
والقيود  ال�سغوط  من  لتخلي�سه  تهدف  اإن�سان  لكل  ومتجددة  دائمة  حاجة  احلرية 
اخلارجية التي حتول دون حتقيق اأمانيه، واأ�سا�ص احلريات هي حرية االختيار تعطي 
النوع،اجلن�ص،العرق  النظر عن  بغ�ص  وم�ساواة  بكرامة   العي�ص  اإن�سان احلق يف  الأي 
والتحررمن كافة اأ�سكال التمييز القائم على النوع االجتماعي، فجميع النا�ص مت�ساوون 
بكرامتهم االإن�سانية يف جميع �سوؤون حياتهم وحرية االختيار التي من �ساأنها اأن تدفع 

بالرقي االجتماعي وترفع م�ستوى احلياة لالأف�سل.

الفل�سطينية  االأ�سرة  وحماية  تنظيم  جمعية  تعمل  االآن  ولغاية  اجلمعية  تاأ�سي�ص  منذ 
جاهدة على تعزيز احلقوق اجلن�سية واالإجنابية للجميع دون متييز، وموؤمنة بحق كل 

�سخ�ص يف ح�سوله على اخلدمات ال�ساملة لتنظيم االأ�سرة.

وتو�سيل  العمل  لت�سهيل  الدورية  اال�سرتاتيجية  خططها  باإعداد  اجلمعية  متيزت 
اكرب عدد  اإىل  واالإجنابية واحلقوق  بال�سحة اجلن�سية  املتعلقة  املعلومات واخلدمات 
يف  واملهم�سة  املحرومة  املناطق  فيها  مبا  املناطق  جميع  يف  املجتمع  فئات  من  ممكن 

فل�سطني.

تبنت جمعية تنظيم وحماية االأ�سرة الفل�سطينية وثيقة بيان روؤية عام 2020 لالحتاد 
الدويل لتنظيم االأ�سرة (IPPF) وهو اتفاق تاريخي جديد جت�سد يف اعتماد هذه الوثيقة، 

اإىل  العام )2014  �سنوات من  �سبع  وهي جزء من خطة على م�ستوى االحتاد مدتها 
من  عدد  لتحقيق  التغيري  اأجل  من  العمل  وتعزيز  اجلهود  تعبئة  اإىل  وتهدف   )2020

االأهداف التي ميكننا جميعا اعتمادها لتوجيه التغيري العاملي. مت اإطالقها عام 2013 
التنمية،  وامل�ساواة واال�ستدامة، ومتثل نهجا �سامال نحو  العدل  ي�سوده  اأجل عامل  من 

وتعد جهودا اإ�ستكمالية ت�سعى الإلزام املجتمع الدويل بخطة عاملية جديدة .

يف كل عام يتم حتديد هدف اأو هدفني لرتكيز اجلهود وتعزيز التاأثري لدعم يوم العمل 
العاملي الذي يتم تنظيمه يف �سهر مايو على وجه اخل�سو�ص، ويف هذا العام مت اختيار 

هدفني اأ�سا�سيني ليتم العمل عليهما �سمن حملة  "�أنا ـــ �أقرر"  وهما:

و�لإجنابية  �جلن�سية  �ل�سحية  و�خلدمات  �حلقوق  على  �حل�سول  فر�ص  زيادة   •
ل�سد فجوة �لفو�رق �لعليا و�لدنيا يف �لرثوة بن�سبة %50  بحلول عام 2020.

�مللباة غري  �لأ�سرة  تنظيم  �حتياجات  من   50% عن  يقل  ل  مبا  تخفي�ص   • 
مع حلول �لعام 2020.

�ستعمل اجلمعية على تعزيز جدول عملها يف الفرتة ما بني )8-14 مايو 2017( لتنظيم 
ـــ �أقرر" التي �سيتم تنفيذها يف جميع مراكز تقدمي  العديد من الفعاليات حلملة "�أنا 
اخلدمات التابعة للجمعية واأهمها )عرو�ص م�سرحية / جل�سات توعية / ر�سم لوحات 

 حرية اإلختيار...
عالم مليء باإلمكانات

4647



ان،
يح

د ر
موؤي

فنية/ ن�سر ر�سائل ايجابية ......اإلخ( من اأجل الو�سول ال�سامل والعادل اإىل 
خدمات تنظيم االأ�سرة للن�ساء والرجال وال�سباب يف كل مكان.

اإن روؤية 2020 هي ا�ستكمال للعمل يف ال�سنوات املا�سية ولكنها بداية يف العمل 
اال�ستثمار  اأن  حيث  امل�ستدامة،  التنمية  اأجل  من  ا�سرتاتيجية  تنموية  بروؤية 
اجلن�سية  وحقوقهم  و�سحتهم  بحياتهم  يتعلق  ما  كل  وحت�سني  ال�سعوب  يف 

واالإجنابية باملح�سلة النهائية �سرنى انعكا�سه ب�سكل مثمر يف امل�ستقبل.

�ست�ستمر جمعية تنظيم وحماية االأ�سرة الفل�سطينية بالعمل حتت مظلة اأهداف 
التنمية امل�ستدامة الرئي�سية وخا�سة الهدفني 3 و 5 املتعلقني بال�سحة اجلن�سية 
2030 من خالل �سمان حياة  واالإجنابية وامل�ساواة بني اجلن�سني بحلول عام 
�سحية وتعزيز الرفاه للجميع يف جميع االأعمار. واإدماج ال�سحة االإجنابية يف 

اال�سرتاتيجيات والربامج الوطنية.

�إينا�ص �سامل 
مديرة امل�سروع الرنويجي يف اجلمعية
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