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 عن بعد  تدريبية ورشةل التوضيحية المذكرة
 التحليل الديموغرافي وإنتاج المؤشرات الديموغرافيةحول 

 2022اذار / مارس  28-30
 

 مقدمة 
رات والتغي واالتجاهاتالديموغرافية تندرج ضمن المؤشرات اإلحصائية الكلية، ألن الخصائص  إن المؤشراتيمكن القول 

الديموغرافية تؤثر بصورة مباشرة في كافة مناحي حياة المجتمعات البشرية، فحاجات السكان إلى كافة السلع والخدمات خاصة 
اتها رات التي طرأت وتطرأ عليهم، كما أن خطط الحكومات وموازناألساسية منها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعددهم وتركيبهم وبالتغي

 لتقديم الخدمات لمواطنيها تتأثر بخصائص السكان وبالتغيرات الديموغرافية خاصة السريعة منها. 
ن تقيس أعناية لجمع البيانات عن سكانها بإجراء التعدادات والمسوح وإنشاء السجالت الحيوية لتستطيع لكافة الدول تولي  ،لذا

ؤشرات عدة . وتوفر هذه البيانات والمالخصائص والتغيرات السكانية عن طريق تقدير عدد من المقاييس والمؤشرات الديموغرافية
  استعماالت منها باالساس: 

  غيير الوضع تعلى  للعملالتخطيط وتحديد القضايا/المشكالت ومن ثم  واكتشافالتشخيص: معرفة وفهم الوضع الراهن
 ؛إلى الوضع المرغوب الراهن

  و النجاحات التي حققتها السياسات والخطط والبرامج خالل فترة زمنية معينةأالتغيرات  واتجاهاتمقدار لتقييم: تقدير ا 
 منتهية؛

  التقديرات واإلسقاطات السكانية: توقع الوضع المستقبلي للسكان؛ 
  السياسات على فهم المشكالت القائمة والتباحث حولها وحول حوار السياسات: تساعد المؤشرات الديموغرافية واضعي

 البدائل المتاحة لوضع الحلول المناسبة لها؛
  والبرامج السكانية وألهدافها ورصد الموارد المالية الالزمة  واالستراتيجياتكسب المناصرة أو التأييد والدعم للسياسات

 لتنفيذها.
 أهداف الورشة

 تحقيقيها من خالل هذه الورشة مايلي:تتمثل اهم اهداف المراد 
  إكساب المشاركين المفاهيم الديموغرافية المتعارف عليها دوليًا والمتعلقة بالعمليات الديموغرافية وهي الزواجية واإلنجاب

 الجنس وتصحيحها وردها إلى منتصف العام. -والوفاة والهجرة، وبأساليب تقييم وقياس جودة بيانات العمر
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 وتطبيق األساليب الديموغرافية المباشرة وغير المباشرة المتعارف عليها دوليًا والتي تمكنهم  استخدامشاركون أن يتقن الم
من حساب و/أو تقدير المؤشرات الديموغرافية المختلقة عن طريق تحليل البيانات السكانية التي تتوفر من خالل مصادر 

معدالت الزواج ومتوسط/وسيط العمر عند الزواج األول ومعدالت البيانات المتاحة في دولهم، وتتضمن هذه األساليب 
 الطالق ومعدالت اإلنجاب ومعدالت الوفيات وبناء جداول الحياة ومعدالت الهجرة الدولية.

 منظمون ال
 األردن -المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، عمان 

 الفئة المستهدفة
والمؤسسات الرسمية األخرى ممن يتطلب وصفهم الوظيفي القيام بتحليل البيانات  العاملون في األجهزة اإلحصائية العربية

  الديموغرافية.
 الخبراء المحاضرون 
 الديموغرافية اإلحصاءاتمختص في موضوع  خبير سيقوم بتنشيط الورشة

 الورشة لغة
  .في تقديم المحاضراتواالنجليزية  العربيةاللغة يتم استخدام 

 
 سلوب عمل الورشةأ

  دقيقة، 15ثالث ساعات تتخللها استراحة لمدة جلسة يوميا لمدة 
  بعد عن تفاعلية ومناقشات عمليةيعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات، 
 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12:00غرينتش صباحا بتوقيت  9:00الساعة على المحاضرة  تبدأ 
  فالم الخاصة بالمعهد الورشة على قناة األ انتهاءبعد دريبية واالفالم وقائع الورشة وترفع المادة التتسجل

 www.viemo.com  ة على موقع المعهد شوصفحة الور www.aitrs.org، 
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  يمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن دعوة الذي

 ،الى الجلسة االنضمام
   ن وجدتإ المشاكل التقنيةفتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز ت، 
  بريد:00962780783250: هاتف جواليمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ، hayder@aitrs.org وأ 

  info@aitrs.org، وبريد المعهد  moataz@aitrs.org، بريد 00962795093884السيد معتز عماشة جوال 
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كة من كانت المشار  إذا ،وجيا المعلومات في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصةبقسم تكنول االستعانة كما يمكن
 ،الداخل المؤسسة

 لكتروني رسل الرابط على البريد اإل، حيث ي  ةشالور  موعدالتسجيل والدخول الحقا وقبل يتم تزويد المشاركين برابط س
 ،لى المعهدإالتسجيل الواردة  استمارةللمشارك المثبت في 

  لكترونيإ استبيانة من قبل المشاركين من خالل شر الو تقييم، 
   بصيغة على عنوانه المثبت لدى المعهد منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له يPDF. 

 


