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 بالمراسلة المجلس التنفيذي نتائج تصويت

عّبر المصرف اآلسيوي لالستثمار ف: البنية التحتية عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق على  -1
لضيق  ف: لكسمبرغ. ونظرا   2019يوليو/تموز  13-12يوم: ب انعقدهامش االجتماع السنوي للمصرف الذي 

المجلس التنفيذي لتفويض رئيس الصندوق  :عد  وبعد إجراء محادثات مع مسؤول: القوائم،  ،إلطار الزمن:ا
تحتية من خالل بالتفاوض على واستكمال مذكرة التفاهم مع المصرف اآلسيوي لالستثمار ف: البنية ال

من النظام الداخل: للمجلس. ومن شأن ذلك أن يسمح للمجلس  23بما يتفق مع المادة  التصويت بالمراسلة،
 بتبسيط جدول أعماله للدورة القادمة.

إذا ما وصلت ردود من  يكون التصويت صحيحا  من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي،  23بموجب المادة  -2
 (. ووفقا  546.927 5مجموع عدد األصوات ف: المجلس ) (697.952 3)أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلث: 

تتألف هذه الغالبية ، تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات المعطاة بشرط أن 1-19للمادة 
صوات األـ"أن المقصود ب 3-19المادة  . وتحددمن نصف مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي

 .منها والسلبية اإليجابية ه: األصوات، المادةف: مفهوم هذه  "عطاةلما
، صوتا   4 707.628إلى  أو األعضاء المناوبين وصل عدد اإلجابات المستلمة من ممثل: الدول األعضاء -3

 .23تم اإليفاء بما تتطلبه المادة  ،(. وبالتال:صوتا   5 546.927جمال: من إ %84.8)حوال: 
بالمائة من  64.4مما يمثل  ،صوتا   3 574.224جاءت نتيجة التصويت عل النحو التال:: تم اإلدالء  -4

. وكانت على أنه امتناع على التصويت صوتا   1 133.403، ف: حين تم تسجيل المتاحةإجمال: األصوات 
  .19ف: باألغلبية المنصوص عليها ف: المادة يجميع األصوات المدلى بها لصالح المقترح، مما 

 رئيس ضفوّ ي التنفيذي المجلس فإن ،EB 2019/127/V.B.C.1ف: التوصية الواردة ف: الوثيقة  وكما جاء -5
 التحتية، لبنية: اف لالستثمار اآلسيوي المصرف مع التفاهم مذكرة واستكمال على بالتفاوض الصندوق
المرفق  الملحق :ف الواردة لألحكام كبير حد إلى مطابقا   يكون الذي النحو على للتعاون إطار إيجاد ألغراض
 بالوثيقة.

وتم إطالع المجلس التنفيذي على نتائج التصويت بالمراسلة ف: رسالة صادرة عن رئيس الصندوق بتاريخ  -6
 .2019يونيو/حزيران  27


