مؤتمر ليوم واحد

الالجئون والتماسك االجتماعي:
كيفية الحد من التوترات
في لبنان

الخميس  23تشرين الثاني/نوفمبر 2017
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
قاعة «األوديتوريوم» (غرين اوفل)  -الجامعة األميركية في بيروت

نبذة

الهدف من المؤتمر هو مناقشة:
1.1عوامل التطرف وردود الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية في هذا الصدد؛
2.2مسألة الالجئين في لبنان والمواقف المعادية للسوريين كعامل من عوامل التطرف؛
3.3آثار البرمجة الهادفة إلى مكافحة التطرف وتعزيز التماسك االجتماعي في لبنان.
كما أن هذا المؤتمر سوف يشجع التبادالت المثمرة بشأن هذه القضية العالميةويعزز التعاون بين األكاديميين
وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

الربنامج

الخميس 23 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2017
		 09:30

التسجيل

		 10:00

الجلسة االفتتاحية

§ §د .طارق متري ،مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية:
المواقف اللبنانية تجاه الالجئين القادمين من سوريا :االعتبارات األخالقية
§ §سعادة السفيرة إيمانويل المورو ،سفيرة كندا في لبنان:
التسامح واالنفتاح والشمولية كميزات للنموذج الكندي
§ §معالي الوزير معين مرعبي ،وزير الدولة لشؤون الالجئين:
الالجئون وحقوق اإلنسان

الجلسة األولى :التطرف ومحاربته
§ §منسقة الجلسة :الصحفية السيدة ديانا مقلد
§ §األستاذ جوسلين بيالنجي ،أستاذ مساعد ،جامعة نيويورك ،أبو ظبي ،خبير كندي في التطرف:
عن تأثير المبالغة في العنف السياسي
§ §د .مها يحيى ،مديرة مركز كارنيغي للشرق األوسط:
عوامل التطرف في لبنان
§ §د .خليل جبارة ،مستشار وزير الداخلية:
ردود الحكومة اللبنانية
§ §عرض مداخلة مسجلة للسيدة ريتو بانيرجي ،المديرة العليا للمركز الكندي للمشاركة االجتماعية ومنع العنف:
نظرة عامة حول الجهود التي تبذلها كندا على الصعيد الوطني لمكافحة التطرف والعنف

		 11:45

استراحة

		
12:00

الجلسة الثانية :وضع الالجئين في لبنان

§ §منسق الجلسة :الصحفي السيد ثائر غندور
§ §د .جيهان رباح ،مديرة البحوث والتحليل في كونكورديا ،عضو فيالرئاسة العالمية لليونسكو حول منع التطرف والتطرف العنيف:
بناء الرواية المضادة للتطرف العنيف والتطرف في كندا :االحتماالت والتحديات
§ §السيدة ميراي جيرار ،ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:
الالجئون في لبنان  -حقائق وأرقام
§ §د .ناصر ياسين ،مدير األبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية:
مكافحة الروايات المؤججة لكراهية األجانب من خالل الصحافة المبنية على البيانات
§ §السيد زياد صايغ ،خبير السياسات العامة والالجئين وكبير مستشاريالسياسة الوطنية في وزارة الدولة لشؤون الالجئين:
الالجئون وحقوق اإلنسان

		 13:30

الغداء

		
14:30

الجلسة الثالثة :تعزيز االندماج االجتماعي من خالل البرمجة النشطة  -المساهمة الكندية

§§منسق الجلسة :السيد جورج غالي ،مدير البرامج في ألف
§§السيدة إليزا داري ،مديرة البرامج في لبنان  -البحث عن أرضية مشتركة:
الحكم الشامل والتشاركي في بلديات وادي خالد ،في شمال لبنان
§§السيد فادي أبي المنى ،مدير البرامج ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -برنامج الوقاية من األزمات واإلنعاش:
النهج المحلي للتدخالت في مجالي العدالة واألمن
§§السيد رامي لقيس ،المؤسس والمدير العام (لوست  -المؤسسة اللبنانية للدراسات والتدريب):
إشراك المرأة السورية واللبنانية في االستقرار االجتماعي في البقاع
§§السيدة ريني صباغ ،مسؤولة البرامج الوطنية ،مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة:
تدخل المكتب في السجون اللبنانية
§§السيد نزار الالز ،مدير مشروع شبكة االستقرار:
تمكين الشباب في طرابلس وصيدا والبقاع المركزي لمواجهة التطرف العنيف

16:00

نهاية المؤتمر

