
  

 

 
 

 
 

 مذكرة مفاهمية
 الهجرة الداخلية والخارجية حول  ةيميلقإتدريبية  ورشة

 والتحليل الديموغرافي واإلسقاطات السكانية
 28/7/2016-17 ؛عمان/األردن

 
 دواعي تنظيم الورشة .1

ة في المجال خاصو ر مستمر في كافة المجاالت ، في تطور وتغيةحي اتكائنباعتبارها  ،ةالمجتمعات البشريإن 
امل مباشرة ر في كل لحظة بسبب عو يتغت التركيبو  من حيث الحجم والتوزيعان السكخصائص ف ،الديموغرافي
 .اإلنجاب والوفاةة و داخلية والخارجية الوافدة والخارجالهجرة ال تتجلى في

ساسية سانية األننها تثرر في كافة اإلحتياجات االكبرى أل ديموغرافية للسكان وتغيرها قضاياالخصائص ال تشكل
 ظرًا لتأريرهانتعتبر من السياسات الكلية  كما أن السياسات المتصلة بخصائص السكان ،األساسية منها وغير

إلحتياجات السكانية الحيوية من مياه وطاقة وتعليم ورعاية صحية وبنى تحتية وبالتالي في حجم الموازنات في ا
 والمستقبلية. الحكومية واإلسترمارات الخاصة الالزمة لتلبية هذه اإلحتياجات الراهنة

اس الخصائص مفصل لقيبشكل  هابل تقوم أيضًا بتحليل ،تكتفي الدول بجمع البيانات الديموغرافية ولذا ال
من تغيرات  ليهاعوما يتوقع أن يقع  ،وما طرأ عليها من تغير في العقود السابقة والمتغيرات الديموغرافية الراهنة

ابة تجاهات المفترضة لعناصر التغير الديموغرافي واالستعداد المسبق لالستجتبعاً لال وذلك ،في السنوات القادمة
 .واألنشطة الالزمةالراهنة والمستقبلية باعداد األستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للتحديات 

 28/7/2016-17ونظرا ألهمية هذا الموضوع، سينظم المعهد ورشة تدريبية إقليمية في عمان/األردن خالل الفترة 
وبدعم مالي من قبل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وذلك  مكتب التعداد األمريكيمع بالتعاون 

تلك منها و  المقاييس الديموغرافية واستعمالها بكفاءة في التحليللتمكين المشاركين من الدول العربية من فهم 
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ألمريكي الصادرة عن مكتب التعداد ااستخدام البرمجيات المتعلقة بعناصر الهجرة الداخلية والخارجية، إضافة إلى 
 .الديموغرافيةي تحليل البيانات ف ان في األمم المتحدةحديرًا وعن قسم السك

 محتويات الورشة: .2
 ة.تحليل بيانات الهجرة الداخلية والدوليه جرة وقياسها والتحديات التي تواجالخاصة بالهالمفاهيم  -
 تركيب السكان حسب النوع والعمر وتقييم البيانات الخاصة بهذا الموضوع وتعديلها. -
 جداول الحياة وتركيبها وجداول الحياة النموذجية الدولية واإلقليمية. -
تقييم الخاصة بهما و عناصر التغيير الديموغرافي الطبيعي: الوفاة واإلنجاب والمفاهيم والمقاييس  -

 بياناتهما.
 لديموغرافي.عناصر التغير ا لقياساألساليب المباشرة وغير المباشرة في إعداد تقديرات ومثشرات دقيقة  -
 .تدريب المشاركين على تحميل برمجيات ديموغرافية وكيفية استعمالها في التحليل الديموغرافي -
 سقاطات السكانية  المستقبلية.ضات والمدخالت الالزمة إلجراء االقتراتحضير اال -
بإستخدام البرمجيات المحسوبة على المستويين الوطني و الفوج إجراء اسقاطات سكانية بطرق مكونات  -

 والمحلي وفحص نتائج هذه االسقاطات وتبعاتها.
 

 :أهداف الورشة .3

 مع نهاية اليوم العاشر من هذه الورشة يتوقع أن يكون المشاركون قادرين على:

 المفاهيم والمقاييس الديموغرافية واستعمالها بكفاءة.فهم  -1
استعمال البرمجيات المحسوبة المختلفة التي صدرت عن مكتب التعداد األمريكي حديرًا وعن قسم  -2

 الديموغرافية.السكان في األمم المتحدة والتي تستعمل في تحليل البيانات 
شرات ي حساب وانتاج تقديرات عن المتغيرات والمث استعمال الطرائق واألساليب المباشرة وغير المباشرة ف -3

ستخدام الديموغرافي وهي الهجرة والوفاة واإلنجاب وبا خاصة تلك المتعلقة بعناصر التغيير ،الديموغرافية
 .بيانات من التعدادات والمسوح السكانية

 المختلفة.الديموغرافية األساليب  أسفر عنها استخدامتقييم مصداقية التقديرات التي  -4
 فتراضات والمدخالت الالزمة للقيام بإسقاطات سكانية مستقبلية.إعداد اال -5
إجراء اسقاطات سكانية على المستويين الوطني والمحلي باستعمال البرمجيات الموصى بها وتقييم  -6

 نتائجها.
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   الفئة المستهدفة ومواصفات المشاركين .4

  والمستوفون للشروط اآلتية:العاملون في األجهزة اإلحصائية العربية     

 الجامعية األولى في مجال له عالقة بموضوع الورشة. على الشهادةأن يكون حاصاًل  -1
 أن يكون عاماًل حاليًا في مجال له صلة وريقة بموضوع الورشة. -2
 .إلى العربية توفير ترجمة فورية نظرا لتعذراللغة األنجليزية  استخداميكون قادرا على أن  -3
 سنة. 45عن  هعمر أن ال يزيد  -4
يحّمل علية البرمجيات ويقوم بالتطبيقات العملية خالل الجلسات لشخصي  حاسوب يكون معهأن  -5

 التطبيقية.
 . في استعمال الحاسوب خلفية مقبولةكون لديه تأن  -6

 
 المحاضرون  .5

 Noburoو Daniel Goodrind، وهما السيدان مكتب التعداد األمريكيسيتولى تنشيط الورشة خبيران من 
Mipoguchi 

 
  سلوب التدريبأ   .6

ة وتطبيقات تمارين تدريبيو  مناقشاتيعتمد أسلوب التدريب على محاظرات نظرية وعروض تقديمية، إضافة إلى 
 حقيقية.

 
 الورشةتنفيذ على من المعهد الفريق المشرف  .7

 الدكتور عيسى مصاروه، خبير ديموغرافي؛ -
 ؛ورشة، أمينة ال(mayada@aitrs.org) ميادة ليثالسيدة   -
 السيد حيدر جنابي، مسثول تكنولوجيا المعلومات؛ -
 .، مسثول العالقات العامة(Suhail@aitrs.org) السيد سهيل صالح -
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 وشهادة المشاركة تغطية الكلفة .8

عربي وبدعم مالي من قبل الصندوق التة وفق أنظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةيتحمل  -
بدل ذكرة سفر و تكاليف مشارك واحد من كل جهاز إحصائي )ت مشكورا لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

لى المطار اإلقامة  .(والنقل من وا 
 600 بقيمة الى رسوم إضافة واإلقامة السفر تكاليف اإلحصائية األجهزة من خارج مشارك كل يتحمل -

 . أمريكي دوالر
 عند تغيب ما يزي إذاة التدريبية، وي حرم المشارك من هذه الشهادة شور شهادة المشاركة في المنح ت   -

ى حرمانه من نفقات اإلقامة عن األيام التي تغيبها مع إعالم إل، إضافة ةشور العمل  مدةمن  25%
 دولته بذلك.

 
 واإلقامة مكان أنعقاد الورشة .9

، وال يبعد وقتا عن مطار الملكة نجوم أربعGENEVA ستعقد الورشة وستكون إقامة المشاركين بفندق 
دقيقة. وعلى المشاركين استعمال سيارات األجرة الموجودة بوفرة في المطار  20علياء الدولي إال بحاولي 

 إليصالهم إل الفندق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: Hay Ar-Rawabi, Amman 

Phone: (06) 585 8100 

 

https://www.google.jo/search?sa=X&bih=599&biw=1024&q=geneva+hotel+amman+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwiTepzNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwElIE78LgAAAA&ved=0ahUKEwjxxeDV6szMAhVCuhoKHbIpDgYQ6BMIrQEwEg
https://www.google.jo/search?sa=X&bih=599&biw=1024&q=geneva+hotel+amman+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwiTepzNHSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA06OMd0AAAAA&ved=0ahUKEwjxxeDV6szMAhVCuhoKHbIpDgYQ6BMIsAEwEw

