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رة      الجماعية   هذه الورشة مزيج  متفاعل من الجلسات       ق   و الصغيرة والكبي ق بتطبي ة    "  تتعل رة العملي الخب
شارآين            . ا تم تحصيله خالل األسبوع    لم" ةالمكتسب ع الم ة لجمي شة عام وفي  . اليوم األول عبارة عن مناق

ة           سياسات       إحداها  –اليومين الثاني والثالث يختار المشارآون بين الجلسات المتوازي ستهدف صانعي ال  ت
سها ،        –وأخرى للباحثين    صاد القياسي     تطبيق  مع اختالف درجات      تتناول الموضوعات نف ل  . االقت ينتق

ساق     ن  االت د م سات للتأآ ين الجل ة ب سات المتوازي ديرو الجل قم ى    والتواف ية إل ائل األساس ل الرس  ونق
رين      وموفي الي  . المجموعتين شارآون       والنصف األخي سياسات     (يعمل  الم املون ال  الوصانعو ال ون  ع فني

رة  "   وضع  في    ،معا على أساس أنهم فرق مشروعات     )  البنك الدولي  منوقادة فرق العمل الخاصة      الخب
ا المقترحة       س .  لتقييم عالي الجودة لألثر وخطة التنفيذ لمشروعاتهم       "العملية المكتسبة    رق خططه تقدم الف

ديري          للتقييم إلى آامل المجموعة وتتلقى التوجي      بعض وم سات ه واإلرشاد من بعضها ال ام    . الجل وفي خت
اليبدورة ال ة عن أس رة عام شارآون فك سب الم ي صنع يكت ه ف ر وأهميت يم األث ي تقي ة ف ة طليعي  متقدم

رامج ، و       ذ               ي السياسة وتصميم الب ة تنفي ائج ومتابع سلة نت ة سل ة إقام سبة لكيفي م واضح بالن ديهم فه صبح ل
  .المهارات العملية في تطبيق هذه األساليب في مشروعاتهميكتسبون البرامج بفاعلية و

  
  هيكل الورشة

شارآين ،      . تشتمل الورشة على جلسات عامة ومتوازية ومجموعات صغيرة        والجلسات العامة لجميع الم
  ".المسار الفني" و " اتصانعي السياس" والمتوازية مقسمة بين جلسات 

  
شغيلية   ذين يعملون في النواحي      خاصة بالمهنيين ال   اتجلسات صانعي السياس   - سئولون    الت م م وه

وتوفر الجلسات األساس النظري     . عن اإلشراف والتنفيذ واللوازم اللوجستية لعمليات تقييم األثر       
اء              . األسباب ومناهج التقييم المختلفة   لتحديد   ة لبن اليب الفني ضا األس سياسات أي سات ال شمل جل وت

ات واستراتيجيات       تصميم  دة ، مع وضع     تقييم عالي الجودة لألثر في برامج جدي       النهوض   العين
 .وغيرها من األدوات التشغيلية

ي  - سار الفن سات الم ائل     جل اهج والوس رفتهم بالمن ق مع شدون تعمي ذين ين ين ال ستهدف المهني ت
ر          النظرية للقياس  يم األث سات      .  اإلحصائي االقتصادي والمشارآة في وضع تقي ذه الجل شمل ه وت

صادية اليب االقت ية األس صلة   القياس ين ال ي تب ة الت ات الحال ذلك دراس ة وآ واإلحصائية المتقدم
  .الواضحة بين النظرية والتطبيق

شارآة          الصغيرة اتجلسات المجموع  - دعم الم ة وت سات المتوازي تعزز المادة التي تتضمنها الجل
شارآين ين الم ل ب ديرو الج. والتفاع ل م سيعم ه  ل ة لتوجي ل مجموع ع آ صين م ات المخص

وي       .قشات وتقديم المساندة الفنية المنا ى وضع تصميم ق  وفي اليوم الرابع ترآز المجموعات عل



ا وضعته من ت                 . لتقييم األثر لمشروعاتها   دم المجموعات م وم الخامس تق ى   صوفي الي ميمات إل
 .لتغذية الرجعية والتعقيبالمجموعة األآبر ل

  
ر       إدارة الدراسات واستعمال    :  التقييم لصانعي السياسات     -أ رامج األآث د من الب ائج لمزي النت

  .فاعلية
  السببية  لماذا نجري التقييم وما هي مشكلة -1
   استخدام نتائج التقييم في صنع القرار-2
  البيانات وتقييم األثر/ ربط  رصد النظم-3
   إدخال تقييم األثر والسياسة التي تقوم على الدليل في أنظمة الحكومة-4
   تقييم األثرطرق -5
  يم وتخطيط التقييم تصم-6
   إدارة عملية تقييم-7
   التعامل مع معوقات التشغيل-8
   دراسات حالة من ممارسين وصانعي سياسات-9
  
  النظرية واألساليب:  التقييم للفنيين -ب
   استنتاج العلل واألسباب-1
  االختيار العشوائي:  التصاميم التجريبية-2
   المتغيرات الفاعلة -3
   توقف االنحدار-4
  االختالففي ختالف  الا:  التجريبية– التصاميم شبه -5
  مالئمة ال-6
   العينة والقوة اإلحصائيةتصميم -7
   دراسات حالة من ممارسين وصانعي سياسات -8
  



  

  2008 يناير 13األحـــــــــــــــــــــــــد                              
    

  التسجيل   صباحا9ر00 – 8ر30
    

  ترحيب   9ر30 – 9ر00
   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا–مندوب البنك الدولي 

  HDN  نائب رئيس تنمية الموارد البشرية ،جوي فومافي
    

  10ر30 – 9ر30
  )جلسة عامة(

  الحقائقد إلى و من الوع–تقييم األثر 
   بيرآلي– جامعة آاليفورنيا –جيرتلر . بول ج
  لماذا نقيم؟ -
 أثر سياسة التقييم القوي -
 نواع التقييمأ -
 مخالفات الواقع -
  مقدمة إلى األساليب الكمية لتقييم برامج التنمية    -

    

  استراحة لتناول القهوة  10ر45 – 10ر30
    

  11ر15 – 10ر45
  )جلسة عامة(

  الرصد والتقييم  بين ربطال و"أجندة النتائج" إزالة غموض 
ر    يم األث باني لتقي صندوق األس دير ال ز ، م ارا برون ار وبرب ن آب م

   HDNVPالبنك الدولي ين بقتصاديالا
  إقامة سلسلة نتائج •
 "ذآية" تحديد نتائج  •
  الرصد والتقييماستغالل  التكامل بين  •

    

   12ر30 -11ر15 
  )جلسة عامة(
  

  تجربة المملكة المتحدة" تقوم على دليل" وضع سياسة اجتماعية 
ذي          دير تنفي ز ، م ا         –فيليب ديفي شار س ل  ومست يم في      مؤسسة آامب بق للتقي

  المملكة المتحدة
    

  غداء   2ر00 -12ر30
    

  2ر30 – 2ر00
  )جلسة عامة(

  أين نحن في العالم؟: تدريب جماعي 
  HDNVP ، البنك الدولي - اقتصادي –سيبستيان مارتينيز 

    

  3ر30 -2ر30
  )جلسة عامة(

   الربح لإلدارة وصنع القرار–تحليل التكلفة 
   المكسيك-د الوطني للصحة العامة  المعه–سيرجيو بوتيستا 

    

  استراحة لتناول القهوة  3ر45 -3ر30
    

  )تابع (  الربح لإلدارة وصنع القرار–تحليل التكلفة   4ر45 -3ر45
    

  5ر00- 4ر45
  )جلسة عامة(

   إنشاء سلسلة نتائج– 1دراسة حالة 
  فريق التدريس

  



  
  2008 يناير 13االثنين  

    

  9ر30 – 9ر00
  )عامةجلسة (

  )مراجعة ( إنشاء سلسلة نتائج– 1دراسة حالة 
ر   يم األث باني لتقي صندوق األس دير ال ز ، م ارا برون ار وبرب ن آب  م

 HDNVPاالقتصاديين بالبنك الدولي 
    

  12ر30 – 9ر30
  )جلسات متوازية(
  

  10ر45 – 10ر30
  استراحة لتناول القهوة

  

  جلسة سياسات
جيرتلر وسباستيان مارتينيز . بول ج

  
                          1قياس األثر 

   األثر تقييم-
   الفعالية مقابل قابلية االرتفاع-
                                  السببية-

  جلسة فنية
ي  رش وفيلب ستل فيرمي  آري

  بريرا
  1استراتيجيات التعريف 

  السببيتنتاج سال ا-
  تجريبيالتصميم ال -
   في االختالفختالفال ا-

    

  غداء   2ر00 -12ر30
    

  2ر30 – 2ر00
  )جلسة عامة(

  )نتائج التمرين(  أين نحن في العالم؟: تدريب جماعي 
  HDNVP ، البنك الدولي - اقتصادي –سيبستيان مارتينيز 

    

  3ر30 -2ر30
  )اتعوجممجلسات (

  )MIT JPALمجاملة من ( ج الصوتاستخر: 2دراسة حالة 
  أخصائيون في تقييم األثر: مديرو الجلسة 

ة للتفاعل مع                 ( ى ثالث مجموعات من قطاعات مختلف شارآون إل يقسم الم
  )الزمالء الجدد

سات    ي جل وم ف وال الي ي جرت ط ة الت اهيم النظري شة المف ز مناق تم تعزي ي
ة   لىع اتعوجمفي م عمل  الالسياسات والمسار الفني من خالل       .  دراسة حال

وان   ة بعن ة الحال صوت " دراس تخرج ال ف   " اس ى مختل ز عل وف ترآ وس
  .استراتيجيات ومنهجيات التعريف إلنشاء أشياء مخالفة للواقع

    

  استراحة لتناول القهوة  3ر45 -3ر30
    

  5ر00 -3ر45
  )اتعوجممجلسات (

  )تابع(  استخرج الصوت2دراسة حالة  
  تقييم األثرأخصائيون في : مديرو الجلسة

  



  
  2008 يناير 15الثالثاء 

    

  12ر30 – 9ر00
  )جلسات متوازية(
  

  10ر45 – 10ر30
  استراحة لتناول القهوة

  

  جلسة سياسات
جيرتلر وسباستيان مارتينيز . بول ج

  
                          2قياس األثر 

شغيلي  - ي إطارت يم ف ع تقي وض
  إحصائيات القوةأخذ العينات و -

  جلسة فنية
ي  رش وفيلب ستل فيرمي  آري

  بريرا
  2استراتيجيات التعريف 

   متغيرات فاعلة-
   وقف االنحدار-
   المالئمة-
 أخذ العينات والقوة اإلحصائية      -

    

  غداء   2ر00 -12ر30
    

  3ر30 – 2ر00
  )جلسات متوازية (
  

  جلسة سياسات
جيرتلر وسباستيان مارتينيز . بول ج

  
                 )بقيةال( 2قياس األثر 

  جلسة فنية
ي  رش وفيلب ستل فيرمي  آري

  بريرا
    )بقيةال ( 2 استراتيجيات التعريف

    

  استراحة لتناول القهوة  3ر45 -3ر30
    

  5ر00 -3ر45
  )جلسة عامة(

  آيف ندخل تقييم األثر في المشروعات: قضايا تشغيلية
  سارة هيوز ، المرآز الوطني لبحوث الرأي

  )مدير جلسة(بول جيرتلر ، 
  
  



  

  2008يناير  16األربعاء 
    

   10ر00 – 9ر00
  )ة عامةجلس(

  تأثير تقييم األثر على السياسات في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 TBDأآيكو مايدا ، من هيئة : مدير الجلسة 

    

  10-30 -10ر00
  )جلسة عامة( 

   مقدمة–ورشة التقييم 
 HDNVP اقتصادي ، البنك الدولي ،سيباستيان مارتينيز 

    

  استراحة لتناول القهوة  10ر45 – 10ر30
    

  12ر3–10ر45
  )مجموعاتجلسات (
  
  

   عمل جماعي-ورشة التقييم 
  أخصائيون في تقييم األثر: مديرو الجلسة 

شروعاتها     ى م ه عل ا تعلمت ق م شروع بتطبي رق الم دأ ف رق  . تب ل الف وتعم
داخال   الل الت ن خ ر م ديرين للتفكي ع الم ات صغيرة م م تآمجموع ي ت  الت

ضايا ال     د الق شروع وتحدي ب الم ا بموج الل    دعمه ن خ ر م سة والتفكي رئي
   وقضايا التصميم األخرىوالنهوضاختيار العينة 

    

  غداء   2ر00 -12ر30
    

  5ر00–2ر00
  )مجموعاتجلسات  (
  

  3ر45 – 3ر30
  استراحة لتناول القهوة  

  

  )البقية ( عمل جماعي-ورشة التقييم 
  أخصائيون في تقييم األثر: مديرو الجلسة 

ق م    شروع بتطبي رق الم دأ ف شروعاتها تب ى م ه عل رق  . ا تعلمت ل الف وتعم
داخال   الل الت ن خ ر م ديرين للتفكي ع الم ات صغيرة م م تآمجموع ي ت  الت

الل         ن خ ر م سة والتفكي ضايا الرئي د الق شروع وتحدي ب الم ا بموج دعمه
   وقضايا التصميم األخرىوالنهوضاختيار العينة 

  
  
  
  
  



  
  2008يناير  17الخميس 

    

   12ر30 – 9ر00
  )مةجلسة عا( 
  

  10ر45 – 10ر30
  استراحة لتناول القهوة

  

  عروض المجموعات: مقترحات تقييم المشروعات
  أخصائيون في تقييم األثر : مديرو الجلسة 

ا        ى المجموعة آله ا إل ائج التي توصلت إليه رق المشروع النت دم ف دم . تق يق
اتهم     رى تعقيب رق األخ سات والف ديرو الجل ة (م ة الرجعي ول )التغذي  ح

د من          .  وترتيبات التنفيذ والرصد   التصاميم ى التأآ سات عل يعمل مديرو الجل
ا               ل المقترح    التصميم أن ة محددة تمام اك عملي وي وأن هن ر ق خطة تقييم األث

  .إلدخال تقييم األثر في تنفيذ المشروع
  

 .يغادر آل فريق ومعه خطة تقييم وخطة تنفيذ آاملة
    

   والشهادات والختامغداءال   2ر00 -12ر30
  


