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 حول لورشة عمل وطنية    المذكرة التوضيحية 

 التحليل الكمي لسياسات الحماية االجتماعية القائمة على األدلة 

 المملكة األردنية الهاشمية ،  صندوق المعونة الوطنية 

 2021تموز/يوليو    29- 25

 معلومات أساسية  .1

الوقت   مع  وتتطور  والمتغيرات  والروابط  العناصر  فيه  تتعدد  معقد  نظام  االجتماعية  المساعدة  برنامج 
وتتكيّف مع البيئة المتغيرة. ولضمان تنفيذ البرنامج بأكثر الطرق فعالية وكفاءة، ال بد من تحليل منهجي  

 مستمر للبرنامج ككل كما لعناصره الرئيسية.  

ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع صندوق المعونة  في هذا اإلطار، تنظم اللجن
" وذلك  لسياسات الحماية االجتماعية القائمة على األدلةورشة عمل وطنية حول التحليل الكمي  " الوطنية  

 في مقر الصندوق في عمان.   2021يوليو تموز/  29إلى  25في الفترة من  

ستعّرف ورشة العمل المشاركين على اإلطار التحليلي المصّمم خصيصاً لواضعي السياسات بهدف تقييم  
برامج المساعدة االجتماعية وتحديد سبل تحسينها. ويجمع اإلطار كميات كبيرة من البيانات اإلدارية التي  

رامج وتحسينها باستمرار من  تيح تحديث البويعمليةصنع القرار لدعم تنتجها برامج المساعدة االجتماعية 
 حيث الفعالية والتغطية واالستهداف. 

 ويتألف اإلطار التحليلي من أربع أدوات تؤازر عملية التحليل على النحو التالي: 

المستفيدين:  • من    تحديد خصائص  للمستفيدين  والديمغرافية  االجتماعية  الخصائص  تحديد  األداة  تتيح 
برامج المساعدة االجتماعية، وتصنيف األفراد الذين لديهم خصائص متشابهة في مجموعات، وتوضيح  
المشتركة والمجموعات،   للمخاطر. وبمجرد تحديد الخصائص  التي تجعلهم عرضة  الهيكلية  العوامل 

 بي احتياجات فئات محددة وتساهم في تحصينها من المخاطر على المدى الطويل. يمكن تصميم خدمات تل 

مالءمة المتغيرات أو المعايير المستخدمة في تحديد المستفيدين.    مدى   تقيّم األداة  :خصائص االستهداف •
وتتيح تصنيف المتغيرات حسب أثرها على مستوى الفقر وأهلية/عدم أهلية المتقدمين إلى البرامج،  

 م في تحديث منهجية االستهداف وتحسينها باستمرار.تسه و
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تتيح األداة تحديد األفراد الذين قد يكون في عملية إدراجهم في البرامج واستبعادهم منها    : تقييم التغطية •
 ً   واضعي التقنية    ي حين تساعد هذهشخصياً لألفراد، ف  أخطاء معيّنة. و يستلزم الفحص الكامل تقييما

فحص سريع وترّكز الموارد على األفراد الذين يرجح أن يكونوا في غير محلهم  السياسات على إجراء  
في النظام. ولذلك، يصار إلى تحليل المستفيدين الحاليين لتحديد من قد تكون حالتهم قد تغيّرت )والذين  
 يحتمل أن يخرجوا من البرنامج( ومن قد يستوفون معايير المشاركة في البرنامج وهم غير مسجلين. 

تهدف األداة إلى قياس أثر برنامج المساعدة االجتماعية على المستفيدين، وكشف    :ييم المستفيدينتق •
 من البرنامج.  بنجاح خروج ال فتتيح لهم مخاطر إزاء الألفراد ا تحّصن الخصائص التي  

  تحليل منهجي   على إجراءالموظفين الرئيسيين في صندوق المعونة الوطنية    قدرةوستبني ورشة العمل  
إلى   تستند  العامة  السياسة  في  قرارات  واتخاذ  االجتماعية  المساعدة  برامج  سجل  في  المخزنة  للبيانات 

 من كفاءة البرنامج وفعاليته.  للتحسينالبيانات 

 واألهداف  المتوقعةاإلنجازات  .2

 تدريب:   تقوم الورشة على عنصري 

مم العنصر األول لواضعي السياسات الرفيعي المستوى الذين يشرفون على تنفيذ برامج المساعدة  ص   )أ(
االجتماعية. ويهدف هذا العنصر إلى تعزيز قدرة واضع السياسات على الحصول على أدلة يستشرد  

 ج وفعاليتها؛من كفاءة البرام للتحسينبها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة 

المستفيدين وتحديد الشرائح    وص مم  )ب( بيانات  المسؤولين عن قواعد  التقنيين  للخبراء  الثاني  العنصر 
على إجراء تحليل كمي منهجي    المستهدفة وتقييم البرامج. ويهدف هذا العنصر إلى بناء قدرة الخبراء 
من    للتحسين مة تستند إلى البيانات  ومستمر لقاعدة بيانات البرنامج وتقديم توصيات في السياسة العا

 كفاءة البرامج وفعاليتها. 

 والشروط المطلوبة للمشاركة جدول األعمال المقترح .3

 ورشة عمل تدريبية للخبراء التقنيين 
 مقدمة عن تحليل البيانات لدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى األدلة 

 2021تموز/يوليو    28- 25

 غوستافو بايز وبلسم حالوي، اإلسكوا   المدربان:

 المتطلبات التقنية 

 . ت( نترن لمشاركين نقاط لالتصال باإللباإلنترنت )أو أن تتوفر ةً  مجهزقاعة التدريب كون تيجب أن   •

  Windowsأن يكونوا مزودين بكمبيوتر محمول مع نظام تشغيل  المشاركات  /على جميع المشاركين  •
 . (RAM)غيغابايت أو أكثر من ذاكرة الوصول العشوائي   8و
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 . 1قبل ورشة العمل  على الكمبيوتر المحمول   R studioو  Rتنزيل وتثبيت برنامجي    )ة(   على كل مشارك  •

 متطلبات المشاركة 
ة أو خبرة عملية في إدارة البيانات أو تحليلها ومعرفة  خلفية علمي  المشاركات / يفضل أن يكون للمشاركين 

 أساسية باإلحصاءات الوصفية. 

 2021 تموز/يوليو  25اليوم األول: 

 

 مالحظات افتتاحية    10:30 – 10:00

 مقدمة عن تحليل البيانات لدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى األدلة 

  

 مبادئ الترميز: المتغيرات – األولى: مقدمة إلى البرنامجالوحدة  – الجلسة األولى 12:30 – 10:30

  

 استراحة  12:45 – 12:30

  

 الشرطيات والحلقات والوظائف – الوحدة األولى: مبادئ الترميز – الجلسة الثانية 14:00 – 12:45

  

 استراحة الغداء 14:00 – 13:00

  

 : بناء جدول الثانيةالوحدة  – الجلسة الثالثة 14:45 – 14.00

 2021 تموز/يوليو 26اليوم الثاني: 

 

 الرسوم البيانية المبسطة – الوحدة الثالثة: بناء رسم بياني –الجلسة الرابعة  12:00 – 10:00

  

 استراحة  12:15 – 12:00

  

 توحيد الرسوم البيانية وتطويرها   –  الوحدة الثالثة: بناء رسم بياني   –  الجلسة الخامسة  13:30 – 12:15

  

 استراحة غداء  14:30 – 13:30

  

 Excelو   Rالوحدة الرابعة: الروابط بين برنامجي  –الجلسة السادسة  15:30 – 14:30

 
على  R studioو Rيمكن االطالع على إرشادات مفصلة عن كيفية تثبيت برنامجي  1

ff5371c6a924/https://courses.edx.org/courses/UTAustinX/UT.7.01x/3T2014/56c5437b88fa43cf828b . 

https://courses.edx.org/courses/UTAustinX/UT.7.01x/3T2014/56c5437b88fa43cf828bff5371c6a924/
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   2021 تموز/يوليو 27اليوم الثالث: 

 

 الوحدة الرابعة: مشروع عملي  –الجلسة السابعة  12:00 – 10:00

  

 استراحة  12:15 – 12:00

  

 الوحدة الخامسة: تقنيات التجميع وتقييمها  – الجلسة الثامنة 13:30 – 12:15

  

 استراحة غداء  14:30 – 13:30

  

 ( Decision trees)الوحدة الخامسة: شجرة القرار  – الجلسة التاسعة 15:30 – 14:30

 2021 تموز/يوليو 28اليوم الرابع: 

 

 الوحدة السادسة: تحديد المتغيرات الهامة –الجلسة العاشرة  12:00 – 10:00

 الوحدة السابعة: تقدير قيم التسجيل الناقصة 

  

 استراحة  12:15 – 12:00

  

 الوحدة السابعة: تحديد القيم المتطرفة  – الجلسة الحادية عشرة 13:30 – 12:15

  

 استراحة غداء  14:30 – 13:30

  

 الوحدة الثامنة: مشروع عملي  – الجلسة الثانية عشرة 15:30 – 14:30

  

 مالحظات ختامية  15:45 – 15:30
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 ورشة عمل تدريبية لواضعي السياسات 

 األدلة   إلى   مستندة مقدمة عن تحليل البيانات لدعم اتخاذ قرارات  
 2021تموز/يوليو    29

 غوستافو بايز وبلسم حالوي، اإلسكوا   المدربان:

 

 مالحظات افتتاحية من صندوق المعونة الوطنية واإلسكوا  • 10:15 – 10:00

 تقديم المشاركين  •

  

 الوحدة األولى: تقنيات التجميع وتقييمها  – الجلسة األولى 11:00 – 10:15

 ( Decision trees)الوحدة األولى: شجرة القرار  

  

 استراحة  11:15 – 11:00

  

 الوحدة الثانية: تحديد المتغيرات الهامة – الجلسة الثانية 12:15 – 11:15

 الوحدة الثالثة: تقدير قيم التسجيل المفقودة وتحديد القيم المتطرفة 

  

 استراحة غداء  13:15 – 12:15

  

الوطنية: يلخص العرض النتائج الرئيسية  عرض: نتائج تحليل بيانات صندوق المعونة  • 14:15 – 13:15
 لتحليل قاعدة بيانات الصندوق والتوصيات المقترحة على مستوى السياسة العامة. 

 أسئلة وأجوبة  •

  

 مالحظات ختامية من اإلسكوا وصندوق المعونة الوطنية 14:30 – 14:15

 


