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  : ي
صحف  للمرأة  بيان  المتحدة  األمم  ي  هيئة 

 
عن  فلسطي    ف أجورا أعضاء  أسماء  تعلن 

ي قضايا النوع االجتماعي 
 
 فرع فلسطي    -االبتكار ف

  ، ي   10فلسطي  
ن عن المجموعة األوىل من    -  2021،  يناير / كانون الثان  ي فلسطي 

منتدى  أعضاء  أعلنت هيئة األمم المتحدة للمرأة فن
النوع الجتماعي وهو    بتكار ال أجورا   ي قضايا 

المنتظم والدعوة حول  فن للحوار  النوع الجتماعي مع  قضايا  منتدى استشاري ومنصة 
ي    بابالش الشابات و 

. تم اختيار  فن ن ن    القيادات الشابةمن    31فلسطي  مساهمات  ما تقدم من  وأ  لما أبدى من مهارات قياديةمن فلسطي 
ن النساء والفتيات.  النوع الجتماعي المبنية عىل المساواة  عززت  وتمكي 

ي المنارصين والمنارصات  يتكون المنتدى من   ، ومبدعي   ات/ الشباب، ومهني  ي
عىل وسائل    ات/ األعمال والمؤثرين  ات/ المجتمع المدنن

ي قضايا الشباب
ة فن ، وتقديم الحلول والحمالت المبتكرة، وتشجيع حشد    والشابات  التواصل الجتماعي لتقديم الخبر والنوع الجتماعي

. وتسهيل نشر المعلومات إىل الشبكات والمنظمات  مكانات الشبابيةال  ن ي فلسطي 
 فن

ي   رحبت الممثلة الخاصة لهيئة األمم المتحدة للمرأة 
ن   فن ة إىل  مكتب فلسطي  ، ماريز جيموند، بالعالن عن المجموعة الجديدة، مشب 

ي مجال المساواة    الشابات والشباب العمل مع  أن "
. يفخر  المبنية عىل النوع الجتماعي هو أحد الدوافع الحاسمة لتشي    ع التقدم فن

ن بالعمل مع   ي فلسطي 
ن  وتمكمكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة فن ي تحقيق المساواة    دات الشبابية المختارةالقياي 

كاء فن لمبنية عىل  اكشر
 ". النوع الجتماعي 

ن أكبر من     ابات والشباب اك الش الجهود المبذولة لشر األعضاء الجدد    متقدم ومتقدمة، وسيدعم  60تم اختيار األعضاء الجدد من بي 
ي 
ي ح والطلبة والحركات النسائية والمجتمع المدنن

:  5 رقم  المستدامة جيل المساواة لتطوير مبادرات تدعم تنفيذ هدف التنمية ملة  فن

ن جميع النساء و  ن وتمكي  ن الجنسي   الفتيات. تحقيق المساواة بي 

ي قضايا النوع  منتدى أجورا  القيادات الشبابية ل
 
 : 2021  االجتماعي االبتكار ف

ن  ي  أحمد ياسي 
 سارة المزيين

 سمر صالح ثوابتة  أسامة نعيم 

 سوزان مروان عطاهللا آلء فايز عاشور

 سيف حمارشه  آية أبو ميالة 

 صهيب عبدات  آية الزبدة 

 عدي الحسنات  ايناس أبو ستة 

ي 
 عرين معدي  ايناس الدجين

ي  بالل غروف   عز الجعبر

 فرح مجدي سلمي  بيسان عودة 

ن  – أعضاء أجورا   فرع فلسطي 
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 فؤاد هشام عبد العزيز ابو فنونة  بيلسان

ي   لم جميل الحج عارف تمارا ماجد الطيير

 محمد أبوسمرة  تمارا معلوف 

ن أبوغوش   مصطفن القط  حني 

 ندين قرط  خالد أبوجامع

 هيا ابومقدم  خليل سالم أبو لحيه 

ن عطون    ياسمي 

 


