
 بمناسبة اليوم العالمي للطفلة 

 يين فلسطينال طفال ألل ةرياض مؤسسة خطوات وهيئة األمم المتحدة للمرأة تقيم فعالية الفرح وال

 

 
ات في فعالية "يوم الفرح والرياضة" بمناسبة اليوم العالمي للطفلة والتي أقيمت  \صورة جماعية للطفالت واألطفال المشاركين

 . هيئة األمم المتحدة للمرأة2021كانون أول  10الجمعة الموافق في رام هللا يوم 

 
بمناسبة   في فلسطين فعالية الفرح والرياضة وذلك احتفالا  أقامت مؤسسة خطوات وهيئة األمم المتحدة للمرأة

 اليوم العالمي للطفلة والذي أقيم في صالة ماجد أسعد في مدينة البيرة. 
 

حضرها   اكثر من  مئة طفل وطفلة من برنامج خطوات الى تسليط الضوء على  وهدفت  الفعالية  التي  
تطلعات وأحالم أطفال فلسطين وحقهم في الوصول لفرص متساوية في عالم العمل المستقبلي، والتحديات التي  

الحياتي المهارات  الى تعزيز مفهوم  باإلضافة  يطالبون بوجودها،  التي  الداعمة  والبيئة  يواجهونها،  ة عند  قد 
 األطفال من خالل األنشطة الترفيهية الهادفة والتعليمية. 

 
ونفذت هذه الفعالية تحت إطار البرنامج القليمي المشترك "تعزيز العمل اإلنتاجي والعمل الالئق للمرأة في   

ساواة:  فلسطين والردن ومصر" والممول من الوكالة السويدية للتعاون النمائي الدولي "سيدا" وحملة "جيل الم
تحقيق حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو" وضمن برنامج مؤسسة خطوات الذي يوفر فرص متكافئة لكال  

 الجنسين في الرياضة. 
 

وفي الكلمة الفتتاحية، قالت ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين: " نحن  
لتحقيق أعظم إمكاناتهم في عالم العمل المستقبلي، بما     واألطفال  ملتزمون في دعم النساء والرجال والطفالت 

إنهم يستحقون الحصول على فرص متكافئة للمشاركة في األلعاب الرياضية   يشمل جميع المهن". وأضافت:"
الدور الهام الذي    وشددت غيموند أيضاا على وتحقيق أهدافهم ، بما في ذلك تقرير اختياراتهم في الحياة". كما 



تعزيز ت أجل  األطفال من  حياة  في  الرياضة  النمطية واألعراف    لعبه  الصور  وتحدي  الجنسين  بين  المساواة 

 .االجتماعية بين الجنسين

 
يسعدنا أن نكون    وبدوره، قال  السيد محمد صباح، مدير التطوير الرياضي اإلقليمي في مؤسسة خطوات: " 

جزءا من هذا الحتفال الذي يلقي الضوء على إحدى األهداف الرئيسية لمؤسستنا، وهي توفير فرص متساوية  
لـكال الجنسين في الرياضة. أدراكا منا بمدى أثر الرياضة على الجانب الجتماعي والتنموي عند األطفال".  

فال اناثا ذكورا في مخيمات اللجوء والمناطق  وأضاف: "توفر مؤسسة خطوات برامج رياضية صحية لألط
فلسطين   في  تهميشا  ولبنان  األكثر  عام  واألردن  في  البرنامج  إطالق  ومنذ  عام  كل  أهم  .  2006في  ومن 

إنجازات المؤسسة تحقيق المساواة بالنسبة لعدد الذكور والناث الملتحقين بالبرنامج وتوفير فرص متساوية  
 ٪".  ٥٠الناث  لهم، حيث بلغت نسبة مشاركة 

 
والرقص   الوجه  على  كالرسم  التفاعلية  الترفيهية  واأللعاب  الرياضية  األنشطة  من  مجموعة  الفعالية  وتخلل 
 والتصوير، التي قام بها أطفال مؤسسة خطوات ذكوراا وإناثاا من مناطق الضفة الغربية من خالل فرق مختلطة. 

  
 2021مستقبل متساو واليوم العالمي للطفلة لعام ٕاعمال حقوق المرأة من أجل  عن جيل المساواة:

حملة "جيل المساواة" المساواة في األجر    ، نحتفل بذكرى منتدى جيل المساواة، حيث تطالب 2021في عام  
وتقاسم الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي بالتساو ووضع حد للتحرش الجنسي وجميع أشكال العنف  
ضد النساء والفتيات وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لحتياجاتهن ومشاركتهن على قدم المساواة في  

 .في جميع مجالت الحياة  الحياة السياسية وصنع القرار
 

فجوة الرقمية بين الجنسين في التصال واألجهزة والستخدام والمهارات  ، زادت ال19-نتيجة لجائحة كوفيد 
والوظائف حقيقية عالميا وفي فلسطين، واليت أدت الى اقصاء النساء والفتيات عبر مختلف المناطق الجغرافية  

نط العام،  العمرية. وخالل هذا  الفتيات في  والفئات  اعمال حقوق  الفرصة من اجل من أجل  نغتنم  بأن  الب 
فلسطين والحصول على فرص عمل لئقة ومتساوية وضمان حرية التعبير والفرح وإطالق إمكاناتهن التي ل  

 حدود لها.  
 
 
 
 


