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  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة 
   

 العملية وحساب التكاليف والتمويل
 
 
على طلب الدول األعضاء أثناء الدورة السادسة والثالثين بعـد المائـة للمجلـس التنفيـذي وبعـدها، تقـدم  بناءً   -١

الوثيقـــة الحاليـــة المزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن العمليـــة التـــي اتبعتهـــا األمانـــة فـــي إعـــداد الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة 
والســيما طريقــة أخــذ التعقيبــات التــي تــم تلقيهــا مــن الــدول األعضــاء بعــين االعتبــار. وتقــدم الوثيقــة  ،٢٠١٧-٢٠١٦

كــذلك المزيــد مــن التفاصــيل عــن التركيــز علــى تنفيــذ البــرامج، وتــأثيره علــى إعــداد الميزانيــة، إلــى جانــب تقــديم شــرح 
  . ٢٠١٧-٢٠١٦ة ممولة بالكامل للثنائية إلعداد ميزانية برمجي تفصيلي للزيادات المقترحة في الميزانية دعماً 

 
بمشـــاركة مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة، وعلـــى  ٢٠١٧-٢٠١٦وقـــد تـــم إعـــداد الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة   -٢

أساس المشاورات الصـارمة مـع الـدول األعضـاء. وتـم األخـذ بعـين االعتبـار األولويـات القطريـة واإلقليميـة والعالميـة 
المتبــع مــن القاعــدة إلــى القمــة، أو التــي طالبــت بهــا قــرارات األجهــزة  الــُنهجليهــا مــن خــالل ســواء التــي تــم االتفــاق ع

وخاصــة  ٢٠١٥-٢٠١٤للــدروس المســتفادة مــن عمليــة تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة  الرئاســية أو التــي تــم تحديــدها وفقــاً 
  أثناء فاشية مرض فيروس اإليبوال.

 
مة على عدد من األولويات المنبثقة من برنامج العمل العـام ، ستركز المنظ٢٠١٧-٢٠١٦وخالل الثنائية   -٣

. وستركز أنشطة األمانة فـي الثنائيـة علـى مـا يلـي: األمـن الصـحي العـالمي، والتأهـب ٢٠١٩-٢٠١٤الثاني عشر 
والترصــد واالســتجابة اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ؛ والــنظم الصــحية المتكاملــة القــادرة علــى الصــمود؛ واســتنهاض 

األولويـات الناشـئة مـن ؛ و ٢٠١٥؛ وخطة التنمية لما بعد عام ت الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاتدخال
  قبيل مقاومة مضادات الميكروبات والتهاب الكبد.

 
. ٢٠١٧-٢٠١٦دوالر أمريكي للثنائيـة  مليون ٤٣٨٤,٩وقد اقترحت المديرة العامة ميزانية يبلغ مجموعها   -٤

. ويمثـل هـذا االقتـراح زيـادة فـي الميزانيـة ٦إلـى  ١دوالر أمريكي للفئات من  ٣١٩٤,٣ويخصص من هذا المجموع 
. ولتيســـير الرجـــوع إلـــى هـــذه المعلومـــات، ٢٠١٥-٢٠١٤فـــي هـــذه الفئـــات مقارنـــة بالميزانيـــة البرمجيـــة  ٪٨قـــدرها 

 . ٢٠١٧-٢٠١٦لميزانية البرمجية مفصًال ل يتضمن الملحق تقسيماً 
  

  أبرز الجوانب بحسب الفئة
 
، ستشهد الثنائية زيادة التأكيد على إعطاء دفعة قوية لجهود التخلص من المالريا، والتقدم ١للفئة بالنسبة   -٥

بشكل جيد في تعميم التدخالت الجديدة في مجال الوقاية من التهاب الكبد ومكافحتـه. وستسـمح الميزانيـة اإلضـافية 
إعـــداد خطـــط وطنيـــة للوقايـــة مـــن  بلـــدًا بهـــدف ٢٠المخصصـــة اللتهـــاب الكبـــد لألمانـــة بتكثيـــف الـــدعم المقـــدم لنحـــو 

بلدًا السـتنهاض أنشـطة الـتخلص  ٤١التهاب الكبد ومكافحته، ومن مد نطاق قدرتها على دعم الجهود المبذولة في 
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ســـيعزز الــدعم المقـــدم لتوســيع نطـــاق الجهــود المبذولــة الحتـــواء مقاومــة اآلرتيميســـينين فــي البرنـــامج مــن المالريــا. و 
رى دون اإلقليمية. وتم تضمين الميزانية البرمجية المقترحـة أحـد المخرجـات المنفصـلة الخاص بمنطقة الميكونغ الكب
  المخرجـــانعمـــل اإلضـــافي المتعلـــق بالمالريـــا () ومنجـــزات لل٢-١-١ المخـــرجالكبـــد ( والمنجـــزات المتعلقـــة بالتهـــاب

إجراء تحول استراتيجي تجاه المراحل األولية للعمل فـي مجـال السـل واألمـراض  ). وسيتم أيضاً ٢-٣-١و ١-٣-١
  باللقاحات. الوقاية منهاالتي يمكن 

 
ــة وبالنســبة   -٦ ، ســتدفع األمانــة إلــى زيــادة اســتنهاض التــدخالت الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر ٢للفئ

مــد نطــاق العمــل  كافحــة التبــغ. وســيتم أيضــاً الســارية ومكافحتهــا، مــع الحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن زخــم فــي مجــال م
بشكل أكبر في مجال العنف واإلصابات والتغذية والصـحة النفسـية والسـيما الخـرف. وستسـمح الزيـادة المقترحـة فـي 

والخاصـة بآليـة التنسـيق العالميـة  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية في هذه الفئة بما يلي: تنفيذ خطة العمل الخاصة بـالفترة 
صة بـاألمراض غيـر السـارية؛ وتكثيـف الـدعم المقـدم للبلـدان للوفـاء بااللتزامـات المحـددة المـدة لعـامي للمنظمة والخا

بشأن األمراض غيـر السـارية؛ وٕانشـاء المرصـد العـالمي للخـرف. وقـد تـم إدراج المنجـزات الخاصـة  ٢٠١٦و ٢٠١٥
 ٤-١-٢و ٣-١-٢ المخرجــاتقترحــة (ي الميزانيــة البرمجيــة المالمتعلقــة بــالتركيز بشــكل أكبــر فــي هــذه المجــاالت فــ

  ).٢-٢-٢و
 
، سـيركز العمـل علـى اسـتكمال األعمـال التـي لـم يـتم االنتهـاء منهـا بعـد والمتعلقـة بوضـع ٣للفئة وبالنسبة   -٧

نهايــة لوفيــات األمهــات والمواليــد واألطفــال التــي يمكــن الوقايــة منهــا؛ وســتقوم األمانــة فــي إطــار هــذا الجهــد بتكثيــف 
بلـــدًا لمســـاعدتها فـــي وضـــع خطـــط وغايـــات محـــددة. وســـيحظى كـــذلك تحســـين التـــآزر مـــع  ٥٠حـــو الـــدعم المقـــدم لن

بالشـــيخوخة والصـــحة والفـــروق بـــين الجنســـين واإلنصـــاف وحقـــوق اإلنســـان المجـــاالت البرمجيـــة األخـــرى المرتبطـــة 
لمترتبـة علـى والمحددات االجتماعية للصحة بالمزيد من التركيز. وسـيحظى العمـل علـى التصـدي لألثـار الصـحية ا

. وفــــي ٢٠١٧-٢٠١٦ســــيما تغيــــر المنــــاخ وتلــــوث الهــــواء بالمزيــــد مــــن التركيــــز فــــي الثنائيــــة المخــــاطر البيئيــــة وال
البحــث فــي مجــال اإلنجــاب ) و ٥-١-٣الفئــة، تــم إدراج مخرجــات إضــافية تتعلــق بصــحة المــراهقين ونمــائهم ( هــذه

 ).٦-١-٣البشري (
  
بناء نظم صحية متكاملة وقادرة على الصمود. وستعمل األمانة عن ، سيتم التركيز على ٤للفئة وبالنسبة   -٨

قوم بإعداد خططها الخاصة بالصحة الوطنيـة وتنفيـذها. وسـيتم إعطـاء المزيـد مـن األولويـة يبلدًا  ٣٠كثب مع نحو 
االختبــار المســبق للصــالحية، وتطــوير األدويــة التحــويلي، و  لالبتكــارات فــي مجــاالت تقــديم الرعايــة الصــحية، والــتعلم

. وستضطلع الميزانيـة اإلضـافية المقترحـة فـي هـذه الفئـة بـدور من التكنولوجيات المتعلقة بالصحةواللقاحات وغيرها 
تحقيــق التغطيــة  حيــوي فــي تلبيــة الطلبــات الضــخمة للحصــول علــى المســاعدة التقنيــة لتعزيــز النظــام الصــحي بغيــة

البرنــــامج غيــــر ، و لمتعلــــق بــــاألمراض غيــــر الســــارية)، والعمــــل ا٢-١-٤و ١-١-٤ن المخرجــــا(الصــــحية الشــــاملة 
المكتمل لألهداف اإلنمائية لأللفية، والتأهب واالستجابة للفاشـيات والطـوارئ. وقـد سـمح كـذلك لألمانـة بالعمـل علـى 

طـــــــوير للقاحـــــــات تعزيـــــــز األســـــــاليب التنظيميـــــــة لمكافحـــــــة مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروبـــــــات وتحفيـــــــز البحـــــــث والت
ـــــة المتع والعـــــالج ـــــم إدراج منجـــــزات أعمـــــال األمان لقـــــة بمقاومـــــة مضـــــادات ووســـــائل التشـــــخيص للفاشـــــيات. وقـــــد ت

) والمتضـــــمنة فـــــي هـــــذه الفئـــــة فـــــي المجـــــاالت البرمجيـــــة ٤-٤-٤و ٣-٣-٤و ١-٣-٤ المخرجـــــات( الميكروبـــــات
  الصلة. ذات

 
تمــادًا علـى الـدروس المســتفادة مـن الفاشــية ، اع٢٠١٧-٢٠١٦فـي محـور تركيــز الثنائيـة  ٥الفئــة وسـتأتي   -٩

األخيــرة لمــرض فيــروس اإليبــوال. وستشــهد هــذه الثنائيــة إصــالحات لطريقــة عمــل األمانــة فــي هــذا المجــال، مــع توقــع 
حــدوث تحســينات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالقيــادة والتنســيق والتواصــل بــين مســتويات المنظمــة الثالثــة لضــمان االســتجابة 

ومن المقتـرح تـوفير زيـادة كبيـرة فـي الميزانيـة المخصصـة لهـذه الفئـة والتـي سـيتم توجيههـا لتنفيـذ  بشكل أكثر فعالية.
بشأن اإليبوال. وسـيتم تعزيـز قـدرات المـوظفين فـي كـل مسـتوى مـن مسـتويات  EBSS3.R1اإلصالحات وفقًا للقرار 
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ذلـك، ضـمن جملـة أمـور أخـرى،  المنظمة بشكل كبير مـن خـالل تزويـدهم بالمهـارات والخبـرات المناسـبة. وسيسـاعد
في استعادة القدرات المهمة للموظفين لتمكين المنظمة من تلبية طلبات الدول األعضاء للـدعم التقنـي الـالزم للوفـاء 

). وتعتبـــر هـــذه الزيـــادة ٢٠٠٥باحتياجـــات القـــدرات الوطنيـــة األساســـية المطلوبـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
مة كذلك لتمكين المنظمة من دعـم تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة المتعلقـة بمقاومـة مضـادات المقترحة في الميزانية مه

بلـــدًا، وٕانشـــاء نظـــام الترصـــد العـــالمي لمقاومـــة مضـــادات  ٢٩الميكروبـــات بمـــا فـــي ذلـــك تقـــديم الـــدعم المكثـــف فـــي 
البرمجيـة ذات الصـلة النتـائج المتوخـاة فـي هـذا المجـال فـي المجـاالت بات. وقد تم وصف أعمال المنظمة و الميكرو 

والغايــــات والمنجــــزات  والســــيما فــــي هــــذه الفئــــة والتــــي تضــــمنت علــــى وصــــف واضــــح ألحــــد المخرجــــات المنفصــــلة
 ).٢-٤-٥و ١-٤-٥و ٣-٢-٥ المخرجات(
 
، ســـيتم التركيـــز بشـــكل أساســـي علـــى الحفـــاظ علـــى االســـتمرارية مـــع إجـــراء المزيـــد مـــن ٦للفئـــة وبالنســـبة   -١٠

علـــى طلبـــات الـــدول األعضـــاء. ويشـــمل العمـــل المتعلـــق بـــالتعزيزات تقويـــة  المجـــاالت بنـــاءً التحســـينات فـــي بعـــض 
الشـــفافية والمســـاءلة وٕادارة المخـــاطر والتقيـــيم والـــتعلم المؤسســـي. وســـيتم إجـــراء هـــذه التغييـــرات علـــى مســـتوى النظـــام 

االسـتثمارات لـدعم عمليـة  باألسـاس نتيجـة لتخصـيص المزيـد مـن ٦برمته. وقد جـاء طلـب زيـادة الميزانيـة فـي الفئـة 
تقويــة المراقبــة الداخليــة بمــا فيهــا المراقبــة علــى الصــعيد القطــري والصــعيد اإلقليمــي، والتنفيــذ الكامــل لسياســة التقيــيم 

مليـون  ١٥فريقـي (ألقترحـت لإلقلـيم اوٕاطار العمل، وتقوية إدارة المخـاطر والمسـاءلة. وجـزء كبيـر مـن الزيـادات قـد اُ 
العمل اإلضافي المرتبط بالمزيد من التقوية للمساءلة والشفافية وٕادارة المخاطر والتقييم، يـنعكس دوالر أمريكي). إن 

مجاالت والتبليـغ عنـه بوضوح على المخرجات والمنجزات. وتم زيادة تشديد المؤشرات لقياس تقدم األمانة في هذه ال
  ).٣-٤-٦و ٢-٤-٦و ٣-٢-٦و ٢-٢-٦و ١-٢-٦ المخرجاتبشكل أفضل (

 
  تكاليف المخرجاتحساب 

 
لقــــد صــــاغت األولويــــات البرمجيــــة المبينــــة أعــــاله الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة. وتمثــــل الميزانيــــة المــــوارد   -١١

علــى األدوار والمســؤوليات المتفــق  المطلوبــة لتحقيــق النتــائج التــي التزمــت األمانــة بتحقيقهــا، والتــي تــم تحديــدها بنــاءً 
ات. فالتأكد من أن الميزانيـة تلبـي احتياجـات كـل مـن المكاتـب الرئيسـية، والفئـات عليها في المجاالت البرمجية والفئ

والمجــاالت البرمجيــة مــع تفــادي إجــراء تغييــرات جذريــة مــن شــأنها تعطيــل األنشــطة المهمــة المتواصــلة يمثــل أحــد 
 المساعي الكبرى.

 
الالزمــة لتحقيقهــا، بعــين االعتبــار  ولتحقيــق ذلــك، تــم تحديــد العمليــة بحيــث يأخــذ تقــدير األولويــات والمــوارد  -١٢

المساهمات القطرية واإلقليمية والعالمية، وكـذلك إعـداد تكـاليف تنفيـذ قـرارات األجهـزة الرئاسـية. وسنوضـح فيمـا يلـي 
 السمات التي أدخلت في العملية لتحديد تكاليف تحقيق المخرجات، والتحقق منها.

  كنقطــة انطــالق لتخطــيط الميزانيــة وٕاعــدادها  ٢٠١٥-٢٠١٤تــم اســتخدام مســتوى الميزانيــة البرمجيــة
 لضمان االستمرارية وواقعية توقعات التنفيذ.

  وتم تحديد االحتياجات المطلوبة من الموارد من خالل عملية تكرارية بمشـاركة جميـع مراكـز الميزانيـة
ى باألولويـة عبر مستويات المنظمة الثالث. وكجزء من العملية التكرارية، تم تحديد النتائج التي تحظ

المـوارد  عليـه يـتم تحديـد مسـاهمات كـل مسـتوى. وبعـد ذلـك يـتم حسـاب تكـاليف واالتفاق عليها، وبناءً 
 الموحدة الموجودة. الُنهجأال وهي الموظفين واألنشطة) باستخدام المطلوبة (
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 مان إن التبكير بتعميم عملية تخطيط المـوارد البشـرية علـى مسـتوى مركـز الميزانيـة يهيـئ الفـرص لضـ
مواءمتها مع األولويات، وتعظيم قدرات العاملين. وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين عملية حساب 

 تكاليف االحتياجات من الموظفين المطلوبين لتحقيق المخرجات.

  تم بعد ذلك استخدام تحليل هذه الموارد البشرية للتحقق من صحة األعمـال المقترحـة، والتأكـد مـن أن
االحتياجــات والكفــاءات التــي تــم تحديــدها علــى مســتوى مركــز الميزانيــة، والمكتــب الميزانيــات تعكــس 

 الرئيسي والفئة.

  ـــم إدمـــاج التكـــاليف المبدئيـــة للمـــوظفين واحتياجـــات األنشـــطة بحســـب المخرجـــات باالعتمـــاد علـــى وت
أثنــاء البيانــات الخاصــة بهــذا التخطــيط األولــي لمركــز الميزانيــة والــذي ســيتم التحقــق منــه بشــكل أكبــر 

عملية التعميم الكامل للتخطيط التشغيلي. ويمكن االطالع على التكاليف المبدئية لالحتياجات حسب 
 ١المخرجات على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.

 
سيما تلك المرتبطة بـالموظفين، وتكـاليف تنفيـذ القـرارات التـي من الموارد والإن التبليغ المبكر باالحتياجات   -١٣

على مشاورات الدول األعضاء قد ساعدت في توضيح الفجوات التـي تكتنـف  اعتماد جمعية الصحة لها بناءً يتوقع 
 عليه. وباالعتماد ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية، استكماًال للعمل الذي تم إلعداد الميزانية البرمجية 

 
  ٢٠١٧-٢٠١٦الزيادة المقترحة في الميزانية البرمجية 

  
مليـون دوالر أمريكـي لتغطيـة  ٢٣٦,٦بنحـو  ٢٠١٧-٢٠١٦تقترح المـديرة العامـة زيـادة الميزانيـة البرمجيـة   -١٤

. وهـــذه الزيــادة التـــي اقترحـــت فقــط بعـــد دراســـة المزايــا المحققـــة نتيجـــة ٦-١ت المــوارد اإلضـــافية المطلوبـــة فــي الفئـــا
ة االســتثمار فـي المجــاالت البرمجيــة االســتراتيجية تحـوالت الميزانيــة والتــآزر بـين البــرامج، تلبــي حاجــة المنظمـة لزيــاد

كاستجابة للعوامل الثالثة الرئيسية. ويـأتي فـي المقـام األول تطبيـق الـدروس  ٢٠١٧-٢٠١٦الرئيسية خالل الثنائية 
المستفادة من أزمة اإليبوال. فقد كشفت الفاشية النقاب عما يترتب عن ضعف النظم الصحية من نتـائج، وأوضـحت 

ليص الموظفين والميزانيـة علـى المنظمـة. واسـتجابة لـذلك، تعتـزم الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة تقويـة القـدرات تأثير تق
الرئيسية للمنظمة في مجال التأهب والترصد واالستجابة لضـمان قـدرة المنظمـة علـى الوقايـة مـن فاشـيات األمـراض 

ناصـــر الـــنظم الصـــحية القـــادرة علـــى الصـــمود. وغيرهـــا مـــن الطـــوارئ الصـــحية واكتشـــافها واالســـتجابة لهـــا كأحـــد ع
علـى التغطيـة  ، مـع التركيـز٢٠١٥لمـا بعـد عـام العمل على تلبيـة االحتياجـات المتوقعـة فـي الخطـة الناشـئة  وثانيًا،

المواليــد واألطفــال تعزيــز إســهام المنظمــة فــي االرتقــاء بالصــحة اإلنجابيــة وصــحة األمهــات و و  –الصــحية الشــاملة 
مــد نطــاق العمــل فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض صــوب الــتخلص مــن المالريــا؛ و يع وتيــرة التقــدم تســر والمــراهقين؛ و 

غيــر الســارية ومكافحتهــا. وثالثــًا، الجهــود المبذولــة للتعــاطي مــع االحتياجــات واألولويــات الناشــئة بمــا فيهــا مقاومــة 
  مضادات الميكروبات، والتهاب الكبد، والشيخوخة والصحة، والخرف.

 
إطــار الجهــود المبذولــة لــرأب فجــوات التمويــل، سيتواصــل إعــادة تنظــيم العمــل داخــل الفئــات، وتعظــيم وفــي   -١٥

لمجـاالت التـي تحتـاج إلـى المكاسب المتحققـة مـن تـدابير الكفـاءة. ومـع هـذا فـإن تحقيـق النتـائج المتوقعـة فـي كافـة ا
تعذر تــوفير المــوارد المطلوبــة بالكامــل االســتنهاض تســتلزم تــوفير مــوارد إضــافية. وغنــي عــن البيــان أنــه ســيالتوســع و 

  لم يتم زيادة الميزانية. ما
 

                                                           
(تــم االطــالع  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enالتــالي  اإللكترونــي الموقــع انظــر   ١

 ).٢٠١٥أيار/ مايو  ٤في 
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وبمرور السنين، قوض التضخم بشكل مستمر من قدرة المنظمة علـى الوفـاء بمقتضـيات واليتهـا المتزايـدة،   -١٦
بلـــغ معــدل التضـــخم العـــالمي  ١وعلــى توســـيع نطـــاق أنشــطتها اســـتجابة لهـــذه الواليــة. فوفقـــًا لصـــندوق النقــد الـــدولي،

 .٪٣,٨وكان المتوسط السنوي له  ٪٣٠,٤نحو  ٢٠١٧-٢٠١٠التراكمي المتوقع في الفترة 
  

  تدابير الكفاءة
  

وفي السنوات األخيرة، عملت المنظمة على زيادة تحسـين الكفـاءة، وعلـى إدخـال تـدابير الكفـاءة كجـزء مـن   -١٧
طـــرأت علـــى التخطـــيط والتـــي تتضـــمن توجيـــه عمـــل المنظمـــة  برنـــامج اإلصـــالح الخـــاص بهـــا. فالتحســـينات التـــي

يتواءم مع مجموعات األولويات محل التركيز، لم توجه فقط صوب الفعالية المؤسسية وٕانما أحرزت كذلك تأثيرًا   بما
  على الكفاءة نظرًا لتعظيمها للنتائج المحققة للموارد المتاحة للمنظمة. إيجابياً 

  
بإنجـــاز المزيـــد مـــع اســـتمرارها فـــي دعـــم العديـــد مـــن األنشـــطة  بموجـــب واليتهـــا فـــةنظـــرًا ألن المنظمـــة مكلو   -١٨

وقـد . الجارية، فإن الحفاظ على االنضباط الميزني يعني إيجاد سبل لتحقيـق المزيـد مـن الكفـاءة علـى صـعيد النظـام
تكـاليف المـوظفين وتمثـل . نجحت األمانة في السيطرة على تكاليفها وشهد بعض المكاتب والبـرامج تراجـع التكـاليف

وفـي األعـوام األخيـرة، أسـفرت الجهـود الراميـة إلـى خفـض عـدد المـوظفين . وسائر العاملين جزءًا كبيـرًا مـن الميزانيـة
فقـد اسـتمر تراجـع تكـاليف المـوظفين والعـاملين كنسـبة . وٕاعادة تحديد أولويات الوظـائف، عـن وفـورات فـي التكـاليف

. ٢٠١٤فــي عــام  ٪٤١إلــى  ٢٠١٢فــي عــام  ٪٤٧مثــال، فانخفضــت مــن مئويــة مــن مجمــوع النفقــات علــى ســبيل ال
إلـى المكاسـب الناتجـة  ٢٠١٧-٢٠١٦التخطيط للثنائية  المدخلة علىومن المتوقع أن يؤدي المزيد من التحسينات 

عـــن زيـــادة الكفـــاءة، عـــن طريـــق ضـــمان مواءمـــة أفضـــل لقـــدرات المـــوظفين مـــع األولويـــات المتفـــق عليهـــا، ووجـــود 
  .الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات المناسبة في األماكن المناسبةالموظفين 

  
التخطــيط المبكــر للمــوارد  كشــفو . وقــد تــم تقــديم توقيــت التخطــيط لتــوفير المــوظفين فــي مختلــف المكاتــب  -١٩

المكاســب التــي يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق إتاحــة الفرصــة لمواءمــة خطــط عــن  ٢٠١٧-٢٠١٦البشــرية فــي الثنائيــة 
زيـادة عـدد المـوظفين فـي ) ١: (مراعـاة مـا يلـيوقد تـم . البشرية مع األولويات أثناء وضع الميزانية البرمجية الموارد

وفي ) ٢(؛ ٦المكاتب الُقطرية، مع خفض عدد الموظفين في المكاتب اإلقليمية في جميع األقاليم فيما يتعلق بالفئة 
تقريبـًا ومضـاعفة ميزانيـة المـوظفين علـى الصـعيد الُقطـري؛  ٪٢٠اإلقليم األوروبي، خفض ميزانيـة المـوظفين بنسـبة 

، مـع زيـادة عـدد المـوظفين ٦وفي اإلقليم األفريقي، سُيخفض عدد موظفي المكتـب اإلقليمـي فيمـا يتعلـق بالفئـة ) ٣(
يــة كمــا ُيخطــط إلضــفاء الطـابع الفنــي علــى الوظــائف اإلداريــة فــي المكاتــب الُقطر . فـي المكاتــب الُقطريــة زيــادة كبيــرة

  .٢٠١٧-٢٠١٦واإلقليمية في الثنائية 
  

، وهــي نقـل األعمــال غيـر األساســية إلــى التــي اُتخـذت ســابقاً وتواصـل األمانــة االسـتفادة مــن تــدابير الكفـاءة   -٢٠
ط لنقــــل المزيـــد مــــن الوظـــائف غيــــر األساســـية إلــــى مراكـــز العمــــل األقـــل تكلفــــة، ويخطَّـــ. مركـــز الخـــدمات العــــالمي

  .اسب الناتجة عن زيادة الكفاءة بمرور الوقتسيؤدي إلى تحقيق المك ما
  

وأدى إسناد بعض الوظائف إلى جهات خارجيـة إلـى تحقيـق الوفـورات الناجمـة عـن الكفـاءة؛ ويمكـن إعـادة   -٢١
فقــد أدى إســناد بعــض . اســتثمار هــذه المبــالغ فــي تمويــل توســيع نطــاق األنشــطة القائمــة أو إضــافة أنشــطة جديــدة

ت في مجـال إدارة المبـاني فـي المقـر الرئيسـي إلـى جهـات خارجيـة علـى سـبيل المثـال، وظائف خدمات دعم العمليا

                                                           
١   https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١١(تم االطالع في.(  
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ماليــين دوالر أمريكــي ُأعيــد اســتثمارها فــي تحســين إدارة األصــول الثابتــة والمخزونــات، مــا أدى بــدوره  ٩إلــى تــوفير 
  .إلى تحقيق وفورات أخرى ناجمة عن الكفاءة

  
الضــوابط الداخليــة والمســاءلة تعــود بفوائــد ثانويــة تتعلــق باالســتخدام وكــذلك فــإن الجهــود المبذولــة لتحســين   -٢٢

ويضـــع إطـــار المراقبـــة الداخليـــة والمســـاءلة آليـــات تضـــمن االمتثـــال . األمثـــل للمـــوارد التـــي ُعهـــد بهـــا إلـــى المنظمـــة
ناتجـة عـن وفي هذه المرحلـة، ال يمكـن قيـاس المكاسـب ال. لسياسات واإلجراءات ما يؤدي إلى تحقيق زيادة الكفاءةل

فـي اإلقلــيم األفريقـي التــي ُنفـذت مــن  ٦زيـادة الكفـاءة عبــر الـزمن قياســًا كميـًا، ولكــن االسـتثمارات المبدئيــة فـي الفئــة 
أجل نشـر المـوظفين اإلداريـين لتعزيـز التنظـيم واإلدارة علـى سـبيل المثـال، سـوف تحقـق عائـدات أكبـر، حيـث يمثـل 

  .اإلقليم ثلث ميزانية المنظمة
  

تخطـيط لز الذي ُوضع للتعاون المـالي المباشـر، والـذي يشـمل تحسـين اطار السياسات والمراقبة المعزَّ إأما   -٢٣
ســيؤدي فــي الثنائيــات القادمــة إلــى تحقيــق مكاســب كبيــرة ناتجــة عــن ف ه،والتبليــغ عــن اســتخدام هرصــدلهــذا التعــاون و 
وال لتوجيههــا إلــى دعــم آليــات أفضــل وأكثــر ومــن شــأن االســتخدام المالئــم لهــذه اآلليــة أن يحــرر األمــ. زيــادة الكفــاءة

وسوف توضع األسس المرجعية للكفاءة فـي اسـتخدام التعـاون المـالي المباشـر . فعالية من أجل تحقيق نتائج أفضل
  .٢٠١٧-٢٠١٦أثناء تخطيط العمليات للثنائية 

  
ــ  -٢٤ ر االســتراتيجيات الجديــدة بشــأن المشــتريات وتكنولوجيــا المعلومــات بتحقيــق المكاســب الطويلــة األجــل وتبشِّ

ومـن أمثلـة التـدابير التـي . ٢٠١٧-٢٠١٦الناتجة عن زيادة الكفـاءة إذا مـا ُنفـذت االسـتثمارات المبدئيـة فـي الثنائيـة 
لمتحـــدة األخـــرى للعقـــود الكبيـــرة الخاصـــة تـــؤتي ثمارهـــا بالفعـــل، العطـــاءات المشـــتركة مـــع وكـــاالت األمـــم اأصـــبحت 

ـــادة اســـتخدام االتصـــاالت االفتراضـــية لتحـــل محـــل االجتماعـــات التـــي  ـــة وزي ـــدبخـــدمات مماثل وجهـــًا لوجـــه ذات  ُتعق
ولــن تــؤدي أدوات تكنولوجيــا المعلومــات الجديــدة التــي يجــري تطويرهــا حاليــًا إلــى تعزيــز إمكانيــة . التكــاليف المرتفعــة

تتيح أيضـًا إمكانـات هائلـة لتحسـين صـنع القـرارات بشـأن العمليـات، مـا سـيؤدي بـدوره إلـى التواصل فحسـب، بـل وسـ
  .زيادة فعالية وكفاءة استخدام الموارد

  
  التمويل

  
واقعية من حيث قدرة المنظمة علـى  ٢٠١٧-٢٠١٦في الميزانية البرمجية المقترحة  ٪٨ُتعد الزيادة بنسبة   -٢٥

  . اإلضافية المقترحة سواًء بسواءحشد تمويلها وعلى تنفيذ األنشطة 
  

مــــن مواءمــــة التمويــــل  ٢٠١٥-٢٠١٤وقــــد زادت اإلصــــالحات الماليــــة المدخلــــة علــــى الميزانيــــة البرمجيــــة   -٢٦
لضـــمان التمويـــل الكامـــل  علـــى نحـــو أفضـــل وٕامكانيـــة التنبـــؤ بـــه، وأتاحـــت التخصـــيص االســـتراتيجي للمـــوارد المرنـــة

  .للميزانية البرمجية طوال الثنائية
  

صـوب تحقيـق أهـداف  بتقـدم المنظمـة ٢٠١٥-٢٠١٤الحوار الخـاص بالتمويـل فـي الثنائيـة اعتماد وسمح   -٢٧
ومن شأن مواصـلة الجهـود المبذولـة مـن أجـل التعبئـة المنسـقة للمـوارد، . به وٕامكانية التنبؤ تهوشفافي التمويل مواءمة

ققــــت مــــن خــــالل البوابــــة اإللكترونيــــة الخاصــــة واالســــتخدام االســــتراتيجي للتمويــــل المــــرن، وزيــــادة الشــــفافية التــــي تح
  . بالميزانية البرمجية، أن تساعد المنظمة على تحقيق ميزانية برمجية ممولة بالكامل
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  الملحق
  

  ، بماليين الدوالرات األمريكية٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة 
  

  ومجاالت البرامجالفئات 

  جنوب شرق آسيا  األمريكتان  أفريقيا
المكاتب 
  الُقطرية

  المكتب
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

المكاتب 
  الُقطرية

المكتب 
  المجموع  اإلقليمي

           األمراض السارية -١
والتهاب  البشريالعوز المناعي  فيروس  ١-١

  ١٢,٦  ٤,٥  ٨,١  ٧,١  ٣,٨  ٣,٣  ٤٨,٥  ١٠,٢  ٣٨,٣  الكبد
  ٢٠,٣  ٣,٤  ١٦,٩  ١,٦  ٠,٦  ١,٠  ٢٩,٢  ٥,٠  ٢٤,٢  السل  ٢-١
  ١١,٢  ٥,١  ٦,١  ١,٦  ١,٢  ٠,٤  ٤٤,٨  ١٤,٤  ٣٠,٤  المالريا  ٣-١
  ١١,٥  ٧,٤  ٤,١  ٦,٢  ٢,٢  ٤,٠  ٣٣,٥  ٨,١  ٢٥,٤  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٤-١
األمراض التي يمكن الوقاية منها   ٥-١

  ٢٧,٢  ٦,٠  ٢١,٢  ١١,٣  ٥,٤  ٥,٩  ١٢٨,٠  ٣١,٩  ٩٦,١  باللقاحات
  ٨٢,٨  ٢٦,٤  ٥٦,٤  ٢٧,٨  ١٣,٢  ١٤,٦  ٢٨٤,٠  ٦٩,٦  ٢١٤,٤  ١مجموع الفئة 

                    األمراض غير السارية -٢
  ١٦,٨  ٥,٣  ١١,٥  ١٨,٣  ٥,٦  ١٢,٧  ٤٧,٣  ١٨,٢  ٢٩,١  األمراض غير السارية  ١-٢
  ٢,١  ٠,٧  ١,٤  ٣,٣  ١,٢  ٢,١  ٥,٩  ٢,٣  ٣,٦  الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان  ٢-٢
  ٢,٠  ٠,٩  ١,١  ٢,٧  ٠,٩  ١,٨  ٢,١  ٠,٩  ١,٢  العنف واإلصابات  ٣-٢
  ٠,٨  ٠,٢  ٠,٦  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,٢  ٠,٨  ٠,٤  العجز والتأهيل  ٤-٢
  ٢,٦  ١,١  ١,٥  ٣,٥  ١,٢  ٢,٣  ٥,٣  ٠,٢  ٥,١  التغذية  ٥-٢

  ٢٤,٣  ٨,٢  ١٦,١  ٢٨,٩  ٩,٣  ١٩,٦  ٦١,٨  ٢٢,٤  ٣٩,٤  ٢مجموع الفئة 
                    تعزيز الصحة طيلة العمر -٣

الصحة اإلنجابية وصحة األمهات   ١-٣
  ٢٠,١  ٤,٨  ١٥,٣  ١٤,٤  ٤,٢  ١٠,٢  ٧٥,٢  ١٤,٣  ٦٠,٩  والمواليد واألطفال والمراهقين

  ١,٥  ٠,٦  ٠,٩  ١,١  ٠,٤  ٠,٧  ١,٧  ٠,٦  ١,١  الشيخوخة والصحة  ٢-٣
تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين   ٣-٣

  ١,٨  ١,٠  ٠,٨  ٢,١  ٠,٧  ١,٤  ٢,٣  ١,٠  ١,٣  وحقوق اإلنسان واإلنصاف
  ٢,٩  ١,٧  ١,٢  ٤,٣  ١,٦  ٢,٧  ١٠,٢  ٢,٧  ٧,٥  المحددات االجتماعية للصحة  ٤-٣
  ٨,٨  ٣,٤  ٥,٤  ١٣,٣  ٤,٨  ٨,٥  ١٥,٨  ٦,٢  ٩,٦  الصحة والبيئة  ٥-٣

  ٣٥,١  ١١,٥  ٢٣,٦  ٣٥,٢  ١١,٧  ٢٣,٥  ١٠٥,٢  ٢٤,٨  ٨٠,٤  ٣مجموع الفئة 
                    الُنظم الصحية -٤

السياسات واالستراتيجيات والخطط   ١-٤
  ٢٠,٨  ٣,٤  ١٧,٤  ١٦,١  ٥,١  ١١,٠  ٢١,٠  ٥,٥  ١٥,٥  الصحية الوطنية

الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز   ٢-٤
  ١٧,٢  ٥,٣  ١١,٩  ٦,٣  ٢,٢  ٤,١  ٣٥,٠  ١٢,٥  ٢٢,٥  على الناس

إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية   ٣-٤
  ١٣,١  ٣,٩  ٩,٢  ٦,٢  ٢,٤  ٣,٨  ١٦,٦  ٥,٩  ١٠,٧  وتعزيز القدرات التنظيمية

  ١٠,٠  ٥,٥  ٤,٥  ٦,٢  ٣,٢  ٣,٠  ١٦,٤  ٦,٧  ٩,٧  والمعلومات والبّينات الُنظم الصحية  ٤-٤
  ٦١,١  ١٨,١  ٤٣,٠  ٣٤,٨  ١٢,٩  ٢١,٩  ٨٩,٠  ٣٠,٦  ٥٨,٤  ٤مجموع الفئة 

                    التأهب والترصد واالستجابة -٥
  ٧,٢  ٤,٢  ٣,٠  ٨,٩  ٣,٠  ٥,٩  ١٤,٨  ٤,٤  ١٠,٤  واالستجابةالقدرات في مجالي اإلنذار   ١-٥
  ٦,٢  ١,٧  ٤,٥  ٤,٩  ٢,٢  ٢,٧  ٧,٣  ٢,٢  ٥,١  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح  ٢-٥
  ٨,٨  ٢,٢  ٦,٦  ٤,٥  ١,١  ٣,٤  ٣٧,٠  ٦,٥  ٣٠,٥  إدارة مخاطر الطوارئ وٕادارة األزمات  ٣-٥
  ١,٠  ٠,٣  ٠,٧  ٧,٢  ١,٠  ٦,٢  ٥,٢  ٢,٠  ٣,٢  السالمة الغذائية  ٤-٥

  ٢٣,٢  ٨,٤  ١٤,٨  ٢٥,٥  ٧,٣  ١٨,٢  ٦٤,٣  ١٥,١  ٤٩,٢  ٥مجموع الفئة 
                    الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦

  ١٦,٠  ٦,٧  ٩,٣  ٧,٣  ٣,٠  ٤,٣  ٤٧,٢  ١٣,٣  ٣٣,٩  القيادة وتصريف الشؤون  ١-٦
  ١,٤  ٠,٥  ٠,٩  ٢,٢  ٠,٨  ١,٤  ٧,٣  ٧,٣    الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر  ٢-٦
وتنسيق الموارد  االستراتيجيالتخطيط   ٣-٦

  ٣,٧  ١,٧  ٢,٠  ٠,٦  ٠,٦    ٥,٧  ٥,٧    والتبليغ
  ٣٣,٦  ١٧,٣  ١٦,٣  ١١,٨  ٦,٦  ٥,٢  ٨٢,١  ٣٣,٩  ٤٨,٢  التنظيم واإلدارة  ٤-٦
  ١,٧  ٠,٨  ٠,٩  ٤,٠  ٢,٣  ١,٧  ٤,١  ٤,١    االتصاالت االستراتيجية  ٥-٦

  ٥٦,٤  ٢٧,٠  ٢٩,٤  ٢٥,٩  ١٣,٣  ١٢,٦  ١٤٦,٤  ٦٤,٣  ٨٢,١  ٦مجموع الفئة 
  ٢٨٢,٩  ٩٩,٦  ١٨٣,٣  ١٧٨,١  ٦٧,٧  ١١٠,٤  ٧٥٠,٧  ٢٢٦,٨  ٥٢٣,٩  ٦إلى  ١الفئات من   مجموع 
          

  -  -          -  -  المدارية أمراض المناطق بحوث في مجال ال 
  -  -          -  -    البحوث في مجال اإلنجاب البشري 
  ٧٧,٠  ١٣,٥  ٦٣,٥  ١,٢  ٠,٤  ٠,٨  ٣٧٢,٣  ١٣,٠  ٣٥٩,٣  شلل األطفال 

  ٧٧,٠  ١٣,٥  ٦٣,٥  ١,٢  ٠,٤  ٠,٨  ٣٧٢,٣  ١٣,٠  ٣٥٩,٣  المجموع الفرعي
  ٥,٢  ٠,١  ٥,١  ٧,٦  ٢,٧  ٤,٩  ٣٩,٣  ٧,٧  ٣١,٦  للفاشيات واألزمات االستجابة 

  ٥,٢  ٠,١  ٥,١  ٧,٦  ٢,٧  ٤,٩  ٣٩,٣  ٧,٧  ٣١,٦  المجموع الفرعي
  ٣٦٥,١  ١١٣,٢  ٢٥١,٩  ١٨٦,٩  ٧٠,٨  ١١٦,١  ١ ١٦٢,٣  ٢٤٧,٥  ٩١٤,٨  المجموع الكلي
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  غرب المحيط الهادئ  شرق المتوسط  أوروبا

  المجموع  المقر الرئيسي
المكاتب 
 المكاتب الُقطرية  المجموع المكتب اإلقليمي  الُقطرية

المكتب 
  المجموع المكتب اإلقليمي المكاتب الُقطرية  المجموع  اإلقليمي

           
                      

١٤١,٣  ٤٦,٠  ١٣,٠  ٥,٢  ٧,٨  ٧,٢  ٢,٩  ٤,٣  ٦,٩  ٥,٠  ١,٩  
١١٧,٥  ٣٤,١  ١٣,٨  ٥,٧  ٨,١  ٧,٧  ٢,٠  ٥,٧  ١٠,٨  ٢,٨  ٨,٠  
١٢١,٥  ٣٦,٠  ١٦,٨  ٦,٦  ١٠,٢  ٨,٠  ٣,٤  ٤,٦  ٣,١  ٢,٩  ٠,٢  

-  ١٠٤,٢  ٤٣,٠  ٦,٤  ٣,٢  ٣,٢  ٣,٠  ٠,٨  ٢,٢  ٠,٦  ٠,٦  

٥٣,٦  ٢٣,٦  ١٠,٦  ١٣,٠  ٢٤,٤  ٦,٢  ١٨,٢  ١٢,٤  ٨,٨  ٣,٦  
  

٢٨٠,٥  
٧٦٥,٠  ٢١٢,٧  ٧٣,٦  ٣١,٣  ٤٢,٣  ٥٠,٣  ١٥,٣  ٣٥,٠  ٣٣,٨  ٢٠,١  ١٣،٧  

                      
١٩٨,٣  ٥٦,١  ٢٤,٦  ١٠,٩  ١٣,٧  ١٦,٠  ٥,٠  ١١,٠  ١٩,٢  ٩,٥  ٩,٧  
٤٦,٠  ١٨,٧  ٥,٦  ٢,٠  ٣,٦  ٥,٢  ٢,٢  ٣,٠  ٥,٢  ٢,٤  ٢,٨  
٣٤,٤  ١٤,٩  ٢,٨  ١,٦  ١,٢  ٣,٠  ٠,٤  ٢,٦  ٦,٩  ٥,٠  ١,٩  
١٦,٧  ١٠,٠  ٢,٣  ١,٢  ١,١  ٠,٨  ٠,٣  ٠,٥  ٠,٥  ٠,١  ٠,٤  
٤٤,٥  ٢٢,٣  ٥,٥  ١,٩  ٣,٦  ٣,٢  ٠,٧  ٢,٥  ٢,١  ١,٨  ٠,٣  

٣٣٩,٩  ١٢٢,٠  ٤٠,٨  ١٧,٦  ٢٣,٢  ٢٨,٢  ٨,٦  ١٩,٦  ٣٣,٩  ١٨,٨  ١٥,١  
                      

  
٢٠٦,٣  ٥٩,٥  ١٢,٢  ٣,٠  ٩,٢  ١٨,٤  ٤,٧  ١٣,٧  ٦,٥  ٣,٥  ٣,٠  
١٣,٥  ٤,٧  ٢,٢  ٠,٩  ١,٣  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ١,٤  ١,٠  ٠,٤  
  
١٦,٣  ٦,٣  ١,٧  ٠,٢  ١,٥  ١,١  ٠,٣  ٠,٨  ١,٠  ٠,٩  ٠,١  
٣٥,٦  ٦,٤  ٠,٩  ٠,٤  ٠,٥  ٣,٠  ٠,٦  ٢,٤  ٧,٩  ٥,٩  ٢,٠  
١١٠,٠  ٣٥,٣  ٩,٣  ٣,١  ٦,٢  ٦,٠  ٣,٤  ٢,٦  ٢١,٥  ١٧,٤  ٤,١  
٣٨١,٧  ١١٢,٢  ٢٦,٣  ٧,٦  ١٨,٧  ٢٩,٤  ٩,٣  ٢٠,١  ٣٨,٣  ٢٨,٧  ٩,٦  

                      
  
١٤٢,١  ٤٠,٠  ١٧,٠  ٣,٩  ١٣,١  ١٢,٢  ٢,٨  ٩,٤  ١٥,٠  ٩,٨  ٥,٢  
  
١٥٦,٥  ٤٥,٩  ١٤,٩  ٦,١  ٨,٨  ٢١,٨  ٧,١  ١٤,٧  ١٥,٤  ٩,١  ٦,٣  
  
١٧١,٦  ١٠٥,٧  ١١,٢  ٣,٩  ٧,٣  ١١,٧  ٤,٦  ٧,١  ٧,١  ٦,٠ ١,١  
١٢٤,٣  ٥٨,٣  ١٠,٨  ٥,٤  ٥,٤  ١١,٩  ٦,٤  ٥,٥  ١٠,٧  ٨,٠  ٢,٧  

٥٩٤,٥  ٢٤٩,٩  ٥٣,٩  ١٩,٣  ٣٤,٦  ٥٧,٦  ٢٠,٩  ٣٦,٧  ٤٨,٢  ٣٢,٩  ١٥,٣  
                      

١١٣,٥  ٥٠,٦  ١٥,٢  ٦,٠  ٩,٢  ٨,٦  ١,٧  ٦,٩  ٨,٢  ٥,٠  ٣,٢  
١٠٦,١  ٥٦,٦  ١٢,٧  ٤,٩  ٧,٨  ١٠,٤  ٢,٩  ٧,٥  ٨,٠  ٥,٥  ٢,٥  
١٢٢,٦  ٣٥,٩  ٣,٤  ٢,٢  ١,٢  ٢٨,٩  ٥,١  ٢٣,٨  ٤,١  ٢,٤  ١,٧  
٣٧,٥  ١٨,٨  ٢,٧  ١,٣  ١,٤  ١,٦  ١,١  ٠,٥  ١,٠  ٠,٧  ٠,٣  
٣٧٩,٧  ١٦١,٩  ٣٤,٠  ١٤,٤  ١٩,٦  ٤٩,٥  ١٠,٨  ٣٨,٧  ٢١,٣  ١٣,٦  ٧,٧  

                      
٢٢٢,٧  ٨٢,٧  ١٥,٥  ٥,١  ١٠,٤  ٢٠,٩  ٦,٩  ١٤,٠  ٣٣,١  ١٣,٠  ٢٠,١  
٥٧,١  ٣٧,٥  ٢,٤  ٢,٠  ٠,٤  ٣,٥  ٢,٧  ٠,٨  ٢,٨  ٢,٤  ٠,٤  
٤١,٠  ١٥,٠  ٧,٣  ٤,٥  ٢,٨  ٤,١  ٣,١  ١,٠  ٤,٦  ٣,٤  ١,٢  

                      
٣٧٢,٧  ١٦٢,٦  ٢٠,١  ١٠,٢  ٩,٩  ٤٦,١  ١٢,٤  ٣٣,٧  ١٦,٤  ٩,٣  ٧,١  
٤٠,٠  ٢٠,٣  ٣,٩  ٣,١  ٠,٨  ٣,٠  ٢,٨  ٠,٢  ٣,٠  ٢,١  ٠,٩  

٧٣٣,٥  ٣١٨,١  ٤٩,٢  ٢٤,٩  ٢٤,٣  ٧٧,٦  ٢٧,٩  ٤٩,٧  ٥٩,٩  ٣٠,٢  ٢٩,٧  
٣ ١٩٤,٣  ١ ١٧٦,٨  ٢٧٧,٨  ١١٥,١  ١٦٢,٧  ٢٩٢,٦  ٩٢,٨  ١٩٩,٨  ٢٣٥,٤  ١٤٤,٣  ٩١,١  

           
  -  -    -  -    -  -  ٤٨,٧  ٤٨,٧  
  -  -    -  -    -  -  ٤٢,٩  ٤٢,٩  

٨٩٤,٥  ٢٥٣,٤  ٢,٩  ٢,١  ٠,٨  ١٨٠,٣  ٧,٠  ١٧٣,٣  ٧,٤  ٦,٠  ١,٤  
٩٨٦,١  ٣٤٥,٠  ٢,٩  ٢,١  ٠,٨  ١٨٠,٣  ٧,٠  ١٧٣,٣  ٧,٤  ٦,٠  ١,٤  
٢٠٤,٥  ١٤,٢  ٤,٩  ٠,١  ٤,٨  ١٣٠,٣  ٦,٦  ١٢٣,٧  ٣,٠  ٢,٣  ٠,٧  
٢٠٤,٥  ١٤,٢  ٤,٩  ٠,١  ٤,٨  ١٣٠,٣  ٦,٦  ١٢٣,٧  ٣,٠  ٢,٣  ٠,٧  

٤ ٣٨٤,٩  ١ ٥٣٦,٠  ٢٨٥,٦  ١١٧,٣  ١٦٨,٣  ٦٠٣,٢  ١٠٦,٤  ٤٩٦,٨  ٢٤٥,٨  ١٥٢,٦  ٩٣,٢    


