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  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
   التاسعة والسبعون  الدورة-المجلس التنفيذي 

  2003أيلول /سبتمبر 12-10 روما،

  
  البيان الختامي الذي ألقاه
  الرئيس لينارت بوغه

التنفيذي للمجلس والسبعين التاسعة الدورة مأما  
 

  السادة المدراء الموقرون،

  .أود أن أجمل ما دار من مناقشات وأبرز ما أتخذ من قرارات في هذه الدورة  

 المهمةوبناًء على .  األداءعلى أساسنظر المجلس التنفيذي في الوثيقة المتعلقة بنظام تخصيص الموارد   
 كما نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أقرهما مجلس المحافظين، اعتمد المجلس التنفيذي والجدول الزمني اللذين

  .C.R.P.3، والمعدل بالوثيقة EB 2003/79/R.2هو مبين في الوثيقة 

 األداء، لتقدير التشغيلية على أن يقوم الصندوق، في أثناء تطوير المبادئ التوجيهية التنفيذيونمدراء الوافق   
فهذا .  التنمية الريفيةلتقدير أداء إطار قطاعة النص الوصفي، في حدود المؤشرات المقترحة، للمبادئ التوجيهية بمراجع

يضمن اتساقها مع سياسات الصندوق المعتمدة وخبرة الصندوق في أثر العوامل المؤسسية والسياسية المختلفة على الحد 
، مع الصندوق في هذه المهمة، المنسقينتنفيذي، سيتفق عليه مع وسيعمل فريق من المجلس ال. من الفقر حدا مستداما

. ، مع أي توصيات للتغيير2003كانون األول /ويقدم تقرير عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي في شهر ديسمبر
ر وستستم.  سيوضع في حدود المخصصات اإلقليمية الراهنة2005 و2004وأشير إلى أن برنامج اإلقراض للسنتين 

، حين يقدم برنامج العمل والميزانية 2004أيلول /لمجلس التنفيذي الوثيقة من اآلن حتى شهر سبتمبرل  الوثيقةمشاركةال
  . إلى المجلس2005لعام 
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 واألصدقاء وجميع األعضاء الذين وللمنسقينأود أن أعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا للفريق غير الرسمي   
الجتماعات، والذين مكنت جهودهم الدائبة وتعاونهم المستمر مع األمانة من تحقيق شاركوا في مختلف المشاورات وا

وأنا على ثقة من أنكم ستضمون أصواتكم إلى صوتي في تهنئتهم والثناء عليهم لما قاموا به من العمل . هذه الوثيقة
  .المضني

الوثيقة  (القطريةالحضور الميداني للصندوق والقدرات ثم استعرض المجلس الوثيقة المتعلقة ب
EB 2003/79/R.3 وC.R.P.1 .( أذن المديرون للصندوق بوضع مبادئ توجيهية ومعايير الختيار البلدان واألدوات وقد

وعلى . 2003كانون األول /القطرية، لينظر فيها المجلس التنفيذي في شهر ديسمبرالحضور الميداني والقدرات لتعزيز 
 ماليين دوالر 3 مبادرة يبلغ مجموع ميزانيتها 15وات يغطي ما يصل إلى هذا األساس سيدشن برنامج ثالث سن

  .أمريكي

وأزجي شكرنا وامتناننا للفريق العامل المخصص التابع للمجلس التنفيذي، الذي عمل في تعاون وثيق مع 
هماتهم شوطاً بعيداً وقد قطعت مسا.  قطرا15ًاألمانة وفريق االستشاريين الخمسة، الذي قام بتحليالت قطرية سريعة لـ 

  . الميداني للصندوقالحضورفي تسهيل تحليل القضية الهامة، قضية 

قدم رئيس لجنة التقييم المنتخب حديثاً، السيد غوفيندان ناير، وهو من الهند، تقرير لجنة التقييم عن الدورة 
لس التنفيذي الوقت الكافي لمناقشة هذه ونظراً لضيق الوقت، لم يتح للمج). EB 2003/79/R.4الوثيقة (الرابعة والثالثين 

المجلس الوثيقة، دعا أعضاءه إلى تقديم مزيد من التعليقات، وستنظر فيها لجنة التقييم في  ولذلك بينما أيد. الوثيقة
  .كانون األول/دورتها القادمة وتقدم تقريرها إلى المجلس في ديسمبر

 وأتمنى له كل نجاح ،2006نيسان / التقييم حتى شهر أبريلأود أن أهنئ السيد ناير على انتخابه رئيساً للجنة
وإني على ثقة من أنني أتكلم باسمكم جميعاً في اإلعراب عن تقديرنا للرئيس المنتهية واليته، السيد . في مهمته الجديدة

  .فيكتور هوغو موراليس ِملينديز، على تفانيه وعمله المضني خالل فترة واليته

  الوثيقة (  عمليات الصندوق وأثرفي التقرير السنوي األول عن نتائجنظر المجلس التنفيذي 
EB 2003/79/R.5  .( وأثنى المجلس على مكتب التقييم على ما قام به من عمل، وأعطى توجيها قيما إلنتاج التقارير

قريرا سنويا عن حالة وأكدت اإلدارة أنها ستقدم إلى المجلس ت. وأثرها في المستقبل السنوية عن نتائج عمليات الصندوق
  .وتنفيذها وتقريراً سنويا عن النتائج الموحدة للعمليات الجارية اعتماد توصيات التقييم

ثم نوه المجلس بالتقرير الشفوي عن التقييم الخارجي المستقل للصندوق، الذي قدمه مدير مكتب التقييم، 
ة المتعلقة بالموارد الالزمة للتقييم الخارجي واستعرض المجلس الوثيق). EB 2003/79/R.6(والوثائق ذات الصلة 

 دوالراً أمريكياًّ كتكلفة لمرة 1 702 030 مبلغ م، ووافق على استخدا)EB 2003/79/R.7الوثيقة (المستقل للصندوق 
وأكد المجلس . بمساهمات طوعيةواحدة تحت خط التكاليف في ميزانية الصندوق، لتنفيذ التقييم الخارجي المستقل، يمول 

  .في الوقت نفسه الحاجة إلى االجتهاد قدر اإلمكان لضمان فعالية كلفة الخدمات االستشارية للتقييم الخارجي المستقل
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 ووضع) EB 2003/79/R.8الوثيقة ( بالتجديد السادس لموارد الصندوق الخاصونظر المجلس في التقرير 
والحظ المديرون أن مجموع ). وضميمتها EB 2003/79/R.9الوثيقة (لتجديد السادس لموارد الصندوق ا مساهمات
 مليون دوالر أمريكي، أو 492.8 التكميلية، بلغ ما يعادل المساهمات، بما فيها 2003أيلول / سبتمبر3، حتى المساهمات

 على استفساراتهم، بأن كل جهد ردا المديرون، وأبلغ.  مليون دوالر أمريكي560من المبلغ المستهدف، ومقداره % 88
ومن المتوقع .  في المائة12 المستلمة والمبلغ المستهدف، ومقداره التعهدات لتضييق الفجوة الراهنة بين بذلممكن 

  . أخرى في المستقبل القريبمساهمات

 غير مؤيدة بوثائق مساهمات تعهداتبلغ مجموع وثائق المساهمات المودعة والمدفوعات التي ُدفعت عن 
وذكر المديرون بأن . 2003أيلول / سبتمبر3من مجموع التعهدات حتى % 32.4 مليون دوالر أمريكي، أو 159.8

وتحث الدول . من قيمة التعهدات% 50تجديد الموارد ال يصبح فعاالً إال عندما تودع وثائق مساهمات تبلغ قيمتها 
  .األعضاء التي لم تودع بعد وثائق مساهماتها على أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن

الوثيقة ( 2004 ومكتب التقييم المستقل لعام الصندوقولويات االستراتيجية وبرنامج عمل وضعت وثيقة األ
EB 2003/79/R.10(  ،على غرار الشكل القائم على العملية التي أدخلت في العام الماضي وهي، على وجه التحديد 

كم المفيدة أن تسهل كثيراً صياغة ومن شأن اقتراحات. تربط بين الموارد المخصصة واألولويات االستراتيجية للصندوق
، اوسنعقد، كما اتفقن. كانون األول /المقترحات النهائية التي ستقدم للنظر في دورة المجلس التي ستعقد في شهر ديسمبر

  . القائمين على األنشطةةكانون األول، بشأن تقديم برنامج العمل والميزاني/حلقة دراسية قبل دورة المجلس في ديسمبر

مجلس أيضاً الباب الثاني من الوثيقة التي تحتوي على برنامج العمل وقضايا الموارد لمكتب التقييم بحث ال
 وتبحث مع لجنة التقييم في 2004وستعد وثيقة شاملة حول برنامج عمل المكتب وميزانيته لعام . 2004المستقل لعام 

  .كانون األول/النهائي إلى المجلس في دورة ديسمبرتشرين األول، وسيقدم االقتراح / أكتوبر27

) وضميمتها EB 2003/79/R.11الوثيقة ( الخامس لموارد الصندوق التجديدنظر المجلس في وضع مساهمات 
، بما فيها المدفوعات النقدية والسندات 2003آب / أغسطس31والحظ أن مجموع وثائق المساهمات التي أودعت، حتى 

من % 85.4 مليون دوالر أمريكي، أو 394.9 مساهمة، بلغ ما يعادل بوثائقن التعهدات غير المؤيدة اإلذنية المقدمة ع
 مليون دوالر أمريكي، أو 317.4وبلغ مجموع المدفوعات النقدية والسندات اإلذنية ما يعادل . مجموع التعهدات

 تؤد بعد مدفوعاتها للتجديد الخامس ألن وأود أن أوجه نداء قويا إلى الدول األعضاء التي لم. من التعهدات% 68.6
  .تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن

   الوثيقة( 2003استعرض المجلس التقرير الخاص بحافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثاني من عام 

2003/79/R.12  EBن كانو/والحظ المديرون أن اإليرادات الصافية لالستثمارات في الفترة من يناير).  وضميمتها
 مليون دوالر أمريكي، وهذا يتفق بوجٍه عام مع مستوى اإليرادات 46 بلغت ما يعادل 2003آب /الثاني حتى أغسطس

  .الذي استهدفناه

 ). وضميمتهاR.13  EB/2003/79 الوثيقة(واستعرض المجلس التنفيذي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

والحظ أنه، مع أخذ صافي .  مليون دوالر أمريكي99.8ماً بمبلغ أقصاه ووافق على استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقد
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 بنهاية بالموارد مقدما، سيكون مجموع ما استخدمته سلطة االلتزام 2003آب /التدفقات المتوقعة حتى نهاية أغسطس
ة االلتزام ورحب المديرون أيضاً بكون صافي استخدام سلط.  مليون دوالر أمريكي266.1الدورة الحالية للمجلس 

، يتوقع أن يصل 2003كانون األول /، على أساس التدفقات المتوقعة حتى نهاية ديسمبر2003 في عام بالموارد مقدما
، مقارنةً بالموارد مقدماوفي هذا مواصلة لالتجاه نحو انخفاض استخدام سلطة االلتزام .  مليون دوالر أمريكي67.3إلى 

  .2002 مليون دوالر أمريكي لزم لعام 124، ومبلغ 2001لعام  مليون دوالر أمريكي لزم 154بمبلغ 

، التي قدمها الرئيس )R.14  EB/2003/79 الوثيقة(أيد المجلس التنفيذي تقرير لجنة مراجعة الحسابات 
اسمحوا لي أن أهنئه بالنيابة عن المجلس وباألصالة عن نفسي على . المنتخب حديثاً، السيد أالن غوييه، وهو من فرنسا

  .انتخابه

، وبوروندي )R.15  EB/2003/79 الوثيقة(نظر المجلس في وثائق الفرص االستراتيجية القطرية ألذربيجان 
 الوثيقة(، وغامبيا )R.17  EB/2003/79 الوثيقة(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )R.16  EB/2003/79الوثيقة(

2003/79/R.18  EB (ثالثة منها في أفريقيا، وواحد في أمريكا :  ومشاريعثم وافق على ستة برامج. ووافق عليها
ووافق المجلس أيضاً على اقتراح التعاون مع برنامج األمم . الالتينية والكاريبي، واثنان في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

يشية في الريف في وبرنامج دعم السبل المع) R.35  EB/2003/79 الوثيقة(المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي في كينيا 
الثانية من  وأحاط علماً بتحويل برنامج التنمية الزراعية في المنطقة الشرقية). R.21  EB/2003/79 الوثيقة(مالوي 

 على ستة اقتراحات وتمت الموافقة). R.23  EB/2003/79 الوثيقة(بوتان إلى عملية عادية ال تتبع آلية اإلقراض المرنة 
  .منح

عدداً من المسائل السياسية الهامة بشأن تعزيز التداؤب بين عمليات الصندوق وعمليات أثار مدراء المجلس 
  .استراتيجية قطرية أوسع مدًى، وسنعود إلى المجلس لمناقشة هذه المسائل في وقت مناسب

 R.29  EB/2003/79 الوثيقة (2004-2003استعرض المجلس وثيقة أنشطة المشاريع المقررة للفترة 
ووافق على اإلجراء المنقح الذي توضع بموجبه أوصاف مفصلة للمشاريع، على شكل مذكرات إعالمية ). وضميمتها

مؤلفة من صفحتين للمذكرة، على الصفحة العامة للصندوق على اإلنترنت باللغات الرسمية األربع، بدالً من الملحق 
  .كثر في المستقبلوسيضمن هذا اإلجراء توفير المعلومات ذات الصلة بسرعة وبكفاءة أ. ألف

 الوثيقة(ثم وافق المجلس على مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين لمجلس المحافظين 

2003/79/R.32  EB( والحظ أن برنامج أحداث المجلس سيقدم في . 2004شباط / فبراير19-18، التي ستعقد يومي
  . وقدم اقتراحات في هذا الصدد،الوقت المناسب

 الوثيقة(ل اقتراح تنفيذ برنامج زيارات ميدانية يقوم بها المدراء التنفيذيين للمجلس التنفيذي استقب

2003/79/R.31  EB ( استقباالً حسناً في المجلس، الذي أذن بتمويل هذا البرنامج من الميزانية اإلدارية السنوية
  .للصندوق
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لح أقل البلدان نموا في صميم برنامج عمل وأيد المجلس اقتراح إدراج تنفيذ برنامج عمل بروكسيل لصا
وفيما بعد، أذن المجلس بانضمام الصندوق إلى اتفاق الشراكة االستراتيجية ). R.33  EB/2003/79 الوثيقة(الصندوق 

ورحب ). R.34  EB/2003/79 الوثيقة(لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحُّر في جمهوريات آسيا الوسطى 
أيضاً بالتقرير الشفوي عن اآللية العالمية الذي يعكس نتيجة المؤتمر السادس لألطراف، الذي عقد في األسبوع المديرون 
  .الماضي

ورحب المجلس بالتقرير الذي قدمه نائب الرئيس عن التقدم المحرز والمعالم الرئيسية التي تم بلوغها في 
وقال إنه . ، وكذلك مذكرة المعلومات المقدمة)R.36  EB/2003/79 الوثيقة(برنامج التغيير االستراتيجي للصندوق 

  .كانون األول/يتطلع قدما إلى التقرير المرحلي الذي سيقدم إلى دورة المجلس القادمة في ديسمبر

  شبكة للصندوق علىالموقع المحميوأخيراً، وافق المجلس على وضع الوثائق المقدمة إلى هذه الدورة على 
  .اإلنترنت

  ،دراءالسادة الم

أعتقد أننا . تناولنا سلسلة عريضة من المسائل أثناء اليومين الماضيين، وتطلب ذلك عمالً مضنياً منا جميعا
حققنا تقدماً كبيراً بشأن المسائل الهامة لزيادة تعزيز أثر الصندوق وفعاليته، وهي مسائل ناقشناها لفترة طويلة من الزمن 

اتخذنا خطوة هامة أخرى في تعزيز الصندوق ومتابعة القرارات التي اتخذها غير أننا . وسنعود إليها في المستقبل
    .مجلس المحافظين ومفاوضات تجديد موارد الصندوق في العام الماضي

وإننا نغادر القاعة اآلن ال بتوقع فحسب، وإنما . اسمحوا لي في الختام أن أتمنى لكم سالمة العودة إلى بالدكم
غير أن ظروفاً استثنائية .  المستقبل من تنظيم دورات المجلس في الوقت المحدد لدورتهبتصميٍم على أن نتمكن في

  .أشكركم جميعاً مرة أخرى على ما قمتم به من عمل استثنائي في هذه الدورة. تحدث أحياناً وتتطلب عمالً إضافيا

  

     

      

  





 

 

    

  


