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Curtain Raiser 
 

   حلقة األمم المتحدة الدراسية اإلعالمية الدولية بشأن السالم في الشرق األوسط

 2021تشرين الثاني/ نوفمبر  17إلى  16من 
 

 2021تشرين الثاني/ نوفمبر  10األربعاء، 

 

افتراضياً )عبر اإلنترنت(  2021لعام األوسط حلقة األمم المتحدة الدراسية اإلعالمية الدولية بشأن السالم في الشرق تنعقد 

تشرين  17صباًحا بالتوقيت الشرقي[ واألربعاء،  11:45صباًحا إلى  10:00تشرين الثاني/ نوفمبر ]من  16يومي الثالثاء، 

 بالتوقيت الشرقي[.  ظهراً  12:00صباًحا إلى  10:30]من  نوفمبرالثاني/ 

 

برنامجها اإلعالمي الخاص بقضية  ضمن إطار تنظمه إدارة األمم المتحدة للتواصل العالمي الذي  ،يهدف هذا الحدث السنوي

الفلسطيني. ويهدف أيًضا إلى الجمع  -تسوية سلمية للصراع اإلسرائيليودعم فلسطين، إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين 

يين من إسرائيل وفلسطين والشرق األوسط وأوروبا بين الصحفيين وخبراء اإلعالم ومراكز الفكر والدبلوماسيين واألكاديم

 .الفلسطيني-الصراع اإلسرائيليبالمتعلّقة والواليات المتحدة وغيرها، لمناقشة ديناميات واتجاهات اإلعالم 

 

الواليات  تشرين الثاني/ نوفمبر عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق  16يوم الثالثاء، في  الحلقة الدراسيةتبدأ أعمال 

وكيلة األمين العام ، السيدة/ ميليسا فليمينغ. وتقوم شأنطونيو غوتيري، برسالٍة مسّجلٍة ألمين عام األمم المتحدة السيد المتحدة

لمؤتمر مدريد للسالم: هل الثالثون "الذكرى بترؤس وإدارة الحلقة النقاشية األولى، بعنوان: ، للتواصل العالميلألمم المتحدة 

السفير رياض وعضو كنيست سابق، وسابق ، وزير الدكتور يوسي بيلينفي هذه الجلسة   يشارك ل أن يسود؟"يمكن لألم

، باحثة غير مقيمة في معهد الشرق غريس ويرنبول، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، والدكتورة  منصور

الثاني/ نوفمبر، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت شرق الواليات  تشرين  17في يوم األربعاء الموافق لـ  األوسط.

إدارة األمم المتحدة لشؤون التواصل العالمي، الحلقة في  دائرة حمالت االتصاالترئيسة  ، السيدة نانيت براون، ستدير المتحدة

يشارك في هذا المحور كٌل   ".سرائيلي الفلسطينيصحافة الحلول في تغطية الصراع اإلالنقاشية الثانية، والتي ستعقد بعنوان: "

  إيتا برنسوالسيدة ، ، المدير العام لشبكة اإلعالم المجتمعيالسيد داود كتاب، وEgap ة  س  ، مؤّس  السيدة دينا أبو غزالةمن 

 ، رئيسة التحرير السابقة لمجلة جيروزاليم ريبورت. جيبسون

 

، كم سيتم بثه مباشرةً /http://webtv.un.orgتلفزيون األمم المتحدة،  على، يومينالذي يستمر لمدة ، سيتم استضافة الحدث

 :فيسبوكو  https://www.youtube.com/unitednations:يوتيوبعلى 

https://www.facebook.com/UNWebTV/  وتويتر :https://twitter.com/unwebtv 

 

وسائل التواصل االجتماعي على فيسبوك،  و / أو إرسال أسألتكم إلى المتحدثين عبر  محاور النقاشفي بإمكانكم المساهمة 

  UNMediaSeminar# هاشتاجباستخدام الوتويتر وإنستغرام، 

 

 أو أثناء انعقادها.  الحلقة الدراسيةيمكن إرسال األسئلة قبل 

 

 .ستنعقد باللغة اإلنجليزية، مع توفر ترجمة فورية إِلى اللغة العربيةالحلقة الدراسية ومن الجدير بالذكر أن 

 

  blog.tumblr.com/-mediaseminar-https://un لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

http://webtv.un.org/
https://www.youtube.com/unitednations
https://www.facebook.com/UNWebTV/
https://twitter.com/unwebtv
https://un-mediaseminar-blog.tumblr.com/

