
 

Under the patronage of  H.E. Dr. Hussein El Hajj Hassan, the Minister of Industry
And with the participation of H.E. Mr. Jean Oghassabian, Minister of State for Women’s Affairs 

H.E. Mr. Massimo Marotti,  Italian Ambassador to Lebanon
Dr. Cristiano Pasini, UNIDO Representative to Lebanon

And on the occasion of  International Women's Day 2017
The Ministry of Industry and UNIDO office in Beirut  

Cordially invite you to the celebration of

Location: La Boutique, Gemayzeh, near Chez Paul
RSVP • n.barakat@unido.org • 70 20 12 72 

#ResilientWomen
Wednesday March 8, 2017, from 9:30am till 11:00am, at

Creative Lebanon initiative is supported by: 

In cooperation with: Hosted by: Edward Zakhia & Co.

Event Partners:



This event is organized within the framework of the UNIDO project: 
“Promoting Women Empowerment for Inclusive and Sustainable Development in the MENA Region”

Ms. Monica Carco  
Youth Employment and Women Economic Empowerment, UNIDO Headquarters
Video by UNIDO on:
“Women’s Economic Empowerment in the MENA region”

Dr. Fady Gemayel 
President of the Association of Lebanese Industrialists 
Dr. Cristiano Pasini
UNIDO representative to Lebanon
H.E. Mr. Massimo Marotti 
Italian Ambassador to Lebanon
H.E. Mr. Jean Oghassabian
Minister of State for Women’s Affairs
H.E. Dr. Hussein El Hajj Hassan
Minister of Industry

Women of the Year from Different Economic Sectors
Coffee Break • Armenian Culinary Cuisine • Followed by Talks & Success Stories 
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WELCOMING NOTE

OPENING SPEECHES

HONORING



 برعاية معالي وزير الصناعة، الدكتور حسين الحاج حسن
ومشاركة وزير الدولة لشؤون المرأة، السيد جان أوغاسبيان 
سعادة السفير اإليطالي في لبنان، السيد ماسيمو ماروتي

ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الّصناعية في لبنان، الدكتور كريستيانو باسيني
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ٢٠١٧

تتشرف وزارة الصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في بيروت بدعوتكم لحضور حفل 

وذلك يوم األربعاء الواقع فيه ٨ آذار ٢٠١٧، من الساعة التاسعة والنصف صباحا" لغاية الساعة الحادية عشرة صباحا" في:

 البوتيك الجميزة، قرب مقهى شي بول 
n.barakat@unido.org • 70 20 12 72 • 

#المرأة الرائدة

لتأكيد الحضور أو اإلعتذار

مبادرة "لبنان المبدع" بدعم من:

مقر إدوار زخيا وشركاهبالتعاون مع: 

شركاء الحفل:
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السيدة مونيكا كاركو
تأمين فرص عمل للشباب وتمكين المرأة إقتصاديا"، المقر الرئيسي لليونيدو

فيديو لليونيدو عن:
"تمكين المرأة إقتصادّيًا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"

رئيس جمعية الصناعيين
الدكتور فادي الجمّيل 

سعادة سفير اليونيدو في لبنان 
الدكتور كريستيانو باسيني

سعادة السفير اإليطالي في لبنان
السيد ماسيمو ماروتي

معالي وزير الدولة لشؤون المرأة
السيد جان أوغاسبيان 

معالي وزير الصناعة
الدكتور حسين الحاج حسن

نساء رائدات من مختلف القطاعات اإلقتصادية

إستراحة مع المطبخ األرمني • يليها حوارات مع تسليط الضوء على أبرز اإلنجازات 

البرنامج
كلمة ترحيب

كلمات اإلفتتاح

تكريم

الحفل منّظم ضمن مشروع اليونيدو:
"تمكين المرأة إقتصادّيًا للتنمية الشاملة والمستدامة في الّشرق األوسط وشمال أفريقيا" 


