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 2019عام لالقطرية  تهتواريخ زيار  علىنتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة 

وجهة زيارته القطرية  جمهورية الكاميرون أن تكونعلى بعد المائة التنفيذي ف: دورته العشرين  المجلس وافق -1
وعرضت على المجلس التنفيذي ف: دورته الثالثة والعشرين  ،. وحددت ثالثة تواريخ لهذه الزيارة2019لعام 

ف: ونصح ممثل الكاميرون المجلس بوجوب أخذ العطالت القومية وغيرها من األحداث الهامة  1بعد المائة.
 البالد بعين االعتبار عند تحديد أفضل خيار ممكن.

اتفق المجلس التنفيذي على أن يقوم مكتب سكرتير الصندوق بالتشاور مع المنسقين واألصدقاء بشأن تواريخ  -2
 يقرر الصندوق التواريخ الدقيقة من خالل التصويت بالمراسلة.دها وبع، 2019زيارته للكاميرون عام 

، تمثل أفضل فترة 2019يوليو/تموز  26 إلى 22أكد ممثل الكاميرون الحقا بأن الفترة من  ،بعد هذا القرار -3
قد على هذه التواريخ ف: اجتماع غير رسم: ع ،لهذه الزيارة. وتم التشاور مع المنسقين واألصدقاء واالتفاق

 .2018مايو/أيار  8بتاريخ 

التصويت  من خاللن إلى اإلدالء بأصواتهم يأعضاء المجلس التنفيذي واألعضاء المناوب دع: ، يهوبناء عل -4
 بالمراسلة.

، كان قد تم استالم عدد األصوات المطلوبة ،2018يونيو/حزيران  4 ليلعند منتصف  ومع إغالق التصويت -5
التواريخ المقترحة للزيارة على كذلك األمر بالنسبة لعدد األصوات الضرورية للموافقة و لصحة التصويت، 

من النظام الداخل: للمجلس  23. وبموجب المادة 2019القطرية للمجلس التنفيذي إلى الكاميرون ف: عام 
األصوات ردود من أعضاء المجلس بما ال يقل عن ثلث:  استلمتيكون التصويت صحيحا إذا ما  ،التنفيذي

، تتخذ 1-19. وبموجب المادة (4 961.026)من مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي  (3 307.351)
جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات المدلى بها شريطة أن تؤلف هذه الغالبية أكثر من 

أن األصوات المعطاة ه:  19.3ف: حين تحدد المادة  ،نصف مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي
 <األصوات اإليجابية منها والسلبية

 السادة ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي أو مناوبيهم بحلول الموعد األقصى المحدد  ردودشّكلت  -6
كذا بو  ،(4 961.026 من إجمال: األصوات وعددهاتقريبا المائة ب 97.6صوتا، )بما يعادل    4,843.650

 لصالح صوتا    4806.571األصوات المستلمة مجموعوكان . 23استوف: الشرط المنصوص عليه ف: المادة 
صوتا  37.079تم تسجيل ما مجموعه . و 19شروط المادة  استوفيت هذااعتماد التواريخ المقترحة، وب

 ولم يتم استالم أية أصوات سلبية. كممتنعين عن التصويت.

 على التواريخ المقترحة للزيارة القطرية للمجلس التنفيذي إلى الكاميرون ف: التنفيذيوبالتال:، وافق المجلس  -7
تم إطالع المجلس التنفيذي على نتائج التصويت بالمراسلة ف: رسالة . و 2019يوليو/تموز  26-22 الفترة

 .2018 /حزيرانيونيو 14صادرة عن رئيس الصندوق بتاريخ 
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