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  حول ةتدريبيشة مذكرة توضيحية ور 

 احصائيات الهجرة

 2022تموز  19-21

 

 مقدمة .1

ورة دراسته  قليلةاحصائيات الهجرة تعتبر شحيحة و عن  المتوفرةإن المعلومات  مقارنة بأهمية الموضوع وضر

ة عىل المجاالت االقتصادية واالجتماعية وعىل التخطيط  ات كببر وتحليله بعمق وتمحص لما له من تأثبر

ر تقرير األمانة العامة لألمم المتحدة   السليم للتنمية.  حول احصائيات الهجرة  E/CN.3/2021/11وقد بير

الحاجة االكيدة اىل  2021ألمم المتحدة المنعقدة بنيويورك عام للجنة اإلحصائية ل 52خالل الدورة 

ورة ضبط إطار مفاهيمي  ، باإلضافة اىل ضر ي
احصائيات الهجرة لتقدير عدد السكان وفهم التغبر الديمغرافر

ي الدراسات السكانية والديمغرافية. 
 واضح ودقيق لالشتغال عىل مواضيع الهجرة لضمان مقارنتها واستغاللها فر

ي تمر بها المنطقة العربية منذ سنوات، تطور عدد واعت
بارا للظروف االقتصادية والسياسية واألمنية الصعبة الت 

ي بروز العديد من 
ر مختلف الدول والقارات مما تسبب فر ر والمهجرين بشكل الفت بير المهاجرين والمتنقلير

ورة معرفة حجم الهجرة بمختلف  . اإلشكاليات والتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة وقد برزت الحاجة اىل ضر

ها وتجاوز اإلشكاليات القانونية واالجتماعية الممكن  عناضها وتجلياتها لرسم سياسات مالئمة لتأطبر

 حصولها. 

ي مجال فهم الظاهرة 
ي هذه الورشة التدريبية لدعم قدرات األجهزة اإلحصائية العربية فر

ومن هذا المنطلق، تأت 

والتعرف عىل أهم مصطلحاتها وتعاريفها وكيفية قياسها، وذلك من أجل االستجابة اىل الحاجيات االكيدة من 

ات دقيقة حول الهجرة خاصة فيما  هذه البيانات عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية إلعداد مؤشر

  يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. 

 أهداف الورشة:  .2

ي األجهزة االحصائية العربية  أساسا  التدريبية تهدف هذه الورشة
ر
ر ف ي اىل تعزيز قدرات العاملير

ر
إدارة احصائيات  ف

تحليل الهجرة من حيث التمكن من تعاريفها وانواعها وطريقة قياسها ومصادر بياناتها، باإلضافة اىل القدرة عىل 

 المتعلقة بالهجرة. نات واإلحصاءات االبي

 محاور عمل الورشة:  .3

 تغطي ورشة العمل المواضيع التالية: وسوف 

  الهجرة الدوليةالحاجة إىل جمع بيانات  

 التعاريف/ المفاهيم -

 التقليديةمصادر البيانات  -

 مصادر البيانات الجديدة -

امات الوطنية  - ر اتيجيات الهجرة، إلخ الرؤى/ الخطط)االلب   .(الوطنية، اسب 

امات اإلقليمية   - ر  االلب 

امات ال - ر  (. ، إلخالميثاق العالمي للهجرةأهداف التنمية المستدامة، )ية دولااللب 

 توصيات الهيئات الدولية فيما يخص جمع بيانات الهجرة 

 الهجرة وتعدادات السكان بيانات -
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  بيانات الهجرة حولالوطنية  اتالحاجة إىل إجراء تقييم للقدر 

 (عملية التقييم مناألهداف الرئيسية والنتائج المتوقعة ) التقييم واستخداماته أهمية -

  بيانات الهجرة  حولالوطنية  اتالصكوك الدولية لتقييم القدر 

 الوطنية الدولية الهجرة المطلوبة لسياسة البيانات -

اتيجية -  الهجرة لبيانات الوطنية االسب 

 التقليدية البيانات مصادر  -

 الجديدة البيانات إدارة -

 واالتصاالت  البيانات نشر  -

ر  - كة بير  بشأن إحصاءات الهجرة الدولية هيئات المختلفةالآلية التنسيق المشب 

  ات الهجرة  أهداف التنمية المستدامةو مؤشر

 ي جمع ومعالجة وتحليل ونشر بيانات الهجرة
 
 تجارب الدول العربية ف

 

 الفئة المستهدفة .4

ي المكاتب اإلحصائية الوطنية العربية
ر فر معالجة وتحليل بجمع و المعنيون  تستهدف هذه الورشة العاملير

  الهجرة.  بياناتوتبويب ونشر 

ون  .5 اء والمحاض   الخبر

ات والتدريب  ي مجال الهجرة.  ،ير أيمن زهالدكتور يقدم المحاضر
   خببر دوىلي فر

ة .6   الفبر

 دقيقة 15ساعات يوميا تتخلها راحة بــ  3 عبواق 2022تموز  19-21

 أسلوب التدريب .7

  ييتم استخدام التطبيقMicrosoft team  ويمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه

 المتضمن دعوة االنضمام اىل الجلسة.  الجهات المنظمة

  ات نظرية وتطبيقات عملية ومناقشات تفاعلية عن بعد عىلالتدريب يعتمد أسلوب  عرض محاضر

 ُيمنح المشارك شهادة مشاركة ترسل له عىل عنوانه 


