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شارك السفير د .سامح أبو العينين -المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مقر األمم المتحدة األوروبي
بجنيف  -فى استقبال الرئيس الفلسطيني وكل من وزراء خارجية العراق وليبيا واالردن فى مطار جنيف
الدولى حيث يلقي الرئيس الفلسطينى كلمة رئيسية فى افتتاح مجلس حقوق االنسان فى األمم المتحدة بجنيف،
الذي يشارك به وزراء خارجية فلسطين والعراق وليبيا واألردن ولبنان ومصر وتونس وقطر والسعودية
والمغرب واالمارات وسلطنة عمان فى أعمال دورة حقوق االنسان بجنيف .كما شارك فى األستقبال ممثل
وزير خارجية سويسرا ومسؤول البروتوكول بالنيابه عن رئيس مجلس الدولة.
كما شارك أبو العينين مع مايكل مولر مدير عام المقر االوروبى ورئيس جامعة جنيف ومدير مكتبة األمم
المتحدة ،االحتفال باليوم العالمي للغة األم ،حيث تناوات مداخلة المندوب الدائم لجامعة الدول العربية دور
اللغة العربية فى الحضارة والتقدم الفكرى  ،التراث العربي الغنى ،دور اللغة العربية باألمم المتحدة فى حل
النزاعات وبناء الثقة ،اعتماد العديد من وكاالت األمم المتحدة على قدرات وخبرات العرب ،وتاريخ اللغة
العربية عبر القرون فى اثراء العلوم والهندسة واألدب والشعر
و استقبل السفير د .سامح ابو العينين ايفان بيكتيه رئيس الرابطة الدبلوماسية وريموند لورينتى رئيس
االكاديمية الدبلوماسية بجنيف ،حيث تناول اللقاءت بحث سبل تطوير التعاون بين بعثة جامعة الدول العربية و
المؤسستين الدبلوماسيين بجنيف..
و أعرب الرئيسان حرصهما على التعاون فيما يتعلق بتعزيز التواجد الثقافي والفكرى واالكاديمي في انشطة
بعثة الجامعة العربية بجنيف.

مندوب الجامعة بجنيف يُشارك في استقبال محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لدى مقر االمم
المتحدة االوروبي بجنيف ويستعرض دور اللغة العربية في الحضارة البشرية

شارك السفير د .سامح أبو العينين المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مقر األمم المتحدة األوروبي
بجنيف مع مايكل مولر مدير عام المقر األوروبى ورئيس جامعة جنيف ومدير مكتبة األمم المتحدة ،االحتفال
باليوم العالمي للغة األم.
وتناولت مداخلة المندوب الدائم لجامعة الدول العربية ،دور اللغة العربية فى الحضارة والتقدم الفكرى،
التراث العربي الغنى ،دور اللغة العربية باألمم المتحدة فى حل النزاعات وبناء الثقة ،اعتماد العديد من
وكاالت األمم المتحدة على قدرات وخبرات العرب ،وتاريخ اللغة العربية عبر القرون فى اثراء العلوم
والهندسة واألدب والشعر.
كما شارك السفير د .سامح أبو العينين فى استقبال الرئيس الفلسطيني وكل من وزراء خارجية العراق وليبيا
واألردن فى مطار جنيف الدولى حيث يلقي الرئيس الفلسطينى كلمة رئيسية فى افتتاح مجلس حقوق اإلنسان
فى األمم المتحدة بجنيف ،الذي يشارك به وزراء خارجية فلسطين والعراق وليبيا واألردن ولبنان ومصر
وتونس وقطر والسعودية والمغرب واإلمارات وسلطنة عمان فى أعمال دورة حقوق اإلنسان بجنيف.

مشاركة السفير د .سامح أبو العينين المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى افتتاح برنامج الدراسات
العليا للمنظمات الدولية واالمم المتحدة والقانون الدولي بجنيف

شارك السفير د .سامح أبو العينين المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى األمم المتحدة بجنيف ،في افتتاح
برنامج الدراسات العليا المشترك بين األمم المتحدة وجامعة جنيف ،للترحيب بالدارسين من الدبلوماسيين
العرب من العواصم العربية.
افتتح السيد مايكل مولر مدير عام المقر االوروبى لألمم المتحدة بجنيف بتاريخ اليوم  28فبراير 2102
البرنامج ورئيس جامعة جنيف ،وذلك بمشاركة ايضا ً سفير األتحاد االوروبى وسفير االتحاد االفريقي والقائم
باألعمال منظمة التعاون الخليجي .يتناول برنامج الدراسات العليا المنظمات الدولية واالمم المتحدة والقانون
الدولي بجامعة جنيف.
تناولت لقاءات السفير د .سامح أبو العينين مع رئيس جامعة جنيف لبحث سبل تطوير التعاون مع جامعة
الدول العربية ومؤسستها واالكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى.

