجـال 
المخـدرات  يتعاطـون  ومـن  مثلهـم 

عن طريق الحقن.

مفتاح الخريطة


