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 والسبعين الثامنةتقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتيا 

سبتمبر/أيمكؿ  5يغط: ىذا التقرير مداكالت لجنة التقييـ خالؿ دكرتيا الثامنة كالسبعيف الت: انعقدت بتاريخ  -1
2013. 

ندكنيسيا، كالياباف، شارؾ ف: الدكرة جميع أعضاء لجنة التقييـ )البرازيؿ، كمصر، كفنمندا، كألمانيا، كال -2 يند، كا 
  كنيجيريا، كالنركيج(. كما حضرىا مراقبكف مف الصيف كفرنسا، كأستراليا كدكلة غير عضك ف: الصندكؽ

. كشارؾ ف: اجتماعات المجنة القائـ بأعماؿ دائرة إدارة البرامج؛ كالقائـ بأعماؿ مدير مكتب بصفة مراقب
كنائب رئيس الصندكؽ المساعد لدائرة  سكرتير الصندكؽ؛ بأعماؿكالقائـ  التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ؛

العمميات المالية؛ كنائب رئيس الصندكؽ المساعد لدائرة خدمات المنظمة؛ كنائب رئيس الصندكؽ المساعد 
دارة المعرفة؛   كغيرىـ مف مكظف: الصندكؽ.لدائرة االستراتيجية كا 

( 3( اعتماد جدكؿ األعماؿ؛ )2( افتتاح الدكرة؛ )1: )تاليةكى: الضـ جدكؿ األعماؿ ثمانية بنكد لممناقشة،  -3
 ككفاءة العمميات الت: يمكليا المؤسسية لصندكؽا( التقييـ المؤسس: لكفاءة 4لجنة التقييـ؛ ) اتدكر  محاضر
( خطة العمؿ المعدلة 5: مصفكفة التكصيات الخاصة بكفاءة الييئات الرئاسية ف: الصندكؽ؛ )الصندكؽ

 بطريقة ( عرض6)؛ عمييا مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ مف تعميقاتك اءة الصندكؽ، بشأف تعزيز كف
Powerpoint ( التقرير النيائ: لمجنة التقييـ عف 7)نظـ الرصد كالتقييـ؛  اتعف الدركس المستفادة مف تقييم

 ( مسائؿ أخرل.8زيارة المجنة القطرية إلى فييت ناـ؛ )

كتـ إدراج ثالثة بنكد المجنة كتبنت جدكؿ أعماؿ دكرتيا الثامنة كالسبعيف. ناقشت اعتماد جدول األعمال.  -4
تقرير سنكم لمجنة عرض ( 4( العممية الت: تتعمؽ بتعديؿ سياسة التقييـ؛ )7تحت مسائؿ أخرل كى:: )

 ت المجمس التنفيذم.دكرا( الكصكؿ إلى 7المجمس التنفيذم؛ )عمى التقييـ 

 EC 2013/78/W.P.3ك EC 2013/78/W.P.2ف يالكثيقتناقشت المجنة  لجنة التقييم.  اتدور  محاضر -5
الجزء االفتتاح: مف الدكرة السادسة كالسبعيف لمجنة التقييـ، كالدكرة السابعة اف محاضر نتضمتف يالمت

 كالسبعيف لمجنة التقييـ بأكمميا. كقد تـ تبن: المحاضر ىذه بدكف أية تعديالت إضافية.

ا حكؿ التكقيت المتصكر لعرض النتائج الناجمة عف التقييـ المؤسس: إلنجازات إيضاحطمب أحد األعضاء  -6
تجديدات المكارد ف: الصندكؽ. كأشار مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ بأف ىذا البند مدرج لمعرض ف: 

ضو عمى الدكرة التاسعة كالسبعيف لمجنة التقييـ. كسكؼ يعرض التقرير النيائ: ف: الدكرة الثمانيف، قبؿ عر 
 .4177الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس التنفيذم ف: ديسمبر/كانكف األكؿ 

: مصفوفة الصندوق وكفاءة العمميات التي يموليا المؤسسية لصندوقاالتقييم المؤسسي لكفاءة  -7
لجنة التقييـ ف: مصفكفة التكصيات.  نظرت .التوصيات الخاصة بكفاءة الييئات الرئاسية في الصندوق

 ف: الممحؽ األكؿ بيذه الكثيقة نسخة معدلة منيا تعكس مداكالت المجنة.كيرد 

. عمييا وتعميقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق خطة العمل المعدلة بشأن تعزيز كفاءة  الصندوق -8
كالمؤسسية مع تعميقات  التشغيميةرحبت لجنة التقييـ بخطة العمؿ المكحدة بشأف تعزيز كفاءة الصندكؽ 

مكتب التقييـ المستقؿ عمييا. كقد أثنت إدارة الصندكؽ عمى الرد اإليجاب: عمى نتائج التقييـ كعمى الجيكد 
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الت: بذلت لتحسيف كفاءة كفعالية الصندكؽ. كشكر األعضاء مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ عمى 
لتعميقات الت: أكردىا مكتب التقييـ المستقؿ عمى خطة تعميقاتو البناءة كعبركا عف اتفاقيـ العريض مع ا

  العمؿ. كقد أثار أعضاء المجنة عددا مف القضايا، بما ف: ذلؾ: 

استجابة لتساؤالت أثارىا بعض األعضاء، كفرت  .خطة العملمضامين التكاليف التي تنطوي عمييا  (أ )
ة العمؿ، بما ف: ذلؾ تفاصيؿ إدارة الصندكؽ معمكمات إضافية عف التكاليؼ ذات الصمة بتنفيذ خط

بالضركرة  افعف تكاليؼ التعديؿ لمرة كاحدة. كمف الجدير بالذكر أف تحسيف الكفاءة كاألداء يتطمب
تكاليؼ متكررة كبخاصة فيما يتعمؽ بالحمكؿ المتعمقة بتكنكلكجيا  اكقد ينجـ عني ،استثمارات

 المعمكمات كاالتصاالت. 

المالحظة الت: عمى . عبر بعض األعضاء عف مكافقتيـ وفورات ومكاسب إضافية في الكفاءة (ب )
بالحاجة إلى تحديد الفرص المتاحة لمكفكرات المتعمقة أكردىا مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ 

ف: فقد أشارت إدارة الصندكؽ إلى أنو مف المتصكر تحقيؽ مكاسب  كمكاسب الكفاءة. كبيذا الصدد،
ثر كاألداء، كأنو سيتـ إتاحة معمكمات مممكسة أكثر بيذا الصدد المال: كلجية األبالمعنى الكفاءة 

رير عف اتقاللمييئات الرئاسية مف خالؿ آليات اإلبالغ المرحمية المتكقعة ف: خطة العمؿ، كى: 
 تنفيذ تكصيات التقييـ كتدابير اإلدارة.رئيس الصندكؽ عف كضع كتقارير الكفاءة اإلنمائية لمصندكؽ، 

فيما يتعمؽ  يعية والقطرية )بما في ذلك االنتقائية الجغرافية ضمن البمدان(.االنتقائية المواض (ج )
يجعمو قد مما ثر مف الالـز كأينتشر بصكرة كاسعة "بالشكاغؿ الت: أثيرت فيما لك كاف الصندكؽ 

، أكضحت اإلدارة بأف االنتقائية المكاضيعية تتكاءـ مع كؿ مف اإلطار االستراتيج: لمصندكؽ "ضحال
يجياتو القطرية بيدؼ االستجابة بأفضؿ السبؿ لالحتياجات القطرية. كفيما يتعمؽ باالنتقائية كاسترات

بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ تكازف  يات المجمس التنفيذميتكج سيتـ السع: لمحصكؿ عمىالقطرية، 
مف عدد البمداف الت: تتمقى القركض مف  تقميصاليمكف أف تعن:  كالت:  ،بيف قضايا الكفاءة

ميمة الصندكؽ المتمثمة ف: دعـ السكاف لكاإلخالص بصكرة فعمية  ،كؽ خالؿ دكرة معينةالصند
عمى مستكل العالـ بأسره. كقد سمط أحد األعضاء الضكء عمى الحاجة إلى النظر ف: الفقراء الريفييف 

 استدامة األنشطة اإلنمائية المنفذة.القضايا االنتقائية الجغرافية ضمف بمد ما بيدؼ 

. جرل عرض بعض التعميقات الخاصة بالحاجة إلى التركيز عمى تكسيع نطاؽ لنطاقتوسيع ا (د )
المدخالت كالمخرجات، أم تعبئة المكارد اإلضافية كاجتذاب التمكيؿ المشترؾ كالتمكيؿ المكازم منذ 
البداية بيدؼ الكصكؿ إلى تركيج أفضؿ لمنيج الناجحة كاالبتكارية بأسمكب مستداـ. كذلؾ فقد 

أىمية الشراكات كالحاجة إلى أف يقـك الصندكؽ بإدخاؿ تحسينات أكثر عمى أدائو مفتاحا اعتبرت 
 لتكسيع النطاؽ.

مع مكتب . كافقت إدارة الصندكؽ االستعانة بالمستشارين الخارجيين مقابل الخبرات في المنظمة (ق )
مع ترشيد  يةجكىر األنشطة ال ف:التقييـ المستقؿ عمى الحاجة إلى تكسيع الخبرات ف: المنظمة 

تكضيح أف استخداـ المستشاريف الخارجييف الالمستشاريف. كأضافت اإلدارة أنو ال بد مف استخداـ 
يخضع لرصد نشط كأف الخطة االستراتيجية لقكة العمؿ ف: الصندكؽ لمسنكات القادمة سكؼ تركز 

ف ذلؾ فيتمثؿ أيضا عمى تحسيف إجراءات التعييف الخاصة باالستعانة بالمستشاريف. كأما اليدؼ م
ف: بناء الخبرات فيما يتعمؽ باألنشطة الجكىرية ف: الصندكؽ كالحد مف االستعانة بالمستشاريف 

 الخارجييف لك: يقتصر عمى القضايا األكثر خصكصية ك/أك الغير جكىرية.
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. بناء عمى تكصية مف التقييـ المؤسس: لكفاءة الصندكؽ ككفاءة العمميات الت: نظام تسجيل الوقت (ك )
أكضحت إدارة  ،ليا الصندكؽ، كفيما يتعمؽ بنظاـ تسجيؿ الكقت الذم لـ يظير ف: خطة العمؿيمك 

بمكجب التجديد  الكاردةالصندكؽ بأف ىذه التكصية قد تـ التطرؽ إلييا بالفعؿ استجابة لاللتزامات 
ن: كتتحرل اإلدارة أفضؿ السبؿ كتنظر ف: الحؿ المالئـ كاإلطار الزمالتاسع لمكارد الصندكؽ. 

 المناسب لتنفيذ مثؿ ىذا النظاـ.

. كما تمت اإلشارة إليو أنو ف: حيف أف نظاـ تقييـ أداء المكظفيف مكجكد ف: الصندكؽ، تقييم األداء (ز )
كجو  ؿإال أف العمؿ جار عمى التركيج لتغيير ثقاف: ضركرم لالستفادة مف ىذا النظاـ عمى أفض

كتصميـ إطار  ءالذيف يتعاممكف مع األداء الردم بما ف: ذلؾ مف خالؿ الدعـ النشط لممدراء ، ممكف
 كاالعتراؼ لمتشجيع عمى األداء الجيد. لممكافآت

. سمط العديد مف األعضاء الضكء عمى أىمية التطرؽ متوسطة الدخلال دانمباالنخراط مع ال (ح )
ا عمى ضكء الركابط ال سيم ،متكسطة الدخؿ كاستجابة الصندكؽ ليذا المكضكعالالحتياجات البمداف 

كذلؾ مف خالؿ كالعمؿ جار بيذا الصدد ك  ضافية.اإلمكارد الالمتبادلة ليذا المكضكع مع تعبئة 
لمناقشات ىذا المكضكع خالؿ مشاكرات التجديد العاشر لممكارد. كقد رحب األعضاء  أيضا إلعدادا

ة لتصميـ أدكات جديدة باالستثمار المخطط لو ف: استعراض كتحميؿ األدكات الحالية كخطكة مؤدي
مالئمة. كحث أعضاء المجنة إدارة الصندكؽ عمى تأصيؿ ىذه األدكات ضمف استراتيجية كاضحة 

الصندكؽ ف:  التركيز عمى أف دكركالعمؿ بصكرة سريعة لضماف أىمية لمبمداف المتكسطة الدخؿ 
كأشار مكتب التقييـ اإلبقاء عمييا كتعزيزىا.  جبمف األمكر الت: ي ىكالبمداف المتكسطة الدخؿ 
 فمك ، 4172ف: بدايات عاـ البمداف المتكسطة الدخؿ حكؿ  تقييميا مكجزاالمستقؿ إلى أنو سيكفر 

متكسطة اليذه الكثيقة ليستنير بيا نيج الصندكؽ كاستراتيجيتو بشأف البمداف الممكف االستعانة ب
 الدخؿ.

ر أف االستراتيجية الشاممة لتكنكلكجيا . مع األخذ بعيف االعتباجودة خدمات الدعم واإلشراف عمييا (ط )
مكجكدة، فقد دعا أحد أعضاء المجنة الستراتيجية شاممة لتعزيز كفاءة  كاالتصاالت المعمكمات

 .خدمات الدعـ

مع األخذ بعيف االعتبار أف قضايا النظـ الضعيفة . نظام إدارة النتائج واألثر ونظم الرصد والتقييم (م )
حسيف قكاعد البيانات ألغراض نظاـ إدارة النتائج كاألثر ى: مف لمرصد كالتقييـ كالحاجة إلى ت

جار بالنسبة لياتيف المسألتيف كمف  فقد أشارت إدارة الصندكؽ إلى أف العمؿالمكاضيع المتكررة، 
التحسينات ف: منيجية نظاـ إدارة النتائج كاألثر بحمكؿ نياية العاـ. كى: تيدؼ إلى  المقرر استكماؿ

متانة مف الناحية المنيجية يككف أكثر اتساقا مع النظـ القطرية. كأما فيما يتعمؽ ضماف نظاـ أكثر 
إلية بصكرة نشطة مف خالؿ الدراسات حكؿ تقييـ األثر بمكضكع الرصد كالتقييـ، فقد تـ التطرؽ 

 بغرض تحديد الحمكؿ المممكسة ف: ىذا الصدد.

فقد اقترح بعض األعضاء إمكانية عقد اجتماع  كنظرا لمركابط الكاضحة بيف عمميت: الميزانية كاإلصالح، -9
مشترؾ لمجنت: التقييـ كمراجعة الحسابات لمناقشة خطط العمؿ المعدلة بتفصيؿ أكبر. كأشير إلى أف لجنة 

متكاممة كمعززة مع تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ عمييا كخمفية لمداكالتيا عف التقييـ قد زكدت بخطة عمؿ 
كذلؾ فقد أشير إلى أف رئيس لجنة  كميزانيتو. الصندكؽ لبرنامج عمؿرفيع المستكل االستعراض المسبؽ 
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يعرض مداكالت لجنة التقييـ بشأف التقييـ سكؼ يحضر االجتماع التال: لمجنة مراجعة الحسابات، كيمكف أف 
 خطة العمؿ كأثرىا عمى مقترح الميزانية.

دارة تم االتفاق عمى أنو وبيدف تيسير المشاورات الثنائ -11 ية بين ممثمي الدول األعضاء في المجمس وا 
الصندوق، فإن األمانة العامة سوف تعمم أعضاء المجمس باألشخاص المرجعيين الذين يمكن االتصال 

 متنوعة التي تمت تغطيتيا في خطة العمل.المواضيع المعيم بشأن 

نظرت المجنة د والتقييم. تقييمات نظم الرصعن الدروس المستفادة من  PowerPointعرض بطريقة الـ  -11
تحد  - قدمو مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ بعنكاف: الرصد كالتقييـ PowerPointالػ ف: عرض بطريقة 

 بناء عمى طمب الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ. ،مستمر

ف: تحسيف أداء  كشكر أعضاء المجنة مكتب التقييـ المستقؿ عمى ىذا العرض، كشكركا اإلدارة عمى نيجيا -12
الصندكؽ مف جية الرصد كالتقييـ. كاعترؼ أعضاء المجنة بالتحديات الت: يكاجييا الصندكؽ كالت: 

  .يتشاطرىا مع جيات مانحة ثنائية كمتعددة أخرل

قد تـ تحديده : تصميـ المشركع كالرصد كالتقييـ كظيفتكأشار أحد األعضاء إلى أف تقسيـ المسؤكليات بيف  -13
ارة التنمية الدكلية ف: المممكة كز مف قبؿ منظمات مثؿ الككالة النركيجية لمتعاكف اإلنمائ: ك كعامؿ محتمؿ 

 مة بالنسبة لمصندكؽ.قي  بيذا الصدد قد تككف خرجت بيا ىذه المنظمات المكاد الت: ك  .المتحدة

تعزيز الرصد كالتقييـ كأداة مف أدكات ب كأثير سؤاؿ حكؿ االستخداـ المحتمؿ ألمكاؿ المنح لتكليد اىتماـ أكبر -14
إدارة المشركعات بما يتماشى مع األمكاؿ المتصكر رصدىا لمدكؿ اليشة. كأكضحت إدارة الصندكؽ بأف 

التقييـ، كلكف تكسيع ذلؾ ليصؿ إلى الرصد قد يطرح  كظيفةأمكاؿ المنح تستخدـ ف: الكقت الحال: لتعزيز 
 تحديات مخصكصة.

التقييـ  لجنة نظرت لجنة التقييـ ف: تقرير رئيسقييم حول الزيارة القطرية لفييت نام. مسودة تقرير لجنة الت -15
ييت ناـ. كرحبت لجنة التقييـ بالتقرير كسمطت الضكء عمى أىمية التكصيات الكاردة فيو فعف زيارتيا ل

ستراتيجية ألف ىذه المكاضيع تشكؿ أىمية ا 71-77محاكلة لفت االنتباه عمى كجو الخصكص إلى الفقرات 
 لمصندكؽ.

كناقشت المجنة بصكرة أبعد فيما لك كاف ال بد مف الخركج بتكصية محددة لممجمس التنفيذم حكؿ عدد  -16
 أعضاء المجنة الذيف سيتـ إشراكيـ ف: الزيارات الميدانية المستقبمية لممجمس التنفيذم.

كل قائمة من القوائم الثالث، أربعة أعضاء من المجنة، واحدا من  اقتراحواقترح رئيس المجنة أن يتم  -17
عمى الرغم من أن بعض األعضاء و  .المجمس التنفيذي بتسديد نفقاتو بنفسو، عمى مقو وعضو واحد ي

 .بشأنيا ءراو لم يتم التوصل إلى توافق في اآلإال أن ،دعموا توصية رئيس لجنة التقييم ىذه

 ىناؾ ثالث مسائؿ تـ عرضيا عمى المجنة تحت بند مسائؿ أخرل، كى:: مسائل أخرى. -18

. تـ استذكار أف المجمس التنفيذم قد كافؽ عمى االقتراح الذم تقدمت سياسة التقييم تعديل عممية (أ )
لجنة  بخصكص قياـبو مجمكعة العمؿ الخاصة بتعييف مدير مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ 

كخاصة فيما يتعمؽ بإجراءات تعييف مدير  ،التقييـ المعدلة ف: الصندكؽ سياسةاستعراض بالتقييـ 
 مكتب التقييـ المستقؿ فييا بما يتماشى مع التكصيات الكاردة ف: تقرير مجمكعة العمؿ ىذه.
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القائـ بأعماؿ  اقترح، 4177ك 4117العممية الت: اتبعت عند تعديؿ سياسة التقييـ عاـ كتماشيا مع 
أف يقـك المكتب بأخذ زماـ المبادرة ف: تعديؿ السياسة ـ المستقؿ ف: الصندكؽ ب التقييمدير مكت

كباقتراح  ،بالتشاكر مع إدارة الصندكؽ( 4177تـ تنقيحيا عاـ  )عمى شكؿ تعديؿ عمى السياسة الت:
 ،إجراءات اختيار مدير مكتب التقييـ المستقؿ ف: الصندكؽ خالؼتغييرات إضافية )ف: مجاالت 

عمييا ف:  ةالمكافقمنذ ، كذلؾ نتيجة لمخبرة المكتسبة لتنفيذ السياسة (دعت الحاجة كأينماكمما 
عاـ ل. ككما كافؽ عميو المجمس، فإف التعديالت الت: ستدخؿ عمى سياسة التقييـ 4177مايك/أيار 

 .4177 كؿسكؼ تعرض عمى المجمس ف: ديسمبر/كانكف األ 4177

 يتـ إعداداقترح رئيس لجنة التقييـ أف  س التنفيذي.تقرير سنوي لمجنة التقييم عمى المجمعرض  (ب )
لعرضو عمى المجمس التنفيذم ف: دكراتو الت: تعقد ف: أبريؿ/نيساف تقرير سنكم كاحد لمجنة التقييـ 

مف كؿ عاـ. كسكؼ يكجز ىذا التقرير القضايا االستراتيجية الرئيسية الت: نظرت فييا المجنة ف: 
سيبن: التقرير السنكم لمجنة التقييـ ىذا عمى العناصر الرئيسية الكاردة ك  ،دكراتيا خالؿ العاـ السابؽ

ف: التقارير اإلفرادية الت: يرفعيا رئيس لجنة التقييـ بعد كؿ دكرة مف دكرات المجنة عمى مدل السنة 
 ذات الصمة. 

في  عممية إدخال التعديالت عمى سياسة التقييم إلى ضافةوباإلوبيدف النظر في ىذا االقتراح، 
الصندوق، فقد اقترح رئيس المجنة أن تعقد ىذه المجنة معتكفا لتيسير المداوالت الخاصة بيذه 

ربما في ) 3102قبل نياية عام المواضيع. ووافقت المجنة عمى احتمال تنظيم مثل ىذا المعتكف 
 االقتضاءحسب التقييم  ةمخصصة لتعديل سياسإضافية . وسيتم عقد دورة (أكتوبر/تشرين األول

 .3102في عام 

إفساح المزيد مف المجاؿ لعدد عمى بشدة حث ممثؿ ألمانيا  .الوصول إلى دورات المجمس التنفيذي (ج )
تو القادمة ف: أكبر مف مجرد شخص كاحد عف كؿ دكلة عضك مف أعضاء المجمس لحضكر دكر 

ـز المشاركة ف: المجمس. إذا أخذنا بعيف االعتبار األعداد الكبيرة مف الكفكد الت: تعت سبتمبر/أيمكؿ
ذا الطمب، كأشارت األمانة العامة إلى أف ذلؾ يتطمب مكافقة المجمس ىكقد دعـ أعضاء آخركف 

وسيتم إعالم رئيس المجمس التنفيذي  .التنفيذم ألنو ينطكم عمى تعديؿ النظاـ الداخم: لممجمس
مثمي الدول األعضاء بيذا الطمب والسعي لموصول إلى حل بشأنو لمسماح بأعداد إضافية من م

ذا كان ذلك ممكنا بدءا من دورة سبتمبر/أيمول قاعلموصول إلى  ة اجتماعات المجمس التنفيذي. وا 
3102.  
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والدورة السابعة ( 2013)أبرٌل/نٌسان التنفٌذي 

،  (2013لتقٌٌم )ٌونٌو/حزٌران السبعٌن للجنة ا

 وصلتها بكل قضٌة
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 (2013)سبتمبر/أٌلول 

 

دكرات تكاتر إعادة النظر ف:  المحافظيف مجمس
 مجمس المحافظيف

كمع ذلؾ، فإف التقييـ يثير مسألة ما إذا كاف مف الضركرم ": 108الفقرة 
االستمرار ف: عقد دكرات مجمس المحافظيف عمى أساس سنكم. فانعقاد مجمس 

 المحافظيف األقؿ تكاتران )عمى سبيؿ المثاؿ مرة كؿ سنتيف( سيكفر المزيد مف
المكارد كال يتطمب مف أعضائو سكل تفكيض بعض الكظائؼ المتكررة إلى 

مجمس التنفيذم )عمى سبيؿ المثاؿ المكافقة عمى الميزانية اإلدارية لمصندكؽ ال
 "سنكيا(.

 محاضر الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: 
"دكرات مجمس المحافظيف. تـ التعبير عف كجيات 

يتعمؽ بتكاتر دكرات مجمس نظر متفاكتة فيما 
المحافظيف، أم فيما إذا كاف يتكجب أف تعقد ىذه 

الدكرات سنكيا، أك مرة كؿ سنتيف. كقد اقترح بعض 
األعضاء أنو، كعمى األقؿ ف: السنكات الت: تشيد 

مشاكرات لتجديد مكارد الصندكؽ، يمكف االستغناء عف 
دكرة مجمس المحافظيف. كردت اإلدارة بقكليا أنو 

ب رأم اإلدارة فإف الدكرات السنكية لمجمس كحس
المحافظيف ضركرية ألنيا تكفر فرصة نادرة لجميع 
الدكؿ األعضاء لمتكاصؿ كالتفاعؿ مع اإلدارة كمع 

بعضيا البعض، كما أنيا تكفر مناسبة لمتركيج 
ألصحاب الحيازات الصغيرة كضماف كجكدىـ عمى 

 جداكؿ األعماؿ الدكلية. ككاف ىنالؾ دعـ كاسع
لمحاجة إلى إجراء دراسة حكؿ الدكر كاألىداؼ كالقيمة 
المضافة لدكرات مجمس المحافظيف بحيث تحمؿ ىذه 
الدراسة الميزات كالعيكب المتعمقة بفعالية التكاليؼ 
لإلبقاء عمى نمط البرمجة الحال:، أك تغيير تكاتر 
الدكرات، كالنظر ف: كيفية جعؿ مجمس المحافظيف 

التذكير بأنو مف المخطط أف  أكثر استراتيجية. كتـ
 "ينظر المنسقكف كاألصدقاء ف: ىذه المسألة.

 
محاضر الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم: 

كمف بيف اآلراء المختمفة الت: تـ التعبير عنيا ، مف "
 بيف جممة أمكر، اآلراء التالية:

 المداكالت:
 

باالستناد إلى المناقشات الت: دارت أثناء الدكرة 
إجراء دراسة تكص: المجنة بالسابعة كالسبعيف لمجنة، 

حكؿ الدكر كاألىداؼ كالقيمة المضافة لدكرات مجمس 
 .المحافظيف

 
لعيكب المتعمقة تحمؿ ىذه الدراسة الميزات كا أف يجب

نمط الحال:، أك تغيير البفعالية التكاليؼ لإلبقاء عمى 
تكاتر الدكرات، كالنظر ف: كيفية جعؿ مجمس 

ح أف تتضمف ىذه اقتر ك المحافظيف أكثر استراتيجية. 
الدراسة مسحا آلراء غير األعضاء ف: المجمس 

 التنفيذم.
 

 اإلطار الزمن: كالخطكات التالية:
 

ط جار لدكرت: يخطتعتبار أف المع األخذ بعيف اال
، اقترحت المجنة 4175كعاـ  4172المجمس ف: عاـ 

ف: الصندكؽ دراسة المستقؿ أف يجرم مكتب التقييـ 
مع اىتماـ خاص بالمضاميف عمى  ،4172ف: عاـ 

 . 4172ميزانية مكتب التقييـ لعاـ 
 

كسكؼ تعرض نتائج ىذه الدراسة عمى دكرة مستقبمية 
قبؿ عرضيا عمى المجمس  ،التقييـمف دكرات لجنة 

ثـ تبن: مجمس المحافظيف  فكم ،التنفيذم لمنظر فييا
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الذم ك  ،تكاتر عقد اجتماعات مجمس المحافظيف -

كقد سمط ... مع المنسقيف كاألصدقاء؛ و األخذ بيمكف 
ف عمى أ ،كحسب كجية نظرىـ ،عضاء الضكءاأل

ف: االنعقاد عمى أساس  مجمس المحافظيف يستمر
 سنكم."

 
تفاكت كجيات النظر حكؿ ىذا لكنظرا ممحكظة: 

المكضكع  فقد تقرر أف يتـ كضع ىذه المسألة لمنظر 
اجتماع المنسقيف كاألصدقاء الذم سيعقد ف:  ف: فييا

 سبتمبر/أيمكؿ.

 .متكصيات ذات الصمة بيذا الشأفل
 
 
 
 
 

استعراض شكؿ دكرات 
التكازف بيف  - المجمس

التسيير كمناقشة القضايا 
 الزراعية

لمحافظيف عمى مر السنيف، كتـ تكجيو المزيد تطكر شكؿ مجمس ا".107الفقرة 
عطاء المزيد مف المساحة لتنظيـ حمقات النقاش كالمقاءات  مف االىتماـ كا 

الجانبية حكؿ المكاضيع الرئيسية المتعمقة بالزراعة كالتنمية الريفية ف: العالـ. 
كيحظى ذلؾ بتقدير العديد مف الدكؿ األعضاء، غير أنو خفض الكقت 

 "يا التسيير كبنكد األعماؿ ذات الصمة.المخصص لقضا

كاف ": محاضر الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ
ىنالؾ دعـ كاسع لمحاجة إلى إجراء دراسة حكؿ الدكر 
كاألىداؼ كالقيمة المضافة لدكرات مجمس المحافظيف 
بحيث تحمؿ ىذه الدراسة الميزات كالعيكب المتعمقة 

أك  ،ى نمط البرمجة الحال:بفعالية التكاليؼ لإلبقاء عم
كالنظر ف: كيفية جؿ مجمس  ،تغيير تكاتر الدكرات

بأنو مف  ذكيركتـ الت .المحافظيف أكثر استراتيجية
المخطط أف ينظر المنسقكف كاألصدقاء ف: ىذه 

 "المسألة.
 

مف المخطط لو عرض ىذه القضية لمنظر ممحكظة: 
ف:  صدقاء المقرر عقدهقيف كاألفييا ف: اجتماع المنس

 .سبتمبر/أيمكؿ

 كما ىك كارد أعاله
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الكظائؼ ببعض تفكيض ال
المتكررة إلى المجمس التنفيذم 

عمى )بما ف: ذلؾ المكافقة 
 ارية لمصندكؽ(الميزانية اإلد

. "فانعقاد مجمس المحافظيف األقؿ تكاتران )عمى سبيؿ المثاؿ مرة كؿ 108الفقرة 
سنتيف( سيكفر المزيد مف المكارد كال يتطمب مف أعضائو سكل تفكيض بعض 

مجمس التنفيذم )عمى سبيؿ المثاؿ المكافقة عمى الالكظائؼ المتكررة إلى 
 الميزانية اإلدارية لمصندكؽ سنكيا(."

 

 .167الذيؿ األكؿ، الفقرة 
مس التنفيذم بصكرة كافؽ غالبية الذيف أجابكا عمى المسح المقدـ ألعضاء المج"

 إلى  عمى الميزانية السنكية عمى إمكانية التفكيض بالمكافقة كاممة أك جزئية
 ..." كما ىك كارد أعاله المجمس التنفيذم

 

التنفيذم: محاضر الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس 
"كمف بيف اآلراء المختمفة الت: تـ التعبير عنيا ، مف 

 بيف جممة أمكر، اآلراء التالية: ...
عمى الميزانية  تفكيض المجمس التنفيذم بسمطة المكافقة

 ."اإلدارية لمصندكؽ
 

 المداكالت:
 

مع األخذ بعيف االعتبار المفاضالت المتأصمة ف: أم 
ؿ السياساتية ك/أك زيادة ف: مستكل مناقشات المسائ

ات مجمس دكر الحد الممكف مف تكاتر انعقاد 
تكص: لجنة التقييـ المنسقيف كاألصدقاء  ،المحافظيف

بمناقشة ىذه القضايا كالخركج بتكصيات لعرضيا عمى 
 .المجمس التنفيذم

 
 اإلطار الزمن: كالخطكات التالية:

 
تكص: لجنة التقييـ بأف تككف مناقشة ىذا المكضكع 

اجتماع مستقبم: مف اجتماعات المنسقيف ف: 
 كاألصدقاء.

 المجمس التنفيذم
 
 

استعراض جداكؿ أعماؿ 
المجمس بغرض التركيز عمى 

النتائج كالسياسات 
كاالستراتيجيات كالتقييمات 

 كالدركس كالمستفادة

: "االجتماعات تنظـ بعناية كتعتبر رئاسة المجمس الحالية قكية. عمى 112الفقرة 
، كى: ال أف  التقييـ كجد أف جداكؿ أعماؿ المجمس  طمكحة أكثر مف الالـز

تتيح إال مساحة صغيرة نسبيا لمناقشة النتائج كالسياسات كاالستراتيجيات، 
كلمتقييـ كالدركس المستفادة، بالمقارنة مع حجـ المناقشة المخصصة لمعممية 

قؿ قد خمص إلى كلمكثائؽ الخاصة بالمدخالت. ككاف التقييـ الخارج: المست
استنتاج مماثؿ كأكصى بإحداث تحكؿ ف: التكازف نحك النكع األسبؽ مف 

 "المكاضيع.


 .170الذيؿ األكؿ، الفقرة 
عالية ساعد التواتر المنخفض الجتماعات المجمس التنفيذي عمى إبقائيا "

 .زيركالت

بعد المائة لممجمس التنفيذم: محاضر الدكرة الثامنة 
ية أف تعكس بكليفار طمبت ممثمة جميكرية فنزكيال ال"ك 

محاضر دكرة المجمس التنفيذم عدـ مكافقة بالدىا 
عمى  ف: الصندكؽ عمى قصر إشراؾ الييئات الرئاسية

، كما تـ اقتراحو بمكجب فقطاالستراتيجية  قضاياال
مف التقييـ عمى مستكل المنظمة لمكفاءة  6التكصية 
. كعبرت عف دعميا الستجابة لصندكؽف: االمؤسسية 

 "اإلدارة لمتقييـ المؤسس: ف: ىذا الصدد.
 

 الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: محاضر 
 "فعالية دورات المجمس التنفيذي.

 :المداكالت
 

أكدت المجنة مجددا عمى أف ىذا المكضكع مترابط 
الصمة كمتداخؿ بصكرة كبيرة مع التكصيات ذات 

الجنة بإجراء المزيد مف اكتكص:  .بمجمس المحافظيف
المداكالت حكؿ ىذا المكضكع مف قبؿ المنسقيف 

قضايا البما ف: ذلؾ التفكير ف:  ،كاألصدقاء
مثؿ إمكانية عقد اجتماع  ،ستراتيجية ذات الصمةاال

غير رسم: مخصص مع رئيس الصندكؽ لمنظر ف: 
مكانية  ،القضايا االستراتيجية ندكات دراسية عف  عقدكا 

المعمكمات األساسية الخاصة بالقضايا الت: تتصؼ 
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 .. إال أف الحقيقة تبقى بأف ىنالؾ مساحة صغيرة نسبيا لمناقشة النتائج.
كالسياسات كاالستراتيجيات كالتقييمات كالدركس المستفادة مقارنة مع حجـ 

حاجة الكتعد  .المخصصة لمعمميات كالكثائؽ المكجية نحك المدخالت اتالمناقش
لمتركيز عمى القضايا الرئيسية ف: الكقت القميؿ المتاح مف األمكر الت: يتكجب 

 "مميا.كالتفكير بيا  عندىا عمى المجمس التكقؼ
 

عبرت المجنة عف رغبة مشتركة بتحرم السبؿ ... 
مجمس التنفيذم أكثر فعالية لجعؿ دكرات ال

كاستراتيجية. كعمؽ أحد األعضاء عف قيمة محتممة 
إلجراء مسح بيف مكظف: الصندكؽ لمتأكد مف كجيات 

كاقترح آخر نظرىـ حكؿ دكر المجمس التنفيذم؛ 
إمكانية تشكيؿ مجمكعة عمؿ لمنظر ف: مجاالت 

لمكاسب ف: الكفاءة. كما قدـ اقتراح مف أحد محتممة 
أف تضاؼ دكرة أخرل إلى التقكيـ السنكم األعضاء ب

لممجمس لضماف النظر ف: القضايا بعمؽ كاؼ. كشدد 
األعضاء عمى أىمية تمق: األعضاء لكثائؽ الدكرة ف: 
كقت مناسب لتسييؿ استعراضيا بشكؿ شامؿ مف قبؿ 

عالكة عمى ذلؾ، فإف تنظيـ معتكؼ  العكاصـ.
دارتو كم كتب لممجمس التنفيذم مع رئيس الصندكؽ كا 

التقييـ المستقؿ مف شأنو أف يكفر الفرصة لتفكير ذات: 
كأثيرت تساؤالت حكؿ أعمؽ بدكر كأداء المجمس. 

ما إذا كاف مف المستصكب أف يككف رئيس 
 "الصندكؽ ىك أيضا رئيس المجمس.

لمزيد مف التركيز ى الإكالحاجة  ،تعقد فن: مخصكصب
عمى القضايا االستراتيجية ف: الكثائؽ المعركضة عمى 

، كيمكف النظر ف: ىذا المكضكع ف: المجمس التنفيذم
 .الدراسة المذككرة أعاله

 
 الية:اإلطار الزمن: كالخطكات الت

 
تكص: المجنة بأف يكمؼ المنسقكف كاألصدقاء بمناقشة 
ىذه القضايا كالخركج بتكصيات لعرضيا عمى المجمس 

 التنفيذم.

تفكيض رئيس الصندكؽ  
بصالحيات المكافقة عمى 
 القركض كالمنح الجديدة

. كتتمثؿ إحدل طرؽ تحرير المساحة عمى جدكؿ أعماؿ المجمس 113الفقرة 
ف: تفكيض السمطة إلى رئيس الصندكؽ فيما يتعمؽ بالمكافقة عمى القركض 
كالمنح. كيمكف كضع نظاـ يمكف المجمس مف إجراء مناقشة بشأف مشركع 

مبتكر بشكؿ خاص أك لو أىمية أخرل، بما ف: ذلؾ األىمية السياسية 
ىذا مف شأنو أف يككف االستثناء كليس القاعدة.  كيتفؽ ذلؾ  كالمصمحة، كلكف

مع تكصية التقييـ الخارج: المستقؿ كمف شأنو أف يؤدم إلى كفكرات ف: 
 التكاليؼ، بما ف: ذلؾ ف: تكاليؼ ترجمة الكثائؽ. 

 

محاضر الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم: 
لمختمفة الت: تـ التعبير عنيا ، مف "كمف بيف اآلراء ا

 ...بيف جممة أمكر، اآلراء التالية: 
تفكيض رئيس الصندكؽ بصالحية المكافقة عمى 

]ممثمة جميكرية  .. كعبرت.المشركعات كالبرامج؛ 
االقتراح القائؿ نزكيال البكليفارية[ عف عدـ دعميا ف

بتفكيض رئيس الصندكؽ بالمكافقة عمى جميع 
القركض كالمنح، ألف المكافقة عمى المكارد المخصصة 

 :المداكالت
 

ت المذككرة أكدت لجنة التقييـ مجددا عمى المفاضال
لمنظر ف:  ـتعدادىبعض األعضاء اس أعاله كأظير

كافقة تفكيض رئيس الصندكؽ بصالحيات إضافية لمم
عمى القركض كالمنح الجديدة، بينما كاف آخركف 

 متردديف.
كأكدت المجنة عمى أىمية النظر ف: مكافقة المجمس 
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زاؿ ىنالؾ بنكد عمى جدكؿ األعماؿ يمكف  ما و: "إال أن771الذيؿ األكؿ، الفقرة 
كخاصة المكافقة عمى القركض  ،التفكيض بيا لرئيس الصندكؽمف حيث المبدأ 

 4177إجراء انقضاء المدة عاـ ب ،كف ك كحتى بعد إدخاؿ العمؿلكالمنح. ك 
 ،مميكف دكالر أمريك: 75لممكافقة عمى القركض كالمنح الت: تقؿ قيمتيا عف 

ة بالمائ 61زالت  ما ،مميكف دكالر أمريك: 45كالت: عدلت مؤخرا لترتفع إلى 
كقد أظير المسح الذم  .كؿ األعماؿ لممناقشةاعمى جد كجكدةمف القركض م

جرل ألعضاء المجمس التنفيذم بأف الغالبية العظمى منيـ ال تفضؿ التخمص 
 مف ىذا البند أك التفكيض بصكرة كاممة لرئيس الصندكؽ... ."

لممشركعات ى: مف أىـ المياـ المنكطة بالمجمس 
التنفيذم. كترددت أصداء مثؿ ىذه المخاكؼ أيضا مف 

 قبؿ أعضاء آخريف ف: المجمس."
 

ة التقييـ: محاضر الدكرة السابعة كالسبعيف لمجن
التفويض بالصالحيات لرئيس الصندوق في الموافقة "

 عمى مقترحات المشروعات والبرامج. 
كاف ىنالؾ اتفاؽ عريض عمى أف تبقى المكافقة عمى 
مقترحات المشركعات كالبرامج ضمف اختصاصات 
المجمس التنفيذم، كذلؾ بيدؼ تعزيز المزيد مف 

كالتفاعؿ مع  االنخراط ف: العمميات الجكىرية لمصندكؽ
المكاتب القطرية كالمكظفيف. إال أنو يمكف النظر ف: 

رفع سقؼ التمكيؿ لممقترحات الت: تعرض عمى 
المجمس التنفيذم لمنظر فييا بمكجب إجراء انقضاء 

المدة كالمراسمة. كقد كفر مكتب التقييـ المستقؿ 
إيضاحات بأف ركح التكصية تتمثؿ بأف لممجمس 

لحؽ بطمب النظر ف: مقترح التنفيذم عمى أم حاؿ ا
معيف خالؿ دكرة رسمية مف دكراتو. إضافة إلى ذلؾ، 
فقد تـ اقتراح إيالء اىتماـ كاؼ لخيار جعؿ المجمس 

التنفيذم يصادؽ عمى برامج الفرص االستراتيجية 
 "القطرية، بما ف: ذلؾ أطر المكارد المخصصة ليا.

 عمى برامج الفرص االستراتيجية القطرية.
 
 

 :كالخطكات التاليةاإلطار الزمن: 

 

تكص: المجنة بأف يحاؿ ىذا المكضكع عمى المنسقيف 
كاألصدقاء، كأف تعرض التكصيات الناجمة عنو عمى 

 دكرة مقبمة لممجمس التنفيذم لمنظر فييا.
 

تكص: المجنة بأف يتـ تحكيؿ المقترح الذم ينص عمى 
أف يكافؽ المجمس التنفيذم عمى برامج الفرص 

 القطرية إلى المجمس مباشرة لمنظر فيو.االستراتيجية 
 
 
 

المجمس  أعضاء مدكنة سمكؾ 
 التنفيذم

يالحظ التقييـ عدـ كجكد مدكنة سمكؾ ألعضاء المجمس،  كىك ما ": 114الفقرة 
كعمى . يعتبر شرطان عاديان يتعمؽ بالنزاىة ف: المؤسسات المالية الدكلية األخرل
سبيؿ المثاؿ، ىناؾ حاالت تقدـ فييا أعضاء المجمس إلى كظائؼ ف: 

الصندكؽ. كليس ىناؾ مف سبب يمنع انضماـ أعضاء المجمس كمكظفيف ف: 

محاضر الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم: 
، مف "كمف بيف اآلراء المختمفة الت: تـ التعبير عنيا 

 ..: .بيف جممة أمكر، اآلراء التالية
تطكير مدكنة السمكؾ لممجمس التنفيذم )تـ االتفاؽ 

 :المداكالت
 

 مدكنة سمكؾعبرت المجنة عف دعميا القكم لكضع 
، كأخذت عمما بأف ىذا البند ىك قيد ألعضاء المجمس
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الصندكؽ مف خالؿ عممية تنافسية عادية.  غير أنو، ككما ىك الحاؿ ف: 
عد المؤسسات األخرل، ينبغ: أال يسمح بذلؾ إال بعد فترة "تيدئة" محددة ب

 "االنتياء مف عمميـ ف: المجمس.
 

 :172الذيؿ األكؿ، الفقرة 
تتطمب معايير التسيير الرئيسية مدونة سموك ألعضاء المجمس التنفيذي "

كمطمب من مطالب النزاىة وتعد مثل ىذه المدونة خاصية اعتيادية بالنسبة 
 لممؤسسات المالية الدولية.

كمف قبؿ عدد مف أعضاء المجمس كقد تـ إيالء أىمية خاصة مف قبؿ اإلدارة 
عمى سبيؿ المثاؿ ىنالؾ حاالت يككف فييا الضغط كبير ف .ةئفترة تيدلمحاجة ل

أك  ممنصب إدار ف: لتعييف عضك مف األعضاء المكجكديف ف: المجمس 
بما ف: ذلؾ مكتب التقييـ المستقؿ فيو. كىذا يتعارض مع  ،كظيف: ف: الصندكؽ

شراف: لممجمس. ككاف مكضكع مدكنة فصؿ السمطات الضركرم لمدكر اإل
 لشأف المدكنة عمى األقؿ قرركال بد مف أف ت ،السمكؾ مطركحا لعدة سنكات

 ."تيدئةفترة كجكد ك  ،ياايدالقبكؿ أك إعطاء ، ك تضارب ف: المصالحال

عمى النظر ف: ىذه القضية الت: كانت مكضكعا لندكة 
دراسية غير رسمية عقدىا المجمس التنفيذم مع 

ذا المكضكع المنسقيف كاألصدقاء بيدؼ الرجكع ف: ى
 ."إلى المجمس التنفيذم(

 
"مدونة رة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: محاضر الدك 

 . سموك ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذي
عبر عدد مف األعضاء عف دعميـ ليذه 

كقد أحاطت المجنة عمما بأف ىذه  المبادرة.
المسألة مف المسائؿ الت: سينظر فييا اجتماع 

 30المنسقيف كاألصدقاء المتكقع عقده بتاريخ 
 "يكليك/تمكز.

 
تـ تأجيؿ  ،أثناء اجتماع المنسقيف كاألصدقاءممحكظة: 

كسكؼ  .مشاكرات مع العكاصـىذه القضية لمسماح ب
يتـ إدخاليا مجددا عمى اجتماع المنسقيف كاألصدقاء 

 المتكقع عقده ف: سبتمبر/أيمكؿ.

المناقشة مف قبؿ المنسقيف كاألصدقاء، بما ف: ذلؾ 
النظر ف: خيارات مممكسة أعدىا مكتب المستشار 

 العاـ.
 

كعالكة عمى ذلؾ، أيدت المجنة قيمة المقارنة المعيارية 
 مع المؤسسات األخرل.

 
 :اإلطار الزمن: كالخطكات التالية

 
بأنو مف المقرر النظر ف: أحاطت المجنة عمما 

المكضكع بشكؿ أعمؽ ف: اجتماع المنسقيف 
 كاألصدقاء ف: نكفمبر/تشريف الثان:.

إدخاؿ مبادئ تكجييية  
عريضة لتيسير اختيار الدكؿ 

األعضاء لممثمييا ف: 
 المجمس

نظرا لطبيعتو اليجينة  -"إف تنكع خمفية أعضاء مجمس الصندكؽ  :775الفقرة 
بكصفو ككالة متخصصة مف ككاالت األمـ المتحدة كمؤسسة مف المؤسسات 

يعزز تنكع اآلراء ككجيات النظر ف: المداكالت. عمى أف  -المالية الدكلية 
 ف: األعضاء تكجييية لمؤىالت ممثم: الدكؿ مبادئالصندكؽ يفتقر أيضا إلى 

المجمس )عمى سبيؿ المثاؿ، مف حيث التجربة كالخبرة( إذا ما قكرف بالمؤسسات 
المالية الدكلية األخرل خاصة. كمع أف مف حؽ الدكؿ األعضاء ذات السيادة 

 بمبادئترشيح أم شخص تراه مناسبا كممثؿ ليا ف: المجمس، فإف األخذ 
المجمس مف شأنو  تكجييية عامة لتسييؿ اختيار الدكؿ األعضاء لممثمييا ف: 

 "مدونة: محاضر الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ
  سموك ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذي.

قتراح القائؿ بإيجاد اختصاصات بما يتعمؽ باال... 
أكضح مكتب  ،الدكؿ األعضاء ف: الصندكؽ لممثم:

التقييـ المستقؿ أف كجكد مبادئ تكجييية عريضة 
عكضا عف كجكد اختصاصات مفصمة ى: ما يتـ 

كاقترح أحد األعضاء إمكانية تنظيـ دكرات  .تصكره
تكجييية تمييدية ىادفة ألعضاء المجمس لإليفاء بيذا 

 :المداكالت
 

أف مجمكعة معقدة مف العناصر  الحظت المجنة 
اختيار ممثميف لمدكؿ األعضاء ف: تدخؿ ف: عممية 
أكصت المجنة بتأجيؿ النظر ف: ك  .المجمس التنفيذم
التكجييية بانتظار مكافقة المجمس مكضكع المبادئ 

 التنفيذم عمى مدكنة سمكؾ أعضاء المجمس.
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 "أف يسيـ ف: نكعية النقاش كالكفاءة.
 

 : 171الذيؿ األكؿ، الفقرة 
وأن الدول األعضاء وليس األفراد ىم  مةغير مقي ىيئةإن حقيقة أن المجمس "

ب المبادئ فسر غياتمن يعينون لفترة محدودة كأعضاء في المجمس قد 
لدول األعضاء في وك الخاصة بممثمي اممدونة السالتوجييية لممؤىالت و 

 .مجمسال
إال أف مف شأف كجكد  ،الطبيعة اليجينة لممجمس و ال بد مف قبكؿكف: حيف أن 

تكصيؼ لمعمؿ أك مبادئ تكجييية لممؤىالت الت: يتكجب عمى أعضاء المجمس 
التمتع بيا أف يككف عامال مساعدا لمدكؿ األعضاء ف: اختيار ممثمييـ كتحسيف 

الخبرات المتكفرة لممجمس. كبمناسبة إدخاؿ التعديالت الضركرية عمى اتفاقية 
المحافظيف ف: التعكيض عف االفتقار ليذه إنشاء الصندكؽ فقد يرغب مجمس 

 المبادئ التكجييية."
 

 "الغرض.
 

ىذه القضية ف: اجتماع المنسقيف  جيؿتـ تأممحكظة: 
 .مزيد مف المشاكرات مع العكاصـسماح  بلمكاألصدقاء 

جتماع المقرر ف: االكسكؼ يتـ إدخالو مجددا عمى 
 سبتمبر/أيمكؿ.

 :اإلطار الزمن: كالخطكات التالية
 

ستكص: المجنة إدارة  ،السمكؾ مدكنة حؿ مسألة بعد
الصندكؽ بكضع مسكدة لممبادئ التكجييية المقترحة 

ك: ينظر فييا المنسقكف كاألصدقاء قبيؿ عرضيا عمى 
 مف دكرات المجمس. دكرة مستقبمية

س المجنة بحكـ ئيالسماح لر  
منصبو بدخكؿ قاعة 

اجتماعات المجمس التنفيذم 
 المجنة سرئيعندما ال يككف 

 بالده ف: المجمسل ممثال

ف: المجمس أك نائبو المعيف أف  لممثؿ بمد ما "حاليا، ال يسمح إال  :116الفقرة 
يشارؾ ف: اجتماعات المجمس. ككانت ىناؾ حاالت اتخذ فييا رؤساء لجنة 

التقييـ ك/أك لجنة المراجعة مقران ليـ ف: سفارة بالدىـ ف: ركما دكف أف يككنكا 
يف ف: المجمس. كقد أثار ذلؾ تحديات خالؿ اجتماعات المجمس نيالمع الممثميف

الفعم:، حيث ال يسمح لرؤساء المجنة ف: مثؿ ىذه  عندما يحضر الممثؿ
الظركؼ المذككرة بالمشاركة ف: دكرة المجمس، ما لـ يخؿ لو الممثؿ مقعده. 

كيحد ىذا اإلشكاؿ الكفاءة كالفعالية، غير أف معالجتو ممكنة بسيكلة إذا سمح 
 "لرؤساء المجاف بحكـ منصبيـ بالمشاركة.

 
 : 173الذيؿ األكؿ، الفقرة 

"يعاني المجمس التنفيذي من بعض نقاط الضعف المتأصمة في موضوع كونو 

 محاضر الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس التنفيذم:
كمف بيف اآلراء المختمفة الت: تـ التعبير عنيا ، مف "

 بيف جممة أمكر، اآلراء التالية: ..
ليـ الفرصة عدد ممثم: الدكؿ األعضاء الذيف تتاح 

 ".لحضكر اجتماعات المجمس
 

فعالية "لسابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: امحاضر الدكرة 
 دورات المجمس التنفيذي.

.. كمف الناحية المكجستية، عب ر عدد مف األعضاء .
عف دعميـ لمتكصية بالسماح لممثميف اثنيف عف كؿ 

دكرات المجمس.  بمد ف: المجمس التنفيذم بحضكر

 :المداكالت
 

نة بقكة أف تتـ دعكة رئيس: لجنة مراجعة تكص: المج
الحسابات كالتقييـ لحضكر دكرات المجمس التنفيذم ف: 
تمؾ الحاالت الت: ال يككف فييا رؤساء المجاف ممثميف 

 معينيف ف: المجمس التنفيذم مف قبؿ بمدانيـ.
 

كيمكف النظر ف: إمكانية مشاركة أكثر مف مندكب 
 كجستية.كاحد مف كؿ بمد، رىنا بالقيكد الم

 
 اإلطار الزمن: كالخطكات التالية
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ومن الطبيعة اليجينة لمصندوق باعتباره مؤسسة مالية مقيمة،  غيرىيئة 
دولية ووكالة من وكاالت األمم المتحدة، وكذلك من حقيقة أنو يعمل دون 

 وجود مكانة واضحة لو سياسيا.
يككف رئيس لجنة كمقره ركما  كأفاألكقات يحدث ىذا االختالؼ  بعض ... كف:

ينو رسميا مف قبؿ بمده لحضكر دكرات المجمس. يليس بالشخص الذم يتـ تع
فإف قصر حؽ حضكر اجتماعات المجمس عمى الشخص الذم تعينو بالده 

مجنة مف حضكر ىذه الدكرة. كمف الإلى استبعاد رئيس  ف: ىذه الحالة يؤدم
ف الحؽ ف: حضكر دكرات االمج اءسؤ كؿ العممية الممكنة ى: منح ر بيف الحم

 .ـالمجمس التنفيذم بحكـ منصبي

ذلؾ، فإف رئيس: كؿ مف لجنة مراجعة  عالكة عمى
الحسابات كلجنة التقييـ يجب أف يتمتعا بمقعديف 

دائميف ف: قاعة المجمس، إضافة إلى تمؾ الت: يحتميا 
ممثمك دكليـ ف: المجمس. كما دعا عضك أيضا ألف 

ُيمنح ممثمك األعضاء ف: المجمس فرصة حضكر 
 "دكرات مجمس المحافظيف.

 
سكؼ يعرض قرار ليذا الغرض عمى الدكرة التاسعة 

 بعد المائة لممجمس التنفيذم.

 
 

لجنة مراجعة 
 الحسابات

 
 

 
 

النشر الكامؿ لكثائؽ لجنة 
 مراجعة الحسابات

 

 

"... كباإلضافة إلى ذلؾ، فإنيما ]لجنة مراجعة الحسابات[  :117الفقرة 
تستعرضاف الكثائؽ اليامة األخرل غير المعركضة عمى المجمس. كتتاح جميع 
كثائؽ لجنة التقييـ لمجميكر مف خالؿ مكقع الصندكؽ، عمى أف ىذا ال ينطبؽ 

الكفاءة عمى لجنة المراجعة، كقد يككف مف المفيد النظر ف: ذلؾ تكخيان لتعزيز 
 "ف: االتصاالت كالشفافية كالمساءلة.

 
 :175الذيؿ األكؿ، الفقرة 

مف خالؿ مكقع الصندكؽ عمى شبكة  جميكرجميع كثائؽ لجنة التقييـ لم تاحت
كلعمو مف  .عمى لجنة مراجعة الحسابات ال ينطبؽ ىذا الكضع أف الإاإلنترنت، 

 افية كالمسألة."المجدم النظر ف: ىذا المكضكع لمتكجو صكب تعزيز الشف

 
 

نشر محاضر الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: "
. أعمـ أعضاء لجنة وثائق لجنة مراجعة الحسابات

التقييـ بأنو كف: حيف أف ىذه الكثائؽ ال تخضع 
لسياسة الصندكؽ الحالية بشأف نشر الكثائؽ، إال أف 
بإمكاف المجمس التنفيذم أف يقر تكسيع ىذه السياسة 

زيادة الشفافية. إال أنو نظرا لطبيعة بعض الكثائؽ  بغية
المقدمة إلى لجنة مراجعة الحسابات، ال بد مف اإلبقاء 

 "عمى بعض القيكد عمى نشر كثائقيا.

 :المداكالت
 

سعت لجنة التقييـ لمحصكؿ عمى إيضاحات بشأف 
طبيعة كثائؽ لجنة مراجعة الحسابات الت: سيتـ تقييد 

 نشرىا.
 

 :كالخطكات التالية اإلطار الزمن:
 

خطة العمؿ كتعميقات مكتب  تكفيرأشارت المجنة إلى 
لمجنة مراجعة الحسابات المستقؿ عمييا  ـالتقيي

مقترح الميزانية لعاـ  ةكمعمكمات أساسية لتيسير مناقش
 ف: اجتماعيا ف: سبتمبر/أيمكؿ. 4172

 
باستعراض لجنة مراجعة الحسابات  كص: لجنة التقييـت

نشر الكثائؽ ألنيا تتعمؽ  بشأف الصندكؽسياسة 
بالغ المجمس  بكثائؽ لجنة مراجعة الحسابات كا 
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 .التنفيذم بيذا الشأف
 

/ الحصكؿ عمى الدراية التقنية 
مف خارج المجنة لدعـ  المينية

إشرافيا عمى المكارد المالية 
 لمصندكؽ

"كيجد التقييـ أنو، تمشيا مع االتجاه السائد ف: القطاعات المالية  :118الفقرة 
كالتجارية بشكؿ عاـ، ينبغ: لمجنة المراجعة أف تنظر ف: الحصكؿ عمى الدراية 

المينية/التقنية مف خارجيا لدعـ ممارستيا لمرقابة عمى المكارد المالية 
 لمصندكؽ."

 
 :174الذيؿ األكؿ، الفقرة 

كما ىو الحال  ،التي تقوم بيا المجنة دعما لعمل المجمسعتبر التحضيرات ت"
لقدرة المجمس عمى  ضرورية ،ات المالية الدوليةبالنسبة لجميع المؤسس

 التعامل مع القضايا السياساتية واالستراتيجية والقيام بميامو القانونية.
إذ تتطمب  ،... كىنالؾ فرص لتعزيز دكر لجنة مراجعة الحسابات ف: الصندكؽ

سكاء كانت تابعة لشركات أك  ،الحال: كقتنالجاف مراجعة الحسابات ف: 
الخبرة ف: الضكابط  ،بما ف: ذلؾ المؤسسات المالية الدكلية ،منظمات مالية

دارة المخاطر بيف أعضائيا ة المينية كاإلصالحات غبصإضفاء ال لكقد أد .كا 
ع سكية القضايا المالية الت: الت: أدخمت عمى اإلدارة المالية لمصندكؽ إلى رف

كتشير الخبرة مف قطاع األعماؿ إلى إمكانية كسب  .تشتد الحاجة لمناقشاتيا
فكائد مف اجتذاب أشخاص خارجييف يتمتعكف بالخمفية المطمكبة كأعضاء أك 
كمستشاريف ف: لجاف مراجعة الحسابات. إال أف اختصاصات المجنة لعاـ 

خارجية إال ف: الحاالت االستثنائية  ال تسمح باالستعانة بخبرات 4111
ف: الميزانية. كىناؾ حاجة لتعديؿ اختصاصات المجنة  مجاؿشريطة كجكد ك 

لجعؿ كجكد المشكرة الخارجية أمرا اعتياديا ف: االجتماعات اليامة جدا بالنسبة 
 عمى القضايا المالية." لجنة اإلشراؼلدكر 

 :المداكالت 
 

مف لجنة مراجعة  اتالتكجيي تمق:طمبت لجنة التقييـ 
حاجة إلى الدعـ التقن: كالتكاليؼ شأف الالحسابات ب

 الت: ينطكم عمييا ذلؾ.
 

 :اإلطار الزمن: كالخطكات التالية
 

تكص: لجنة التقييـ بأف تستعرض لجنة مراجعة 
إبالغ المجمس التنفيذم بالحسابات ىذه المسألة كتقـك 

التكاليؼ عنيا مع إيالء اىتماـ خاص لمضاميف 
 المحتممة لالستعانة بالخبرة الخارجية.

 

تقارير الت: ترفعيا التعزيز  
لجنة مراجعة الحسابات 

"غير أف تقارير المجنتيف إلى المجمس ال تشير دائما بكضكح إلى  :118الفقرة 
لى القضايا الخالفية األخرل  التكصيات الت: ترغباف ف: أف يعتمدىا المجمس، كا 

وضوح لسابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: "محاضر الدكرة ا
. أحاطت األمانة تقارير المجنة المرفوعة إلى المجمس

 :المداكالت
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كتسميط  لممجمس التنفيذم
 الضكء عمى التكصيات

 كالقضايا الخالفية المتبقية

الت: ترغباف ف: أف ينظر فييا المجمس. كمف شأف القياـ بذلؾ بشكؿ منيج: أف 
 "اءة.يمكف المجمس مف التركيز عمى مسائؿ مختارة كمف تعزيز الكف

 

 :177الذيؿ األكؿ، الفقرة 
ضطالع ما زال الطمب المتطور بصورة سريعة ألعضاء الييئات الرئاسية لال"

ل المتغير في الصندوق ال يحظى عمشراف والقيادة االستراتيجية لنموذج الباإل
 باالىتمام الكافي من أعضاء المجمس التنفيذي ومن إدارة الصندوق نفسيا.

 ف: الكقت المحدد ليامرفكعة إلى المجمس التقارير الدة .... يعتبر نطاؽ كجك 
رئيسية لقدرة المجمس عمى اإليفاء بميامو اإلشرافية بصكرة  ةعناصر مقرر 

مة كلجعؿ إدارة الصندكؽ خاضعة لممساءلة. كيجب أف تركز مناقشات ئمال
المجمس  لىإف المرفكعة االمج رؤساء تركز تقارير ، كأفالمجنة عمى ما ىك ىاـ

تطمب ت لقضايا الت:تكصيات الت: يتكجب عمى المجمس اتخاذىا كعمى اال عمى
 "المزيد مف المناقشة.

العامة عمما بالمقترحات الكاردة لزيادة الكضكح، 
عمؽ بالتكصيات المرفكعة إلى كبخاصة فيما يت

 "المجمس.
 

 

تدعـ لجنة التقييـ بصكرة قكية تعزيز السجالت 
 الرسمية المرفكعة لممجمس التنفيذم لمنظر فييا.

 
 :اإلطار الزمن: كالخطكات التالية

 
سيضمف مكتب سكرتير الصندكؽ مالحظة ىذه 

 التكصية.

 لجنة التقييـ
 
 

ترفعيا تعزيز التقارير الت: 
لجنة التقييـ إلى المجمس 

التنفيذم كتسميط الضكء عمى 
التكصيات كالقضايا الخالفية 

 المتبقية

"غير أف تقارير المجنتيف إلى المجمس ال تشير دائما بكضكح إلى  :118الفقرة 
لى القضايا الخالفية األخرل  التكصيات الت: ترغباف ف: أف يعتمدىا المجمس، كا 

ظر فييا المجمس. كمف شأف القياـ بذلؾ بشكؿ منيج: أف الت: ترغباف ف: أف ين
 "يمكف المجمس مف التركيز عمى مسائؿ مختارة كمف تعزيز الكفاءة.

 
 :177الذيؿ األكؿ، الفقرة 

ما زال الطمب المتطور بصورة سريعة ألعضاء الييئات الرئاسية لالضطالع "
في الصندوق ال يحظى عمل المتغير والقيادة االستراتيجية لنموذج الباإلشراف 

 باالىتمام الكافي من أعضاء المجمس التنفيذي ومن إدارة الصندوق نفسيا.
 .... يعتبر نطاؽ كجكدة التقارير المرفكعة إلى المجمس ف: الكقت المحدد ليا

رئيسية لقدرة المجمس عمى اإليفاء بميامو اإلشرافية بصكرة  ةعناصر مقرر 
خاضعة لممساءلة. كيجب أف تركز مالئمة كلجعؿ إدارة الصندكؽ عرضة 

"وضوح لسابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: محاضر الدكرة ا
أحاطت األمانة  لمجمس.تقارير المجنة المرفوعة إلى ا

العامة عمما بالمقترحات الكاردة لزيادة الكضكح، 
بالتكصيات المرفكعة إلى  كبخاصة فيما يتعمؽ

 "المجمس.
 

 كما ىك كارد أعاله
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مناقشات المجنة عمى ما ىك ىاـ، كأف تركز تقارير المجنة المرفكعة عمى 
تكصيات الت: يتكجب عمى المجمس اتخاذىا كعمى القضايا الت: تتطمب المزيد 

 مف المناقشة."

المنسقكف 
 كاألصدقاء

 
 
 

تكثيؽ القرارات ف: محاضر 
اجتماعات المنسقيف 
شفافية كاألصدقاء ألغراض 

العممية كأيضا لتحسيف تدفؽ 
 المعمكمات كاالتصاالت

"بالنظر إلى طبيعة المجمس كييئة غير مقيمة، تتكفر لمصندكؽ  :119الفقرة 
آلية غير رسمية لضماف استمرارية الحكار بيف الدكؿ األعضاء كبيف إدارة 

بيف دكرات المجمس، كى: اآللية المعركفة باسـ "قائمة  الصندكؽ ف: فترات ما
كتثار المسائؿ اليامة ككثيران ما يتـ حميا مف منظم: االجتماعات كاألصدقاء". 

خالؿ ىذا المنبر. كمع ذلؾ، فإف ىذه اآللية تبقى آلية غير رسمية. كقد يككف 
مف المفيد النظر ف: إنشاء ممارسة تكثيؽ القرارات ف: محاضر االجتماعات 
لتكفير الشفافية ف: العممية فضال عف تحسيف تدفؽ المعمكمات كاالتصاالت، 

 :ار ما يجرم ف: الييئات الفرعية األخرل التابعة لممجمس.عمى غر 

محاضر الدكرة السابعة كالسبعيف لمجنة التقييـ: 
. ردا عمى بعض التساؤالت "المنسقون واألصدقاء

بشأف إجراءات اإلبالغ عف اجتماعات المنسقيف 
كاألصدقاء، أعممت المجنة بأف ىناؾ مذكرات عف 

دقاء كرئيس االجتماعات بيف المنسقيف كاألص
الصندكؽ، تحرر كتكزع عمى المشاركيف ف: االجتماع. 
كيمكف أف يتـ تكزيع ىذه المذكرات ضمف القكائـ مف 
قبؿ المنسؽ ذم الصمة؛ كمف فكائد ذلؾ أيضا أنو 
يسمح لجميع األعضاء بتكفير مدخالت ف: جداكؿ 

 "أعماؿ ىذه االجتماعات.
 

 :المداكالت
ف:  ةالمكجكد ياتلتكجيتدعـ لجنة التقييـ بشدة تعزيز ا

 سجالت اجتماعات المنسقيف كاألصدقاء. 
 

 :اإلطار الزمن: كالخطكات التالية
 

تـ تشجيع منسق: القكائـ عمى تشاطر المذكرات الناشئة 
عضاء عات المنسقيف كاألصدقاء مع باق: أعف اجتما

 ئـ.االقك 

تصنيؼ الدكؿ 
األعضاء ف: 
الصندكؽ ف: 

 ثالث قكائـ
 
 
 

تتعمؽ بتصنيؼ الدكؿ األعضاء ف: الصندكؽ ف: ثالث  كى:" :121الفقرة  أىمية نظاـ القكائـاستعراض 
قكائـ )ألؼ كباء كجيـ(. كالمسألة ىذه مسألة أساسية، ألف لنظاـ القكائـ آثار 
سماع الصكت كالتمثيؿ، كبالتال: عمى فعالية  بعيدة المدل عمى التسيير كا 
ك ككفاءة كامؿ ىيكؿ الييئات الرئاسية ف: الصندكؽ. كقد كاف نظاـ القكائـ )أ

الفئات األكلى كالثانية كالثالثة كما كانت تسمى ف: السابؽ( مناسبان لمصندكؽ 
عند تأسيسو. غير أنو قد يككف مف المفيد النظر فيما إذا كاف النظاـ ال يزاؿ ذا 

صمة ف: السياؽ العالم: الحال:، كخاصة ف: ضكء التطكر االقتصادم 
عمى مر السنيف. كلـ يمؽ كالتنمكم كالجيكسياس: لمدكؿ األعضاء ف: الصندكؽ 

ىذا التطكر دراسة كاسعة، غير أنو يعتبر مكضكعان لو آثاره عمى الكفاءة كيتعيف 
 "أف يعالج ف: المستقبؿ.

 

المائة لممجمس التنفيذم: محاضر الدكرة الثامنة بعد 
"كمف بيف اآلراء المختمفة الت: تـ التعبير عنيا ، مف 

 بيف جممة أمكر، اآلراء التالية:
 ىيكمية القكائـ؛ ...

 "تدكير عضكية الييئات الرئاسية ف: الصندكؽ. -
 

 :المداكالت
 

خذ بعيف االعتبار كمع األ ،ت لجنة التقييـأحاط
 حساسيتيا كتعقدىا،ك  يذه القضيةلاألىمية الحيكية 

بالمعمكمات الت: يجب إدراجيا ف: التقييـ المؤسس: 
لعممية تجديد مكارد الصندكؽ كالت: ستكفر المزيد مف 

المجنة بأنو  تكأشار  .المدخالت بشأف ىذا المكضكع
مف المحتمؿ ليذه القضية أف تغدك أكثر أىمية مع 

 تطمع الصندكؽ لممستقبؿ.
 

 :التاليةاإلطار الزمن: كالخطكات 
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الهٌئات 

 الرئاسٌة

 التوصٌات 

 والتدابٌر

للمجلس مداوالت الدورة الثامنة بعد المائة  اإلشارة إلى التقٌٌم المؤسسً

والدورة السابعة ( 2013)أبرٌل/نٌسان التنفٌذي 

،  (2013لتقٌٌم )ٌونٌو/حزٌران السبعٌن للجنة ا

 وصلتها بكل قضٌة

مداوالت الدورة الثامنة والسبعٌن للجنة التقٌٌم 

 (2013)سبتمبر/أٌلول 

 

 :163الذيؿ األكؿ، الفقرة 
من نقاط قوة الصندوق أن العوامل المشكمة لييئاتو الرئاسية وخاصة "

 .جمس ال تشعر بأن تمثيميا منقوصالم
... إف تقسيـ الدكؿ األعضاء ف: الصندكؽ ضمف القكائـ ألؼ كباء كجيـ 

يضمف أف تككف المجمكعات الثالث )كى: بصكرة تقريبية الدكؿ األعضاء ف: 
منظمة منظمة التعاكف كالتنمية ف: الميداف االقتصادم كالدكؿ األعضاء ف: 

ممثمة  ،نذ بدايتوكالت: شكمت الصندكؽ م (كالدكؿ النامية البمداف المصدرة لمنفط
عمى الدكاـ ف: جميع اجتماعاتو. كيعتبر دكر البمداف المشكمة لمقائمتيف ألؼ 

نظـ التناكب بيف األعضاء كاألعضاء يكما أنو  ،لنظاـ القكائـ كباء مكمال
كف: حاؿ القائمة جيـ  .المناكبيف أك الغياب المؤقت عف حضكر دكرات المجمس

بد مف  يف: بدكر مماثؿ. كف: الكقت نفسو اليا فيفإف كجكد ثالث قكائـ فرعية 
اإلشارة إلى أف ىيكمية القكائـ تنطكم عمى بعض الجمكد فيما يتعمؽ بالتمثيؿ ف: 

مف خالؿ السماح لعدد محدد مف المقاعد لكؿ قائمة مف  (كف: المجاف)المجمس 
: القكائـ. كلـ يكف ذلؾ ليشكؿ مشكمة فيما لك بقيت المساىمات النسبية لمقكائـ ف

إال أف مساىمات القائمة باء قد تراجعت بصكرة حادة  ،تجديدات المكارد مستقرة
مع مركر الكقت ف: حيف ازدادت مساىمات القائمة جيـ بصكرة قكية. كعمى 
 الرغـ مف أف ىذا المكضكع قد ال يتسـ بإلحاح شديد إال أنو مسألة ال يجب

 تجاىميا."ك  التغاض: عنيا

 
يكص: التقييـ المؤسس: بإعادة النظر ف: ىذا 

المكضكع بعد تقديـ التقييـ المؤسس: النيائ: لعمميات 
 تجديد مكارد الصندكؽ. 

 
ىذه القضية مكضكعا يمكف اعتبار  ،كبعد ىذا النقاش

مناسبا لمنظر فيو خالؿ مشاكرات التجديد العاشر 
 لمكارد الصندكؽ.

 

 


