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 الغرض والهيكل -أوال

قرر المجلس التنفيذي عقد مثل هذه المعتكفات ، 2015في أبريل/نيسان عُقد نتيجة للمعتكف األول المثمر الذي  -1

 ،منذ مارس/آذارالتي نُفذت وإجراءات اإلغالق المتعلقة بها  19-جائحة كوفيدوبسبب  ،2020في عام و. سنويا

  معتكف المجلس التنفيذي في تلك السنة.لم يعقد 

حوكمة والمواءمة ال، بهدف زيادة تعزيز 2021مايو/ أيار  19و 18 يوميعُقد المعتكف السنوي السادس و -2

 :على العليا للعمل إدارتهمن خالل الجمع بين المجلس التنفيذي للصندوق وصندوق لل االستراتيجية

  ؛الثقة عبر القوائم من خالل الحوار غير الرسمي عزيزاالستمرار في تعميق التفاهم وبناء العالقات وت (أ)

 عزيزمع ت ،زيادة األثر جلة طريق من أارطووضع خ ،لرؤية رئيس الصندوق فضلاألفهم ال (ب)

 اإلصالحات واحتواء التكلفة؛

 ؛19-ة كوفيدمع خروج الصندوق والعالم من جائح ،لتلبيتهافهم االحتياجات ذات األولوية والتخطيط  (ج)

 اتخاذ خطوة هادفة نحو أرضية مشتركة بشأن التخرج والتمويل. (د)

، عُقد المعتكف بوسائل 19-كوفيدنظرا الستمرار إجراءات القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة و -3

، على النحو الذي انتخبه وعينه مجلس المحافظين ة الجديدة للمجلستشكيلللافتراضية. ووفر المعتكف فرصة 

 :غير رسمي إطارفي فبراير/شباط، لالجتماع في  التي عُقدتفي دورته 

قائمة المشاركين في ترد و. األول والثاني ،كملحقينالحدث  أثناءامج المعتكف واالستبيان الذي وزع ويرد برن -4

 .األول الذيل

مناقشات تبعتها ، إدارة الصندوقمكتب التقييم المستقل في الصندوق ول اعروضويتضمن هيكل المعتكف  -5

عامة وفي مجموعات صغيرة على حد ، في جلسات التنفيذي مركزة مع ممثلي الدول األعضاء في المجلس

 وقائع.لالقضايا المثارة في العروض. ويقدم هذا التقرير موجزا ل بشأن، سواء

 .ثانيا وثالثا القسمين وترد مناقشات المعتكف المفصلة في -6

  يلمجلس التنفيذاالفتراضي لمعتكف الاليوم األول من  -ثانيا

 الترحيب والغرض وجدول األعمال -ألف

 .ورحب بأعضاء المجلس المجتمعين ،الصندوق سكرتير ينيس،ميك-خيمينسلويس  السيد رسميا المعتكف افتتح -7

 وهو  ،المجلس في السابقين عضاءاأل الدول ممثلي أحد وفاة عننبأ حزينا  الترحيبية التعليقات وتضمنت

الذي  Bob Wright ،المعتكف ميسر ،يكينيسم سخيمني السيدقدم  ثمإندونيسيا.  من George Lantuالسيد 

  .أعماله وجدول المعتكف من لغرضا قدم لمحة عامة عن

 لكسر الجليد.محادثتين قصيرتين  إلجراء ،ثنائية وثالثيةالمجلس في مجموعات  انقسم أعضاءثم  -8

 1الحوار االستراتيجي  -باء

سلسلة من كل مجموعة ناقشت و ،ست مجموعات فيبشكل عشوائي أعضاء المجلس التنفيذي توزيع جرى  -9

كل مجموعة بعض ل قدممشارك  ،المحادثاتوبعد  .الرئيسية األفكاركل مجموعة بتسجيل لوقام كاتب  .األسئلة

 . بإيجازالنتائج 
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 والمواضيع األساسيةاألسئلة  -جيم

 .مناقشتها واألفكار المنبثقة عن كل محادثة أدناه جرتاألسئلة التي  ترد -10

 ؟ 19-وعن الصندوق خالل فترة جائحة كوفيد  ماذا تعلمنا عن أنفسنا كمجلس (أ)

 هدفنا والتزامنا تجاه الصندوق.ب متمسكينالقدرة على الصمود والتكيف، كمجلس تعلمنا  (1)

 جمعنا إحساس بالتضامن واالستعداد لتقديم التنازالت لتحقيق التوافق في اآلراء. (2)

 .ازدادتقوية أو اجتماعاتنا في المشاركة بقيت  (3)

، ولكن كان من الصعب على األعضاء الجدد التعرف راسخةال عالقاتنا السابقةاعتمدنا على  (4)

 .على اآلخرين

التي  وما هي الممارسات، سنستمر بهاالممارسات التي "الوضع الطبيعي الجديد"، ما هي  نشوءمع  (ب)

 ؟خلى عنهاسنت

حيث تعقد االجتماعات ب ،إمكانيات عقد اجتماعات مختلطةمن أجل استطالع دعم كبير هناك  (1)

عقد تقنيات الرئيسية حضوريا في حين تعقد االجتماعات األخرى )التقنية( باستخدام 

 االجتماعات عن بعد.

 جلب األصوات من الميدان إلى اجتماعاتنا.واالستمرار في  ،االستفادة من إمكانيات التكنولوجيا (2)

نستمر فل .وكفاءة في إدارة الوقت ساعدتنا االجتماعات االفتراضية على أن نكون أكثر تركيزا (3)

 .بذلك

 على اإلنترنتالموافقة عمليات االستعراض/استخدام زيادة و ،األعمالجداول ترشيد أثبت   (4)

مسبقا بما فيه الكفاية الوثائق الدول األعضاء  وممثل من الضروري أن يتلقى ولكن ؛تهماإيجابي

 .بدقةفيها لنظر ا ليتمكنوا من

 اتخاذ القرارات النهائية بشأن المواضيع الحساسة. الحضوريةاالجتماعات ر تيس   (5)

االعتبار أن  في)مع األخذ بين الحياة والعمل أكبر وتعزيز توازن الزائدة،  تجنب االجتماعات (6)

 الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها أعمال بعونايتممثلي الدول األعضاء العديد من 

 (.جميعها

 االجتماعي في تفاعالت المجلس. /البشريالعنصر ضمان رعاية  (7)

 عندما تكون خالفاتنا واضحة؟ األرضية المشتركة عبر القوائم دوجو ما هي الممارسات التي تعزز (ج)

 .عبر القوائم صغيرةال اتمجموعال اتمناقش (1)

 .دارةاإلمتابعة المناقشات مع  (2)

 األثرمدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق: دور التقييم في زيادة  -دال

شارك في جلسة  ثم ؛األثر نطاق توسيع في التقييم دور عنأمام المجلس  اعرض Indran Naidoo السيد وقدم -11

 .لألسئلة واألجوبة مع ممثلي الدول األعضاء في المجلس
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  يب باإلدارة العلياحترال -هاء

 ميسر المعتكف موجزاوقد م . معتكفالإلى  نيالمديركبار وانضم رئيس الصندوق  ،بعد استراحة القهوة -12

 البارزةالنقاط الرئيسية بعض مشاركة ثم طلب من كل منسق  ،ألوائل فترة ما بعد الظهرالمخطط لها ألنشطة ل

  .اآلنحتى  الجلسةفي 

  كبيرة ةمجموع فيومحادثة  في جلسة عامة عرض -واو

الصندوق وتوجهه ومعاييره على مدى السنوات بشأن غرض أفكاره بمشاركة استهل رئيس الصندوق الجلسة  -13

جزء من محادثة  أن ذلكعلى  دوالحوار؛ وأكألسئلة طرح اعلى أهمية استخدام المعتكف لوشدد  ،المقبلةالعديدة 

  مستمرة.

 ثم .إدارة الصندوق في حوار مع أعضاء المجلسشاركت و ،أسئلة وأجوبة استمرت ساعةجلسة ذلك أعقب  -14

 .المواضيعفي أكثر  للتعمقمناقشات المجموعات الصغيرة  عرضو ،الجلسةهذه اختتم الميسر 

 : مناقشات المجموعات الصغيرة2 الحوار االستراتيجي -زاي

 :دقائق على النحو التالي 5عروض مدتها  ةالجلسة بثالث هذه بدأت -15

 (Donal Brown)الشمولية ومستقبل الصندوق  (1)

 (Meike van Ginneken)خدمات الصندوق  ىتطور الطلب عل (2)

 (Alvaro Lario)توسيع نطاق أثر الصندوق المتاحة لفرص ال (3)

كل إلى  توأُسنِد .موضوعلكل مجموعتين  معدلب ،األعضاء في ست مجموعات صغيرةنظم الميسر  ثم -16

ُ  ،المعني لموضوعاب تتعلقمناقشة للسئلة األمجموعة جملة من  كل  وستُحدد .لمناقشتهادقيقة  45عطيت وأ

ُ و وكاتبا قدماممجموعة  لب طُ و .على شبكة اإلنترنت مشتركةفي وثيقة محادثاتها البارزة لالنقاط الرئيسية سجل ت

  .لتعمقلمزيد من اسؤال أو سؤالين اختيار من كل مجموعة أيضا 

 المواضيع الرئيسية: الشمولية ومستقبل الصندوق - (أ)

المالية الدولية، إلى جانب يشكل الشمول والشراكات مع الجهات الفاعلة األخرى والمؤسسات  (1)

يستطيع جزءا من هوية الصندوق وميزته النسبية والوسائل التي  ،خصيصا فصلةالمشاركة الم

 من خاللها ضمان الشمولية.

 .حوار السياسات مثل ،االستفادة من إمكانات األنشطة غير اإلقراضية (2)

كل أن تقود لضمان  ،اموغيره اممن روما مقرا له انتتخذ نيلتال األخريينالوكالتين التعاون مع  (3)

  الخدمات.ازدواجية  من وأن تقلل إلى أدنى حد ،ميزتها النسبيةب منظمة

الخبرات  تبادل يسيرتعميق الفهم لالحتياجات الفريدة لكل دولة عضو، وتو، اإلصغاءمن خالل  (4)

 فيما بينها.

 الفريدة ومهمته المركزة.ته كثر كفاءة على حساب طبيعأذكى وأوأكبر الصندوق يكون ضمان أال  (5)

 : المواضيع الرئيسيةخدمات الصندوق ىتطور الطلب عل - (ب)

بعض يهتم  حيث ،عروضهعلى الصندوق تعزيز مساعدته التقنية وأن يكون مرنا في يجب  (1)

إلى يسعى آخرون و ،ستثمار والتمويل بالمنحاالالمستثمرين باألثر العالي/ العائد المنخفض على 

  ستثمار.االعلى أعلى عائد تحقيق 
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األصلية تشكل االستثمارات التي تروج لعمالة الشباب والمساواة بين الجنسين وحقوق الشعوب   (2)

دول العلى الصندوق أن يصغي الحتياجات وينبغي  ؛ذات أولوية لبعض المستثمريننتائج 

 هاتها.ياألعضاء وأن يتبع توج

 .الصندوق رسالة عن نحرافالاخوف من يقابله الدعم القوي الذي يحظى به االقتراض  (3)

التوازن بين العوائد االقتصادية والفوائد االجتماعية لمشروعات الصندوق إلى ضمان الحاجة  (4)

في موقع يسمح له بتقديم يكون الصندوق رغبة في أن الوهناك شد بين  .واالستدامة المالية

من  خدمةفي المناطق األقل المتخصصة مشروعات الوتفضيل التركيز على  ،أكبر مشروعات

 .ةوالجغرافي ةالمواضيعي الناحيتين

 توسيع نطاق أثر الصندوقالمتاحة لفرص ال -)ج( 

)التقييم، المساعدة التقنية، البرنامجين  نمو األثر من خالل كالبشأن هناك توافق واضح في اآلراء  (1)

والتمويل )االقتراض من األسواق والتمويل  (ألكثر السكان عزلةالخدمات  تقديم، تبادل المعرفة

 المشترك وإشراك القطاع الخاص وتنسيق المعونة(.

دعم حذر للتجارب المركزة لالقتراض من األسواق التي من شأنها أن تمنح األعضاء  هناك (2)

 .الصندوق رسالة عن االنحراف وأصحاب المصلحة الثقة وتختبر الشواغل بشأن

مستويات الدخل  مراعاةمع  ،مترافقة بتمايز في مستويات التيسيرية، الوصولالشمولية في  (3)

 .في االعتبار باستمرار للصندوقاألساسية المهمة  ووضع

 اختتام اليوم األول  -حاء

 ستجري مشاركةوأوضح الميسر بأنه  .عاد األعضاء إلى جلسة عامة ،بعد مناقشات المجموعات الصغيرة -17

 التالي.في اليوم المجموعات عروض 

 .وذلك كتمرين نهائي ،اليوم بكلمة واحدة بشأنرد فعل الدردشة خاصية في  واأن يكتب الجميعطلب الميسر من  -18

 ورؤية. ،جمنتِ و ،تبادل وجهات النظروومساندة،  ،تعاونو ،وتضمنت الكلمات الرئيسية حوار

 لمجلس التنفيذي االفتراضي لمعتكف الاليوم الثاني من  -ثالثا

 يب، وجدول األعمالحتر -ألف

 .وأوجز جدول أعمال اليوم ،افتتح الميسر اليوم الثاني من المعتكف االفتراضي -19

 لكسر الجليد. محادثتين قصيرتين إلجراء  ثنائية وثالثيةفي مجموعات مرة أخرى،  ،انقسم األعضاء -20

 عروضال :2الحوار االستراتيجي  -باء

من مناقشات المجموعات اليها المناقشة المسندة لمواضيع الرئيسية البارزة كل مجموعة النقاط من مقدم شارك  -21

 الصغيرة في اليوم السابق.

 3الحوار االستراتيجي  -يمج

كل مجموعة السؤال التالي: إلى وأُسند  .ست مجموعاتفي بصورة عشوائية مرة أخرى األعضاء  جرى توزيع -22

والشمولية واالستدامة على المدى الطويل من خالل البرامج األثر األكبر كيف يمكن للصندوق تحقيق 

 والتمويل؟
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 اتحديد أفكارهو ،من المنظورات المدرجة أدناهإبداعية  هذا السؤال بطريقةبحث جعت المجموعات على وشُ  -23

 :بحرية الخاصة

 ؛جودة البرامج وأثرها (1)

 ؛مقر الصندوقاحتياجات والقطرية ات قدرالاحتياجات  (2)

 ؛الالمركزية )معالجة الفجوات( توطيد (3)

  ؛الصندوق رسالةعن  االنحرافمقاومة  (4)

 ؛الدول األعضاء على القروضمختلف إمكانية حصول  (5)

 ؛تنفيذ العمليات في المراحل األولىبالقدر األمثل لقائمة الموازنة تحسين  (6)

 ؛19-جائحة كوفيدب المرتبطة من اللحاق بالركب فقراء الريف احتياجات (7)

 .أخرى مجاالت (8)

 ما يلي: وتضمنت المواضيع الرئيسية -24

  .ويمكن تعزيزهاخبرة الصندوق وميزته النسبية أساسيا لمجاال تمثل المساعدة التقنية   (1)

للبلدان األساسية ودعم القروض بالموارد  ،نهجال في تمايزالالشمولية من خالل بلوغ يمكن للصندوق  (2)

 منخفضة الدخل.ال

للتركيز بصورة متكررة بجد إدارة الصندوق أن يعمال المجلس ويجب على ، التغيير هذاوقت خالل و (3)

 واالتفاق عليها.ومعايير االستثمار الصندوق رسالة على 

 أن يقيس استدامة األثر على المدى الطويل. ،ينبغي عليهو ،يمكن لمكتب التقييم المستقل (4)

 نهج خطوة بخطوة/ خارطة طريق نحو زيادة األثر.إلى يحتاج الصندوق  (5)

رصد ب ه يقومولكن ،للحصول على تمويل مشترك -للتمويل اإلنمائيمجمع ، بوصفه الصندوقيسعى  (6)

 .تهرسالعن  االنحرافاألنشطة لضمان عدم 

االستثمار في قدرات الموظفين وتعزيز تصميم المشروعات وبناء القدرات القطرية لتعزيز استدامة  (7)

 فوائد المشروعات على المدى الطويل.

 العروض: 3الحوار االستراتيجي  -دال

خمس دقائق لإلبالغ  ةالست نمقدميالمقدم من  أعطي كل ،واستراحة قهوة ،المجموعات الصغيرةعُقب مناقشات  -25

 مجموعته.مناقشات في البارزة عن النقاط الرئيسية 

 دارة العليامع اإلوأجوبة  جلسة أسئلة -هاء

إيضاحات تقديم أسئلة ولطرح الوقت  ، وحانالمسائلالثالث العديد من االستراتيجي جلسات الحوار  أثارت -26

من لجنة اإلدارة  ينآخر ألعضاءودعي أعضاء المجلس لتوجيه أسئلتهم لرئيس الصندوق أو  .مدروسة

 ةمالحظات استنادا إلى حوارات المعتكف الثالثالأو  لتبادل األفكاردعي أعضاء المجلس أيضا و .التنفيذية

 . جميعها

رئيس الردود وشملت . للمالحظات وجرى تبادل ،على حد سواء البرامج والتمويلتتعلق بوأثيرت أسئلة  -27

 الحاضرين. كبار المديرينالصندوق وجميع 
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 التوصل إلى أرضية مشتركة -واو

على في الدردشة الرد جع أعضاء المجلس خاللها على شُ  ،بدأ المكون النهائي لليوم بفترة من التمعن الهادئ -28

 طرحهما الميسر:سؤالين 

 الرئيسية المواضيع وكانت ؟أخذت بالظهورتي ال يةما هي مجاالت األرضية المشتركة واالتفاق  (أ)

 فيما يلي: للتعليقات

 ؛لمستقبل الصندوقأمرا أساسيا يعتبر جميع األعضاء تقريبا نمو األثر  (1)

ينبغي االستفادة تعد معرفة الصندوق في الميدان وتوسيع القدرات التقنية ميزة نسبية حاسمة  (2)

 ؛بالكامل منها

 ؛ةوالمالي ةالبشري المؤثرة وسائلاليجب استخدام  (3)

 ؛سيكون نمو القدرات الداخلية والالمركزية االستراتيجية حاسما لتتناسب مع األثر المالي (4)

 بالغ األهمية؛  أمرالشراكات استخدام زيادة  (5)

 ؛خارطة طريق واضحةإلى الحاجة  (6)

 .فيه أثرهيزيد في الوقت الذي لرسالته ينبغي على الصندوق أن يبقى وفيا  (7)

 :للتعليقات الرئيسية المواضيع وشملتبالنسبة لك؟  تزداد وضوحاما هي مجاالت االختالف التي  (ب)

 ؛االقتراض من األسواقبشأن بقي العديد من الشواغل القوية  (1)

 ؛المالي مقارنة بنمو األثر على أرض الواقع النموبشأن وجهات نظر اختالف  (2)

 ؛هوتوقيت النمو بسرعةالمتعلقة توقعات ال (3)

 الصندوق. رسالةل البقاء أوفياءمع  ،عوائد االستثماراتالسوق بشأن اإليفاء بتوقعات  (4)

  المالحظات الختامية-زاي

بينها يشكل الواضح التمييز مشيرا إلى أن  ،واالختالفبمجاالت االتفاق  المتعلقة ميسر بالتعليقات الغنيةالأقر  -29

 والوصول إلى أرضية مشتركة.التكامل خطوة ضرورية نحو 

على تنظيم هذا  ،ولفريق مكتب سكرتير الصندوق ،عبر سكرتير الصندوق عن تقديره ألعضاء المجلسو -30

ولكن وألننا ؛ جرأتنافي عدم  السبب األمور صعوبةت : "ليسSeneca ـبمقولة لباالستشهاد واختتم  .المعتكف

 تبدو األمور صعبة". ،نجرؤال 

 ،لموازنة بين االحتياجات على المدى القصير والمتوسط والطويلإلى اوأكد رئيس الصندوق على الحاجة  -31

عندما ستتاح للصندوق معلومات أكثر فيما يتعلق  ،وعلى القرارات التي ال بد من اتخاذها في سبتمبر/ أيلول

أي التعهدات والمستويات المستهدفة للتعهدات وبرنامج القروض ) الصندوق بالتجديد الثاني عشر لموارد

 (والمنح.

يمان المشترك اإلوعن  ،عن تقديرهم للتفاعالت الغنيةأعربوا لكل من المنسقين الذين الكلمة ميسر وأعطى ال -32

 في اآلراء.توافق أكبر المحادثات إلى ه تقود هذبأن 

 مساء. 5.30الميسر المعتكف في الساعة  ختتموأ -33
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 معتكف المجلس التنفيذي السادس: 

 مستقبل الصندوق: مضاعفة وتعميق أثرنا

 2021مايو/أيار  18-19

 جدول أعمال رفيع المستوى

 األول اليوم

  مايو/أيار 18الثالثاء 

  فقط التنفيذي المجلس: األولى الجلسة  13:00-15:10

 دقيقة( 20) األعمال وجدول الغرضو الترحيب،

 دقيقة( 60) 1االستراتيجي  الحوار

 ؟ ومع ظهور "الوضع 19-ماذا تعلمنا عن أنفسنا كمجلس وعن الصندوق خالل فترة جائحة كوفيد

  ؟وراءنا سنتركهاوتلك التي  سنعتمدهاالطبيعي الجديد"، وما هي الممارسات التي 

 القوائم عندما تكون خالفاتنا واضحة؟ ما هي الممارسات التي تعزز األرضية المشتركة عبر  

 أهم االحتياجات "للحاق بالركب" بالنسبة إلى الصندوق وسكان هي ، ما 19-جائحة كوفيد بعد الخروج من

  الريف الذين نخدمهم؟

 في الصندوق:  المستقل التقييم مكتب مدير

 األثر زيادة في التقييم دور

 

 دقيقة( 50)

 استراحة 15:10-15:30

 العليا واإلدارة التنفيذي المجلس: الثانية الجلسة 15:30-17:30

 دقائق( 10) العليا باإلدارة ترحيب

 متابعة نقاش المجلس التنفيذي – تحقيق طموح جماعي للصندوق 2 االستراتيجي الحوار

 دقيقة( 60)  حول الرؤية في الجلسة العامة عرض وحوار 

 :دقيقة( 50) مناقشات المجموعات الصغيرة 

 الشمولية ومستقبل الصندوق -1

 تطور الطلب على خدمات الصندوق -2

 فرص توسيع نطاق أثر الصندوق -3
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 الثاني اليوم

  2021 مايو/أيار 19األربعاء 

 العليا واإلدارة التنفيذي المجلس: األولى الجلسة 13:00-14:50

 دقيقة( 20) التنفيذي لمجلسا لقاء ترحيبي افتراضي بأعضاء

 دقيقة( 40) (األول اليوم)من  الصغيرة المجموعات مناقشات عن موجزة تقارير

 دقيقة( 50) التحديات بحث في التعمق 3االستراتيجي  الحوار

  ستُعد مناقشات المجموعات الصغيرة بناء على المخرجات واألسئلة الناشئة عن الحوار بشأن "الطموح

 الجماعي" )في اليوم األول(

 

 استراحة 14:50-15:10

  الثانية الجلسة 15:10-17:30

 دقيقة( 30) الصغيرة المجموعات مناقشات عن تقرير

 دقيقة( 50) العليا لإلدارة وأجوبة أسئلة جلسة

 الثاني اليوم أو األول اليوم عن ناشئة أسئلة أي 

 دقيقة( 30) ( عامةحوار جلسة  تليهاإلى أرضية مشتركة )مجموعات صغيرة  التوصل

 ما هي الخالفات الواضحة؟ 

 ما هي االتفاقات الناشئة؟ 

 دقيقة( 30) الختامية والتعليقات التالية والخطوات الجلسة، اختتام



 EB 2021/133/R.39 الملحق الثاني

9 

 

 

 

 

 

 



 EB 2021/133/R.39 الملحق الثاني

10 

 السادس للمجلس التنفيذي؟، كيف تقيمون المعتكف بشكل عام (1)

 ممتاز

 جيد جدا

 جيد

 معقول

 ضعيف

 ال رأي لدي

 غير ذلك: )الرجاء التحديد(

 

 

 

 ؟مالئمةالمعلومات المقدمة في المعتكف  إلى أي مدى وجدتم (2)

 للغاية مالئمة 

  مالئمة جدا 

 إلى حد ما مالئمة 

 مالئمة قليال 

 على اإلطالق غير مالئمة 

 

 على اإلطالق يرجى تحديد السبب: غير مالئمةأو  مالئمة قليالإذا اخترتم 

 

 

 

 وجدتم الصيغة التي اتخذها المعتكف مفيدة؟ إلى أي مدى (3)

 مفيدة للغاية 

 مفيدة جدا 

 مفيدة إلى حد ما

 قليالمفيدة 

 غير مفيدة على اإلطالق 

 أو غير مفيدة على اإلطالق يرجى تحديد السبب: قليالإذا اخترتم مفيدة 
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 ما هي الدروس الرئيسية الثالثة المستفادة من معتكف المجلس التنفيذي هذا؟ (4)

 

 

 

 في معتكف المجلس التنفيذي؟ أعجبكمما هو أكثر شيء   (5)

 

 

 

 

 ما الذي ترغبون في رؤيته في معتكف المجلس التنفيذي القادم؟ (6)

 

 

 

 

 اقتراحات إضافية تدلون بها.نرحب بأية تعليقات أو  (7)

 

 

 

 

 

 شكرا لكم على وقتكم ومدخالتكم.
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