
 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 

 

، مدير عمليات األونروا في قطاع غزة ليفي مناقشة إلكترونية مع السيد ماتياس شما  

" وسبل التخفيف من تأثيرها على الالجئين الفلسطينيينفي غزة   19- جائحة الكوفيد "  

بتوقيت نيويورك  العاشرة صباحا، 2020نيسان   14الثالثاء،    

 

تنظم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مناقشة إلكترونية مع السيد 

في غزة   19-جائحة الكوفيد'موضوع وكالة األونروا في قطاع غزة، حول  ، مدير عمليات ليماتياس شما

من   2020نيسان    14  ينعقد هذا النشاط في تاريخ .'الالجئين الفلسطينييني وسبل التخفيف من تأثيرها عل

   تبث الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحا )بتوقيت نيويورك(، كما 

.https://www.facebook.com/UN.palestinianrights/على صفحة اللجنة على الفايسبوك   

كما أن بوسع المشاهدين أن يطرحوا األسئلة من خالل صفحة اللجنة على الفايسبوك ومن خالل البريد   

اإللكتروني التالي dpr-meeting@un.org. سيكون النشاط عبارة عن مناقشة تنظم بين مكتب اللجنة، بإدارة  

بعثة المراقبة  ، مديرعمليات األونروا في غزة. كما ستشارك في المناقشة ليرئيسها، والسيد ماتياس شما

 الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة.

خالل جائحة   ةآخر التطورات المستجدة في قطاع غزة المحتل بحث اقشة لفترة ساعة واحدة وستتمتد المن

ستبحث  كما  .في القطاع الفلسطينيين الالجئينفيروس الكورونا، والمساعدات المقدمة من األونروا إلى 

.طوارئتمويل حاالت ال ذلك دعم الوكالة بما فيعلى الدولي  ستمرار العزمالحاجة إلى ا  

 ليالسيد شما شغلسنة في مجال المنظمات الدولية اإلنسانية والتنمية،  24من خالل خبرته المهنية ألكثر من 

األحمر، الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل  االتحاد ; فهو خدم في العديد من المناصب اإلدارية العليا

ألونروا فهو كان مدير مكتب الوكالة في . أما في االتحالف من أجل األطفالو  ،البريطانيالصليب األحمر 

عين السيد    2017سوريا، باإلضافة إلى عمله في مكتبها التمثيلي في نيويورك. في تشرين األول و  لبنان

مديراً للعمليات الميدانية لوكالة األونروا في غزة. السيد شمايل حائز على دكتوراه في التنمية   ليشما

. ي برلين، ألمانيااالقتصادية من الجامعة الحرة ف  

كل ممثلي الدول األعضاء والمراقبين، وكاالت األمم المتحدة، المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع  

. مدعوون للمشاركة في هذه المناقشة المدني  

شعبة  مع  لتواصلأو ا /https://www.un.org/unispal رجاء زيارة الموقع التاليالللمزيد من المعلومات، 

كما . meeting@un.org-dpr حقوق الفلسطينيين في األمانة العامة لألمم المتحدة على البريد اإللكتروني التالي

و تاغ    جتماعياإلعلى شبكات التواصل  #Rights4Palestineهاشتاغ  تعمالإس أننا نشجع المشاهدين على

 . صفحات اللجنة على مواقع التواصل االجتماعي

: عمل وكالة األونروا في قطاع غزة، يمكنكم زيارة الرابط التالي للإلطالع على مقدمة   

https://www.unrwa.org/newsroom/videos/unrwa-responds-covid-19-gaza-concerns-matthias-

schmale-director-unrwa-operations 
 

   http://www.facebook.com/UN.palestinianrights     http://www.twitter.com/UNISPAL   
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