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 الموافقةبتوصية 

لمحصول عمى عضوية الصندوق  جميورية فانواتوطمب الذي تقدمت بو النظر ف: الالمجمس التنفيذي مدعو إلى 
جميورية الدول: لمتنمية الزراعية، وتوصية مجمس المحافظين، إذا ما ارتأى ذلك مناسبا، بالموافقة عمى عضوية 

 من ىذه الوثيقة. 3ف: الصندوق بموجب مشروع القرار الوارد ف: الصفحة  فانواتو

 طمب عضوية غير أصمية

 Alfred Rollen Carlotمعال:وموقعة من قبل  3123 نوفمبر/تشرين الثان: 21بتاريخ ف: رسالة مؤرخة  -1

 جميورية فانواتوتقدمت ، جميورية فانواتوف:  ة الخارجيةوالتجار الخارجية الشؤون زير عضو البرلمان وو 
)ج( من اتفاقية 2-24)ب( و3-4)أ( و2-4لمعضوية ف: الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية وفقا لممواد بطمب 

 .)"الصندوق"( إنشاء الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية

 .1891سبتمبر/أيمول  11عضو ف: األمم المتحدة منذ  جميورية فانواتوو  -2

من اتفاقية إنشاء الصندوق، قدرىا  4 إلى الصندوق، وفقا لممادةأولية مساىمة تقديم  جميورية فانواتووتود  -3
 .عضويتيا، عند الموافقة عمى طمب أمريك:دوالر  100
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  36-د/........القرار 

 الصندوق في ةالموافقة عمى عضوية غير أصمي

 ،محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعيةإن مجمس 

، الزراعية لمتنمية الدول:إنشاء الصندوق  اتفاقية( من ج) 13-1و ،)ب( 3-2و )أ(، 3-1المواد باالعتبار إذ يأخذ 
 ؛بتسيير أعمال الصندوقمن الموائح الخاصة  10والبند 

 
ندوق ىم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وكاالتيا صى أن األعضاء غير األصميين ف: الإل ونظرا

المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجمس المحافظين عمى عضويتيا، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: 
 انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛ريق إيداع وثيقة طلمتنمية الزراعية عن 

 

 ؛1891 عضو ف: األمم المتحدة منذ عام جميورية فانواتوإلى أن  ونظرا

 

 مؤىمة لعضوية الصندوق؛ جميورية فانواتوإلى أن  ونظرا

، والمحول إلى المجمس جميورية فانواتوتقدمت بو الذي طمب الحصول عمى العضوية غير األصمية النظر في وبعد 
 ؛ف: الصندوق جميورية فانواتوبالموافقة عمى عضوية  التنفيذيمع توصية المجمس  ..… GCبالوثيقة 

ذ يحيط عمما ، عند الموافقة عمى أمريك:دوالر  100، والبالغة جميورية فانواتوالمقترحة من قبل األولية بالمساىمة  وا 
 طمب عضويتيا؛

 ؛ف: الصندوق فانواتوجميورية عضوية  عمىيوافق 
 .رئيس الصندوق ميمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بيذا القرار ويكمف


