
 ةـــذاتي سيــرة
        ----------- 

 لسفير ناجي أبي عاصيا
 .1491نيسان  16مواليد لبنان في - 

 

 : التحصيل العلمي

 .إجازة في الحقوق من الجامعة اليسوعّية في بيروت- 

 .الحادية عشرة شهادة دراسة عليا متخّصصة في الدبلوماسّية والعلوم السياسّية من جامعة باريس- 

 .السوربون-باريسمات الدولّية من جامعة متخّصصة في إدارة المنّظ شهادة دراسات عليا- 

شهادة في العالقات السياسّية الدولّية من المؤسسة الدولّية لإلدارة العامة في باريس مع تهنئة اللجنة - 
 .الفاحصة

 

 : الخبرة المهنّية

 (.1411-1411)محاٍم متدّرج - 

 (.طليع الدورة) 1411عام انضّم إلى السلك الدبلوماسي اللبناني - 

 (.1411-1411)ملحق ومن ثّم سكرتير سفارة في بعثة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك - 

 (.1491-1411)مستشار ونائب رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة في جنيف - 

 (.1491-1491)مدير مكتب أمين عام وزارة الخارجّية والمغتربين - 

 (.1496-1491)نائب رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك - 

 (.1499-1496)مات الدولّية والمؤتمرات في وزارة الخارجّية مدير شؤون المنّظ- 

 (.1449-1494)سفير لبنان في السنغال - 

 (.1444-1449)سفير لبنان في فرنسا - 



 (.1111-1444)لوزارة الخارجّية والمغتربين  بالوكالةمدير الشؤون السياسّية والقنصلّية وأمين عام - 

 (.1119-1119)سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي - 

 (.1111-1119)مدير عام رئاسة الجمهورّية اللبنانّية - 

 ....(. -1111)مستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورّية اللبنانّية - 
 

 : مشاركة في ندوات ومؤتمرات

 .1411معظم دورات الجمعّية العامة لألمم المتحدة منذ عام - 

 .اجتماعات مختلفة لمجلس األمن الدولي- 

 (.1491منذ العام )وزراء الخارجّية ومؤتمرات القّمة العربّية  معظم مؤتمرات- 

منذ القّمة اإلسالمّية )المؤتمر اإلسالمي العديد من مؤتمرات وزراء الخارجّية ومؤتمرات قّمة منّظمة - 
 (.1491الثالثة في الطائف عام 

 .معظم مؤتمرات وزراء الخارجّية ومؤتمرات قّمة المنّظمة الدولّية للفرانكوفونّية- 

 (.1441منذ العام )من أجل المتوّسط  تحادمعظم مؤتمرات وزراء الخارجّية ومؤتمرات قّمة مسار برشلونة واال- 

 .1441ضوًا في الوفد الرسمي إلى مؤتمر مدريد للسالم حول الشرق األوسط عام كان ع- 

وصدرت بنتيجتها  1111ساهم في تحضير وتنظيم أعمال القمة العربّية التي انعقدت في بيروت عام - 
 .المبادرة العربّية للسالم

 .1111عام  ساهم في تحضير وتنظيم أعمال القمة الفرانكوفونّية التي انعقدت في بيروت- 

شارك في العديد من الندوات والمحاضرات في الواليات المتحدة وفرنسا وسويسرا وايطاليا وانكلترا - 
 .حول األوضاع في لبنان والشرق األوسط

 

 

 



 : األوسمـــــــــــــة

 .وسام األرز الوطني اللبناني من رتبة ضابط أكبر- 

 .وسام جوقة الشرف الفرنسّية من رتبة كومندور- 

 .وسام االستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة الصليب األكبر- 

 .وسام الكرسي الرسولي من رتبة الصليب األكبر- 

 .إضافًة ألوسمة عديدة أخرى- 
 

 : ــــــاتاللغــ

 .اإليطالّية –اإلنكليزّية  –الفرنسّية  –العربّية 

 1111 أيلول
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


