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مصر ترعى حفًال موسيقًيا ملؤسسة "أونوارت" الثقافية

 اإلثن� 02/يناير/2017 - 12:09 م

 أ ش أ

شاركت مصر من خالل بعثتها الدائمة لدى األمم املتحدة � جنيف � رعاية الحفل

املوسيقى ملؤسسة "أونوارت" الثقافية بقاعة تحالف الحضارات وحقوق اإلنسان

ثقافة

صورة أرشيفية

(/) 

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحر�ر

عبد الرحيم ع�

البحث
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بمقر األمم املتحدة فى جنيف فى إطار اإلحتفاالت باليوم العاملى لحقوق اإلنسان. 

إنطلقت فعاليات الحفل بكلمة متلفزة لألم� العام لألمم املتحدة وكذلك كلمات

ملدير مكتب األمم املتحدة � جنيف مايكل مولر والرئيس الحا� ملجلس حقوق

اإلنسان املندوب الدائم لكوريا الجنوبية كيونجليم شوى واملفوض السامي لحقوق

اإلنسان زيد رعد الحس� واملمثل السامي لألم� العام لألمم املتحدة لتحالف

الحضارات وميجيل موراتينوس رئيس مؤسسة اونورات (وزير خارجية إسبانيا

األسبق ومبعوث اإلتحاد األوروبى السابق لعملية السالم) وقد أوضحت الكلمات

اإلفتتاحية أهمية للعالقة فيما ب� حقوق اإلنسان وحوار الثقافات والحضارات مع

إيالء أهمية كب�ة للموسيقي بإعتبارها لغة عاملية توحد جميع شعوب العالم بل

واإلنسانية جمعاء. 

شارك � الحفل أوكس�ا "ديفان" بقيادة املايس�و العاملى ومبعوث األمم املتحدة

للسالم "دانييل بارنبيوم" والذي كان قد تم تعيينه من قبل األمم املتحدة مدافًعا

عاملًيا للثقافة والتفاهم والتعايش ب� شباب املوسيقي� من فلسط� وإسرائيل

وعدد من الدول العربية والذي عزف مقطوعات موسيقية لهايدن وموتسارت

وشارك من مصر ضمن األوركس�ا ثالث عازف� من الشباب. 

شهد الحفل حضورا متميًزا ومكثًفا ضم لفيفا من رموز املجتمع الدبلوما� وكبار

املسئول� السو�سر�� بمقاطعة جنيف وعدد من الشخصيات الدولية وكذلك

املصر�ة الدولية حيث حضرعمرو مو� سكرت� عام جامعة الدول العربية ووزير

الخارجية األسبق ومحمد بن عي� وزير خارجية املغرب األسبق ود. مجدى يعقوب
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جراح القلب املصري العاملى ورجل األعمال املصرى سميح ساويرس الذى ساهم فى

دعم اإلحتفالية وأيًضا القيام ببث الحفل مباشرة ع� اليوروفيج�. 

جاءت مشاركة بعثة مصر فى جنيف ورعايتها للحفل للعام الثالث ع� التوا�

بمثابة إقرار بدور مصر الحضارى والثقافى املستمر ع� العصور واألجيال وإيماًنا

منها بتناغم الثقافات وترابطها ومبادىء حقوق اإلنسان والتأكيد ع� إن اإلسهام

الثقا� املصرى يتكامل وإهتماماتها السياسية واإلجتماعية � إطار مجلس حقوق

اإلنسان خاصة وأن اإلبداع الثقافى واملوسيقى يسموان باإلنسان كما ٌيعد إستهالًال

حضارًيا يتسم بالرقى لعضو�ة مصر � مجلس حقوق اإلنسان فضًال عن إنتخاب

مندوبها الدائم كنائب لرئيس املجلس إعتباًرا من يناير 2017.

(list.aspx?kwn=%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b2&kw=168/) املوز

list.aspx?/) الجامعة العربية
%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9&kw=207

الكلمات املفتاحية

املخرج محمد فاضل يتقدم ببالغ للنائب العام بسبب "اإلخوان"
 منذ أقل من ساعة

(2756801/)

بث مباشر.. السي� يشهد حفل تخر�ج املشارك� � مبادرة رواد تكنولوجيا
االتصاالت

 منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kwn=%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b2&kw=168
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kwn=%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9&kw=207
https://www.albawabhnews.com/2756801
https://www.albawabhnews.com/2756810
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(2756810/)

أول صورة لـ"الطفل املذبوح" ع� يد توأم املعصرة
 منذ حوا� 18 ساعة

(2756104/)

"3D" بالفيديو.. عرض ملعركة املنصورة الجو�ة بتقنية
 منذ حوا� 17 ساعة

(2756175/)

فرز حسب التعليقات: 0

المكون اإلضافي للتعليقات من فيسبوك

األقدم

 إضافة تعليق...

شاهد � "أنصار بيت املقدس": انتحاري اع�ض موكب وزير الداخلية وفجر نفسه

(2755571/)

تفاصيل جديدة عن استشهاد أم� شرطة الخانكة

(2755779/)

أسعار العمالت اليوم األحد

(2756757/)

وزير خارجية قطر يع�ف بدعم بالده لإلرهاب

(2756181/)

األك� قراءة

https://www.albawabhnews.com/2756810
https://www.albawabhnews.com/2756104
https://www.albawabhnews.com/2756175
https://www.facebook.com/SalmaAlyKhamis
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.albawabhnews.com/2755571
https://www.albawabhnews.com/2755779
https://www.albawabhnews.com/2756757
https://www.albawabhnews.com/2756181
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ننشر صورة طالب بكلية الشرطة لقي مصرعه بحادث تصادم � ش�ا الخيمة

(2756664/)

تفاصيل سقوط مسئول تجنيد "داعش" � إمبابة

(2755879/)

إبراهيم خليل

أهل الثقة وأهل الخ�ة
(2756679/)

أحمد الحصري

حرف الواو يهدم تاريخ اإلسكندرية
(2756678/)

بالل الدوي

أسرار «خلية الدوحة»
(2756667/)

بش� العدل

كتائب هدم الدولة
(2756666/)

محمد عبداللطيف

"تميم" عايز يش�ي "أصل" بفلوسه
(2756665/)

من� أديب

� رثاء ولدي "عمر"
(2754124/)

آراء حرة
(list.aspx?r=0/)

https://www.albawabhnews.com/2756664
https://www.albawabhnews.com/2755879
https://www.albawabhnews.com/2756679
https://www.albawabhnews.com/2756678
https://www.albawabhnews.com/2756667
https://www.albawabhnews.com/2756666
https://www.albawabhnews.com/2756665
https://www.albawabhnews.com/2754124
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