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  موافقةالبتوصية 

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على عرض تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في تنفيذ نظام تخصيص 

بناء على هذا التقرير  2011الموارد على أساس األداء على مجلس المحافظين في دورته الرابعة والثالثين عام 

  .2011ام ومخصصات ع 2010 التي تشتمل على الدرجات القطرية لعام وضميمته

 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام تنفيذ في المحرز التقدم عن تقرير

 المقدمة ـ أوالً

 وجهة على ،2003 شباط/فبراير في المنعقدة والعشرين، السادسة دورته في المحافظين مجلس صادق -1

 أساس على ردالموا تخصيص بتطبيق وصاعداً التاريخ ذلك منذ التنفيذي المجلس يبدأ أن مفادها نظر

 في المستخدمة النُهج غرار على منهجية أكثر بأسلوب ومعاييره اإلقراض سياسة تقتضيه الذي األداء

 فوض وقد .األداء أساس على الموارد تخصيص نظام يعتمد وأن األخرى، الدولية المالية المؤسسات

 .وتنفيذه النظام تصميم تفاصيل وضع صالحية التنفيذي المجلس

 بما ،األداء أساس على الموارد تخصيص نظام األخرى اإلنمائية المالية المؤسسات من عديدال يستخدم -2

 البيئة ومرفق الكاريبي، تنمية ومصرف اآلسيوي، التنمية ومصرف األفريقي، التنمية مصرف :هافي

 جميع وتنفّذ .يالدول للبنك التابعة للتنمية الدولية والمؤسسة األمريكية، للبلدان التنمية ومصرف العالمية،

 الستعراض الصندوق، يفعل كما سنوياً، وتجتمع معاً، واالحتياجات األداء لتقدير نظاماً المؤسسات هذه

 .المحرز والتقدم المطروحة القضايا

 لدورة وفقاً تسير التي السنوية التخصيص عملية على األداء أساس على الموارد تخصيص نظام ويقوم -3

 المسبق التخصيص دورة، كل في الصندوق، ويستعرض ".التخصيص راتفت" وهي سنوات، ثالث مدتها

 المهمة التغييرات تبرز النتائج هذه ألن السنوية، القطري األداء تقديرات نتائج يعكس بما سنوياً للموارد

 الفترةَ تخصيص عملية أول شملت وقد .القطرية والمؤسسية السياساتية اإلنجازات أو/و االحتياجات في

 لموارد الثامن التجديد مع تتزامن التي 2010-2012 الفترة الجارية العملية وتغطي. 2005-2007

 الموحد النظام أن على 1الصندوق لموارد السابع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة تقرير وأكد. الصندوق

 رنامجب إطار في المفعول ساري سيصبح ككل اإلقراضية الصندوق برامج جميع عبر الموارد لتخصيص

 اإلقليمية المخصصات أسلوب وأن ،)للموارد السابع التجديد فترة من األولى السنة أي( 2007 عام عمل

 .التاريخ هذا بعد يطبق لن الثابتة

 

                                                      
) 2009- 2007 (الصندوق لموارد السابع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة تقرير :لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في الصندوق مساهمة 1
  ).GC 29/L.4الوثيقة (
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 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام على المدخلة التعديالت – ثانياً

 وقد .عليها وتحسينات تعديالت إدخال بضرورة تطبقها التي الجهات جميع أقرت النظم، هذه اعتماد بعد -4

 :يلي ما على 2006 نيسان/أبريل دورة في التنفيذي المجلس وافق

 للتوزيع الواجبة المراعاة "مع الصندوق موارد استخدام يستمر الصندوق، إنشاء اتفاقية مع تمشياً  )أ (
 عام من تبارااع الموارد لتخصيص موحد نظام تطبيق مع فإنه ذلك، عن فضالً ".العادل الجغرافي

 يستمر" للموارد، السابع بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة اتخذتها التي بالقرارات وعمالً 2007
 الصحراء، جنوب ألفريقيا الموارد من األقل على الحالية المئوية النسبة توجيه في الصندوق
 ".بذلك البلدان من بلد كل أداء يسمح أن بشرط

 في كبير تأثير ذا عامالً السكان حجم يعتبر حيث ،"توازن نقطة "0.45 البالغ الترجيحي الوزن اعتبر  )ب (
 األداء لمستوى يكون بأن نفسه، الوقت في ويسمح، المعادلة هذه إطار في" االحتياجات "تحديد

 تعديل على اتفق ولذلك .الموارد تخصيص في مؤثر دور اإلجمالي القومي الدخل من الفرد ونصيب
 .0.45 نقطة عند السكان عدد لمجموع المعدل الوزن عن يعبر بما قدمت ما ضوء في المعادلة

 فإن الريفي، الفقر على خاص بشكل الصندوق تركيز إلى بالنظر أنه على عام اتفاق هناك كان  )ج (
 .الصندوق لمهمة أفضل بشكل يستجيب) السكان مجموع من بدالً (الريف سكان معيار استخدام
 .2008 لعام العمل برنامج من بدءاً الريف سكان مفهوم بقيط أن على الصدد، هذا في واتفق،

 األداء أساس على الموارد تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعة – ثالثاً

 نظام تنفيذ عن الناشئة للقضايا أعمق فهم إلى للوصول عمل مجموعة تم عقد ،2006 نيسان/أبريل بعد -5

لموارد  الثامن بالتجديد الخاصة المشاورات ةهيئ تقرير وطلب .األداء أساس على الموارد تخصيص

 يخول أن التنفيذي المجلس من ،2009 شباط/فبراير في المحافظين مجلس عليه وافق الذيالصندوق 

 وباستعراض ،وظائفها أداء بمواصلة األداء أساس على الموارد تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعة

 .النظام في تحسينها يمكن التي الجوانب لتحديد األخرى لدوليةا المالية المؤسسات في المتبعة الممارسات

 الموارد تخصيص نظام معادلة في العناصر لمختلف النسبي الوزن :للبحث ستخضع التي المجاالت وتشمل

 رصد إلى الحاجة واحتمال والقصوى، الدنيا للمخصصات الحالية والمستويات األداء، أساس على

 .اتصراعال من الخارجة البلدان إلى حالياً المقدم الدعم إلى إضافةً األضعف، للبلدان استثنائية مخصصات

وقد اجتمعت مجموعة العمل . ىاألخر الدولية المالية المؤسسات تتبعها التي النهج استعراض أيضاً وطلب

 ،امن نيجيري Yaya O. Olaniranالدكتور  الجديد هابرئاسة رئيس 2010تموز /يوليوفي آذار و/في مارس

ويعرض الملحق محاضر . 2010تشرين الثاني /ومن المقرر لها أن تجتمع مرة أخرى في نوفمبر

 .االجتماعين المذكورين
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 المالية والمؤسسات األطراف المتعددة التنمية لمصارف التقني االجتماع – رابعاً

 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام بشأن الدولية

 التنمية لمصارف 2010آب /في أغسطس السادس التقني االجتماع اآلسيوي التنمية مصرف استضاف -6

 وكان( األداء أساس على الموارد تخصيص نظام بشأن الدولية المالية والمؤسسات األطراف المتعددة

وعند تلخيصهم لوضع نظام تخصيص الموارد على ). 2008 عام في االجتماع استضاف قد الصندوق

 وقال ممثلو مصرف .بشكل جيد على وجه العموميسير ى أن النظام  اتفق المشاركون عل،أساس األداء

هو مندوبو المصرف بأن هذا النظام أشار  ،ل مناقشات تجديد الموارد األخيرخالوالتنمية األفريقي أنه 

بالمائة من مخصصات المصرف  90 حيث يرتبط ،"تخصيص الموارد بشروط تيسيريةالوطيد لاألساس "

مؤسسات أخرى بأن وأشارت . اشر بنظام تخصيص الموارد على أساس األداءبشكل مباشر أو غير مب

 وأن اإلجراءات قيد النظر ،بالمائة من تخصيص الموارد بشروط تيسيرية 20االستثناءات ال تتعدى الـ 

 إال ،وفي حين أن مثل هذه النظم تدعم أصحاب األداء القوي. حاليا لتعزيز المساعدة للدول الصغيرة والهشة

على الرغم من ضعف و ،ها تأخذ بعين الحسبان أيضا جانب االحتياجات الهامة للبلدان المقترضة التيأن

 .للمساعدةماسة  بحاجة ،أدائها

وأشار ممثلو المؤسسة الدولية للتنمية بأن فريق التقييم المستقل في المؤسسة قد أجرى مؤخرا تقييما  -7

 ،وبناء على هذا التقييم. كمؤشر عريض لفعالية المعونة وأكد على فائدته ،للسياسات والمؤسسات القطرية

أن عملية االستعراض كما  ،على وجه العمومموثوقة فإن تصنيفات تقييم السياسات والمؤسسات القطرية 

 أوصى فريق التقييم المستقل بوجوب إعادة النظر ، وفي الوقت نفسه.تساعد على تجنب أي تمييز محتمل

حاليا بإجراء استعراض مسهب لتقييم السياسات للتنمية إدارة المؤسسة الدولية  وتقوم .في بعض المؤشرات

 في الوقت الذي تبقي فيه على ،والمؤسسات القطرية معترفة بالحاجة إلى عكس التطورات األخيرة

وسوف تتم استشارة الصندوق . االستقرار وتأخذ بعين االعتبار أثره المحتمل على اضطرابات المعونة

 . المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف بشأن مراجعة تقييم السياسات والمؤسسات القطريةوغيره من

كذلك ناقش فريق التقييم المستقل النهج المستخدمة لتصنيف أهلية البلدان والطريقة التي تختلف فيها  -8

بنت وقد ت. من مؤسسة ألخرىالسياسة الخاصة باالنتقال من شرط من شروط اإلقراض إلى شرط آخر 

بعض المصارف اإلنمائية متعددة األطراف سياسات انتقال واضحة في حين اعتمد غيرها من المؤسسات 

مجموعات مختلفة لعلى سياساتها االئتمانية التفاضلية عند منح المساعدة ) مثل مصرف التنمية األفريقي(

مخصوص على  اقترحت بعض المؤسسات فرض سقف قطري ،هذهاالنتقال ومع سياسة . من البلدان

 وتطبيق شروط إقراض أقل تيسيرية ،حجم الموارد الممنوحة بشروط تيسيرية لمجموعة من البلدان

 بعض  قامت،أهلية الموارد التيسيريةالمتمثلة في وفيما يتعلق بالمسألة الرئيسية . بالنسبة لهذه البلدان

يسيرية مع إدخال تدريجي مخصصات الموارد التمنح قاف تدريجي لالمؤسسات المتعددة األطراف بإي

 ، وفيما يتعلق بإيقاف اإلقراض على وجه العموم.للموارد غير التيسيرية على فترة محدودة من الزمان

 بمعنى أنها تتوقف عن طلب التمويل من .فإن البلدان تخرج ذاتها من تمويل المصارف المتعددة األطراف

 .التوقفيان تعود لطلب التمويل بعد عدد من سنوات  وفي بعض األح،كل من النافذة التيسيرية أو السوقية
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 2010 عام في األداء أساس على الموارد تخصيص نظام تطبيق - خامساً

، مع فترة التجديد الثامن للموارد؛ 2010أي عام ، 2012-2010فترة التخصيص تتزامن السنة األولى من  -9

اإلقليمية عب دت الشُ وحد.محددة" نشطة"ن ومع زيادة الموارد المتاحة، لم يكن هناك حاجة لتعيين بلدا

مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء استناداً إلى أنشطة المشروعات المزمعة وبرامج 

 فقد سنوات، الثالث فترة في المخصصات إدارة مواصلة وبغية أنه غير .الفرص االستراتيجية القطرية

 .لتمويلها المتوقع المستوى أقصاه حد الممكنة مخصصاتها من جزءاً إال تستخدم أالّ يتوقع التي للبلدان وضع

 .األخرى للبلدان أفضل تخطيط معايير ويوفر التخصيص إعادة إلى الحاجة تقليل يواصل أن ذلك شأن ومن

 مع لتترافق سنوي، أساس على النهائية القطرية والمخصصات الدرجات تحديد تم األساس، هذا وعلى -10

 التخصيص لفترة شامل قطري تخصيص توفير بغية التخصيص، فترة في التالية للسنوات المؤقتة األرقام

إذ أنها تستند إلى الدرجات القطرية لعام  ( نهائية2010تعتبر درجات عام و .سنوات ثالث البالغة

ومع االنتقال إلى مخصصات موحدة،  .2 فهي مؤقتة2012 و2011 أما مخصصات عامي ،)2009

ستعراض ووضع معايير على مستوى األقاليم لضمان االتساق في التقييمات، ونتيجة خضعت البيانات ال

 وفي هذا الصدد عملت شعبة .لذلك، تم تحسين نهج وضع الدرجات لمؤشرات تقييم أداء القطاع الريفي

داء أمريكا الالتينية والكاريبي بصورة وثيقة مع الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنية على مؤشرات تقدير أ

 .لتقدير ومقارنة الدرجات في اإلقليم ككل 2009القطاع الريفي لعام 

 2011 والمخصصات القطرية لعام 2010تحديث الدرجات القطرية لعام  –سادساً 

 والقطاع الحافظةأداء كل من ( داءاأل عن المحدثة البيانات توفرت ،2010 عام من الرابع الفصل في -11

على المحدثة  وسوف تنعكس هذه البيانات .2010 لعام القطرية الدرجات عليها بناًء وحدثت ،)الريفي

ع على دورة المجلس ، وستوز2011والمخصصات القطرية لعام  2010الدرجات القطرية النهائية لعام 

ثم تنشر بعد ذلك وفقاً لإلجراءات المتفق بشأنها المتعلقة بنشر المعلومات ، كانون األول/التنفيذي في ديسمبر

لخاصة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت ا

)pbas/operations/org.ifad.www .( 2010 يعاممخصصات وكما في فترة التخصيص السابقة، تعتبر 

 فهي 2012  أما مخصصات عام.2010و 2009 يلقطرية لعامنهائية، إذ أنها تستند إلى الدرجات ا 2011و

  .عرضة للتغير تبعاً لتغير الدرجات القطرية السنويةومؤقتة 

                                                      
القائم على تقدير المشروعات المعرضة (المخصصات المؤقتة ذات طابع إشاري وعرضة للتغير في مستوى األداء السنوي   2

، وعدد السكان، ونصيب الفرد من )للمخاطر، وأداء القطاع الريفي، ومؤشر تخصيص الموارد المطبق في المؤسسة الدولية للتنمية
  .واستُخدم، عند االقتضاء، متوسط األوزان الترجيحية في تضييق فجوة االختالفات اإلحصائية مع مضي الوقت .جماليالدخل القومي اإل
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 محاضر : التابعة للمجلس التنفيذياألداء أساس على الموارد تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعة

 2010 عام اتاجتماع

 ، مقر الصندوق في روما2010آذار / مارس19،  الخامسمحاضر االجتماع –ألف 

  :األعضاء
 –؛ الواليات المتحدة )اتصال صوتي(، رئيس المجموعة Yaya O. Olaniran الدكتور -نيجيريا  :الحاضرون

Liza Morris و Prya Ghandi )؛ المكسيك )اتصال بالصوت والصورة– Diego Alonso Simancas Gutierrez ؛

فنزويال جمهورية ؛ Amalia Garcia-Tharn -؛ السويد Claude Torre -؛ فرنسا Jacques Zida -بوركينا فاسو 

 .Gladys Francisca Urbaneja Durán –البوليفارية 
 إيطاليا، باكستان : االجتماع عن الغائبون

 .T.Rice وB.Baldwin وP. Ciocca :األمانة

عمل باإلجماع وانتخبت مجموعة البعدئذ  .رحب الصندوق بأعضاء مجموعة العمل وثبت عضويتها -1

 .رئيساً لها Yaya O. Olaniranالدكتور 

 Baldwin بدأ االجتماع باستعراض لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء قدمه السيد ،بعد المقدمات -2

 وقد أثار المشاركون أسئلة حول الصيغة المتعلقة باألوزان الترجيحية .Power Pointمع عرض بطريقة 

 والنسب المتعلقة بمتغيرات ،لدخل القومي اإلجمالي والسكان الريفييناات المرتبطة بمتغيرات احتياج

 وتقدير أداء القطاع الريفي الذي يقوم به ،األداء مثل مؤشر المؤسسة الدولية للتنمية لتخصيص الموارد

يقارن نهج نظام تخصيص  وتم توفير جدول .وتم طلب المزيد من المعلومات األساسية. الصندوق

 .ى أساس األداء الذي تستخدمه المصارف اإلنمائية المتعددة األطرافالموارد عل

 : ما يليوتضمنت المجاالت التي تتطلب المزيد من العمل والتحليل -3

 ،االحتياجات مقابل المخصصات يظهر/ لألداءاً توزيعي، يتضمن منحاًلتحليل البياناتبياني نهج  •

 الوقت؛مع مرور  التغيرات ،حيثما كان ذلك ممكناً
 الناتج القومي اإلجمالي وتأثيراته على المخصصات؛نصيب الفرد من التفاوتات في  •
 .تحليل وإدراج بيانات حافظة الصندوق •

 وتحديد الدرجات وتأثيرها على ،كذلك بدأ االجتماع بمناقشة نهج ومنهجية تقدير أداء القطاع الريفي -4

في االجتماع أوسع موضوع بصورة تم االتفاق على تحري هذا الو . وغير ذلكالمخصصات النهائية

   .التالي

أن القضايا التي إلى  أشار رئيس المجموعة ،في إطار شكره للمشاركين وأصحاب العروضووفي الختام  -5

 كذلك .تمت إثارتها ودور مجموعة العمل سوف يشكالن جزءا هاما من وثيقة تجديد الموارد القادمة

كانون األول قبل انعقاد /م عقد اجتماع آخر في ديسمبراعتبر رئيس المجموعة أنه قد يكون من المالئ

 .دورة المجلس التنفيذي
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  ، مقر الصندوق في روما2010تموز /يوليو 19، السادسمحاضر االجتماع  –باء 

  :األعضاء
اتصال  (Liza Morris –، رئيس المجموعة؛ الواليات المتحدة Yaya O. Olaniran الدكتور -نيجيريا  :الحاضرون

 Jacques Zida -؛ بوركينا فاسو Diego Alonso Simancas Gutierrez –؛ المكسيك )ت والصورةبالصو

 .Gladys Francisca Urbaneja Durán –؛ فنزويال Stefano Marguccio –إيطاليا ؛ Lompo Jamanoو
  فرنسا، السويد، باكستان:االجتماع عن الغائبون

 .T.Rice وB.Baldwin وP. Ciocca :األمانة

؛ البرازيل Ileana Rivera De Angotti؛ غواتيماال María del Carmen Squeff األرجنتين :مراقبونال

Bruna Magalhães Da Motta. 
تغيير في ترتيب ال وثبت جدول األعمال مع مالحظة ،رحب رئيس المجموعة بأعضاء مجموعة العمل -1

 . على جدول األعمالالبنود

 وعالقتها ،لمكونات المختلفة للصيغةلبياني قد طلبته لتحليل بدأ االجتماع بعرض كانت المجموعة  -2

نصيب الفرد من  وقد تضمن هذا التحليل السكان الريفيين وعالقاتهم بالمخصصات وأثر .ببعضها البعض

 والمشروعات المعرضة ، ومؤشرات الحافظة، وبرنامج تقدير القطاع الريفي،الناتج القومي اإلجمالي

حة األخيرة التي ال تتعلق بشكل مباشر بنظام تخصيص الموارد على أساس  وركزت الشري.للمخاطر

 وبخاصة الهدف اإلنمائي األول المتمثل في استئصال الجوع والفقر ،لأللفيةاألهداف اإلنمائية على األداء 

هذه وتقدير لمجموعة األمم المتحدة لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية حول التقدم المحرز لتحقيق  ،المدقع

 وأثاروا بعض ،وقد رحب المشاركون بهذا التحليل ولكنهم اقترحوا تحليالت ومؤشرات إضافية. األهداف

هم األ و، واضحة"قيم خارجة" ولماذا توجد ،القضايا حول استخدام األرقام الوطنية للدخل القومي اإلجمالي

 وفي . بحاجة لمساعدة الصندوقمن ذلك كيف يتم دعم البلدان التي ال تتصف بأداء جيد ولكنها ما زالت

 تم التركيز على أهمية دعم الصندوق لجدول الفعالية اإلنمائية وكيف يمكن لهذا أن يوازن ،إضافيةمناقشة 

 وتم استعراض أداء .بين االحتياجات ومتغيرات األداء في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

مساهمات الدول األعضاء في التأكيد على أن تم كما  ،ص وتوضيح عملية إعادة التخصي،البلدان اإلفرادية

تجديدات موارده ال تدخل ضمن حسابات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خالل الصندوق من 

نصيب الفرد وركزت مناقشات إضافية على التباين في الصيغة بسبب الدخل القومي اإلجمالي وتحليالت 

 .المخصصاتمن 

 مناقشات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في تحديثجدول األعمال على من وركز البند الثاني  -3

 فمن منظور مصرف . وتجديدات الموارد الجارية في مصرف التنمية األفريقي،المؤسسة الدولية للتنمية

الوطيد ساس األ وصف رئيس المصرف النظام بأنه ،التنمية األفريقي في اجتماعه األخير في كوت ديفوار

 وقد طور المصرف نافذة مخصصة إلطار مخصصاته .مصرف التنمية األفريقيفي تخصيص النظام ل

 وفي اجتماع المؤسسة الدولية للتنمية في باماكو في الشهر .لدعم تسوية المتأخرات والبلدان الهشة

 . األداء في صيغته الحاليةأساس أكد المندوبون على دعمهم لنظام تخصيص الموارد على ،الماضي

 ،بإدخال أية تغييرات على هذا النظام بالطريقة التي يتم تنفيذه بهاعلى عدم رغبتهم وركز عدد منهم 
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وقد . النزاعاتالخارجة من باستثناء اتباع نهج أكثر مرونة حيال كيفية تعامل المؤسسة مع البلدان 

صة تطوير العمليات  وبخا،أحاطت مجموعة العمل علما بالوضع في المؤسسات المالية الدولية األخرى

لذلك بقولها أنها ستستعرض أكثر كيفية تطرق استجابت األمانة و .الرامية إلى مساعدة البلدان الهشة

 وأوضحت .ترفع تقاريرها إلى المجموعة بهذا الشأنس و،المؤسسات المالية الدولية األخرى لهذه المسألة

لي أن يوفرا تمويال إضافيا عندما تبرز مناقشة أخرى كيف يمكن إلعادة المخصصات والتمويل التكمي

 .الحاجة إليه في حاالت بلدان محددة

في  2009عام تطبيق أداء القطاع الريفي في وأما البند األخير على جدول األعمال فكان تحديثا الستخدام  -4

 على  وقد أظهر العرض كيف تم تقدير أداء القطاع الريفي ومضامينه.إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

 وتضمن العرض الدرجات المختلفة ألداء . نظام تخصيص الموارد على أساس األداءيتجاوزالعمل بما 

 .القطاع الريفي في إقليم أمريكا الالتينية وكيف يتم استخدامه للترويج لحوار السياسات

اع التالي  االجتمى أي من الموضوعات بصورة أكبر قبيلكانت ستتحرإذا رئيس المجموعة األمانة وسأل  -5

 وأشارت األمانة .كانون األول للمجلس التنفيذي/تشرين الثاني قبل دورة ديسمبر/المحتمل عقده في نوفمبر

األشكال /سلسلة من التحليالت والجداول) 1: (إلى ثالثة مجاالت تمت مناقشتها ويمكن المتابعة فيها حول

 تجديدات موارد المؤسسة الدولية للتنمية نتائج) 2(للفرد الواحد؛ المحتملة سيناريوهات الالتي توضح 

استخدام مؤشرات إمكانية ) 3(ومصرف التنمية األفريقي فيما يتعلق على وجه الخصوص بالبلدان الهشة؛ 

 وشكر رئيس المجموعة لدى ختام االجتماع .أخرى في نظم تخصيص الموارد على أساس األداء

م تخصيص الموارد على أساس األداء يمكن أن يحسن  وأشار بأن نظا،المشاركين والذين قاموا بالعروض

أنه وخالل السنوات الثالث والنصف الماضية فقد تم القيام بالكثير من ولفت االنتباه إلى  .ما نقدمه لزبائننا

 نفإننا لاآلراء ؤدي بنا إلى توافق التنوع الذي يوأشار أنه وفي . سمعتهالعمل لتحسين النظام وبالتالي 

مع تحسن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء و ولكننا ،اء الجميع في كل مرةنتمكن من إرض

   .تأكيدكل  فإننا سنحرز التقدم ب،والعمل الدؤوب الذي نقوم به


