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 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي اسعةتالجدول األعمال المؤقت للدورة 

 معلومات للسادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 هذه الوثيقة إلى قسمين:تقسم  -1

 قائمة ببنود جدول األعمال ورموز الوثائق؛  القسم األول 

 قائمة مفصلة ببنود جدول األعمال.  القسم الثاني 

وتيسيراً على السادة ممثلي الدول األعضاء، ستوضع إلى جانب كل بند من بنود جدول األعمال إحدى  -2

 على المجلس اتخاذه:العبارات التالية لإلشارة إلى اإلجراء الواجب 

 للموافقة؛ لالستعراض؛ للعلم؛ للتأكيد

 الوثائق التي سينظر فيها

وغيرها  ،تتضمن الوثائق التي سينظر فيها الوثائق المعروضة للموافقة، والوثائق المعروضة لالستعراض -3

 من المسائل التي قد ترغب إدارة الصندوق بلفت انتباه المجلس التنفيذي إليها.

 موثائق  للعل

التالي، وستناقش هذه الوثائق خالل دورة المجلس فقط  الرابطيمكن استعراض الوثائق المعروضة للعلم على  -4

في حال ارتأت إدارة الصندوق ضرورة ذلك، أو ورد طلب محدد بهذا الخصوص من أحد أعضاء المجلس. 

ويتوجب إرسال مثل هذا الطلب كتابةً إلى مكتب سكرتير الصندوق، قبل أسبوع من انعقاد الدورة على حد 

 أقصى.

 برنامج عمل الدورة

تعكس أرقام بنود جدول األعمال بالضرورة الترتيب الذي ستناقش فيه الوثائق. وسيتم عرض برنامج  ال -5

عمل الدورة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت وعلى المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق 

 قبل أسبوعين من انعقادها، متضمناً توقيت وترتيب المناقشات.

على البنود التي ستناقش أثناءها )أي البنود المعروضة للموافقة، أو  الدورة فقط ويقتصر برنامج عمل -6

التي تم  أو ،تلك التي حددتها إدارة الصندوق للمناقشةلالستعراض أو للتأكيد والوثائق المعروضة للعلم، 

 (.استالم طلب خطي لمناقشتها أثناء دورة المجلس
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 المؤقت جدول األعمال

  فيها للنظر بنود -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.1) اعتماد جدول األعمال - 2

 لالستعراض[](EB 2020/129/R.2)  الصندوقمناقشة استراتيجية مع رئيس  - 3

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.3االستثمار الموجه لبناء القدرات )تنفيذ خطة عمل  (1)

 ]لالستعراض[( EB 2020/129/R.4المعدلة ) سياسة تمويل المنح (2)

األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية تحديث عن  (3)

 2021-2020واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها: خطة العمل لعام 

(EB 2020/129/R.5 )]لالستعراض[ 

 إدارة المخاطر المؤسسية ]لالستعراض[ - 5

 (EB 2020/129/R.6) تحديث عن إدارة المخاطر المؤسسية (أ)

 (EB 2020/129/R.7لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق ) (ب)

 التقييم - 6

 للعلم[]( EB 2020/129/R.8) الثامنة بعد المائة للجنة دورتهاتقرير رئيس لجنة التقييم عن  (أ)

 ]لالستعراض[ تقييمات البرامج القطرية واالستراتيجيات القطرية (ب)

 (EB 2020/129/R.9) المكسيك (1)

 (EB 2020/129/R.10) سيراليون (2)

 المسائل التشغيلية - 7

 حساب أمانة للقطاع الخاصنشاء الصندوق مع القطاع الخاص غير السيادي وإ إطار لعمليات (أ)

(EB 2020/129/R.11 )]للموافقة[ 

 ]لالستعراض[برامج الفرص االستراتيجية القطرية  (ب)

 التالية: برامج الفرص االستراتيجية القطريةب الخاصةالمجلس التنفيذي مشاورة  نتائج تقرير عن

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 (EB 2020/129/R.12) إريتريا (أ)

 أمريكا الالتينية والكاريبي  (2)

 (EB 2020/129/R.13) المكسيك (أ)

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)
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 (EB 2020/129/R.14) سيراليون (أ)

 ]للموافقة[المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها والمنح اقتراحات المشروعات/البرامج  (ج)

 التاليةوالمنح البرامج /المشروعاتتقرير عن نتائج مشاورة المجلس التنفيذي الخاصة بمقترحات 

(EB 2020/129/R.15): 

 آسيا والمحيط الهادي (1)

مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونان  -الصين  (أ)

(EB 2020/129/R.16) 

المائية في بيهار ة األحياء يمشروع تحسين الثروة الحيوانية وترب -الهند  (ب)

(EB 2020/129/R.17) 

المرحلة الثانية  -السبيال -مشروع دعم سبل العيش في غوادار -باكستان  (ج)

(EB 2020/129/R.18) 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (2)

 الجمهورية العربية السورية: برنامج إحياء سبل المعيشة الزراعية (أ)

(EB 2020/129/R.19) 

( EB 2020/129/R.20الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية )في الستثمارمقترح ل (3)

 [جلسة مغلقة]للموافقة[ ]

 المسائل المالية - 8

 والخمسين بعد المائة السادس اجتماعهاتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن   (أ)

(EB 2020/129/R.21) ]لالستعراض[ 

 (EB 2020/129/R.22) 2019ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (ب)

 ]للموافقة[

 [لالستعراض] (EB 2020/129/R.23) دراسة مبدئية عن جدوى إقراض الكيانات دون الوطنية (ج)

 ]لالستعراض[ (EB 2020/129/R.24تقرير كفاية رأس المال ) (د)

 [جلسة مغلقة]]لالستعراض[ تحديث شفهي عن عملية التصنيف االئتماني  (ه)

 2020األربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام الحادي واحتياجات السحب  (و)

(EB 2020/129/R.25 )]للموافقة[ 

المنح في الصندوق لتنفيذ استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص  بموجب برنامج مواردالاستخدام  (ز)

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.26) من المبادرات الجديدةوغيرها 

 ]للموافقة[ مسائل التسيير - 9

 أثناء النظر في مقترحات المشروعات والبرامج والمنح حضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي (أ)

(EB 2020/129/R.27)  

  (EB 2020/129/R.28) 2021الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق لعام  تواريخ (ب)

 ( EB 2020/129/R.29تحديث عن مقترح لنظام تصويت آلي في الصندوق ) (ج)
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 التقارير المرحلية  - 10

 2019التقرير المرحلي السنوي لعام  - خطة عمل زيادة الشفافية لمساءلة أعظم (أ)

(EB 2020/129/R.30 )]لالستعراض[ 

 مسائل أخرى - 11

 (EB 2020/129/R.31) للتنميةاالتفاقية اإلطارية للتعاون والتمويل المشترك مع البنك اإلسالمي  (أ)

 ]للموافقة[

مذكرة تفاهم حول التعاون ذي الصلة بسلسلة قيمة الكسافا في جمهورية الكونغو  (ب)

(EB 2020/129/R.32 )]للموافقة[ 

 ]للموافقة[( EB 2020/129/R.33) مذكرة تفاهم مع معهد قانون الغذاء العالمي (ج)

 الوثائق المعروضة للعلم ]للعلم[ -ثانيا 

مة مع ءسيتم نشر الوثائق اإلضافية المعروضة للعلم، بما في ذلك المعلومات الموفرة بموجب نهج الموا

 .التالي الرابطالغرض، على المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق على 
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 جدول األعمال التفصيلي

 بنود للنظر فيها -أوال 

 افتتاح الدورة - 1

 اعتماد جدول األعمال ]للموافقة[ - 2

 يرد جدول األعمال المؤقت في الوثيقة الحالية.

 مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق ]لالستعراض[ - 3

استجابة لطلب من المجلس التنفيذي بإجراء مناقشة استراتيجية مع رئيس الصندوق في بداية كل دورة من 

دورات المجلس، سيعرض رئيس الصندوق وثيقة تحدد رؤيته للتوجه االستراتيجي المستقبلي للصندوق. 

لى التغذية الراجعة ن، والحصول عيالتبادل والتفاعل المفتوحالتشجيع على والهدف من هذه المناقشة هو 

 .والتوجيه من المجلس فيما يتعلق بالقضايا ذات األهمية االستراتيجية للصندوق

 التقارير المؤسسية - 4

 السياسات واالستراتيجيات

 ]للموافقة[ خطة عمل تنفيذ االستثمار الموجه لبناء القدرات (1)

االستثمار سوف تعرض إدارة الصندوق خطة لتنفيذ األنشطة المقترحة بموجب احتياطي 

ستوضح هذه الخطة األنشطة المتوقعة عبر الموجه لبناء القدرات كي ينظر فيها المجلس. و

 مسارات العمل المتداخلة الثالثة وهي: األشخاص، والعمليات، والتكنولوجيا.

 ]لالستعراض[ في الصندوق المعدلة سياسة تمويل المنح (2)

المجلس التنفيذي الستعراضها، وهي في الصندوق على المعدلة ستعرض سياسة تمويل المنح 

 اعادة تحديد الحجوم المقترحة لبرنامج المنح في الصندوق، وتبني أهدافا إلتتضمن أحكام

وأولويات معززة، بما يتسق مع االنتقال إلى نموذج عمل التجديد الثاني عشر للموارد، والهيكلية 

 اس النتائج والتعلم.وكذلك تتضمن هذه السياسة أيضا أحكاما لتعزيز قي. المالية

نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش تحديث عن  (3)

 2021-2020 للفترةالجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها: خطة العمل 

 ]لالستعراض[

سوف يتوفر للمجلس التنفيذي تحديث عن نهج الصندوق في التطرق الستراتيجية األمم المتحدة 

التحرش الجنسي، واالستغالل واالعتداء الجنسيين، والتصدي لها، وخطة  لمنع أعمال 

 .2021-2020العمل الخاصة بها للفترة 

 ]لالستعراض[ إدارة المخاطر المؤسسية - 5

 إدارة المخاطر المؤسسية عنتحديث  (أ)

 سيتوفر للمجلس التنفيذي تحديث عن التقدم المحرز بشأن إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق.

 لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق (ب)

سوف يتم توفير تحديث لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي عن وضع لوحة المخاطر 

 .المؤسسية في الصندوق
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 التقييم - 6

 للعلم[]الثامنة بعد المائة  تهاوردتقرير رئيس لجنة التقييم عن  (أ)

، للمجلس التنفيذي 2020أبريل/نيسان  1في  ستعقدالتي  لجنة التقييم دورةمحاضر  سوف يتم توفير

 للعلم.

 لالستعراض[] تقييمات االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية (ب)

على المجلس التنفيذي، لترفد  التاليةالقطرية  والبرامجالقطرية  االستراتيجياتسوف تعرض تقييمات 

 استعراض برامج الفرص االستراتيجية القطرية ذات الصلة بها.

 المكسيك (1)

 سيراليون (2)

 التشغيلية المسائل - 7

 حساب أمانة للقطاع الخاص وإنشاءإطار لعمليات الصندوق مع القطاع الخاص غير السيادي   (أ)

 ]للموافقة[

 وإنشاءطار عمليات الصندوق مع القطاع الخاص غير السيادي إل تعرض الوثيقة مقترحاسوف 

 حساب أمانة للقطاع الخاص.

 [برامج الفرص االستراتيجية القطرية ]لالستعراض  (ب)

لمجلس التنفيذي الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية اسيتم توفير تقرير عن نتائج مشاورة 

 :االستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية ذات الصلة التاليةوتقييمات 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية (1)

 إريتريا (أ)

 أمريكا الالتينية والكاريبي (2)

 المكسيك (أ)

 أفريقيا الغربية والوسطى (3)

 سيراليون (أ)

 المعروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها ]للموافقة[ والمنح مقترحات المشروعات/البرامج (ج)

 :المجلس التنفيذي حول المقترحات التالية ةعن نتائج مشاور سيُقدم تقرير

 آسيا والمحيط الهادي (1)

 مشروع عروض إعادة اإلنعاش الريفي في محافظة يونان -الصين  (أ)

 الصندوقالمؤسسة الُمباِدرة: 

 سنوات 5 مدة المشروع:

 مليون دوالر أمريكي 234.5إجمالي تكلفة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 74.8قيمة قرض الصندوق: 
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 المشاركون في التمويل:

 مليون دوالر أمريكي 41.6: القطاع الخاص

 مليون دوالر أمريكي 115.3الحكومة: 

 مليون دوالر أمريكي 2.8المستفيدون: 

 يوصى باعتماد شروط عادية.

 ة األحياء المائية في بيهاريمشروع تحسين الثروة الحيوانية وترب -الهند  (ب)

 الُمباِدرة: الصندوقالمؤسسة 

 سنوات 6مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 146.3إجمالي تكلفة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 58قيمة قرض الصندوق: 

 مليون دوالر أمريكي 2قيمة منحة الصندوق: 

 المشاركون في التمويل:

 مليون دوالر أمريكي 6.1: تمويل مشترك محلي

 مليون دوالر أمريكي 60.9الحكومة: 

 مليون دوالر أمريكي 19.3المستفيدون: 

 يوصى باعتماد شروط عادية.

 المرحلة الثانية-السبيال -مشروع دعم سبل العيش في غوادار -باكستان  (ج)

 المؤسسة الُمباِدرة: الصندوق

 سنوات 6مدة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 72.8إجمالي تكلفة المشروع: 

 مليون دوالر أمريكي 60.2الصندوق: قيمة قرض 

 مليون دوالر أمريكي 3قيمة منحة الصندوق: 

 المشاركون في التمويل:

 مليون دوالر أمريكي 8.7الحكومة: 

 مليون دوالر أمريكي 1المستفيدون: 

 يوصى باعتماد شروط مختلطة.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا (2)

 إحياء سبل المعيشة الزراعيةالجمهورية العربية السورية: برنامج  (أ)

 المؤسسة الُمباِدرة: الصندوق

 سنوات 6: لبرنامجمدة ا
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 مليون دوالر أمريكي 38.4: البرنامجإجمالي تكلفة 

 مليون دوالر أمريكي 13.2قيمة قرض الصندوق: 

 مليون دوالر أمريكي 1قيمة منحة الصندوق: 

 المشاركون في التمويل:

 مليون دوالر أمريكي 1.9الحكومة: 

 مليون دوالر أمريكي 1.2المستفيدون: 

 مليون دوالر أمريكي 21.2الفجوة التمويلية: 

مؤهلة للحصول على المساعدة بشروط تيسيرية للغاية،  والجمهورية العربية السورية

 .لخطر إجهاد الديون منخفضةومصنفة على أنها معّرضة بصورة 

 [جلسة مغلقة] ]للموافقة[ الرأسمالي لألعمال الزراعيةالصندوق في  :ستثمارمقترح لال (3)

سيتم عرض استثمار مقترح في الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية على المجلس التنفيذي 

 للمصادقة عليه.

 المسائل المالية  - 8

 ]لالستعراض[والخمسين بعد المائة  السادس اجتماعهاتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن   (أ)

، الثالثاءعقد يوم سيالذي ستتضمن هذه الوثيقة تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

 .2020 آذار/ارسم 31

 ]للموافقة[ 2019ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  (ب)

تنص الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق على وجوب أن يعرض المجلس التنفيذي 

القوائم المالية المراجعة للصندوق على مجلس المحافظين إلقرارها في دورته السنوية. وبناء على 

قلة على ، وتقرير المراجع الخارجي وشهادته المست2019ذلك، ستعرض القوائم المالية للصندوق لعام 

الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، باإلضافة إلى تقرير تصديق اإلدارة على المجلس التنفيذي 

من اتفاقية إنشاء  6من المادة  11للنظر فيها، ورفعها إلى الدورة القادمة لمجلس المحافظين. ووفقا للبند 

. وعالوة على ذلك، ستعرض 2019الصندوق، ستدرج هذه القوائم في التقرير السنوي للصندوق لعام 

، وهو يتضمن بعض 2019مذكرة إعالمية عن االستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية لعام 

 اإلضاءات المختارة التي أعدتها إدارة الصندوق.

 [لالستعراض]دراسة مبدئية عن جدوى إقراض الكيانات دون الوطنية  (ج)

اقتراح ممثل البرازيل في دورته السابعة والعشرين بعد المائة وافق أعضاء المجلس التنفيذي على 

)أ( اإلقراض المباشر ليشمل : للنظر فيما لو كان يتوجب على الصندوق أن يوسع من نطاق تمويله 

ليه ستزود إلى الحكومات شبه الوطنية؛ )ب( اإلقراض المباشر إلى مصارف التنمية الوطنية. وبناء ع

 هذه الوثيقة أعضاء المجلس بدراسة أولية للنظر فيها.

 ]لالستعراض[ كفاية رأس المال تقرير (د)

ستعرض اإلدارة أول تقرير عن كفاية رأس المال، بما في ذلك النتائج، بعد مصادقة المجلس التنفيذي 

. وسوف يوفر هذا التقرير احتسابا للمخاطر المختلفة بما 2019على السياسة في ديسمبر/كانون األول 
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محتملة، بما في  اتشذيبيتفق مع السياسة، وسيناريوهات اختبارات الجهد والمجاالت الممكنة إلدخال ت

   األخير عن السياسة والنهج التي طلبته إدارة الصندوق. المستقل الرأيذلك، التوصيات الواردة من 

 [جلسة مغلقة]لالستعراض[ ]عملية التصنيف االئتماني عن  شفهي تحديث (ه)

سوف تتشاطر إدارة الصندوق المعلومات التي وفرتها ستاندرز آند بورز، ومستشارو التصنيف 

على المجلس  طلع االئتماني في الصندوق حول نقاط الضعف والقوة االئتمانية للصندوق، وسوف ت

 التالية نحو البدء بعملية تصنيف كاملة.الخطوات 

 ]للموافقة[ 2020األربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  الحادي احتياجات السحب (و)

السحب من مساهمات الدول األعضاء لعام سوف تحدد هذه الوثيقة المستوى المقترح الحتياجات 

2020. 

المنح في الصندوق لتنفيذ استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص  استخدام الموارد بموجب برنامج (ز)

 ]للموافقة[  وغيرها من المبادرات الجديدة

سوف تعرض إدارة الصندوق على  المجلس التنفيذي للمصادقة مقترحا خاصا باستخدام جزء من 

استراتيجية لتنفيذ  يد الحادي عشر للمواردالموارد المتاحة بموجب مخصص برنامج المنح لفترة التجد

االنخراط مع القطاع الخاص. كذلك ستقترح اإلدارة أيضا وضع األموال جانبا لمبادرات أخرى، مثل 

فقة عليه. برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة+، والذي مازال بانتطار الموا

وستكون هذه المساهمة مساهمة مخصوصة لمرة واحدة، وهي مطلوبة للشروع بتفعيل خط مشروعات 

 أنشطة القطاع الخاص، ومبدئيا أنشطة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة+.

 مسائل التسيير ]للموافقة[ - 9

مقترحات المشروعات والبرامج أثناء النظر في حضور المراقبين لدورات المجلس التنفيذي  (أ)

  والمنح 

ستتضمن هذه الوثيقة مقترحا للسماح لممثلي الدول األعضاء، ممن ال يشكلون جزءا من تركيبة المجلس 

التنفيذي، بالحضور داخل قاعة اجتماعات المجلس أثناء النطر في مقترحات المشروعات /البرامج أو 

 المنح الخاصة ببلدانهم.

  2021تواريخ الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق لعام  (ب)

بما يتفق مع القرار المتخذ بشأن مصادقة المجلس على وجهات الزيارات السنوية المستقبلية للمجلس، 

 كي ينظر فيها المجلس. 2021تتضمن هذه الوثيقة خطة مقترحة لزيارة المجلس التنفيذي القطرية لعام  

 رح لنظام تصويت آلي في الصندوق تحديث عن مقت (ج)

، سوف يتم 2020في فبراير/شباط ، الذي اعتمده مجلس المحافظين 43 -د/215بما يتفق مع القرار 

يتم س ،للمجلس التنفيذي بشأن مخرج اإلجراء المتفاوض عليه، وإذا كان ذلك مالئما توفير تحديث 

ام للتصويت ظالعامة المضي في إعداد وتنفيذ ن الطلب من المجلس تقرير فيما لو كان ينبغي على األمانة

 .2021اآللي في الصندوق الستخدامه المحتمل بالتزامن مع تعيين رئيس الصندوق عام 

 التقارير المرحلية  - 10

 ]لالستعراض[ 2019التقرير المرحلي السنوي لعام  -خطة عمل زيادة الشفافية لمساءلة أعظم  (أ)

المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، سوف تعرض بما يتفق مع القرار الذي اتخذه 

 إدارة الصندوق تقريرا مرحليا عن تنفيذ خطة عمل الشفافية.
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 مسائل أخرى - 11

 [للموافقة]االتفاقية اإلطارية للتعاون والتمويل المشترك مع البنك اإلسالمي للتنمية  (أ)

المجلس بشأن تفويض رئيس الصندوق الستكمال سوف تتضمن هذه الوثيقة مقترحا ليصادق عليه 

 اتفاقية التعاون والتمويل المشترك بين الصندوق والبنك اإلسالمي للتنمية.

 [للموافقة]مذكرة تفاهم حول التعاون ذي الصلة بسلسلة قيمة الكسافا في جمهورية الكونغو  (ب)

تكمال مذكرة تفاهم سوف تتضمن هذه الوثيقة طلبا لتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على واس

متكاملة ومستدامة للكسافا في جمهورية لتيسير التعاون بين األطراف للترويج لتنمية سلسلة قيمة 

 الكونغو.

 [للموافقة] مذكرة تفاهم مع معهد قانون الغذاء العالمي (ج)

تتضمن هذه الوثيقة طلبا لتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على واستكمال مذكرة التفاهم بين 

 الصندوق ومعهد قانون الغذاء العالمي.

: يمكن الوصول إلى الوثائق المعروضة للعلم وتلك المعروضة بموجب نهج المواءمة مع الغرض على الرابط -ثانيا

 المنصة التفاعلية للدول األعضاء
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