
تسجيل الحضور08:30 

حفل االفتتاح 09:30

النشيد الوطين اللبناين

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة ومدير عام إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية: املهندس ناصيف سقالوي

كلمة راعي املؤتمر معايل وزير املالية: األستاذ عيل حنس خليل

جلسة تمهيدية: األطر واملعايري وأفضل املمارسات الدولية ملكافحة التهريب10:15

قراءة يف واقع التهريب: االحصاءات العاملية والتحديات الراهنة 
املعاهدات الدولية ملكافحة التهريب واالتجار غري املرشوع والجرائم ذات الصلة: 

املواءمة مع الواقع الحايل واشكاليات التنفيذ

Mr. David Izadifar
خبري من مكتب مكافحة املخدرات والجريمة يف 

UNODC  - األمم املتحدة

أفضل املمارسات يف مكافحة التهريب وحماية الحدود من وجهة نظر جمركية
Mr. Mourad Arfaoui

WCO - خبري من منظمة الجمارك العاملية

أفضل املمارسات يف مكافحة التهريب املعتمدة يف االتحاد االوروبي
Mr. Howard Pugh

  EUROPOL  - خبري من جهاز الرشطة األوروبي

 اإلطار العاملي ملكافحة االتجار غري املرشوع باملنتجات التبغية -  
بروتوكول مكافحة تهريب املواد التبغية

Mr. Lawrence John Hutter
خبري يف القوانني الدولية

اسرتاحة11:00

حلقة حوار: تعزيز انفاذ القوانني واملالحقة القضائية وتطوير آليات التنسيق بني األجهزة األمنية11:30
املحاور: املهندس مازن عبود، عضو مجلس إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية

القايض عيل إبراهيم، النائب العام املايل يف لبنان الواقع واملرتجى القانوين يف مواجهة التهريب: تحديات وآفاق 

تفعيل دور القوى االمنية يف مواجهة التهريب
اللواء عماد عثمان، مدير عام قوى االمن الداخيل 

يف لبنان

األستاذ بدري ضاهر، مدير الجمارك العامة يف لبناننحو تطوير االجراءات الجمركية ملواجهة التجارة غري املرشوعة

تفعيل التعاون األمين يف مواجهة التهريب-أحدث املبادرات املتخذة يف هذا اإلطار
العميد انطوان منصور، مدير املخابرات يف الجيش 

اللبناين

واقع وتحديات مكافحة تهريب املواد التبغية يف لبنان
 املهندس محمد ظاهر، 

رئيس مصلحة مكافحة التهريب يف إدارة حرص 
التبغ والتنباك اللبنانية

اسرتاحة غداء13:00

حلقة حوار: مكافحة التهريب بني الحّد من العرض والطلب 14:00
السيدة ملياء مبيض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي 

 سعادة النائب ياسني جابر،الدور الترشيعي للمجلس النيابي يف مواجهة التجارة غري املرشوعة 
نائب يف الربملان اللبناين 

 معايل األستاذ زياد بارود،قراءة يف واقع املؤسسات العامة ودورها الرقابي 
وزير داخلية أسبق، لبنان

 الدكتور آالن بيفاين،تأثري التهريب عىل ايرادات الدولة ومداخيلها 
مدير عام وزارة املالّية، لبنان 

 السيدة علياء عباس،تطوير آليات حماية املستهلك من آثار التهريب
مدير عام االقتصاد والتجارة، لبنان

 األستاذ فادي الجميل،ارشاك القطاع الخاص وجهود الصناعيني اللبنانيني يف مكافحة التهريب
رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني 

اسرتاحة15:30

اعالن التوصيات الختامية 16:00
املهندس ناصيف سقالوي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية

تكريمات

المكان: قاعة البافيون رويال، بيال، بيروت، لبنان - الزمان: األربعاء 28 آذار 2018

برنامج المؤتمر



8:30 Registration 
9:30 Opening Ceremony:

Lebanese National Anthem
Opening Speech by General Director and Head of Board of Régie Libanaise des Tabacs et Tombacs, 
Eng. Nassif Seklaoui

Speech by H.E. Minister of Finance, Mr. Ali Hassan Khalil 

10:15 Introductory session: Global frameworks to combat smuggling -International Standards and Best Practices
Presenting statistics about smuggling and current challenges
The treaties to combat smuggling and trafficking and related 
crimes: alignment with current situation and problems of 
implementation

Mr. David Izadifar
Expert from the United Nations Office on 
Drugs and Crime - UNODC

Best practices in the fight against smuggling and protecting 
borders

Mr. Mourad Arfaoui
Expert from World Customs Organization - WCO

Best practices in the fight against smuggling that have been 
adopted by the European Union 

Mr. Howard Pugh
Expert from European Police Office (Europol)  
- EUROPOL

Global framework for combating illicit trade in tobacco
The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

Mr. Lawrence John Hutter
Expert in International Law

11:00 Break
11:30 Strengthening law enforcement and prosecution along with developing means of coordination between the 

security services
Moderator: Member of Board of Directors at RLTT, Eng. Mazen Abboud
Legal requirements against illicit trade Judge Ali Ibrahim

Financial Prosecutor, Lebanon 
Activating the security forces role against illicit trade Major General Imad Othman, Director General 

of the Internal Security Forces, Lebanon
Developing customs procedures against illicit trade Mr. Badri Daher

Director General of Customs, Lebanon 
Activating security cooperation against illicit trade Brigadier General P.S.C. Antoine Mansour 

Director of the Lebanese Army Directorate of 
Intelligence

The reality and challenges of combating tobacco smuggling in 
Lebanon

Speaker: Mr. Mohamed Zaher, Head of 
Fighting Illicit Trade and Counterfeit at RLTT

13:00 Lunch Break
14:00 Combating smuggling between Supply and Demand

Moderator: Head of Institut des Finances Basil Fuleihan, Mrs. Lamia Moubayed,  
The role of the Legislative Council against illicit trade Mp Yassine Jaber

Deputy in the Lebanese Parliament
Oversight of Lebanese public institutions and their role in the 
fight against illicit trade

H.E. Ziad Baroud
Former Minister of Interior, Lebanon

The impact of illicit trade on state income and revenue Mr. Alain Befani Managing Director, Ministry 
of Finance, Lebanon

Developing mechanisms that protect consumers from illicit 
trade

Ms. Alia Abbas, Managing Director, Ministry of 
Economy and Trade, Lebanon

Role of the private sector and the efforts of Lebanese 
industrialists in the fight against smuggling

Mr. Fadi El-Gemayel, President of the 
Association of Lebanese Industrialists, 
Lebanon

15:30 Break

16:00 Announcing Recommendations 
General Director and Head of Board of Régie Libanaise des Tabacs et Tombacs, Eng. Nassif Seklaoui
Honoring Ceremony

THE 
FIRST NATIONAL

CONFERENCE
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Conference Agenda


