
 

 ليوم األولا

  تسجيل المشاركين ص 0388 ص 03:8

 مالحظات افتتاحية ص 03:8 ص 0388

السيد فرانك هاغمان نائب المدير اإلقليمي للدول 

 .العمل الدوليةالعربية في منظمة 

مكتب وزير حقوق اري مدير السيد فؤاد الغّف

 اإلنسان.

 اآلنسة نيكوليتا جيوردانو، منظمة الهجرة الدولية.

السيد باسكال ريس، الوكالة السويسرية للتنمية 

 والتعاون.

 ص 03:8
083:8 

 ص

نظرة عامة عن الوضع: االتجاهات 

 الديموغرافية واتجاهات سوق العمل في اليمن.

الفنيين في السيد أندريا سالفيني كبير المستشارين 

 منظمة العمل الدولية.

083:8 

 ص

00388 

 ص
  استراحة

00388 

 ص
 م 033:8

عرض عن اإلطار القانوني لمكافحة اإلتجار 

 بالبشر:

 30 مناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم -

عن العمل الجبري والبروتوكول والتوصية 

الجديدين المكملين لها اللذين أقرهما مؤتمر 

 .3802العمل الدولي في حزيران/يونيو 

عرض مسودة قانون مكافحة اإلتجار  -

 اليمن.البشر في ب

نقاش عن اإلصالح التشريعي لمكافحة  يليه

اإلتجار بالبشر في اليمن. ما هي الفرص 

 والتحديات؟

 

 

معايير العمل في منظمة  خبيرل تورستن شاِك السيد

 العمل الدولية.

 القاضي أحمد عطية.

يديره السيد علي دهاق المنسق الوطني لمشاريع 

 منظمة العمل الدولية في اليمن.

  غداء. م 03:8 م 033:8

 م 388: م 03:8
مناقشة عامة: ما الذي نعرفه عن اإلتجار بالبشر 

 في اليمن؟

بيلكس ويلي من هيومن رايتس اآلنسة  تديرها

تافيل المسؤولة -ن هاروفيووتش واآلنسة هيل



 الفنية في منظمة العمل الدولية.

  استراحة م 3:8: م 388:

 م 0388 م 3:8:

 في ضوءتحديد األولويات البحثية الرئيسية 

إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة اإلتجار 

 بالبشر.

كبيرة الباحثين في ال دي كوك يتديرها اآلنسة ميكاي

 منظمة العمل الدولية.

 

 اليوم الثاني

 المجموعة أ )البحث النوعي(

  تسجيل المشاركين ص 0388 ص 03:8

 ص 0388
083:8 

 ص

نهج منظمة العمل الدولية وخبرتها في اجراء 

في الشرق بحوث نوعية عن اإلتجار بالبشر 

 األوسط.

تليها مناقشة جماعية عن أهداف البحث النوعي 

 في اليمن.

 :تديرها

اآلنسة أليكس نصري المسؤولة الفنية في منظمة 

 العمل الدولية.

في  مسؤولة البرامجتافيل -ن هاروفياآلنسة هيل

 منظمة العمل الدولية.

083:8 

 ص

00388 

 ص
  استراحة

00388 

 ص
 م 033:8

 عن النهج: مناقشة جماعية

حجم العِينة وتحديد الفئة المستهدفة  -

 الرئيسية.

استعراض دليل مقابالت منظمة العمل  -

 .لفئات المستهدفة الرئيسيةل الدولية

 أخالقيات البحث. -

 :تديرها

 اآلنسة أليكس نصري، منظمة العمل الدولية.

 تافيل، منظمة العمل الدولية.-ن هاروفياآلنسة هيل

  غداء. م 03:8 م 033:8

 م 388: م 03:8

نهج منظمة العمل الدولية في جمع البيانات 

 وتحليلها.

 التحديات التي واجهتها البحوث السابقة.

 تليها مناقشة جماعية لبحوث اليمن.

 تديرها أليكس نصري )منظمة العمل الدولية(.

  استراحة م 3:8: م 388:

 م 0388 م 3:8:
والخطوات مناقشة عن الجدول الزمني للبحوث 

 المقبلة.
 تافيل.-ن هاروفياآلنسة هيل

 

 



 اليوم الثاني

 المجموعة ب )البحث الكمي(

  تسجيل المشاركين ص 0388 ص 03:8

 ص 0320 ص 0388

النتائج األخيرة لدراسة مولتها منظمة العمل 

العائدين من المملكة العربية الدولية عن اليمنيين 

 السعودية.

 تليها مناقشة جماعية.

السيد عبد اللطيف الشيباني، الجهاز المركزي 

 لإلحصاء.

 يديرها السيد أظفار خان، منظمة العمل الدولية.

 ص 0320
083:8 

 ص

نهج منظمة العمل الدولية في إجراء بحوث كمية 

 عن اإلتجار بالبشر.
 منظمة العمل الدولية. ال دي كوك،ياآلنسة ميكاي

083:8 

 ص

00388 

 ص
  استراحة

00388 

 ص
 م 033:8

مناقشة جماعية عن منهجية إجراء تقييم كمي 

 سريع لإلتجار بالبشر:

 أهداف البحث. -

 حجم العِينة. -

 استعراض استبيان منظمة العمل الدولية. -

 أخالقيات البحث. -

منظمة العمل ) ال دي كوكيتديرها اآلنسة ميكاي

والسيد أندريا سالفيني كبير المستشارين  (الدولية

 الفنيين في منظمة العمل الدولية.

  غداء. م 03:8 م 033:8

 م 388: م 03:8
مناقشة جماعية عن جمع البيانات وتحليلها في 

 بحوث اإلتجار بالبشر في اليمن.

ال دي كوك، منظمة العمل يتديرها اآلنسة ميكاي

 الدولية.

  استراحة م 3:8: م 388:

 م 0388 م 3:8:
مناقشة الجدول الزمني للبحوث والخطوات 

 المقبلة.

السيد أندريا سالفيني كبير المستشارين الفنيين في 

 منظمة العمل الدولية.

  

 ليوم الثالثا 

  تسجيل المشاركين ص 0388 ص 03:8

 ص 0388
083:8 

 ص

عرض العمل الجماعي الذي قامت به 

 المجموعة أ، تليه مناقشة عامة.

 م المجموعة أمقِد

 ال دي كوك.يتديره اآلنسة ميكاي

083:8 

 ص

00388 

 ص
  استراحة

00388 

 ص
 م 033:8

عرض العمل الجماعي الذي قامت به 

 المجموعة ب، تليه مناقشة عامة.

 م المجموعة بمقِد

 كوك. يال دييتديره اآلنسة ميكا

  غداء. م 03:8 م 033:8

 م 388: م 03:8

 تحديد الخطوات التالية:

 الجدول الزمني للبحوث. -

-ن هاروفيواآلنسة هيل يديرها السيد علي دهاق

 تافيل.



 جدول مسؤوليات المنتجات البحثية. -

 مالحظات ختامية م 3:8: م 388:

اري مدير مكتب وزير حقوق السيد فؤاد الغّف

 اإلنسان.

فرانك هاغمان نائب المدير اإلقليمي للدول السيد 

 العربية في منظمة األمم المتحدة.

 


