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 للجنة التقييم بعد المائة  عشرة الثالثةحاضر الدورة م

مداوالت   -1 التقييم  ترد  دورلجنة  في  جرت  المائة    عشرة  الثالثة  تهاالتي  فيافتراضيعُقدت  التي  بعد   ا 

 في المحاضر الحالية.  2021  حزيران/يونيو 30

 .التنفيذي  مع المجلس  مشاركتها  جريتس، لجنة على هذه المحاضرال  موافقة  وبمجرد -2

 افتتاح الدورةمن جدول األعمال:  1البند  

 ،والمكسيك وأيرلندا، ولكسمبرغ،  ،وإندونيسيا  والهند، ،وفرنسا  ،الكاميرون من  لجنةالحضر الدورة أعضاء  -3

حضر و.  البوليفارية فنزويالجمهورية  حضرها مراقبون من النمسا، وكندا، والصين، وو  .، ونيجيرياوهولندا

نائب و؛  في الصندوق  ونائب مدير مكتب التقييم المستقل؛  في الصندوقمكتب التقييم المستقل    مدير  أيضا  الدورة

مدير و  ؛المعرفةإدارة  االستراتيجية و لدائرة المساعدرئيس  النائب  و؛  لدائرة إدارة البرامجمساعد الرئيس  ال

العملياتشعبة   وغيرهم من   وسكرتير  ؛األثر  وتقديرالبحوث    شعبة  ةمديرو؛  والنتائج  سياسات  الصندوق؛ 

 موظفي الصندوق.

، السفير والممثل الدائم لجمهورية باكستان اإلسالمية، والسيد  Jauhar Saleemكل من سعادة السيدارك  شو -4

Salman Pervaiz  مداوالت الثالث  ، السكرتير المناوب لجمهورية باكستان اإلسالمية، في  والممثل الدائم 

لباكستان.  بشأن  اللجنة   القطري  والبرنامج  القطرية  االستراتيجية  السيدة تقييم  وشاركت 

Habsatou Hassane Moussa مداوالت الدائم لجمهورية النيجر، في  ، المستشارة الثانية ونائبة الممثل 

نائبة الممثل  ،هدى عيوشالسيدة  ركت  اوشتراتيجية القطرية والبرنامج القطري للنيجر.  تقييم االسبشأن  اللجنة  

إلهام تيتو، الممثلة الدائمة المناوبة للمملكة المغربية؛ والسيد سعيد ليث، مدير الدائم للمملكة المغربية؛ والسيدة  

، والمياه، والتنمية القروية  ،والصيد البحري  ،وزارة الفالحة  في  القروي والمناطق الجبلية  جالمديرية تنمية الم

القروي والمناطق الجبلية، في مداوالت  جالمديرية تنمية المقسم في والغابات؛ والسيد محمد المعتمد، رئيس 

ن حضورهم استفادة المداوالت من م  اللجنة حول تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري للمغرب. وض  

 ات بشأن التقييمات المعنية.الحكوم  وجهات نظر

، نائب George Lantuالسيد   ذكرىحياء ة إلخصصم  بدقيقةي بدأ  ذال افتتح سكرتير الصندوق االجتماعو -5

، الذي توفي 2021الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الصندوق، ورئيس لجنة التقييم حتى أبريل/نيسان  

 مؤخرا.

الدورة األخيرة ورحب السكرتير بأيرلندا   -6 بعد ترشيحهما في  لجنة التقييم  ولكسمبرغ كعضوين جديدين في 

 كعضو اللجنة الجديد إلندونيسيا.  Caka Alverdi Awalالسيد  بللمجلس التنفيذي في أبريل/نيسان، و

 (EC 2021/113/W.P.2)  انتخاب رئيس لجنة التقييممن جدول األعمال:  2البند  

 الترشيحات التالية من أجل منصب رئيس لجنة التقييم: تلماستُ  -7

 2023، تليها مصر للفترة من مايو/أيار  2023إلى أبريل/نيسان    2021الكاميرون للفترة من مايو/أيار   (1)

 ؛2024إلى أبريل/نيسان  

 الهند؛ (2)

 .اإندونيسي (3)

اآلراء بين قوائم   ونظرا إلى عدم وجود -8 رئيسل  واحدمرشح  بشأنالدول األعضاء  توافق في  لجنة   منصب 

عقد في سبتمبر/أيلول. واتفق األعضاء ستُ   للجنة التيالمقبلة  انتخاب رئيس اللجنة إلى الدورة  جئأرالتقييم،  

الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للجنة. ودُعي المرشحون    أعمال  لرئاسةللجنة    امؤقت  االمكسيك رئيستسمية  على  
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يوضح مكتب سكرتير الصندوق، وس. اتالقراراتخاذ  ة لتيسير  نتها مع أعضاء اللجكلتقديم سيرهم الذاتية لمشار

فيما يتعلق بانتخاب رئيس اللجنة في حال يجب اتباعها  بالتشاور مع مكتب المستشار العام، اإلجراءات التي  

 عدم التوصل إلى توافق في اآلراء.

 (EC 2021/113/W.P.1اعتماد جدول األعمال ) :من جدول األعمال 3البند  

 .EC 2021/113/W.P.1/Rev.1في الوثيقة   على النحو الوارداعتمدت اللجنة جدول األعمال   -9

جدول األعمال:   4البند   القطرية تقييممن  القطري  و  االستراتيجية    سالمية باكستان اإلجمهورية  لالبرنامج 

(EC 2021/113/W.P.3) 

 :الرسائل الرئيسية

سيما  • وال  باكستان،  في  الصندوق  استراتيجية  حققتها  التي  اإليجابية  بالنتائج  اللجنة  رحبت 

، سبل العيشتحسين  الخدمات األساسية و  والحصول على،  التخفيف من وطأة الفقرتركيزها على  

أُدلي مواءمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية. وأحاطت اللجنة علما باهتمام بالتعليقات التي  و

عند نقطة لالتفاقية والتوقيع عليها  نيابة عن حكومة باكستان وتطلعت إلى االستكمال المبكر  ها  ب

 اإلنجاز.

هو  يراعي ينبغي أن   • االستراتيجية القطرية الجديد، الذي  التصميمبرنامج الفرص  ، اآلن  قيد 

 يةاتفاقتطلع اللجنة إلى التوقيع على  تتوصيات تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري. و

 الذي يضفي الطابع الرسمي على وجود المدير القطري للصندوق في البلد. البلد المضيف

تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، أوصى األعضاء بإيالء المزيد وبما يتماشى مع   •

، واالبتكارات، والمستدامة المنهجيةلالستفادة من التغييرات  االستراتيجية نُهج  لل  من االهتمام

زيادة التركيز على التدخالت    أيضا  أن ييسر  الغذائية  لنظملنهج  اعتماد  ومن شأن  وتوسيع النطاق.  

جنساني، والتغذية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع في المنظور التحول الالمفضية إلى  

 تغير المناخ.

،  باكستان اإلسالمية لجمهورية  القطري  والبرنامج    لالستراتيجية القطرية  الثالثالتقييم  بت لجنة التقييم بهذا  رح  و -10

عامي  ما  الفترة    يشملالذي  و في  2020و  2009بين  الوارد  النحو  على   الوثيقة، 

EC 2021/113/W.P.3  ،  الذي بالبيان  علما  السفير ألقاه  وأحاطت  باكستان سعادة  حكومة  عن  بالنيابة 

Jauhar Saleem. 

أن البرنامج القطري للصندوق متوائم بشكل جيد مع استراتيجيات  ب  تفيد  للنتائج التي  اعن تقديرهأعربت اللجنة  و -11

والحصول نتائج إيجابية من حيث تحسين سبل العيش،   ويحققعلى الفقر،    ةقوبركز وأنه يللحكومة، التنمية 

الخدمات األساسية، وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، والنُهج االستباقية والمرنة إلدارة الحافظة،  على

 .للمرأةاالقتصادي  االجتماعي و  والمساهمات الهامة في التمكين

، وحيازة األراضي، المرأةالمستقبل بشأن تمكين    إلى الحاجة لتعزيز تدخل الصندوق فيأيضا  أشار األعضاء  و -12

من لنظم الغذائية لمنظور  ج ادمإأيضا يمكن  ووالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتحسين التغذية.  

أيضا سلطت اللجنة الضوء  والتغذية واألمن الغذائي.  ب فيما يتعلقاالستهداف وتيسير االستجابة    تحسينأجل  

وأخيرا، شجعت اللجنة البلد المضيف.    يةتفاقا  على  التوقيع المرتقبالقطري مع    وجودتعزيز الإلى  على الحاجة  

 في باكستان.  الحالية  التدخالت الناجحة  فرص االبتكار وتوسيع نطاقاستطالع  اإلدارة على 
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االستراتيجية    ستُدرج  ا، مؤكدة بأنهوتوصياته  نتائج التقييمعلى  اإلدارة  وافقت   -13 برنامج الفرص  تصميم  في 

ها تعميم، والتغذية، وتغير المناخ قد جرى  الجنسانية  للشؤون  المواضيع الشاملةإلى أن  ومشيرة  القطرية الجديد،  

وإن كان في تصميم أحدث جيل من المشروعات،  إدراجها  وفي إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  

 في تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري هذا بالذات.التي جرى تقييمها  جيل المشروعات    في أقل  ذلك

تقييم    5البند   األعمال:  جدول  القطرية  من  القطريواالستراتيجية    النيجر جمهورية  ل  البرنامج 

(EC 2021/113/W.P.4) 

 :الرئيسية الرسائل

النيجر، وال  • حققها البرنامج القطري للصندوق في  رحبت لجنة التقييم بالنتائج اإليجابية التي 

األراضي،   التوصيات وأيدت  واالبتكار،  سيما في مجاالت إدارة الموارد الطبيعية، وإصالح 

التي قدمها تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري. وأشار األعضاء أيضا إلى أن تصميم 

 سيأخذ نتائج هذا التقييم في االعتبار.الجديد  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  

مالءمة البرنامج، وكفاءته، وفعاليته، وأوصوا بزيادة التركيز على   لتحسين  مجاال  األعضاء  حدد •

التغذية.  والتمكين  ،الجنساني  اإلنصافين  تحس ونتائج  تعزيز   أيضا  ينبغيو،  على  التركيز 

ضمان توافر  معتدخالت البنية التحتية األوسع نطاقا، وتحقيق التوازن بين المشاريع الريفية، 

األساسية، ورصد   التحتية  إلى االستثمارات    تكاليففعالية  البنية  للوصول  التحتية  البنية  في 

 .األسواق

البلد  أن  على  أيضا  اللجنة  وشددت   • االعتباريجب  أنشطة الصندوق في    امنظور   أن تأخذ في 

 عند االقتضاء.نزاعات ال  إلدارة

يشمل النيجر الذي    لجمهوريةوالبرنامج القطري  لالستراتيجية القطريةهذا التقييم الثاني ببت لجنة التقييم رح   -14

 .EC 2021/113/W.P.4وارد في الوثيقة  العلى النحو  ،  2020إلى  2011الفترة من  

ألقته بالنيابة عن حكومة النيجر السيدة  ورحب األعضاء   -15 ، Habsatou Hassane Moussaبالبيان الذي 

 المستشارة الثانية ونائبة الممثل الدائم.

وال سيما األداء باإلنجازات التي حققها البرنامج القطري للصندوق في النيجر دعما لالبتكار، لجنة البت  ورح   -16

إدارة الموارد الطبيعية، وخصوصا حفظ التربة   على في  الري  والوصول إلى  والمياه، واستعادة األراضي 

الوكالتين مع  اون الجيد  على التع  التكيف مع تغير المناخ. وشدد األعضاء  المبذولة بشأن  جهودالنطاق صغير، و

 نقص التنسيق مع أسرة األمم المتحدة األوسعأنهم الحظوا  ا، على الرغم من ممن روما مقرا له  انتتخذاللتين 

 .نطاقا

)وتتعلق   -17 إلى:  بالحاجة  التحسينات  بشأن  األعضاء  توازن(  1مالحظات  القطري   إعادة  البرنامج  تركيز 

ذوي لألشخاص للدخل المدرة  واالستثمارات نحو االحتياجات األساسية، والبنية التحتية، واألنشطة البسيطة  

تمكين الرامية إلى تعزيز  ( تعزيز األنشطة  2النساء؛ )  همفيبمن  األراضي، الحصول على    القدرة المحدودة على

( األسواق أكثر    ( ضمان أن تكون نُهج دعم وصول3المرأة؛  )فعالية  المزارعين إلى  ( 4من حيث التكلفة؛ 

القطري،   الوجود  تعزيز(  5السياسات؛ )  بشأن  حواراللمشاركة في من أجل اتعزيز الموارد البشرية للصندوق  

 .المدير القطري في نياميمقر   ن يكونأعلى  

أبرزها   -18 منظور إدارةومن العناصر الرئيسية األخرى التي  في   نزاعاتال  أعضاء اللجنة الحاجة إلى إدراج 

هشاشة السياق تزايد  ، اعترافا بباستمرارللنزاعات  االستثمارات من أجل تعزيز مراعاة تدخالت الصندوق 

 القطري.
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، وأكدت أن الصعببالنظر إلى السياق    عمومايجابية  إتعقيبات  من    من أعضاء اللجنة  بما ورد  اإلدارة  ورحبت -19

من حيث األمن   لألسر المعيشية  األساسيةاالحتياجات  أعطيت لتحسين اإلنتاج واإلنتاجية، ولتلبية    قد  األولوية

المشاريع  من حيث التسويق، والبنية التحتية، و  متكامل أكثر تطوراالغذائي وتوليد الدخل قبل االنتقال إلى نهج  

 مع  اإلدارة  اتفقت. وإلى حد كبير اسليمكان تركيز البرنامج المناصر للفقراء  فإن . وعلى هذا النحو،  الريفية

على أن  واتفقوا أيضاأقوى على تمكين المرأة، والشباب، والتغذية.   شكلب تركيزالالحاجة إلى   علىاألعضاء 

عنصر   وهو  ،السياساتوضع سييسر المشاركة في   مما ري سيستفيد من وجود المدير القطري،البرنامج القط

 والشباب على المدى  المرأة تمكين  أمامعقبات تمثل االجتماعية والثقافية التي المعايير التعامل مع رئيسي في 

 مستدام.على نحو  الطويل و

وقعت لنيجر قد لوالبرنامج القطري   لتقييم االستراتيجية القطريةعند نقطة اإلنجاز    يةاالتفاقوأكدت اإلدارة أن  -20

عليها الصندوق  إلى  توأحيلللتو،  عليها الحكومة   اقترحت اإلدارة إجراء مناقشة  للتوقيع  . وفي هذا الصدد، 

   خارجي.القران األقدمها استعراض  يجية بشأن المالءمة، تستند إلى التعليقات التي تاسترا

في مجال   معروفينن  ين دوليائييخصخمسة أ  يضم  ااستشاري  افريقبأن  وأخيرا، أبلغ مكتب التقييم المستقل اللجنة   -21

 .في مجال التقييم  مكتب التقييم المستقل في ضمان معايير ومنهجية عالية الجودةلدعم مدير    قد أنشئ التقييم

األعمال:    6البند   جدول  القطرية  من  االستراتيجية  القطريوتقييم  المغربية   البرنامج    للمملكة 

(EC 2021/113/W.P.5 + Add.1) 

 :الرسائل الرئيسية

رحبت لجنة التقييم بالنتائج اإليجابية التي حققها الصندوق في المغرب، واتفقت مع توصيات   •

في تصميم   مراعاتهاتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، وشجعت اإلدارة على  

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد.

تحقل  ارتياحهمعن  األعضاء    أعربو • الذي  التعاون  والصندوق مستوى  المغرب  بين  ،  ق 

، بينما  يمكن أن يتحسن  متعددة األطراف األخرىالمؤسسات لوأشاروا إلى أن التعاون مع ا

 شراكات أقوى مع المؤسسات المالية القائمة.إقامة من   أن يستفيديمكن للتمويل الريفي 

في القيمة   سلسال  نميةتواالبتكار التقني بين    التوازنتحقيق  على أهمية  أيضا  األعضاء وشدد   •

النهائية فرصالمراحل  توسيع  واقترحوا  الثالثي، لتعاون  ا  ،  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين 

 استدامة الفوائد.تحسين  أهمية    وأبرزوا

يشمل والبرنامج القطري للمملكة المغربية الذي   لالستراتيجية القطريةهذا التقييم الثاني  ببت لجنة التقييم  رح   -22

الوثيقة ال  على النحو،  2020إلى    2008الفترة من   يةاالتفاق  إلى جانب، EC 2021/113/W.P.5وارد في 

 وارد في ضميمة الوثيقة.ال  على النحوالصندوق، إدارة  الحكومة و  عليها التي وقعتعند نقطة اإلنجاز  

مديرية تنمية المجال اه بالنيابة عن حكومة المغرب السيد سعيد ليث، مدير بالبيان الذي ألقورحب األعضاء  -23

 ، والمياه، والغابات.والتنمية القروية ،والصيد البحري ،الفالحةوزارة  في  القروي والمناطق الجبلية  

هذا بين المغرب والصندوق،  حققها التعاون  ورحب أعضاء اللجنة بالنتائج اإليجابية التي   -24 وشددوا على أن 

مع استراتيجية وطنية    يتسقعندما    ،عمل الصندوقل  بها  يمكن ية التيكيفال  على  للغاية جيدا  المثا  التعاون يشكل

مساهمة كبيرة فين  أ  ،واضحة المحددة في    يقدم  تلك  مثل  الوطنية  التنمية  أهداف  مخطط المغرب تحقيق 

 .2020-2008للفترة  استراتيجية الجيل األخضر، واألخضر

القيمة   سلسال نميةالبتكار التقني وبالتالي تابشكل عام   دعمتالمغرب  وأشار األعضاء إلى أن الحافظة في   -25

المراحل   المراحلتنمية سالسل القيمة   وتعد،  األوليةفي  ، وال سيما فيما للتحسينالنهائية مجاال محتمال   في 
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، والتعلم من البرامج القطرية األخرى، واالستفادة من التعاون الشعبيةلتعزيز المنظمات  بدعم الصندوق    يتعلق

 بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

من   اعدد وأن،  اجيد  اتقدمقد أحرز   االستراتيجية القطرية الجديدوأكدت اإلدارة أن تصميم برنامج الفرص   -26

. واتفقت اإلدارة على أن قد أخذ بالفعل في االعتبار والبرنامج القطري توصيات تقييم االستراتيجية القطرية

ات شراكالسعي إلى إقامة المزيد من الجهود ستبذل لتحقيق اإلمكانات الكاملة لتنمية سالسل القيمة من خالل 

المنتجين لضمان  والعمل  ،  متنوعة وتعزيز منظمات  القطاع الخاص،  طويلة الفوائد  الستدامة وزيادة االمع 

 األجل.

كل متعددة األطراف األخرى، أكد الوردا على تساؤالت األعضاء فيما يتعلق بالتعاون المحدود مع المنظمات  -27

 تدخالت الصندوق،المشمولة بالجغرافية ة لمنطقإلى اجزئيا  يعزى  مكتب التقييم المستقل واإلدارة أن هذا  من 

كونها إلى  نظرا  كبيرا،  تحديا  تمثل  نائية  والتي  جبلية  بالنسبة إلى  ،  مناطق  كبيرة  أولوية  لها  تلك وليست 

 المنظمات.

األعمال:    7البند   جدول  لدورات  من  المقترحة    2022ام  لع  التقييم  لجنةالتواريخ 

(EC 2021/113/W.P.6)  

لعام   -28 التقييم  لجنة  لدورات  المقترحة  التواريخ  على  اللجنة  الوثيقة2022وافقت  في  الوارد  النحو  على   ، 

 EC 2021/113/W.P.6،  وهي: 

 2022مارس/آذار   17الخميس،  بعد المائة  ةالدورة السادسة عشر •

 2022يونيو/حزيران   7الثالثاء،  بعد المائة    ةالدورة السابعة عشر •

 2022سبتمبر/أيلول   2الجمعة،   بعد المائة    ةالدورة الثامنة عشر •

 2022أكتوبر/تشرين األول  14الجمعة،   بعد المائة    ةالدورة التاسعة عشر •

في   المنقحةالملحق األول من سياسة التقييم   تحديث شفوي عن استعراضمن جدول األعمال:  8  البند

 الصندوق

، 2021في أبريل/نيسان  التي انعقدت  بناء على طلب المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة   -29

استعرض مكتب التقييم المستقل ممارسات مكاتب التقييم المستقل في المؤسسات المالية الدولية األخرى بشأن  

 لمقارنةوضع معايير لعملية  المتبعة في الصندوق. وأكدت  تلك مقارنة مع    ،عيين رئيس وظيفة التقييماختيار وت

أن سياسة التقييم في الصندوق هي األكثر تفصيال في هذا الصدد، وأن مدير التقييم في جميع المنظمات  على 

 ن من قبل المجلس التنفيذي.عي يُ االستقصاءالتي شملها  

، فريق االختيارتشكيلة   خصبين الصندوق والمؤسسات المالية الدولية األخرى فيما ي بالفروقوفيما يتعلق   -30

يضم أعضاء مختارين من لجنة   يم المستقل أن الفريق في المؤسسات المالية الدولية األخرىمكتب التقيأوضح  

المؤسسات ا في أي من  رسمي امطلبليس    فريق االختيارفي   الجنسانيالتوازن التقييم. وعالوة على ذلك، فإن  

أي  رص  وال يُطلبالمالية الدولية األخرى،   . وفيما يتعلق النظر فيها  يجريمن سياسات التقييم التي  احة في 

دور استشاري فيما يتعلق بتعيين بفي جميع المؤسسات المالية الدولية األخرى  يضطلع الرئيس بدور الرئيس، 

رئيس الصندوق مرتين، مرة من   يُستشارأن  على المنقحةسياسة التقييم  تنصرئيس التقييم. وفي الصندوق، 

 التعيين الرسمي.من أجل جتماع  االوقت من قبل المجلس التنفيذي وأخرى  ق االختيار،  قبل رئيس فري

على النحو المنصوص عليه واتفق أعضاء اللجنة على أن عملية اختيار وتعيين مدير مكتب التقييم المستقل،   -31

الم الصندوق،  المنقحة  سياسة التقييم  األول من    قلحفي  . وطلب األعضاء من اومفصلة جيدللغاية   قويةفي 
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مع اللجنة، ووافقوا على إدراج المناقشة بشأن الملحق األول في جدول   مة عرضهركمكتب التقييم المستقل مشا

الملحق   قدمسيوأعمال الدورة التالية للجنة التقييم، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على مناقشة الملحق واختتامها.  

الموافقة عليه، جزءا ال جرت المجلس التنفيذي للنظر فيه، وسوف يشكل، إذا  إلى  بمجرد استكماله،   ،المنقح

 .في الصندوق يتجزأ من سياسة التقييم

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  9البند  

، والذي الدولالذي أرسله مكتب التقييم المستقل إلى ممثلي    ستقصاءاالالتمس بعض األعضاء توضيحات بشأن   -32

المشروعات. واتُّفق على أن يشير األعضاء من اختصاص اللجنة  تليسشمل أسئلة  ، مثل تفاصيل عن أداء 

 إلى األشخاص المناسبين الذين ينبغي لمكتب التقييم المستقل االتصال بهم من أجل ملء االستقصاء.

الدورة  اختتام 

لجنة التقييم لتوضيح سك  دكأ -33 رتير الصندوق أن مكتب سكرتير الصندوق سيصدر بيانا بشأن انتخاب رئيس 

 ألي مرشحين.  المستلمة  اإلجراءات، وسيعمم السير الذاتية  

أعرب من المكسيك،  الدورة األخيرة للجنة التقييم التي يحضرها عضو اللجنةكانت ومع اإلشارة إلى أن هذه   -34

رئيس المؤقت الفي عمل اللجنة، ولقبوله لدور  القيمةرة عن تقديرهم الحار لمساهمته كل من األعضاء واإلدا

 لهذه الدورة.

 


