
 
 

 الدراسة التشخیصیة المنهجیة لمجموعة البنك الدولي –خطة التشاور 

 

 نبذة عن الدراسة التشخیصیة

المنهجیة (الدراسة التشخیصیة)، وهي عبارة عن تقریر تشخیصي جدید بدأت مجموعة البنك الدولي  تتیح الدراسة التشخیصیة

 أساسا تحلیلیا یرتكز إلیه عملها في كل من البلدان الشریكة.، 2014في تطبیقه في إطار نموذج عملها الجدید في یولیو/تموز 

وتبحث الدراسة طائفة متنوعة من القضایا في بلد معین، وتسعى إلى تحدید أي منها یشكل عوائق و/أو یتیح فرصا من أجل 

  إنهاء الفقر المدقع وتعزیز الرخاء المشترك.

 اإلطار الزمني: 

 عملیات التشاور عبر اإلنترنت - 2016إبریل/نیسان  15 -مارس/آذار  15

 التشاور:

ستسعى مجموعة البنك الدولي إلى استطالع آراء كافة األطراف المعنیة المهتمة عبر شبكة اإلنترنت حول عملیة إعداد الدراسة 

وسیتضمن موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض  التشخیصیة، وخاصة في البلدان التي أتمتها بالفعل.

-lmjmw-lmnhjy-ltshkhysy-ldrs-ltshwr-https://consultations.worldbank.org/ar/consultation/kht

 ldwly-lbnkلمواد وستُترجم ا ئق المعنیة، والروابط األخرى ذات الصلة.) معلومات عن عملیة التشاور، واإلطار الزمني، والوثا

باللغات األساسیة لمجموعة البنك الدولي، وسُتؤخذ كافة المدخالت والمساهمات بعین االعتبار، وسُینشر ملخص باآلراء 

 نت. التقییمیة التي تتلقاها مجموعة البنك على الجمهور العام بعد انتهاء فترة التشاور عبر شبكة اإلنتر 

  األهداف:

نظرا للحداثة النسبیة للدراسة التشخیصیة، تسعى مجموعة البنك الدولي إلى جمع اآلراء التقییمیة بغرض تحسین عملیة إعداد 

تهدف مجموعة البنك، من خالل عملیات التشاور، إلى استقاء اآلراء التقییمیة من الخبراء بشأن  هذه الدراسة وتبسیط إجراءاتها.

) ما إذا كانت المبادئ والقضایا التي تغطیها الدراسة التشخیصیة كافیة لرصد التقدم الذي تحققه البلدان 1التالیة: (النقاط 

) ما إذا كانت عملیة إعداد الدراسة 2المعنیة على صعید الحد من الفقر وتعزیز الرخاء المشترك على نحو مستدام ؛ (

) مجاالت التركیز المثلى لعملیة التشاور الخاصة 3ت الصلة بالبلد المعني؛ (التشخیصیة تتیح مشاركة كافیة مع األطراف ذا

 ) أیة توصیات أخرى تجعل عملیة إعداد الدراسة التشخیصیة أكثر فائدة.4بالدراسة التشخیصیة؛ و (

 األطراف المعنیة/الخبراء:
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 لمتعاملة مع البنك، ومنظمات المجتمع المدنيتتضمن األطراف المعنیة التي سیتم التشاور معها ممثلین عن حكومات البلدان ا

 المحلیة والعالمیة، والقطاع الخاص، واألطراف ذات الصلة األخرى. 

  ):2016إبریل/نیسان  – 2016فترة اإلخطار/التعقیب عبر اإلنترنت (مارس/آذار 

الموقع التالي: سیتم إخطار األطراف المعنیة عن عملیات التشاور، وستتم دعوتهم إلبداء تعلیقاتهم على 
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 ldwly 2016إبریل/نیسان  15مارس/آذار حتى  15د من خالل الفترة التي تمت.  

  معلومات االتصال:

 . scdfeedback@worldbank.orgإذا كانت لدیكم أیة تساؤالت، یرجى مراسلة الفریق على البرید اإللكتروني: 
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