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ید بدء تطبیق نموذج العمل القطري الجد
ز تمو/لمجموعة البنك الدولي في یولیو

2014.
لیا لعمل تتیح أساسا تحلی) الدراسة التشخیصیة المنھجیة(یتضمن ذلك إضافة سمة جدیدة 

.مجموعة البنك الدولي في كل من البلدان الشریكة

المنشور التوجیھي لمجموعة البنك الدولي المعني للمزید من المعلومات، یرجى االطالع على 
)2014تموز /یولیو(بالعمل داخل البلدان

2

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/112526-1124459412562/23587333/DirectiveCountryEngagement(July2014).pdf


نموذج عمل مجموعة البنك الدولي داخل البلدان

الدراسة 
التشخیصیة
المنھجیة

إطار الشراكة 
ةاإلستراتیجی

استعراض 
ماألداء والتعلُّ 

استعراض 
ماإلنجاز والتعل
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یا تتیح أساسا تحلیل
لإلجراءات 

واالستثمارات على 
ند الصعید الوطني یست

مع ھدفيالتوافقإلى 
تعزیز / إنھاء الفقر 

الرخاء المشترك، 
ودرجات التأثیر

یحدد أولویات عمل 
مجموعة البنك الدولي

في البلدان األعضاء
المیزة بناء على 

النسبیة لمجموعة 
البنك الدولي، ومدى 

زام تّوفر الموارد، والت
البلدان المعنیة

فرصة الستخالص 
الدروس في منتصف

ز ، وزیادة التركیالمدة
وإجراء التصحیحات 

الالزمة، وإعادة 
معایرة النتائج 

المتوقعة

ك یخضع مجموعة البن
الدولي للمساءلة من 

امج خالل تقییم أداء بر
العمل،  ویستخلص 
الدروس المستفادة 

عند إتمام العمل 
میم بغرض تعزیز تص

أطر الشراكة 
اإلستراتیجیة في 

المستقبل

Presenter
Presentation Notes
Here also refer to the fact that before the analytical work was done within the CAS and now taken the diagnostic part out to give it more independence and relevance



المھمة العواملفي التشخیصیة تنظر الدراسة 
لى إلنھاء الفقر وتعزیز الرخاء المشترك ع

نحو مستدام في بلد ما
ي منھا یشكل ینظر التحلیل في مجموعة متنوعة من القضایا في بلد معین، وتسعى إلى تحدید أ

.أو یتیح فرصا من أجل إنھاء الفقر المدقع وتعزیز الرخاء المشترك/عوائق و
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ة ی ھج ن م ل ا ة  ی یص تشخ ل ا ة  اس ر د ل ة:  ا ع ی ر ة س ر نظ

وعة واسعة من تستند إلى أفضل الشواھد المتاحة، تجریھا مجموعة البنك الدولي بالتشاور مع السلطات الوطنیة، ومجمعملیة تشخیصیة•
األطراف المعنیة الوطنیة 

على نحو مستدامالرخاء المشتركوتعزیز الحد من الفقرأمام بلد ما لتسریع التقدم المحرز في التحدیات والفرص الرئیسیةتحدد •
ال تقتصر على المجاالت القائمة لعمل مجموعة البنك الدولي في البلد المعني•
تجرى قبل وضع إطار الشراكة اإلستراتیجیة لالسترشاد بنتائجھا في المناقشات اإلستراتیجیة مع البلدان المتعاملة ذات الصلة•
تخضع لعملیة استعراض دقیق وقابل للنقاش •

سبما یكون ، وتستند إلى الخبرات المستقاة من كافة وحدات مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الشریكة حذات طبیعة تكاملیة وتحلیلیة•
مناسبا 

رھا للجمھور یتم نش)البنك الدولي، مؤسسة التمویل الدولیة، الوكالة الدولیة لضمان االستثمار(أداة قائمة بذاتھا لمجموعة البنك الدولي •
العام وفقا لمنشور سیاسة الحصول على المعلومات

مواطنین الدراسة التشخیصیة ال تستھدف مجرد مساندة عملیة وضع إطار الشراكة اإلستراتیجیة؛ إذ یمكن أن تكون مصدرا قیما للحكومات وال•
.  واألطراف المعنیة األخرى الذین یرغبون في وضع سیاساتھم، وتقدیم التوصیات واتخاذ إجراءات على أساس تحلیلي سلیم
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Presentation Notes
-SCDs are mandatory for all CPFs going to the Board since January 1, 2015. SCDs are not mandatory for Country Engagement Notes (CENs)- SCD WBG owned product + expect to consult (draw from externally produced evidence, during consultation process but ABOUT EVIDENCE and PRIORITIES for country, not WBG)



كیف تبدو الدراسة التشخیصیة المنھجیة 
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ة بناء على ھذه األسئلة، تحدد الدراس
ة أو التشخیصیة المجاالت ذات األولوی
عظیم مجاالت التركیز لبلد ما بغرض ت

جھود الحد من الفقر، وتحسین 
ات الظروف المعیشیة فیما بین الفئ

.  الفقیرة واألقل ثراء

ن ، مما ھي القضایا الرئیسیة في البلد المعني
حیث أنماط واتجاھات الفقر، وتقاسم ثمار 
الرخاء بین كافة الفئات، وتحقیق االستدامة؟

و النمما ھي العوامل الرئیسیة التي تدفع 
أو تشكل عائقا أمامھ؟ االقتصادي 

اشتمالما ھي العوامل المھمة التي تحدد مدى 
ن النمو بین كافة فئات المجتمع، بمعنى تحس

الظروف المعیشیة لدى الفقراء واألقل ثراء؟ 

یع النمط الحالي للنمو والتوزاستدامةما مدى 
؟)بیئیا واجتماعیا ومالیا(والحد من الفقر 

Presenter
Presentation Notes
Child poverty & Poverty among household with many childrenIntergenerational mobility, to the extent evidence and data allow.



مبادئ الدراسة التشخیصیة المنھجیة
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ال(تجمیع المعارف الحالیة
یقتصر األمر على العمل 
الخاص بمجموعة البنك 

، وتكمیلھا بإجراء)الدولي
المزید من الدراسات 
اءالتحلیلیة حسب االقتض التحلي بالصراحة وعدم 

التحیز حول الفرضیات 
والقیود األساسیة للشواھد 

وتحدید الفجوات واألدلة؛ 
القائمة في البیانات 

والمعارف

ظروف البلداألخذ بعین االعتبار 
ئدةالمعني واألوضاع السیاسیة السا

عزیز فیما یتعلق بالحد من الفقر وت
الرخاء المشترك

ھدفي مجموعة البنك اتباع روح 
لد دمج أھداف التنمیة في الب–الدولي

المعني بما یتماشى مع ھدفي 
المجموعة من أجل إجراء تحلیل أكثر

تأثیرا

لمشاركة نموذج مرناتباع 
المواطنین والشركاء، واستقاء 

میة المعلومات والتعلیقات التقیی
بشأن الدراسة التشخیصیة من
خالل عملیات التشاور، بما في

ذلك مع منظمات المجتمع المدني 
ومؤسسات القطاع الخاص
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Presentation Notes
Latest:



ر ی ا ن ني /ی ا ث ل ا ون  ن ا ة : 2016ك ی ھج ن م ل ا ة  ی یص تشخ ل ا ات  اس ر د ل ل لي  ا لح ا د  ھ مش ل ر(ا و تط ل ا ع  ی ر )س
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).  متاح للجمھور(منجز :  القرمزي؛ قرار خضع لالستعراض:  األخضر؛ تصور خضع لعملیة االستعراض:  األزرق

http://tab.worldbank.org/t/WBG/views/SCDCountryListSCDStatus/Status?:embed=y&:display_count=no
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies#3: للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع التالي



نود االستماع إلى آرائك 

10

نك الدولي إن تطبیق الدراسة التشخیصیة المنھجیة حدیث نسبیا، وتسعى مجموعة الب
ء، بما نرجو منك ملء ھذا االستقصا.  إلى تحسین عملیة إعدادھا وتبسیط إجراءاتھا

ود في في ذلك األسئلة الواردة في الشرائح التالیة، وذلك عن طریق الرابط الموج
.  صفحة التشاور على شبكة اإلنترنت

.  شكرا لك
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