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 البنك الدولي
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشبكة التنمية البشرية 

 
) SIEF(مع الدعم السخي من قبل صندوق تقييم األثر اإلسباني 

 ورشة عمل إقليمية لتقييم األثر
 

 تقييم أثر برامج التنمية
 تحويل الوعود إلى أدلة

 
 عمان، األردن

2009آذار،  12 – 8  
 

أحدث تقنيات تقييم ذلك  تضمن يس. حصلوا على لمحة عامة عن تقييم األثرقد ن وشاركسوف يكون الم نهاية الدورة ،مع 
ة لفعالقابة اواضح لكيفية بناء سلسلة النتائج والر فهم علىشتمل سيكما  .األثر وأهميته لوضع السياسات وتصميم البرامج

 مشاريعهم الخاصةعلى قنيات في تطبيق هذه الت مهارات عمليةإكتساب يذ البرنامج وفتنعلى 
 
 هتعلملما تم " عملية"تطبيقات  شملت ،كبيرةات صغيرة ومجموعجلسات ل كبير من التفاعل بين مزيجورشة العمل  تضمنت

ما بين  3و  2اليوم في سيختار المشاركون بينما . مناقشة عامة لجميع المشاركين اليوم األول هو. على مدار األسبوع
نفس  لمسارينغطي اوي احثين –الباآلخر بينما يستهدف ستهدف واضعي السياسات، ي المساراتأحد  –موازيةال مساراتال

الرسائل  توزيعو لتماثل ضمن ابطريقة تالمسارين من  لكصمم و قد . ياتمن االقتصاد متفاوتةالمواضيع، ولكن بدرجات 
السياسات  وواضع(ون المشاركسوف يقوم ، يوم حتى آخروورشة العمل لومنذ اليوم األول . لمجموعتينعلى االرئيسية 
ة عاليأثر لتقييمات " عمليال"تصميم العلى  روعفرق مشك معاًبالعمل ) فريق عمل البنك الدوليقادة ن وون التقنيووالموظف

على  ةالمقترحالتقييم  خططرق سوف تعرض الف، العمل ي اليوم االخير من ورشةف. تنفيذ مشاريعهمل خططو جودة ال
 .من الميسرينكذلك والبعض  مبعضهمن  توجيها نيتلقوموعة بكاملها ، والمج

 
: هيكلية ورشة العمل

 

لجميع المشاركين ، في حين أن هي الجلسات العامة .صغيرةات مجموعوموازية و جلسات عامة،الى م ورشة العمل يتنظتم 
  ."تقنيالمسار ال"مسار و " اتالسياس واضع" الى مسار  ةمقسم ازيةالموجلسات ال

 
 

. األثر متقيي اتلوجستيو عن الرقابة والتنفيذ ينمسؤولالوللمهنيين العاملين في التنفيذ   السياسة واضعي جلسات صممت -
تغطي جلسات السياسة كذلك تقنيات . المختلفة منهجيات التقييم ومختلفسببية لاألساس النظري لتحديد اجلسات هذه التوفر 

وغيرها من التنفيذ بدءإستراتيجيات ، والعينات ما في ذلك تصاميم، بالية الجودة في البرامج الجديدةتقييمات أثر علبناء عملية 
 .شغيليةاألدوات الت
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االقتصادية والمشاركة  لتقديرامنهجيات عن نحو المهنيين الذين يريدون تعميق معرفتهم موجهة  جلسات المسار التقني -
مالحظات ومختلف منهجيات التقييم باستخدام السببية النظري لتحديد  األساسجلسات التغطي هذه . األثر تقييمفي تصميم 

 .واضحة بين النظرية والتطبيقالصلة ال بينالحاالت التي ت اتواالحصائي وكذلك دراس اإلقتصاد القياسي
 

 
وتعزز  ،موازيةالمسارات الفي الجلسة العامة وغطاة المواد الم تعمل على ترسيخ صغيرةجلسات المجموعات ال -

وتقديم الدعم  لحديثتوجيه اعلى  مع كل مجموعة نسوف يعمل الميسرون المكلفو. المشاركة والتفاعل بين المشاركين
سوف . الخاصة ممشاريعهلثر حثيث لألتطوير تصميم تقييم مجموعات على سوف تركز ال،  4و  2و  1يام األفي . التقني

تقييم األثر تصميم مجموعات العمل سوف تعرض ، 5في يوم و. ة حالةدراسعلى ، 3في اليوم تعمل المجموعات 
 .آرائهممعرفة كبر لاأللمجموعة على ا مشاريعهم الخاصةل

 
 أكثر فاعلية نتائج  من أجل برامجالستخدام الدراسات وإإدارة : السياسات  واضعيتقييم لال -1

 
 

 
  السببيةالمشكلة وقيم نلماذا . 1
تخاذ القرارات  إلييم ستخدام نتائج التقإ. 2
البيانات وتقييم األثر  /قابةالر ةنظمأربط . 3
على األدلة في النظم الحكومية  مبنية تقييم األثر والسياسات الإدماج . 4
منهجيات تقييم األثر  . 5
تخطيط تقييم  تصميم و. 6
إدارة تقييم  . 7
التعامل مع القيود التشغيلية  . 8
 السياسات واضعين ومن الممارسيية دراسحاالت . 9
 
 
 
 لطرقالنظرية وا:  للتقنيينلتقييم ا-2

 
 
  السببي اإلستدالل .1
  ةالعشوائي: تصاميم تجريبية . 2
  اإلختالف في اإلختالف: تصاميم شبه تجريبية . 3
 المساعدةمتغيرات ال. 4
نحدار   إلا انقطاع. 5
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مطابقة  ال. 6
 السياسات واضعيمن الممارسين و حالةدراسات . 7
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ً 9:00 – 8:30 تسجيل  
  

 الترحيب والكلمات اإلفتتاحية
 معالي السيدة سهير العلي، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، األردن

 آريال فيزبن، رئيس اإلقتصاديين، شبكة التنمية البشرية، البنك الدولي 

9:00 – 9:30  
 (جلسة عامة)

  
من الوعد الى ألدليل: تقييم األثر  

ل فيزبن، رئيس اإلقتصاديين، شبكة التنمية البشرية، البنك الدولي آريا  
 ؟لماذا نقيم •
 دقيقةلتقييم اللتأثير سياسة  •
 أنواع التقييم •
 counterfactualsللواقع   مور المغايرةاأل •
 مقدمة إلى الطرق الكمية لتقييم برامج التنمية •

9:30 – 11:00  
 (جلسة عامة)

  
  11:30 – 11:00 استراحة قهوة

  
 تجربة المكسيك: دمج تقييم األثر في صنع القرار 

  ، سيديسول المكسيكهاتقييملرقابة على البرامج وجلوريا روبيو، المدير العام السابق ل
11:30 – 12:30 

 (جلسة عامة
  

  2:00 – 12:30 الغذاء
  

 أين في العالم؟: ةعامجلسة تمرين 
 لدوليتقييم األثر، البنك ا أخصائيدم روس، آ

2:00 – 2:30  ً  
)جلسة عامة(  

  
 "التقييم" ب" الرقابة"و ربط " أجندة النتائج"تبديد غموض 

 لورا راولنغز، مديرة برنامج سيف ورئيسة أخصايين الحماية اإلجتماعية، البنك الدولي
 انشاء سلسلة نتائج •
  SMART”"تحديد أهداف  •
 "التقييم"و " الرقابة"ستغالل التكامل بين ا •
 1ة لمجموعة العمل مقدم •

2:30 – 3:30  
)جلسة عامة(  

  
  4:00 – 3:30 استراحة قهوة

  

2009آذار  8األحد   
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 *إنشاء سلسلة نتائج: 1مجوعة عمل 
 تقييم األثر أخصائيو: نوالميسر

وف سوع واحد تختار كل مجموعة مشر. توزيع المشاركين على مجموعات قطاعيةسوف يتم 
للمشروع تائج نسلسلة  المجموعةف تنشئ سو، جلسةفي هذه ال. السبوععليه لبقية اتعمل 

نموذج في التي توصلت إليها ، ستقدم كل مجموعة سلسلة النتائج جلسةفي نهاية ال .المختار
 Power point نموذج، وذلك باستخدام للميسرإلكتروني 

4:00 – 6:00  
 )مجموعات عمل(
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 إنشاء سلسلة نتائج:  1مراجعة مجموعة العمل 
، مديرة برنامج سيف ورئيسة أخصايين الحماية اإلجتماعية، لورا راولنغز
 البنك الدولي

مناقشة وتغذية راجعة على سالسل النتائج التي تم تصميمها في مجموعة 
 العمل 

9:00 – 9:45  
 (جلسة عامة)

  
 الموازية اتمقدمة للجلس –قياس األثر 

 كريستل فرميرش، إقتصادية، البنك الدولي
9:45- 10:00  

   
 الجلسة التقنية

كريستل فرميش وداميان دي والك، 
 البنك الدولي

 
 : I قياس األثر

 اإلستدالل السببي •
 التصميم التجريبي •
 باإلختالفاإلختالف  •

 جلسة السياسة
 سباستيان مرتينز، البنك الدولي

 
 

 : I قياس األثر
 تقييم األثر •
 الفعالية مقابل القياس السببي •

10:00 – 12:30  
ةجلسة موازي) ) 

 
قهوة استراحة (  

10:30 – 11:00(  

  
  2:00 – 12:30 الغداء

  
 )نتائج من التمرين(أين في العالم : تمرين عام

 آدم روس، أخصائي تقييم األثر، البنك الدولي
2:00 – 2:30  

 (جلسة عامة)
  

بناء معرفة عالمية حول التحويل النقدي المشروط 
 

في اليمن  التحويل النقدي المشروط
 ازين فاسيه، إقتصادي التنمية البشرية، البنك الدوليت

 
CCT Meta Analysis Study 

 النقدي المشروط دراسة تحليل التحويل 
 ، شبكة التنمية البشرية، البنك الدوليخبير إقتصاديآريال فيزبن، 

2:30 – 4:00 ً  
 (جلسة عامة)

  
  4:30 – 4:00 استراحة قهوة

  
  6:00 – 4:30 حث ومؤشرات وبياناتأسئلة ب: 2مجموعة العمل 

 2009آذار  9اإلثنين 
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 تقييم األثر اخصائيو: الميسرون
سوف تقوم . مشروعها المختارالعمل على  ،مشروعمجموعة كل ستواصل 

تقييم من خالل التي يتعين اإلجابة عليها البحث أسئلة بتحديدمجموعة كل 
 نموذجفي نتائج الل يتسجيتم   .بياناتالوالمرتبطة بها مؤشرات الاألثر، و

Powerpoint الخاص بالمشروع 
 

 
) عمل مجموعات(
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جلسة تقنية 
كريستل فرميش وداميان دي والك، 

 البنك الدولي
 

: 2األثر  قياس
 المتغيرات المساعدة •
مطابقة توقف اإلنحدار  •

 جلسة السياسات
 سباستيان مرتينيز، البنك الدولي

 
 

 2األثر  قياس
 تصميم التقييم في سياق تشغيلي •
 ئيات القوةإحصا نات أخذ العي •

 
 

 

9:00 – 12:30  
)جلسة موازية ) 

 
 

قهوة استراحة (  
10:30 – 11:00(  

  
الغداء  12:30 – 2:00  

  
تخطيط حجم العينة لتقييم األثر 

 إقتصادي ، البنك الدوليخبير جاد فريمان، 
2:00 – 3:30  

  
استراحة قهوة  3:30 – 4:00  

  
-MITتقدمة من ( لتشجيع تطعيم األطفال حمالت الهاتف : 3مجموعة العمل 

JPAL (
كريستل فرميش، إقتصادية، البنك الدولي  

  تقييم األثر اخصائيو: الميسرون
 
 )سوف يتم تقسيم المشاركين الى مجموعات حسب القطاعات للتفاعل مع زمالء جدد( 

 
جلسات في  3 و 2 في اليوم هاشتمناق تتملتي النظرية االمفاهيم  سوف تتعزز

سوف . حالةدراسة على  عمل المجموعاتمن خالل  التقنيةالجلسات  و اتلسياسا
الحقيقة لبناء  المختلفة عريفإستراتيجيات ومنهجيات التعلى  دراسة الحالةتركز 

 المغايرة للواقع

4:00 – 5:30  

 
)عمل مجموعات(  

 3لمجموعة العمل  ةعامفي جلسة نقاش : حمالت الهاتف لتشجيع تطعيم األطفال
 كريستل فرميش، إقتصادية، البنك الدولي

5:30 – 6:00  

 
 
 

 2009آذار  10الثالثاء 
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لتقييم األثر  عالية الجودةجمع بيانات 
 ، البنك الدوليخبير  جاد فريمان، إقتصادي

9:00 – 10:00  
 (جلسة عامة)

  
استراحة قهوة  10:00 – 10:30  

  
كيف يتم تضمين تقييم األثر في المشاريع : قضايا تشغيلية

يي الحماية اإلجتماعية، البنك ئراولنغز، مديرة برنامج سيف ورئيسة أخصا لورا
 الدولي

 

10:30 – 11:30  
 (جلسة عامة)

  
 4مقدمة ومجموعة العمل  –عيادة التقييم 

 اقتصادي، البنك الدولي سباستيان مرتينيز،
  اخصائيي تقييم األثر: نالميسرو

 
وضع  ع الميسرين من أجلم صغيرة ع في مجموعاتيرامشسوف تعمل فرق ال
أخذ العينات، والبدء ب نسيفكرو، كما أنهم لمشاريعهم المختارةاستراتيجية تقييم أثر 

نموذج في نتائج يتم تسجيل الو. تصميمأخرى متعلقة بالالتنفيذ وقضايا في 
 .الخاص بالمشروع Powerpointال

 

11:30 – 12:30 ً  
( عمل مجموعات ) 

  
ً 2:00 – 12:30 الغداء  

  
 4مقدمة ومجموعة العمل  –عيادة التقييم 

 
تقييم األثر  اخصائيو: الميسرون

  
وضع  مع الميسرين من أجل صغيرة ع في مجموعاتيرامشسوف تعمل فرق ال
أخذ العينات، في  نفكروتسي، كما أنهم لمشاريعهم المختارةاستراتيجية تقييم أثر 

في نتائج يتم تسجيل الو. تصميمالتنفيذ وقضايا أخرى متعلقة بالوالبدء في 
     .بالمشروع ةالخاص Powerpointمصفوفة

2:00 – 6:00 ً  
( عمل مجموعات ) 

 
 3:30: استراحة قهوة(

– 3:45( 

  

 مساءاً عشاء جماعي
 

 
 

2009آذار  11األربعاء   
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 عروض المجموعات: مقترحات تقييم المشاريع

  تقييم األثر اخصائيو: الميسرون
 

 نموذجباستخدام الجلسة العامة صلت إليها في فرق المشاريع النتائج التي توستقدم 
Powerpoint لتصميم لسوف يتم إعطاء تغذية راجعة عملية . الخاص بهم

تحقق ي سوف. قبل الميسرين والفرق األخرى وترتيبات التطبيق والرقابة من
من وكذلك  ،المقترح لتقييم األثر تصميم قوي وجيديسرون من أن التصميم الم

 تقييم األثر في تنفيذ المشاريعجيد إلدماج  لبشك دةإجراءات محدوجود 
 

وبجعبته تصميم  تقييم كامل وخطة تنفيذ كل فريق  يغادرسوف 

9:00 – 12:00  
)جلسة عامة(  

 
 

: استراحة قهوة(
10:30 – 10:45(  

  
توزيع الشهادات و اإلختتام 

 
12:00 – 12:30  

  
2:00 – 12:30 الغداء  

 
 ل فريق وميسرو ورشة العم

  
Ariel Fiszbein, Chief Economist, Human Development Network, World Bank 
Laura Rawlings, SIEF Program Manager & Lead Social Protection Specialist, 
World Bank 
Andras Bodor, Social Protection Economist, World Bank 
Soren Nellemann, Senior Education Specialist, World Bank 
Jed Friedman, Senior Economist, World Bank 
Sebastian Martinez, Economist, World Bank 
Christel Vermeersch, Economist, World Bank 
Damien de Walque, Economist, World Bank 
Tazeen Fasih, Human Development Economist, World Bank 
Gloria Rubio, Former General Director for Program Monitoring and Evaluation, 
SEDESOL Mexico 
Carlos Asenjo, Senior Economist, World Bank 
Adam Ross, HD Chief Economist Unit, World Bank 
Maggie Koziol, HD Chief Economist Unit, World Bank 
 

  

2009آذار  12الخميس   


