حرية اإلختيار...

عالم مليء باإلمكانات

وهي جزء من خطة على م�ستوى االحتاد مدتها �سبع �سنوات من العام (� 2014إىل
 )2020وتهدف �إىل تعبئة اجلهود وتعزيز العمل من �أجل التغيري لتحقيق عدد من
الأهداف التي ميكننا جميعا اعتمادها لتوجيه التغيري العاملي .مت �إطالقها عام 2013
من �أجل عامل ي�سوده العدل وامل�ساواة واال�ستدامة ،ومتثل نهجا �شامال نحو التنمية،
وتعد جهودا �إ�ستكمالية ت�سعى لإلزام املجتمع الدويل بخطة عاملية جديدة .

احلرية حاجة دائمة ومتجددة لكل �إن�سان تهدف لتخلي�صه من ال�ضغوط والقيود
اخلارجية التي حتول دون حتقيق �أمانيه ،و�أ�سا�س احلريات هي حرية االختيار تعطي
لأي �إن�سان احلق يف العي�ش بكرامة وم�ساواة بغ�ض النظر عن النوع،اجلن�س،العرق
والتحررمن كافة �أ�شكال التمييز القائم على النوع االجتماعي ،فجميع النا�س مت�ساوون
بكرامتهم الإن�سانية يف جميع �ش�ؤون حياتهم وحرية االختيار التي من �ش�أنها �أن تدفع
بالرقي االجتماعي وترفع م�ستوى احلياة للأف�ضل.

يف كل عام يتم حتديد هدف �أو هدفني لرتكيز اجلهود وتعزيز الت�أثري لدعم يوم العمل
العاملي الذي يتم تنظيمه يف �شهر مايو على وجه اخل�صو�ص ،ويف هذا العام مت اختيار
هدفني �أ�سا�سيني ليتم العمل عليهما �ضمن حملة "�أنا ـ ـ �أقرر" وهما:

منذ ت�أ�سي�س اجلمعية ولغاية الآن تعمل جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية
جاهدة على تعزيز احلقوق اجلن�سية والإجنابية للجميع دون متييز ،وم�ؤمنة بحق كل
�شخ�ص يف ح�صوله على اخلدمات ال�شاملة لتنظيم الأ�سرة.

•

زيادة فر�ص احل�صول على احلقوق واخلدمات ال�صحية اجلن�سية والإجنابية
ل�سد فجوة الفوارق العليا والدنيا يف الرثوة بن�سبة  50%بحلول عام .2020

•

تخفي�ض مبا ال يقل عن
مع حلول العام .2020

متيزت اجلمعية ب�إعداد خططها اال�سرتاتيجية الدورية لت�سهيل العمل وتو�صيل
املعلومات واخلدمات املتعلقة بال�صحة اجلن�سية والإجنابية واحلقوق �إىل اكرب عدد
ممكن من فئات املجتمع يف جميع املناطق مبا فيها املناطق املحرومة واملهم�شة يف
فل�سطني.
تبنت جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية وثيقة بيان ر�ؤية عام  2020لالحتاد
الدويل لتنظيم الأ�سرة ) (IPPFوهو اتفاق تاريخي جديد جت�سد يف اعتماد هذه الوثيقة،
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50%

من احتياجات تنظيم الأ�سرة غري امللباة

�ستعمل اجلمعية على تعزيز جدول عملها يف الفرتة ما بني ( 14-8مايو  )2017لتنظيم
العديد من الفعاليات حلملة "�أنا ـ ـ �أقرر" التي �سيتم تنفيذها يف جميع مراكز تقدمي
اخلدمات التابعة للجمعية و�أهمها (عرو�ض م�سرحية  /جل�سات توعية  /ر�سم لوحات
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فنية /ن�شر ر�سائل ايجابية �......إلخ) من �أجل الو�صول ال�شامل والعادل �إىل
خدمات تنظيم الأ�سرة للن�ساء والرجال وال�شباب يف كل مكان.
�إن ر�ؤية  2020هي ا�ستكمال للعمل يف ال�سنوات املا�ضية ولكنها بداية يف العمل
بر�ؤية تنموية ا�سرتاتيجية من �أجل التنمية امل�ستدامة ،حيث �أن اال�ستثمار
يف ال�شعوب وحت�سني كل ما يتعلق بحياتهم و�صحتهم وحقوقهم اجلن�سية
والإجنابية باملح�صلة النهائية �سرنى انعكا�سه ب�شكل مثمر يف امل�ستقبل.

م�ؤيد ريحان،

�ست�ستمر جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية بالعمل حتت مظلة �أهداف
التنمية امل�ستدامة الرئي�سية وخا�صة الهدفني  3و  5املتعلقني بال�صحة اجلن�سية
والإجنابية وامل�ساواة بني اجلن�سني بحلول عام  2030من خالل �ضمان حياة
�صحية وتعزيز الرفاه للجميع يف جميع الأعمار .و�إدماج ال�صحة الإجنابية يف
اال�سرتاتيجيات والربامج الوطنية.

�إينا�س �سامل

مديرة امل�شروع الرنويجي يف اجلمعية

48

49

