مؤسســة فريدريــش ايبرت

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

ورشة عمل وطنية
حــــــــــــــول

" مكافحة االتجار باألشخاص"
بيروت ،الجمهورية اللبنانية
فندق جيفينور روتانا 21 ،حزيران/يونيو 2016

جدول االعمال

بدعم من:
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10:00-09:30

الجلسة االفتتاحية
 كلمات ترحيبية

 األستاذة نلي ريحان– خبير قانوني– مديرة قسم المشاريع – المركز العربي لتطوير حكم القانونوالنزاهة

 السيدة رينيه صباغ – مسؤول البرنامج الوطني – مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتوالجريمة

 السيد أخيم فوغت – ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت – المدير المقيم في لبنان11:30-10:00

الجلسة االولى :مدخل عام الى موضوع االتجار باألشخاص
 تحديد وتعريف جريمة االتجار باألشخاص :من ،لماذا وكيف يتم اإلتجار باألشخاص
 لمحة عن اإلتجار باألشخاص في المنطقة العربية

 الفرق بين اإلتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين والهجرة

رئيس الجلسة :السيد سمير فرح – مستشار – الممثل والمدير السابق لمؤسسة فريدريش ايبرت

المحاضرون:

 الدكتور حسين شعبان – مف ّكر وباحث– عضو مجلس امناء المركز العربي لتطوير حكم القانونوالنزاهة

 الدكتور مهنّد الدويكات – مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور نضال الجردي – نائب الممثل االقليمي – المكتب اإلقليمي للشرق االوسط وشمالافريقيا-المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 الدكتورة ريتا رحيّم – مدير عام – مؤسسة كاريتاس 11:45 -11:30استراحة

 13:15 -11:45الجلسة الثانية :اإلطار القانوني والواقع العملي لالتجار باألشخاص
 اإلطار القانوني لجريمة االتجار باألشخاص في لبنان :القانون 2011/164
 عرض للواقع العملي والتطبيقات
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رئيس الجلسة :الجنرال د .فضل ضاهر– أمين عام– المركز اللبناني لتطوير حكم القانون

المحاضرون:

 -القاضي ارليت تابت – محام عام– النيابة العامة االستئنافية في جبل لبنان

 المحامية إليزابيت زخريا سيوفي – مديرة معهد حقوق االنسان – نقابة المحامين في بيروت -العقيد زياد قائدبيه-رئيس قسم حقوق االنسان في قوى االمن الداخلي

 الرائد طالل يوسف – منسق حقوق االنسان في المديرية العامة لألمن العام 14:30 -13:15غذاء
 16:00 -14:30الجلسة الثالثة :حماية الضحايا وآليات الوقاية واجراءات التعاون في سبيل محاربة ومكافحة االتجار
باألشخاص
 دور المجتمعين الوطني والدولي في الوقاية ومكافحة االتجار باألشخاص
 دور هيئات المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة االتجار باألشخاص
 حماية ضحايا االتجار باألشخاص واعادة التأهيل
 االجراءات والسياسات للحد من نمو االتجار باألشخاص :نشر الوعي ،الخطوات التشريعية،
السياسات الرامية الى معالجة األسباب لجريمة االتجار باألشخاص

 االتفاقيات واألدوات والوسائل الدولية :التدريب ،التعاون الفني ،اإلطار التشريعي الدولي ،االتفاقيات
الثنائية والمتعددة األطراف

رئيس الجلسة :الدكتور حسين شعبان – مف ّكر وباحث – عضو مجلس امناء المركز العربي لتطوير حكم
القانون والنزاهة

المحاضرون:

 األستاذة اليس كيروز سليمان– رئيسة تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان -األستاذة موهانا اسحق – جمعية كفى

 -السيدة ديما حداد – منظمة الهجرة الدولية

 الدكتور مهنّد الدويكات – مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة16:30-16:00

الجلسة الختامية
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