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 أصلية غير عضوية طلب

 أوكرانيا

 

 GC 46/L.2الوثيقة: 

 3بند جدول األعمال: 

 2022ديسمبر/كانون األول  21التاريخ: 

 عامالتوزيع: 

 اإلنكليزيةاللغة األصلية: 

 للموافقة

إلى اعتماد مشروع القرار  والوثيقة، فإن مجلس المحافظين مدعبعد نظر المجلس التنفيذي في هذه اإلجراء: 

 الوارد في الملحق.
 

 
 

 

 مجلس المحافظين 

 الدورة السادسة واألربعون 

 2023فبراير/شباط  15-14روما، 
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 طلب عضوية غير أصلية

 أوكرانيا

 الخلفية -أوال

 ، وقعها معالي 2022كانون األول /ديسمبر 5في رسالة مؤرخة في  -1

عضوية للحصول على بطلب  أوكرانيا، تقدمت وكرانياألخارجية الشؤون الوزير ،  Dmytro Kulebaالسيد 

الدولي للتنمية )ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق 1-13)ب( و2-3)أ( و1-3وفقا للمواد ، غير أصلية في الصندوق

 الزراعية )"الصندوق"(.

 .1945أكتوبر/تشرين األول  24عضو في األمم المتحدة منذ  وأوكرانيا -2

 بالموافقة على طلب المجلس التنفيذي توصية مجلس المحافظين، قرر به المعمول القانوني لإلطار وفقاو -3

مدعو إلى اعتماد  المحافظين مجلس فإن سلف، ما ضوء وفي أوكرانيا الحصول على عضوية غير أصلية

 .مشروع القرار الوارد في الملحق
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 46-القرار ......../دمشروع 

 غير أصلي في الصندوق عضوك أوكرانيا على انضمام الموافقة

 إن مجلس المحافظين،

 )ج( من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 13-1)ب(، و3-2)أ(، و3-1المواد  إذ يأخذ باالعتبار

 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق؛ 10والبند 

وكاالتها  أي من األعضاء غير األصليين في الصندوق هم الدول األعضاء في األمم المتحدة أو أن ونظرا إلى

المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجلس المحافظين على عضويتها، أطرافا في اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي 

 انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة؛ وثيقةإيداع بللتنمية الزراعية 

 في األمم المتحدة؛عضوا  51 بالغ عددهمالاألصليين األعضاء  بين من أوكرانيا أن ونظرا إلى

 الصندوق؛ في عضويةلالنضمام إلى امؤهلة ل أوكرانيا إلى أنبالتالي ونظرا 

إلى المجلس بالوثيقة  الذي أُحيلو، أوكرانياطلب الحصول على العضوية غير األصلية الذي تقدمت به  وبعد النظر في

GC 46/L.2 ، في الصندوق؛عضوية إلى ال أوكرانياانضمام توصية المجلس التنفيذي بقبول وفي 

 ؛أوكرانياعضوية  يوافق على

 إخطار األمين العام لألمم المتحدة بهذا القرار.برئيس الصندوق  ويكلف

 


