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  الموافقةبتوصیة 

للحصول على عضویة الصندوق ناوروالذي تقدمت به جمهوریة طلبالنظر في الالمجلس التنفیذي مدعو إلى 

جمهوریة الدولي للتنمیة الزراعیة، وتوصیة مجلس المحافظین، إذا ما ارتأى ذلك مناسبا، بالموافقة على عضویة 

  من هذه الوثیقة.2ناورو في الصندوق بموجب مشروع القرار الوارد في الصفحة 

  

  

  

  طلب عضویة غیر أصلیة

 Sprentة فخاموموقعة من قبل 2012أغسطس/آب 14بتاریخ ، في رسالة مؤرخة ناورومهوریة تقدمت ج- 1

Dabwido 3للعضویة في الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وفقا للمواد جمهوریة ناورو، بطلب ، رئیس-

(ج) من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة.1- 13(ب) و2-3(أ) و1

.1999عامسبتمبر/أیلولعضو في األمم المتحدة منذ و ناور جمهوریة و - 2

0001من اتفاقیة إنشاء الصندوق، قدرها 4إلى الصندوق، وفقا للمادةمساهمة ناورو تقدیم جمهوریة وتود - 3

.، عند الموافقة على طلب عضویتهادوالر أسترالي
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  36-د/........القرار 

  الصندوقفيةالموافقة على عضویة غیر أصلی

  ،محافظي الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةن مجلس إ

والبند ، الزراعیةللتنمیةالدوليإنشاء الصندوق اتفاقیة) من ج(13-1و،(ب)3-2و(أ)،3-1المواد باالعتبار إذ یأخذ 

  ؛من اللوائح الخاصة بتسییر أعمال الصندوق10

  

عضاء في األمم المتحدة أو إحدى وكاالتها ندوق هم الدول األصى أن األعضاء غیر األصلیین في الإلونظرا

المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظین على عضویتها، أطرافا في اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي 

ریق إیداع وثیقة انضمام لدى األمین العام لألمم المتحدة؛طللتنمیة الزراعیة عن 

؛1999عامسبتمبر/أیلولعضو في األمم المتحدة منذناورو إلى أن جمهوریة ونظرا

  

مؤهلة لعضویة الصندوق؛ناورو إلى أن جمهوریة ونظرا

، والمحول إلى مجلس ناوروجمهوریة تقدمت به ي ذالطلب الحصول على العضویة غیر األصلیة فيالنظر وبعد 

الدولي في الصندوقناوروجمهوریة مع توصیة المجلس التنفیذي بقبول عضویة____ GCبالوثیقة المحافظین 

  ؛للتنمیة الزراعیة

، عند الموافقة على طلب دوالر أسترالي0001، والبالغة ناوروجمهوریة بالمساهمة المقترحة من قبل وٕاذ یحیط علما

  عضویتها؛

  ؛في الصندوقناورو جمهوریة عضویة علىیوافق 

  المتحدة بهذا القرار.رئیس الصندوق مهمة إخطار األمین العام لألممویكلف

  

  


