
الخميس 7 نيسان

تسجيل الحضور ١٠،٠٠ - 9,3٠

الصحافية رلى معوض
الدكتور ميشال معوض

الدكتور ناصر ياسين
القاضي محمد مرتضى

المهندس زياد مكاري
المحافظ نقوال سابا
إعداد تلفزيون لبنان

المحامي رافايل صفير
المهندس وليد نصار

تقديم المؤتمر 
رئيس الجامعة اللبنانية األميركية 

وزير البيئة
وزير الثقافة
وزير اإلعالم

الرئيس التنفيذي لمؤسسة نوح
عرض فيلم وثائقي عن جبيل 

رئيس جمعية الطريق الروماني - بيبلوس
وزير السياحة

جلسة االفتتاح
١٠،٠٠ - ١١،٠٠

Coffee Break ١١,3١١،٠٠ -٠

األستاذ عماد فرحات
المهندس سركيس خوري

Mr. Bertrand  Gasiglia
المهندسة رانيا عبد الصمد / وزارة السياحة

المهندسة نجوى شالال الخوري
الدكتور جاد بو عراج

النقيبة اليسار بعلبكي
النقيب جان عبود

األستاذ إدي بيطار

عرض برنامج المؤتمر
مداخلة عن وادي أدونيس – مدير عام اآلثار 

Tourisme pédestre
الالمركزية اإلدارية السياحية

قطاع الفنادق
الجامعة اللبنانية – كلّية السياحة وإدارة الفنادق

نقابة األدالء السياحيين
نقابة أصحاب مكاتب السفر السياحة

Live Love Lebanon

الجلسة األولى
١3,3١١ – ٠,3٠

Lunch Break   ١4,3١ - ٠3,3٠

األستاذ فادي مارتينوس
األستاذ أنطوان نعيم
الدكتورة الهام كالب

األستاذ باسكال عبداللـه

الدكتور رشيد شمعون

المهندس جورجي نصراللـه
 GWR( السيدة تانيا ابو مرعي

 )Consulting
المهندس كارل أبي كرم

١4،3٠ – ١5،3٠ : حلقة حوار )١(
دور اتحاد البلديات – رئيس اتحاد بلديات جبيل

Case Study – بكاسين
مهرجانات بيبلوس الدولية 

  - USEIL - مقاربة السياحة المسؤولة
 Union of Sustainable and Ecotourism Institution in Lebanon

١5،3٠ -١6،3٠ : حلقة حوار )2(
* EPA انضمام لبنان الى االتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافية 

* الجهوزية لمواجهة المخاطر وتقليص خطر الكوارث والحروب
 LAU - Center for the Preservation and Protection of Cultural * 

Heritage )CPCH( 

Interactive map – GIS
Visitor Experience Kiosk

Classic Lebanon

الجلسة الثانية
١6,3١ – ٠4,3٠

الجمعة 8 نيسان

 المهندس ايلي جبرايل
األستاذ وسام زعرور
األستاذ عماد فرحات
األستاذ ريمون خوري

الدكتورة مايا نعمة
APJM team

األستاذ عالء الهاشم
األستاذ عمر صقر

السيدة رولى عجوز صيداني

الدكتورة نور فّرا

 حلقة حوار )3(
Wine Route – رئيس بلدية غلبون

محمية جبيل البحرية – رئيس بلدية جبيل 
محمية أرز جاج

محمية بنتاعل الطبيعية
أرز إهمج

محمية جبل موسى 
معالم العاقورة

Lebanon Mountain Trail Association – LMTA
السياحة الدينية مع سفيرة ايطاليا في لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري 

يتليها السيد إيمانويل داندراسي
Holy Lebanon, the first interreligious Tourism Application in Lebanon

الجلسة الثالثة
١١،٠٠ - 9،3٠

Coffee Break ١١,3١١،٠٠ - ٠

JBEIL DISTRICT SUSTAINABLE TOURISM VISION
رؤية لسياحة مستدامة لمدينة وقضاء جبيل

المؤتمر السياحي األول لمدينة وقضاء جبيل
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المهندس بشارة موّنس
األستاذ عبدو عتّيق 

المحامي رافايل صفير
الدكتور بول زغيب

المحامي سمير عبد الملك
األستاذ فادي ضو

األستاذ أنطوني رحّيل
الدكتور مارك بيروتي

١١،3٠- ١2،3٠ :  حلقة حوار )4(
Croisières en Méditerranée )l’escale à BYBLOS(

بلدية بالط - قرطبون - مستيتا )مشروع البحيرة السياحية( رئيس بلدية بالط 
وتوابعها

مشروع التنمية المحلية لجمعية الطريق الروماني - بيبلوس
مشروع تجوال - عمشيت 

١2،3٠ – ١3،3٠ :  حلقة حوار )5(
Fair Trade Lebanon

Adonis Valley
NoGarlicNoOnions

Nature by Marc Beyrouthy

الجلسة الرابعة
١3،3١١ – ٠،3٠

Lunch Break ١4،3١ - ٠3،3٠

السيدة دياال نّمور
األستاذ بيار أبي سعد

الدكتورة زينة حداد
المهندسة المعمارية جوليانا نجم صفير

السيدة الرا كالس

السيدة أليس إّده
السيدة نور صعب

السيد فيليب جرمانوس
السيدة جيرالدين غوسطين

السيدة راي باسيل 
الدكتورة جويس عزام

١4،3٠ – ١5،3٠ :  حلقة حوار )6(
MACAM Museum

المتحجرات – حاقل 
جولة على المواقع األثرية في قضاء جبيل

Institute of Management and Services - IMS
UNDP/LDN Project

١5،3٠ – ١6،3٠ :  حلقة حوار )7(
 Wellness Tourism
Mountain Resorts

Rural lodging / Guesthouses
Ecole de Mer

السياحة الرياضية
التحدي االكبر للمستكشفين: تنمية السياحة ،ريادة األعمال وتمكين المرأة

الجلسة الخامسة
١6،3١ – ٠4،3٠

السبت 9 نيسان

اجتماع لجان المتابعة إلقرار التوصيات وخطط العمل   الجلسة السادسة
١2،3١٠،٠٠ – ٠

Coffee Break

مؤتمر صحافي

إعالن الحلقة الثانية من المؤتمر - أيلول 2٠22

الجلسة الختامية

معرض الصور : األستاذ بّســــام لحود 

JBEIL DISTRICT SUSTAINABLE TOURISM VISION
رؤية لسياحة مستدامة لمدينة وقضاء جبيل

المؤتمر السياحي األول لمدينة وقضاء جبيل
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