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  المكتب االقليمي للدول العربية -منظمة العمل الدولية

  ورشة العمل االقليمية الثالثية لمكافحة االتجار بالبشرجدول أعمال 
  ٢٠١٣آبريل/نيسان  ١٠-٩
  المملكة األردنية الهاشمية -عمان

  فندق الندمارك
 ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ٩

  التسجيل واحتساء القهوة  ٠٩:٣٠ – ٠٨:٣٠
  جلسة االفتتاح  ٠٩:٤٥ – ٠٩:٠٠

  
  ثون:المتحد
، رئيس فريق مة العمل الدوليةالعربية، منظ للدول المدير اإلقليمينائب ، فرانك هاغمان دالسّي •

 العمل الالئق
 حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثل •
 المملكة األردنية الهاشمية في ل عن العّمالممث •
 في المملكة األردنية الهاشمية ل عن أصحاب العملممث •
 الينسآ هارتالندمنظمة بالبشر، في االتجار ينالفني ينالمستشارآبير ، د سكوت بورتمانالسّي •

)Heartland Alliance(  
  ة واالتجار بالبشربين الهجرة العّمالي الترابطفي : البحث ١الحلقة   ١٠:٤٥ – ٠٩:٤٥

  
  ثون:المتحد
 مة العمل الدوليةدائرة حماية العمل، منظ ةدة مانويال تومي، مديرالسّي •
 د مطر، مدير مشروع الحماية، جامعة جون هوبكنزالسّيد محم •
 مة العمل الدوليةمكافحة العمل الجبري، منظندريس، رئيسة برنامج العمل الخاص بآالسّيدة بيات  •
 مة العمل الدوليةالمتخّصصين في شؤون الهجرة، منظ السّيد أظفر خان، آبير •

  
  فرانك هاغماند السّيمسّير الحلقة:

  استراحة   ١١:١٥ – ١٠:٤٥
١٢:٠٠ – ١١:١٥  

  
  
  
  
  

١٣:٠٠ – ١٢:٠٠  
  
  
  
  
 
 
 
  

  أهداف المشروع ومنهجية العمل المّتبعة
  

  ثون:المتحد
 هارتالندأالينسالسّيد رمزي بن عاشور، المدير اإلقليمي لبرنامج الشرق األوسط،  •
 مة العمل الدوليةمنظة رئيسة لمستشارالدآتورة مكاييل دي آوك،  •

  
  االتجار بالبشر حولعرض نتائج الدراسة اإلقليمية 

  
  ثون:المتحد
المسؤولة التقنية لبرنامج مكافحة االتجار بالبشر والعمل الجبري، ل، السّيدة هيلين هاروف تاِف •

 مة العمل الدوليةمنظ
 مة العمل الدوليةمنظ مستشارة، صري،ليكس نالسّيدة أ •
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  أسئلة وأجوبة حول نتائج الدراسة  ١٣:٣٠ – ١٣:٠٠
  

  ندريسآالسّيدة بيات  مسّير الحلقة:
  الغداء  ١٤:٣٠ – ١٣:٣٠

  
  موضوع االتجار بالبشر بخصوص الحكومات أداء: ٢الحلقة   ١٦:٠٠ – ١٤:٣٠

  
  :ثونالمتحد
 اإلمارات العربية المّتحدةدولة  -الدآتور سعيد الغفلي، اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر  •
 المملكة األردنية الهاشمية -لمنع االتجار بالبشر نة الوطنية الدآتور علي المسيمي، اللج •
الجمهورية  - بيروتفي  المحامين لنقابةالتابع  اإلنسان حقوق معهد مديرةدة إليزابيت سيوفي، السّي •

 اللبنانية
 يرلنداإ -وزارة العدل آوين،  مخائيلالسّيد  •

  
  بيات آندريس: السّيد مسّير الحلقة

  ة لليوم األّولالمالحظات الختامي  ١٦:١٥ – ١٦:٠٠
  

  فرانك هاغماند السّي
  عشاء في فندق الندمارك  ٢٠:٣٠ – ١٩:٠٠

  
  ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ١٠

  احتساء القهوة  ٠٩:٣٠ – ٠٨:٣٠
  االتجار بالبشر: دور المنّظمات العّمالية في مكافحة ٣الحلقة   ١٠:١٥ – ٠٩:٠٠

  
  المتحّدثون:

 االتحاد العام لعّمال الكويترئيس وحدة العمالة الوافدة في السّيد عبد الرحمن الغانم،  •
المملكة  -صناعة الغزل والنسيج واأللبسة  لعّمالالسّيد فتح اهللا العمراني، رئيس النقابة العامة  •

 األردنية الهاشمية
 العام لنقابات العمال في النيبال، االّتحاد أوباديايا السّيد إوميش •
 السّيد وسيم الريفي، منسق مشروع، مؤسسة عمال البناء واألخشاب الدولية •
 مة العمل الدوليةمكتب أنشطة العّمال في منظالسّيد لوك ديماري،  •

  
  مة العمل الدوليةمكتب أنشطة العّمال في منظ، مصطفى سعيد: السّيد مسّير الحلقة

  : دور منظمات أصحاب العمل في مكافحة االتجار بالبشر٤الحلقة   ١١:٣٠ – ١٠:١٥
  

  ثون:المتحد
جمعية مصّدري المنسوجات واالآسسوارات والمالبس في المملكة االردنية ، السّيد محمد خورما •

 )JGATEالهاشمية (
جمعية مصّدري المنسوجات واالآسسوارات والمالبس في المملكة االردنية  السّيد فرحان إفرام •

 )JGATEالهاشمية (
 للقوى العاملة FSI وآالةالسّيد تريستان فوستر، المدير التنفيذي في  •
 مة العمل الدوليةفي منظالسّيد هنريك مولر، مكتب أنشطة أصحاب العمل •

  
مة العمل ، منظبرنامج العمل األفضل في المملكة األردنية الهاشميةالسّيد فيليب ِفشمان، مدير :مسّير الحلقة

  الدولية



3  
 

  استراحة   ١١:٤٥ – ١١:٣٠
  والعمل الجبري إلى القضاء االتجار بالبشر ضحايا إمكانية نفاذ: ٥الحلقة   ١٣:٠٠ – ١١:٤٥

  
  : المتحّدثون

 السّيد محّمد مطر، مدير مشروع الحماية •
 الجمهورية اللبنانية -مّدعي عام بيروت االستئنافير يونس، ماس القاضي •
 الفلّبين -منتدى المهاجرين اآلسيوّيين السّيد ويليام غويس، المنّسق االقليمي،  •

  
  جنيف - نتب المفّوض السامي لحقوق اإلنسا: السّيدة يوال حدادين، مكمسّير الحلقة

  الغداء  ١٤:٠٠-١٣:٠٠
  همتوفير الحماية ل ضحايا االتجار بالبشر في الشرق األوسط و التعّرف على: ٦الحلقة   ١٥:١٥ –١٤:٠٠

  
  المتحّدثون:

 ية الهاشميةاألردنالمملكة  –بابعة، رئيس مديرية تفتيش العمل السّيد عدنان ر •
 المملكة األردنية الهاشمية - قائد وحدة مكافحة االتجار بالبشرالسّيد مهّند دويكات،  •
 الجمهورية اللبنانية -تجار بالبشر، قوى األمن الداخلي إيلي أسمر، مدير وحدة مكافحة اال الرائد •
 السّيدة نجال شهدا، مديرة مرآز األجانب في آاريتاس لبنان •
دولة اإلمارات ، المديرة التنفيذية، مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال، عفرا البسطيالسيدة  •

 العربية المّتحدة
  

، : السّيدة سارة آراغز، متخصصة إقليمّية بمسائل االتجار البشر في المنّظمة الدولية للهجرةةمسّير الحلق
  جهورية مصر العربية

  إستراحة  ١٥:٣٠ – ١٥:١٥
  تعاون التقني المقبلة مع المشارآين في المؤتمرال خطواتالمضي قدمًا: تحديد   ١٦:١٥ – ١٥:٣٠

  
  ندريسآ: السّيدة بيات مسّير الحلقة

  الجلسة الختامّية  ١٦:٣٠ – ١٦:١٥
  

  ثون:المتحد
  فرانك هاغماند السي •

 


