
الزمان       :  8-9 تشرین الثاني (نوفمبر) 2021

المكان       :  جامعة جنیف -  جنیف - سویسرا 

المتحدثون  :  خبراء علم وفكر ودولة،یطرحون - كّل في اختصاصھ وخبراتھ الغنیة - رؤیتھم العلمیة وخطتھم االستراتیجیة

الجراء اصالحات بنیویة من أجل بناء دولة ووطن في لبنان.ستوضع الرؤى المطروحة في كتاب یشّكل خریطة علمیة

واقعیة لبناء الدولة وسیسلم الى المشاركین.

المشاركون :  تتعّلق قطاعات عملھم بموضوع المؤتمر تبعا" لمسؤولیاتھم الحكومیة وغیر الحكومیة،مؤسسات وھیئات

ومنظمات ومجالس وطنیة وعربیة ودولیة،حكومات وسفارات وممثلیات،مرجعیات سیاسیة حكومیة وغیر حكومیة، منتدیات

ومراكز استراتیجیة وحواریة دولیة،منظمات انسانیة ووسائل اعالم.مشاركون من مجاالت مختلفة: سیاسیة، اقتصادیة، 

اجتماعیة، دبلوماسیة، نقابیة، قانونیة،اعالمیة، ثقافیة، تربویة، دینیة،عسكریة...

لغات المؤتمر : العربیة واالنكلیزیة مع ترجمة فوریة. 

التسجیل        : بالبرید اإللكتروني ، او صباح الیوم األول للمؤتمر من الساعة 08:00 حتى الساعة 10:00.

,

tBy email , or in  

Invites you to attend the 



:*Speakersالمتحدثون*  :

*Science and mind and state experts, each of them, within their specialization and rich expertise, providing their scientific 
insight and strategic plan, in order to execute structural reforms for the sake of building a state and nation in Lebanon.
The provided insights will be included in a book that constitutes a scientific and actual map for the nationhood and will be 
delivered to the participants. 

  خبراء علم وفكر ودولة، یطرحون - كّل في اختصاصھ وخبراتھ الغنیة - رؤیتھم العلمیة وخطتھم االستراتیجیة الجراء اصالحات بنیویة
 من أجل بناء دولة ووطن في لبنان.ستوضع الرؤى المطروحة في كتاب یشّكل خریطة علمیة واقعیة لبناء الدولة وسیسلم الى المشاركین.

*

الدكتور طارق متري، أستاذ جامعي، وزیر الخارجیة والمغتربین ووزیر الثقافة السابق في لبنان
السیدة جوانا فرونیكا،Joanna Wronecka المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان

السید Vincent Pasqauier نائب رئیس MENA  ، المنسق االقلیمي للشرق االوسط - وزارة الخارجیة السویسریة 
البروفسور سلیم دكاش، رئیس جامعة القدیس یوسف في بیروت

LAU  البرفسور میشال معوض، رئیس الجامعة اللبنانیة األمیركیة في بیروت
الدكتور عصام سلیمان، الرئیس السابق للمجلس الدستوري في لبنان
الدكتور غالب غانم، الرئیس السابق لمجلس القضاء األعلى في لبنان

الدكتورة فادیة كیوان، أستاذة جامعیة، المدیرة العامة لمنظمة المرأة العربیة – جامعة الدول العربیة 
الدكتور فادي قمیر،رئیس البرنامج الھیدرولوجي الدولي - الیونسكو، المدیر العام السابق للموارد المائیة والكھربائیة في لبنان

الدكتور عصام خلیفة، أستاذ جامعي، الرئیس السابق لرابطة األساتذة المتفرغین في الجامعة اللبنانیة
الدكتورة الیسار راضي،متخصصة خبیرة في شؤون الصحة العامة في لبنان. مكتب منظمة الصحة العالمیة في بیروت

األستاذ صالح سالم، رئیس تحریر صحیفة اللواء اللبنانیة
الدكتورة فیفي كالب، أستاذة جامعیة، متخصصة خبیرة وناشطة وطنیة في شؤون البیئة

السیدة لوري ھایتیان،متخصصة خبیرة في علوم الطاقة - نفط وغاز- في لبنان والشرق األوسط وشمال أفریقیا
الدكتور نسیب فواز،أمین عام مجلس أمناء المجلس االغترابي اللبناني لألعمال

الدكتور ایلي یشوعي، أستاذ جامعي ، باحث وخبیر اقتصادي
السیدة دانا سیور، متخصصة خبیرة في علوم وشؤون االصالح االداري والتخطیط للمؤسسات الحكومیة

الدكتور العمید(م)علي عواد، أستاذ جامعي، رئیس المركز الدولي للدراسات االستراتیجیة واالعالم .

Dr. Tarek Mitri, University professor, former minister of foreign affairs, and former minister of culture in Lebanon 
Ms. Joanna Wronecka, UN special coordinator for Lebanon
Mr. Vincent Pasquier ,  Deputy Chief of Division MENA , Regional Coordinator for the Middle East - Swiss
       Federal Department  of Foreign Affairs
Professor Selim Daccache, President of the Saint Joseph University in Beirut 
Professor Michel Moawad, President of the Lebanese American University in Beirut LAU
Dr. Issam Sleiman, former president of the Lebanese Constitutional Council
Dr. Ghaleb Ghanem, former president of the Lebanese Supreme Judiciary council 
Dr. Fadia Kiwan, University Professor, Director General of the Arab Women Organization – Arab
League 
Dr. Fadi Comair, chairperson of the Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) in the UNESCO
and former general director of water and electricity resources in Lebanon  
Dr. Issam Khalife, University professor, former president of the professors Association / Lebanese
University
Dr. Alissar Rady, expert in Public Health issues in Lebanon – World Health Organization (WHO) office
in Beirut 
Mr. Salah Salam, Editor in chief of Al Liwaa Lebanese newspaper 
Dr. Fifi Kallab, University Professor, Specialist Expert and national activist in Environmental Issues 
Ms. Laury Haytayan, Energy Science Specialist Expert – Oil and gas – in Lebanon and Middle East and
North Africa
Dr. Nassib Fawaz, Secretary General of the Lebanese International Business Council
Dr. Elie Yachoui, University Professor, financial expert and researcher
Ms. Dana Sayour, Specialist Expert in the sciences and issues of Administrative reform and planning for
governmental establishments 
General Dr. Ali Awad, University Professor, President of the International Center for strategic researches
and Information.



علیھم وضع





كيف تصل إىل جامعة جنيف:   
تقع  جامعة جنيف  يف وسط املدينة بجوار نهر آريف بجانب plainpalais و تتمتع بسهولة كب�ة يف الوصول.

تقع جامعة جنيف Uni-Mail عىل الضفة اليرسى من الرون بين� تقع محطة قطار cornavin ومطار كونرتان عىل الضفة اليمنى.

�كن الوصول إىل جامعة جنيف عرب سيارة أجرة (تاكيس): أو بواسطة وسائل النقل العام ( الرتام أو الحافلة)

الرتام 12 13 و 15 (يتوقف عند  Uni-Mail جرس اآلريف ) 

الحافلة رقم 1 (تتوقف عند  Uni-Mail جرس اآلريف ) 

 (Uni-Mail تتوقف عند ) الحافلة رقم 4

القطار يربط املطار اىل محطة السكك الحديدة يف جنيف. أنها ارسع واقل تكلفة من سيارة االجرة يف ساعة الذروة 

(الزحمة) . من املحطة �كنك الوصول اىل وسط املدينة , الفنادق و Uni-Mail بوسائل النقل العام .

ال plaine de planpalais , قريب جدا من Uni-Mail , ويغطي موقف  كب� للسيارات تحت األرض , موقف ال 

. plainepalais

هناك موقفان آخران للسيارات تحت االرض: 

( bd card vogt مدخل عن طريق) ( مكلفة نوعا ما) , تحت  املبنى Uni-Mail parking -

( « Bd Card Vogt » 100 مرت أبعد) أرخص موقف , Ernest Anserment -

 Maps.google.ch او www.mappy.ch للبحث عن الطرق يف املدينة



• How to get to the University of Geneva :

- Uni Mail is located in the centre of the city, on the edge of the river Arve, near Plainpalais and enjoys great accessibility.

- Uni Mail is located on the le¹ bank of the Rhône, while the Cornavin train station and the airport of Cointrin are located on the right bank.

- You can reach Uni Mail by taxi: or by public transport (tram or bus): 

Trams 12, 13 and 15 (stop Uni-Mail   ,  Pont D'arve)

Bus 1 (stop Uni-Mail   ,   Pont D'arve) 

Bus 4 (stop Uni-Mail)

- ºe train connects the airport to the railway station of Geneva. It is faster and less expensive than a taxi at rush hour.

From the station, you can reach downtown, hotels and Uni-Mail by public transport. 

- ºe Plaine de Plainpalais, very close to Uni Mail, covers a large underground car park, parking of Plainpalais.

ºere are two other underground parking even closer: 

ºe (rather expensive) Uni Mail parking, under the building (entrance via Bd Card Vogt); 

- Ernest Ansermet, cheaper parking (100 m later in Bd Card Vogt).

Search for routes in the city: maps.google.ch or www.mappy.ch .

• Visa and travel arrangements: at the responsibility of the participant. ºe participant can present the invitation to the Embassy in his country in 

addition to the required documents. Respect the health conditions of Covid-19

التأش�ة وترتيبات السفر:عىل مسؤولية املشارك. �كن إبراز الدعوة باالضافة اىل املستندات املطلوبة من قبل السفارة  يف بلد اقامة املشارك.
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