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 الدًباحة  

اث الصحت العمىميت  حعذ ميافدت وفياث ألاطفاٌ في الجضائش وفي غيرها مً البلذان مً أهم أولٍى

اث الخىميت التي وصلذ إليها، وبامللابل فئن إلاعخماد على امللاسبت  والتي حعىغ مؤششاتها معخٍى

 5البيىطبيت أضحى غير واف في إلاظخمشاس في رلً ألن البلاء على كيذ الحياة لألطفاٌ ألاكل مً 

ظىىاث ال ًخعلم فلط بالخطىس الطبي وال بدلً أهبر املىاسد في املىغىمت الصحيت، بل ببعض 

املماسظاث واملحذداث الاجخماعيت والاكخصادًت والبيئيت التي عىعتها الخجاسب، والتي أزبدذ أن أداء 

اث  البرامج الصحيت ًخعلم في جضءه الىبير بملذسة فهم للمعاساث وللعىامل املعؤولت عً املعخٍى

                                املشجفعت مً هزه الىفياث.                                                                                                     

هغشا ألهميتها، عملذ الهيئاث ألامميت على دمج وفياث ألاطفاٌ ضمً إظتراجيجياتها وأهذاف ألالفيت  

(، ومىىذ الذٌو املىكعت على هارًً 5101-5102( وأهذاف الخىميت املعخذامت )5105-0991للخىميت )

الالتزامين معها مً معاعذاث ماليت وجلىيت إلجشاء العذًذ مً املعىح والخدليلاث الذوسٍت ملخابعت 

اث وإججاهاث وفياث هزه الفئت ومً زم جديين بشامج امليافدت، وبامللابل فئن املخخصين  معخٍى

ًذسوىن ًليىا بأن معطياث الذٌو الىاميت ال جخلى مً عذم املثاليت التي ًمىً إسجاعها إلى الىلص في 

ا الخأهذ مً جىدة  املالخغت الذًمغشافيت وظىء إظخغالٌ وجدليل املعطياث، ولزلً كذ باث ضشوٍس

هزه املعطياث بملاسهت هخائج اللياط املباشش مع غير املباشش زم إظخخذام أهم الىمارج لخلذًش أزش 

ومعاهمت مخخلف املحذداث التي جلعب دوسا وظطيا بينها وبين جلً املحذداث البعيذة، واملخمثلت في 

 العىامل الاكخصادًت والاجخماعيت والصحيت في وفياث ألاطفاٌ.                                                                    

ججعيذا لهزه الالتزاماث دعمذ الجضائش هغام معلىماتها الذًمغشافي بالدسجيل الحيىي وبئجشاء   

العذًذ مً املعىح والخدليفاث الذًمغشافيت والصحيت لخلييم املجهىداث املبزولت في ميذاوي الشصذ 

إلى ‰ 5555وامليافدت، لييخلل بزلً املعخىي الىطني إلخخماٌ وفياث الشضع وألاطفاٌ معا مً 

. هزه الىضعيت جخفي ال مداٌ بين طياتها فىاسق خعب الىضعيت 5105و 0991بين ‰ 5555

الاجخماعيت والاكخصادًت والجغشافيت للعيان وحعخىجب جىعيف ول ألاطش والىمارج وامللاسباث 

ييت إلى جمىين املشاسهين  لخفعيرها، هزا الدشخيص ًدثىا وبلىة وامىت ومً خالٌ هزه الىسشت الخيٍى

اث  ت والخطبيليت للخأهذ مً جىدة املعطياث املخىفشة ومً زم إعادة بىاء معخٍى مً ول املعاسف الىغٍش

ا ووطىيا، وهى ما ٌعمذ بذوسه مً جضوٍذ  وإججاهاث ومدذداث وفياث هزه الفئت مدليا وجهٍى

مؤظعاث الذولت وصىاع العياظاث وأصحاب اللشاس والفاعلين بمعطياث صحيدت إلجخار كشاس كائم 

      على ألادلت لخذبير بشهامج ميافدت وفياث الشضع وألاطفاٌ.                                                                        



 

 

 
           ألاهداف 

جمىين املشاسهين مً ألادواث املىهجيت ومً املهاساث املعخعملت في الخدليل املعمم لىفياث الشضع -    

ليت ومً زم إجشاء دساظاث وأبدار مىزىق فيها.    وألاطفاٌ لدشخيص وضعياث إمبًر

ششح مخخلف الىمارج املشجعيت واملعدىذ عليها في الخدليل إضافت إلى املضاوجت بين امللاسبت -   

 الذًمغشافيت والصحيت واملحذداث الاجخماعيت والاكخصادًت والبيئيت في ظياق دساظت وفياث ألاطفاٌ.        

ً على إظخخذام أبشص بشمجياث جدليل وفياث ألاطفاٌ املىذمجت في خضمت مىسجبان   -   ب الحاضٍش جذٍس

يي وأخيرا أدواث الخلذًش  لشعبت العيان لألمم املخدذة وأوساق جدليل العيان ملىخب إلاخصاء ألامٍش

الذًمغشافي لالجداد الذولي للذساظاث العياهيت للخأهذ مً جىدة املعطياث املخىفشة راث الصلت 

 باملىضىع لخىجيه الفاعلين وأصحاب اللشاس.                                                                      

وضع الباخثين في وضعيت خليليت وحشجيع دًىاميت املجمىعاث مً خالٌ جبادٌ املعععاسف والعخعبعراث   - 

 بين الباخثين ألاوادًميين ومنهي الحالت املذهيت والصحت العمىميت املششفين على ملف وفياث ألاطفاٌ.       

 املعاهمت في جلييم بشامج ميافدت وفياث ألاطفاٌ ومً زم جديين إظتراجيجياث امليافدت.- 

 الجمهور املضتهدف وشروط املشارلة                                                    

حعتهذف هزه الىسشت الباخثين الجامعيين مً طلبت املاظتر والذهخىساه في الذًمغشافيا املعهعخعمعيعن بعزاث 

املعىضعىع ومععخعخعذمععي العحعالعت املعذهععيعت والصعحعت الععععمعىمعيعت املعيععلعفعيعن بعمعلععف وفعيعاث ألاطعفععاٌ، هعمعا جعبععرس 

ًعبعرص معً خعاللعهعمعا املعتعرإعى سغعبعخعه إلعى   )une lettre de motivation(املشاسهت بطلب وبعشظعالعت معدعفعضة 

ذ الالىترووي:     شظالن على البًر ً ٍو   workshopdemo2019@gmail.comالخمىين مً هزا الخيٍى

 مالخظات هامة: 

خ الشد:    ،   5109ماسط 0:  طلباجل إلسظاٌ ال رخش .                                                                           5109ماسط  50جاٍس

ً مجاوي وال جخدمل الجهت املىغمت أي هىع مً الخياليف.ال  خيٍى

 د. بعيط فاجذ          رئيط الىدوة والورشة الحنوييية:  

 املحدخلون:    

 د. بعيط فاجذ       د. مطاطدت عض الذًً      أ د. خفاظ الطاهش       أ د. بىرساع اخمذ                                  

  البرهامج                              

   اليوم ألاول  املحدخل    

عميد الهلية 
 9:30 -9:00   الافححاح ورئيط القضم

  11:11  -  1::2    .إصهام الحدليل الدًمغرافيوألاطفال: الرضع  وفيات خفاظ

 1::11  - 11:11 مدددات وفيات الرضع وألاطفال. بعيط

 إصتراخة

 1::11 - 11:11   وفيات الرضع وألاطفال: مصادر املعطيات. مطاطدة

 19:11  - 1::11  الدراصات الضابقة لوفيات الرضع  وألاطفال في الجسائر. بعيط

   املخذخل

  
  

 بعيط
  

 الحقىيات الدًمغرافية للحقدًرات غير املباشرة لوفيات الرضع وألاطفال:
 في مورثباك. QFIVEهيلقمان: ثقىية  -طريقة براش ووسختي ثروصل وبالووي -
 في مورثباك. LIFTBثقىية  -
 .PASEXفي  BTHSRVطريقة حووضون: ورقة   -

 أعمال املجموعات.

 1:::1 -  1=::1 

 نهاًة اليوم ألاول 

ب    اليىم الثاوي الخذٍس

  
  

 بعيط
  

 محابعة أعمال املجموعات
مقارهة القياش املباشر  وغير املباشر ثم مضاهمة مدددات ألامومة واملحددات  

 الصحية والاححماعية والاقحصادًة والبيئية في وفيات الرضع وألاطفال:
 ثطبيقات على معطيات املسح العىقودي محعدد املؤشرات الثالث والرابع للجسائر 

MICS 3 (2006)   MICS 4 (2012/2013)  & 

 0::1 -  11::1 

 إصتراخة

 بعيط
 خفاظ

 19:11  - 11:11  محابعة أعمال املجموعات

   املخذخل
 

 بعيط
 بوذراع
 خفاظ

 مطاطدة
 

 1::=1  - 1:::1  هقاشات.  –ثقدًم أعمال املجموعات  

 نهاًة الورشة وجضليم شهادات املشارلة


