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 توصية بالموافقة 
للحصول على عضوية الصندوق  جمهورية باالوالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر ف: الطلب الذي تقدمت به 

جمهورية الدول: للتنمية الزراعية، وتوصية مجلس المحافظين، إذا ما ارتأى ذلك مناسبا، بالموافقة على عضوية 
 من هذه الوثيقة. 4ف: الصندوق بموجب مشروع القرار الوارد ف: الصفحة  باالو

 طلب عضوية غير أصلية 

 فخامة رئيس جمهورية باالو ، وقعها 4172سبتمبر/ايلول  01ف: رسالة مؤرخة ف:   -1
Tommy E. Remengesau, Jrبطلب عضوية غير أصلية ف: الصندوق وفقا جمهورية باالو  ت، تقدم

 )ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية )"الصندوق"(.7-73)ب( و4-3)أ( و7-3للمواد 

 .7992ديسمبر/كانون األول  71عضو ف: األمم المتحدة منذ وجمهورية باالو  -2

من اتفاقية إنشاء  4، البند 2الصندوق، وفقا للمادة ف: موارد تقديم مساهمة أولية جمهورية باالو وتود  -3
 دوالر أمريك:، عند الموافقة على طلب عضويتها. 111الصندوق، قدرها 
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 83-القرار ......../د

 الصندوقفي لجمهورية باالو الموافقة على عضوية غير أصلية 
 

 إن مجلس المحافظين، 
 

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

 

إلى أن األعضاء غير األصليين ف: الصندوق هم الدول األعضاء ف: األمم المتحدة أو إحدى وكاالتها  ونظرا
المتخصصة والت: تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتها، أطرافا ف: اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: 

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

 ؛7992عضو ف: األمم المتحدة منذ عام جمهورية باالو إلى أن  ونظرا
 

 مؤهلة لعضوية الصندوق؛جمهورية باالو إلى أن  ونظرا
 

، والمحول إلى المجلس جمهورية باالوف: طلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت به  وبعد النظر 
 ف: الصندوق؛جمهورية باالو لتنفيذي بقبول عضوية ، مع توصية المجلس ا … GCبالوثيقة 

 

ذ يحيط علما دوالر أمريك:، عند الموافقة على  111، والبالغة جمهورية باالوالت: اقترحتها بالمساهمة األولية  وا 
 طلب عضويتها؛

 

 ف: الصندوق؛جمهورية باالو على عضوية يوافق 
 

 إخطار األمين العام لألمم المتحدة بهذا القرار. رئيس الصندوق مهمة ويكلف
 
 

 


