
 حول : للدورة القطر يةالبرنامج الزمني 

 " تطوير إحصاءات العمل "

 ( 2010نوفمبر / تشرين الثاني  30-28) صنعاء / الجمهورية اليمنية خالل الفترة 

 البيان التوقيت التاريخ

 م االولاليو

 : األحد
28/11/2010 

 

 9.00 – 10.00 

10:00- 11:00 

 

 

 

 

11.00 – 11.30 

 

 

 التسجيل وتوزيع الوثائق 

 الجلسة االفتتاحية

المدير العام  -معالي السيد / أحمد محمد لقمان كلمة 
  لمنظمة العمل العربية .

 –معالي الدكتورة / أمة الرزاق علي ُحَمد كلمة 
الجمهورية  –عية والعمل وزيرة الشئون االجتما

 اليمنية .

 استراحة

 

  

11.30– 13.00 

 

 

 

 

13.30 – 15.00 

  المحاضرة األولي :

التطورات الدولية في مفاهيم وتعاريف إحصاءات 
 .العمل

 رئيس  –السيد المستشار / ابراهيم جياب  – 

 منظمة العمل العربية –وحدة إحصاءات العمل 

 المحاضرة الثانية :

إحصاءات العمل في الجمهورية  واقع وآفاق
  اليمنية

مدير إدارة اإلحصاء  – السيد / علي فضل طه –
خبير وزارة  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –

 الجمهورية اليمنية -الشؤن اإلجتماعية والعمل 

 منظمة العمل العربية
 الشئون االجتماعية والعملوزارة 

 الجمهورية اليمنية



 البيان التوقيت التاريخ

اليوم الثاني : 
 االثنين

29/11/2010 

 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

11.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.30 

 

 

 المحاضرة الثالثة :

طرق وتحليل بيانات إحصاءات العمل ) معوقاتها 
  وآليات النهوض بها (

مدير إحصاءات القوى  –السيد عمر صالح عبداهلل 
 –العاملة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي  

   -خبير وزارة الشؤن اإلجتماعية والعمل 
 الجمهورية اليمنية

 استراحة .

 المحاضرة الرابعة :

التصنيف العربي المعياري للمهن وأثره في تنظيم 
 .إحصاءات العمل

كبير  -السيدة / أسماء عبد الرسول محمد 
الجهاز  –سة قسم التصانيف ياألخصائيين / رئ

جمهورية  –المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
 )) خبيرة منظمة العمل العربية (( مصر العربية

 امسة :المحاضرة الخ

تجربة وزارة الشئون االجتماعية والعمل في دعم 
 ورفع قدرات إحصاءات العمل 

مدير  –السيد الدكتور / فضل علي مثنى  -
خبير وزارة  –عام معلومات سوق العمل 
الجمهورية –الشؤن اإلجتماعية والعمل 

 اليمنية 

 

 اليوم الثالث

 الثالثاء
30/11/2010 

 

9.00 – 11.00 

 

 

 

 

11.00 – 11.30 

11.30 – 13.30 

 المحاضرة السادسة :

دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إحصاءات 
 العمل 

خبير  –السيد الدكتور / بدر إسماعيل مخلوف  -
القومي / معهد التخطيط   –نظم المعلومات 

)) خبير منظمة العمل  جمهورية مصر العربية
 العربية ((

 استراحة -

 حفل الختام  -

 

 جياب 


