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 توصية بالموافقة

المجمس التنفيذي مدعو إلى النظر ف: الطمب الذي تقدم بو االتحاد الروس: لمحصول عمى عضوية الصندوق 
الدول: لمتنمية الزراعية، وتوصية مجمس المحافظين، إذا ما ارتأى ذلك مناسبا، بالموافقة عمى عضوية االتحاد 

 الوثيقة. من ىذه 2الروس: ف: الصندوق بموجب مشروع القرار الوارد ف: الصفحة 

 طمب عضوية غير أصمية

االتحاد الروس: ف: خارجية المعال: وزير وقعيا  ،2013أكتوبر/تشرين األول  16ف: ف: رسالة مؤرخة  -1
ف: الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية وفقا  غير أصمية عضويةاالتحاد الروس: بطمب ، تقدم : الفروفغسير 

 اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية )"الصندوق"(.)ج( من 0-02)ب( و1-2)أ( و0-2لممواد 

0434واالتحاد الروس: عضو ف: األمم المتحدة منذ عام  -2
1 . 

ماليين  5قدرىا أساسية إضافية تقديم مساىمة  ،عمى طمب عضويتو ، عند الموافقةويود االتحاد الروس: -3
وسوف يتم  .24-/د166رار مجمس المحافظين لقوفقا  ،الصندوقدوالر أمريك: ف: التجديد التاسع لموارد 

 1103ماليين دوالر أمريك:، ابتداء من عام  2تسديد المساىمة عمى دفعتين سنويتين قيمة كل منيما 
 .1104تستكمل ف: عام ل

  

                                                      
 42ف: ، وف: رسالة مؤرخة 5421تشرين األول/أكتوبر  42كان اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفييتية عضوًا أصميًا ف: األمم المتحدة منذ  1

أن االتحاد الروس: سيواصل، بتأييد من البمدان ال لألمم المتحدة ، أبمغ بوريس يمتسين، رئيس االتحاد الروس:، األمين العام 5445كانون األول /ديسمبر
 المصدر: األعضاء ف: رابطة الدول المستقمة، عضوية االتحاد السوفيات: ف: مجمس األمن وسائر ىيئات األمم المتحدة جميعيا. 55
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 73-دالقرار ..../
 

 الموافقة عمى عضوية غير أصمية لالتحاد الروسي في الصندوق

 

 ،المحافظينإن مجمس 

 

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

 

األعضاء غير األصميين ف: الصندوق ىم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وكاالتيا ألن  ونظرا
صبح، بعد موافقة مجمس المحافظين عمى عضويتيا، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: المتخصصة والت: ت

 لمتنمية الزراعية عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛

 

 2؛1945االتحاد الروس: عضو ف: األمم المتحدة منذ عام ألن ونظرا 

 

 عضوية الصندوق؛إلى أن االتحاد الروس: مؤىل ل ونظرا

 

ف: طمب الحصول عمى العضوية غير األصمية الذي تقدم بو االتحاد الروس:، والمحول إلى المجمس  وبعد النظر
 عضوية االتحاد الروس: ف: الصندوق؛ بولمع توصية المجمس التنفيذي بق ،… GCبالوثيقة 

 

ذ يحيط عمما ماليين دوالر أمريك: ف: التجديد التاسع لموارد الصندوق  5بالمساىمة األساسية اإلضافية البالغة  وا 
 االتحاد الروس: عند الموافقة عمى طمب عضويتو؛الت: اقترحيا 

 

 ؛عمى عضوية االتحاد الروس: ف: الصندوق يوافق

 

 رئيس الصندوق ميمة إخطار األمين العام لألمم المتحدة بيذا القرار. ويكمف

 
 

 

                                                      
 42ف: ، وف: رسالة مؤرخة 5421تشرين األول/أكتوبر  42كان اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفييتية عضوًا أصميًا ف: األمم المتحدة منذ  2
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