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نتائج تقديم الخدمات*

من نحن
مقـدم  األسـرة  لتنظيـم  الدولـي  االتحـاد 
خدمات عالمي ومناصر ريادي لتعميم إتاحة 
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية. ونحن 
حركة عالمية تجمع المنظمات الوطنية التي 
تعمل مع المجتمعات واألفراد ومن أجلهم 

في العالم بأسره.

 149.3 مليون
خدمة من خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية 
تم تقديمها

ماليين 
المتطوعين

 ٪83
من الجمعيات األعضاء 

لديها سياسة لعدم التمييز 
في التعامل مع فيروس 

 )HIV( نقص المناعة البشري
في مكان العمل

 ٪71
من تمويل االتحاد يتجه 

إلى بلدان مستويات 
التنمية البشرية بها 

منخفضة أو متوسطة

5.9 مليون 
حالة من حاالت الحمل 

غير المرغوب فيه تم تجنبها†

 677,000
حالة من حاالت اإلجهاض 

غير اآلمن تم تجنبها†

 81 
تغيير في السياسات 

و/أو التشريعات 
لدعم الصحة والحقوق 

الجنسية واإلنجابية

 +32,000
موظف

 ٪85
من الجمعيات األعضاء 

لديها شاب واحد 
على األقل عضو في 

هيئاتها الحاكمة

 ٪69
من الجمعيات األعضاء 

يضم طاقم العمل بكل 
منها عضوًا واحدًا على 

األقل دون 25 سنة 
من العمر

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

أو االتصال بالمكتب المركزي لالتحاد في لندن بالمملكة المتحدة.

صادر عن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة في أغسطس 2015

 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

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 فيه واإلجهاض غير اآلمن باستخدام نموذج ماري ستوبس انترناشيونال إمباكت 2.  †

تشير سنوات الحماية الزوجية إلى إجمالي عدد سنوات الحماية المقّدمة للزوجين من خالل استخدام وسائل منع الحمل.   ‡

 14.6
مليون 

سنوات الحماية 
الزوجية‡

متعاطو الشباب
المخدرات

 عاملو 
الجنس

المتعايشون مع 
فيروس نقص 
المناعة البشري

 فئات النازحون
 متنوعة 
جنسيًا

الرجال الذين 
يمارسون الجنس 

مع الرجال

الناجون من العنف 
القائم على أساس 

النوع االجتماعي

الُمعاقون

61.8 مليون 
شخص تلقوا خدمات 

من االتحاد الدولي 
لتنظيم األسرة

8.5 من 
بين كل 10 

أشخاص يستفيدون من 
خدماتنا هم من الفقراء 

والمستضعفين

 ٪18 
حبوب منع الحمل 
التي يتم تناولها 
عن طريق الفم

 ٪13
الحقن

 ٪11 
الواقي 
الذكري/ 
األنثوي

 ٪2 
وسائل منع 
الحمل األخرى

3.8 مليون 
متعلقة باإلجهاض

 ٪44 
سنوات الحماية 

الزوجية من الوسائل 
القصيرة األمد

 ٪56 
سنوات الحماية الزوجية 

من الوسائل الطويلة األمد 
والوسائل الدائمة األمد

 ٪26 
لولب

 ٪14 
 تعقيم اإلناث 
)قطع القناة الدافقة 
والربط البوقي(

 ٪16 
غرسات

20 10 ماليين 03040506070

في المائة 20100 30 40 50

5.9 مليون 
حالة من حاالت 

الحمل غير 
المرغوب فيه 

تم تجنبها†

 677,000
حالة من حاالت 

اإلجهاض غير 
اآلمن تم تجنبها†

89 مليون 
خدمة مقدمة غير 

متعلقة بمنع الحمل

60.3 مليون 
خدمة من 
خدمات منع الحمل

 149.3
مليون

خدمة من خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

تم تقديمها

 328,000
شخص تم دعمهم من خالل 

 )SPRINT( مبادرة سبرينت 
لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
في حاالت األزمات اإلنسانية

 ٪45
م للشباب  من خدماتنا تقدَّ

دون 25 سنة من العمر

187 مليون 
واٍق جنسي تم توزيعه

 0.9
مليون
عقم

5.6 مليون 
مشورة متخصصة

0.6 مليون 
الخدمات المتعلقة 
بالمسالك البولية

6.2 مليون
خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية

19.4 مليون 
أمراض النساء

20.4 مليون 
خدمة متعلقة بصحة 

األم والطفل

31.8 مليون 
خدمة متعلقة بفيروس نقص 
المناعة البشري )HIV( )بما في 

ذلك العدوى المنقولة جنسيًا(
مواقع مراكز تقديم خدماتنا

 ٪41
مدن

 ٪59 
ضواحي المدن والريف

 الخدمات المجتمعية تمثل 
 أكثر من نصف 
مراكز تقديم خدماتنا

 54,505
مراكز تقديم الخدمات

أطلق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( حملته 
العالميـة القـرار قـراري في مايو عـام 2014 ودعت 
قـادة العالـم أجمـع أن يدعمـوا الصحـة والحقـوق 
الجنسية واإلنجابية بحيث يتمكن الجميع من اتخاذ 
القرار ما الذي يحدث ألجسادهم، مع من يعيشون 
وحجـم أسـرتهم. سـاعدت حملـة القـرار قـراري فـي 
رفـع مسـتوى الوعـي بـأن النسـاء والفتيـات عندما 
نصبـح  علـى مسـتقبلهن،  السـيطرة  مـن  يتمكـن 

أقرب لتحقيق التنمية المستدامة.
 

 )IPPF( وقد أنصت االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
النـاس فـي جميـع  التـي تواجـه  القضايـا  ووضـع 
العالميـة  المفاوضـات  العالـم علـى طاولـة  أنحـاء 
واإلقليميـة والوطنيـة؛ وشـارك صنـاع القـرار على 
جميـع المسـتويات فـي وضـع الحقـوق والصحـة 
األمـم  أهـداف  قلـب  فـي  واإلنجابيـة  الجنسـية 

المتحدة الجديدة للتنمية المستدامة.

أنا أقرر... 
مستقبلي

المساواة 
بين الجنسين

 وفيات 
األطفال

 صحة 
األم

فيروس نقص 
المناعة البشري 

واإليدز

40

40

28 26

15

9

يسهم عملنا في أربعة من أهداف التنمية األلفية:

حرية اإلختيار، عالم ملئ باإلمكانات



جمعية التربية الصحية 
)SHE(

اآلن  المالديـف  حكومـة  تجيـز 
اإلجهـاض فـي حـاالت االغتصـاب 
وسـفاح المحـارم. وأقامـت جمعيـة 
شـراكات   )SHE( الصحيـة  التربيـة 
اسـتراتيجية مع أصحاب المصلحة، 
عـن  علمـي  بحـث  بإجـراء  وكلفـت 
نتائـج  ِخـذت  اتُّ وقـد  منـه.  الناجيـن 
أساسـي  كدليـل  البحـث  هـذا 
يثبـت للحكومـة أهميـة إدراج هـذه 

االستثناءات في القانون. 

 جمعية هندوراس 
لتنظيم األسرة 

)ASHONPLAFA(

فـــي هنـــدوراس، كانـــت جمعيـــة 
األســـرة  لتنظيـــم  هنـــدوراس 
)ASHONPLAFA( جزءًا مـــن عملية 
وطنيـــة  تنفيذيـــة  خطـــة  تطويـــر 
متعـــددة القطاعـــات لمنـــع حمـــل 
المراهقـــات. وســـاهمت جمعيـــة 
األســـرة  لتنظيـــم  هنـــدوراس 
فـــي  أيضـــًا   )ASHONPLAFA(
الخطة التطويرية المتكاملة لمرحلة 
المبكرة والتي تشـــمل  الطفولـــة 
تقديـــم التثقيف حول الجنســـانية 

والوقاية من الحمل المبكر.

 جمعية ماالوي 
 لتنظيم األسرة 

)FPAM(

لتنظيـم  مـاالوي  جمعيـة  دعـت 
األسـرة )FPAM( كبـار المسـؤولين 
نسـاء  مـع  لقـاء  إلـى  الحكومييـن 
الريف الالتي تأثرن سلبًا من نفاد 
سـلع منـع الحمـل. اثـر ذلـك، زادت 
الميزانيـة الوطنيـة لتنظيـم األسـرة 
اآلن  وتسـتطيع  الضعـف.  عـن 
األسـرة  لتنظيـم  مـاالوي  جمعيـة 
فـي  عجـز  أي  تسـد  أن   )FPAM(
مخـازن  لـدى  الحمـل  منـع  وسـائل 
مـا  مباشـرة،  المركزيـة  الحكومـة 
يقلـل مـن حصـول عجـز فـي هـذه 

المواد لدى العيادات الريفية.

الجمعية األندونيسية 
 لتنظيم األسرة 

)IPPA(

األندونيسـية  الجمعيـة  تعمـل 
إلـى  جنبـًا   )IPPA( األسـرة  لتنظيـم 
الئحـة  إللغـاء  شـركائها  مـع  جنـب 
يسـتطيع  محتملـة  ثغـرة  تشـكل 
الخدمـات  مقدمـو  خاللهـا  مـن 
الصحيـة إجـراء ختـان اإلنـاث. وفـي 
الصحـة  وزيـر  نشـر  الحـق،  وقـت 
اإلندونيسـية الئحـة جديـدة تنهـى 
إجـراء  عـن  الصحـة  فـي  العامليـن 

ختان اإلناث.

 الجمعية المدنية 
لتنظيم األسرة 

)PLAFAM(

لـم يعـد مـن الممكـن التمييـز ضـد 
نقـص  فيـروس  مـع  المتعايشـين 
المناعـة البشـري أو اإليـدز وأفـراد 
جديـد  قانـون  بموجـب  أسـرهم، 
وقـد  الفنزويليـة.  الحكومـة  أقرتـه 
لتنظيـم  المدنيـة  الجمعيـة  دعمـت 
التغييـر  هـذا   )PLAFAM( األسـرة 
الفنـي  المستشـار  بوصفهـا 
بجهـود  أيضـًا  وقامـت  للحكومـة 
توعيـة واسـعة النطـاق مـن خـالل 

وسائل االعالم والصحافة.

الجمعية الموزامبيقية 
لتنظيم األسرة 
)AMODEFA(

ســـــاهمت  موزامبيـــــق،  فـــــي 
مجموعـة العمـل المعنيـة بالصحـة 
الجنسـية، بمـا فـي ذلـك الجمعيـة 
األسـرة  لتنظيـم  الموزامبيقيـة 
)AMODEFA(، فـي إصـدار نسـخة 
العقوبـات  قانـون  مـن  معدلـة 
الـذي يجيـز اإلجهـاض فـي ظـروف 
فـي  االئتـالف  ويؤكـد  محـددة. 
رؤيته على أهمية اإلجهاض اآلمن 
للصحـة العامـة وخفـض معـدالت 

وفيات األمهات. 

جمعية تنظيم وحماية 
األسرة الفلسطينية 

)PFPPA(

علــــى  الــــوزراء  رئيــــس  وافــــق 
االســتراتيجية الوطنيــة للمســاواة 
بين الجنســين )2014–2016( وتم 
اعتمادهــا. عرضــت جمعيــة تنظيم 
الفلســطينية  األســرة  وحمايــة 
خــالل  أدلــة ومقترحــات،   )PFPPA(
اجتماعات اللجنة الوطنية، ساهمت 
في تطوير االستراتيجية وواصلت 
الجمعيــة عرض رؤيتهــا والتعقيب 
علــى مقتــرح االســتراتيجية حتــى 

تم اعتمادها.

نجاح الدعوة، بحسب 
البلد 2005 – 2014

جمعية البحوث والتربية 
 )HERA( الصحية

جمعيــة  قامــت  مقدونيــا،  فــي 
 )HERA( البحــوث والتربيــة الصحية
إلــى  يهــدف  ائتــالف  بتنســيق 
لــدور  الحكومــة  فهــم  تعميــق 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
تلبيــة احتياجــات الخدمــات الصحية 
للفئات السكانية الرئيسية. ونتيجة 
لذلك، أصبحت منظمات المجتمع 
اآلن  المعتمــدة مؤهلــة  المدنــي 
للحصــول علــى تمويــل حكومــي 
المتعلقــة  الخدمــات  لتوفيــر 

بفيروس نقص المناعة البشري.

 منظمة الفلبين 
 لتنظيم األسرة

)FPOP(

فلبينيـة  عليـا  محكمـة  أصـدرت 
تنفيـذ  بوقـف  مقيـدًا مؤقتـًا  أمـرًا 
فـي  اإلنجابيـة  الصحـة  قانـون 
البـالد والعديـد مـن برامـج تنظيـم 
الفلبيـن  منظمـة  وتدعـو  األسـرة. 
لتنظيـم األسـرة )FPOP( إلـى إلغـاء 
هـذا القرار منـذ عام 2012. ونتيجة 
اآلن  سـاٍر  القانـون  فهـذا  لذلـك، 
اسـتمرار  يمنـع  مـا  هنـاك  وليـس 

برامج تنظيم األسرة.

جمعية تنظيم األسرة 
والصحة الجنسية في 

 )FPSHA( ليتوانيا

حجــب  بنجــاح  تــم  ليتوانيــا،  فــي 
مقتــرح قانــون مــن شــأنه أن يزيد 
حــق  علــى  المفروضــة  القيــود 
ويفــرض  اإلجهــاض  فــي  المــرأة 
فترة انتظار إجباريــة عليها. نظمت 
جمعيــة تنظيــم األســرة والصحــة 
 )FPSHA( ليتوانيــا  فــي  الجنســية 
حملة مؤثرة، وتوسعت في جهود 
التوعية، وعملت في إطار ائتالف 
دعوي وأجرت محاورات مكثفة مع 

برلمانيين رئيسيين. 

نجاح الدعوة، 
بحسب الموضوع 

2014

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 الوصمة بالعار والتمييز. وما برحت 

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

من عام 2005 إلى عام 2014، ساهمت 
الجمعيات األعضاء والشركاء المتعاونون في 

تعديل سياسي 
و/أو تشريعي 

لدعم أو الدفاع عن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية في 

دولة.150   734
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فيتنام

كمبوديا

أندونيسيا

الفلبين

منغوليا

كوريا الشمالية

اليابان

ساموا

كيريباتي

فيجي

تونغا

فانواتو

ماليزيا

باكستان

أفغانستان

اليمن

جيبوتي

أرض الصومال

اثيوبيا
أوغندا

الكونغو

أنغوال

ناميبيا

لسوتو

جزر القمر

زامبيا

بوروندي تنزانيا

رواندا

كينيا

توغو

ساو تومي 
وبرينسيب

كوت ديفوار
ليبيريا

سيراليون

غينيا بيساو

السنغال

جمهورية افريقيا 
الوسطى

جمهورية كوريا

الصين

بنغالديش

أوزبكستان

ألبانيا

اليونان

جورجيا

 البوسنة 
والهرسك

النمسا
لوكسمبورغ

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة 
األمريكية

المكسيك

نيكاراغوا كوستا ريكا

كوبا
بليز

بوليفيا

تشيلي

النرويج

استونيا

 مقدونيا 
)جمهورية 

مقدونيا(

مصر

تونس

الجزائر

المغرب

بلجيكا

البرتغال

هايتي

هندوراس

جمهورية 
الدومينيكان

غواتيماال جامايكا

السلفادور

االكوادور

بيرو

األرجنتين

بورتوريكو

أنتيغوا وبربودا

سانت لوشيا

بربادوس

سانت فنسنت وجزر غرينادين

غرينادا
ترينيداد وتوباغو

فنزويال

سورينام

كولومبيا
باناما

البهاما

كندا

باراغواي

البرازيل

أوروغواي

أيرلندا

إسبانيا اسرائيل
أرمينيا

التفيا

السويد

هولندا
الدنمرك

ألمانيا

سويسرا

فرنسا
سلوفاكيا

هنغاريا

تايالند

نيوزيلندا

استراليا

مفتاح الخريطة
 عدد التعديالت التشريعية 

أو السياسية أو كليهما

 سنة إدخال التغييرات التشريعية 
أو السياسية أو كليهما

أفريقيا

العالم العربي

شرق آسيا وجنوب شرقها وأوقيانوسيا

الشبكة األوروبية

جنوب آسيا

نصف الكرة األرضية الغربي

)IPPF( مناطق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

2013–2005 2014
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ساهمت الجمعيات األعضاء 
والشركاء المتعاونون في 

دولة.55 
تغيير سياسات 
و/أو تشريعات   81

لدعم أو الدفاع عن الصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية في 

 19 16 11 11 10 06 05 03

الوصول إلى 
اإلجهاض اآلمن 

والقانوني

الحصول على 
وسائل منع الحمل

تعزيز الحقوق 
الجنسية واإلنجابية

منع العنف الجنسي 
والعنف القائم 

على أساس النوع 
االجتماعي

التثقيف والخدمات 
للشباب

مخصصات الميزانية 
الوطنية للصحة الجنسية 

واإلنجابية، بما فيها 
وسائل منع الحمل

الحقوق والصحة 
الجنسية واإلنجابية 

للمستضَعفين

دعم المتعايشين 
مع فيروس نقص 

)HIV( المناعة البشري


