
ملخص التقرير المالي لمنظّمة أطبّاء بال حدود لعام 201٧

األرقام الرئيسية
يسرّ منظّمة أطبّاء بال حدود أن تُقدّم البيانات المالية المُشتركة المُراجَعة.

تشكّل الحسابات المُشتركة تجميعًا للبيانات المالية المُراجَعة الخاصة بالمكاتب الرئيسيّة البالغ عددها 21 في أنحاء العالم، 
إلى جانب البيانات المالية للمكاتب في األرجنتين والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا والهند وإيرلندا، ومراكز الستااليت المتخصصة، والمكتب الدولي ألطبّاء بال حدود. 

  وتوفر البيانات المالية المُشتركة لمحة عن عمل المنظّمة دوليًا وتُمثّل سبيلًا لتعزيز الشفافية والمساءلة. 

في عام 2017، بلغ مجموع اإلنفاق 1616 مليون يورو، 
ما يمثّل زيادةً قدرها 158 مليون يورو مقارنةً بالعام 2016.

وأُنفقت نسبة 82.6 بالمئة من مجموع إنفاق المنظّمة
عام 2017 على المهمة الطبية و17.4 بالمئة على

النفقات األخرى. وتستمر نفقات اإلدارة والشؤون اإلدارية
العامة بتمثيل أقل من 5 بالمئة من مجموع اإلنفاق.

بماليين اليورو

201٦ النسبة المئوية 201٧

872 68٪ 989 نفقات البرامج الطبية

135 12٪ 171 نفقات دعم البرامج في المقرات الرئيسية

37 3٪ 45 نفقات نشر الوعي

13 1٪ 12 نفقات أنشطة إنسانيّة أخرى

1058 83٪ 1217 مجموع نفقات المهمة الطبية

164 12٪ 174 نفقات جمع التبرعات

61 5٪ 68 نفقات اإلدارة والشؤون اإلدارية العامة

225 100٪ 241 مجموع النفقات األخرى

1283 1459 مجموع اإلنفاق اإلجماليّ

6 11 صافي األرباح/الخسائر الناجمة عن أسعار الصرف

138 69 العجز/الفائض

توزّع اإلنفاق

بماليين اليورو

201٦ النسبة المئوية ٢٠١٧

1438 96٪ 1،471 تمويل خاص

54 2٪ 30 المؤسسات العامة

24 2٪ 31 مصادر أخرى

1516 100٪ 1532 مجموع الدخل
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في عام 2017، بلغ مجموع الدخل 1532 مليون يورو، 
أي أكثر بـ16 مليون يورو مقارنةً بمجموع عام  2016.

ويعود السبب في ذلك إلى زيادة في تمويل الجهات
المانحة الخاصة الذي عوّض انخفاض تمويل المؤسسات

 العامة للمنظمة العام بمقدار 14 مليون يورو.

وقدّم  أكثر من 6.3 مليون متبرّع فردي ومموّل خاص
 ٪96  من دخل المنظّمة عام 2017.

وفي حين ازداد الدخل بنسبة ٪1 عام 2016، إال أنّ النفقات
ازدادت بنسبة ٪11، ما أسفر عن ظهور عجز قدره 104

ماليين يورو بعد تسويات المكاسب والخسائر الناجمة
عن أسعار الصرف (مقارنةً بفائض مقداره 69 مليون

يورو عام 2016).وتعتمد المنظّمة سياسة االحتياطات
على المستوى الدولي، فتحتفظ بأرباح محتجزة لتغطية

 احتياجات رأس المال العامل، وهوامش األمان، 
 واالستثمارات، وحاالت الطوارئ. وبلغ مستوى االحتياطات

في 31 ديسمبر/كانون األول 2017 ما يعادل حوالى 7.5
 شهر من نشاط العام.
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 منظّمة أطبّاء بال حدود حول العالم

نفقات البرنامج 
(بماليين اليورو)

 أكثر من 10   
 بين 5 و10   
 بين 2 و5   
 بين 1 و2   
أقلّ من 1   

٥٦ مليون يورو
 مُنفقة في األمريكتَين
(٥.٢٪ من مجموع اإلنفاق) 

٣٤ مليون يورو
مُنفقة في أوروبا 

(٣٪ من مجموع اإلنفاق) 

٥٧٥ ماليين يورو
مُنفقة في أفريقيا

 (5٣٪ من مجموع اإلنفاق) 

٣٨٩ مليون يورو
مُنفقة في 

آسيا والشرق األوسط
(٣٥.٩٪ من مجموع اإلنفاق) 

  ٤ ماليين يورو
مُنفقة في أوقيانوسيا
(٠.٤٪ من مجموع اإلنفاق) 

٢٦ ماليين يورو
مُنفقة على

األنشطة المشتركة 
(”نفقات غير مخصصة“)

 بماليين اليورو

2016 2017 النسبة المئوية

110 9٪ 102 جمهورية الكونغو الديمقراطية

57 7٪ 74 جنوب السودان

60 6٪ 62 اليمن

60 5٪ 58 جمهورية أفريقيا الوسطى

42 5٪ 58 العراق

39 5٪ 55 نيجيريا

39 5٪ 52 سوريا

42 4٪ 41 هايتي

25 4٪ 40 أفغانستان

21 3٪ 31 لبنان

29 3٪ 31 إثيوبيا

16 3٪ 30 األردن

26 2٪ 27 النيجر

24 2٪ 25 باكستان

23 2٪ 23 أوغندا

8 2٪ 18 ميانمار

20 2٪ 17 تشاد

23 2٪ 17 بنغالديش

4 1٪ 15 السودان

12 1٪ 15 بلدان أخرى

255 25٪ 268 نفقات غير مخصّصة

24 2٪ 26 مجموع نفقات البرامج

نفقات البرامج

بقيت استجابات المنظّمة كبيرة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى

وجنوب السودان واليمن عام 2017.
وازدادت نفقات البرامج بشكل كبير نتيجةً

الستجابة المنظّمة لالحتياجات في النزاعات المسلّحة
المستمرة في أفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا،

عالوةً وازدادت نفقات البرامج بشكل كبير نتيجةً
على أزمة الالجئين الروهينغا في ميانمار وبنغالديش.

وأُجبر أكثر من مليونَي شخص على الفرار من جنوب
السودان عام 2017، ما تسبّب بنشوب أسرع أزمة

لالجئين في العالم وإطالق المنظّمة الستجابة هائلة
في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا

والسودان.

كما ووسّعت المنظّمة نطاق أنشطتها في لبنان
حيث يشكّل الالجئون أكثر من ربع سكانه اليوم

(أكثر من مليون الجئ  من سوريا). وعلى غرار ذلك،
يستضيف األردن حوالى 650000 الجئ سوري مسجّل،

معظمهم يعتمدون على  المساعدة اإلنسانيّة
 لتلبية احتياجاتهم األساسية.

والنفقات غير المخصّصة المتعلقة بالبرامج
المشتركة مثل عمليات البحر األبيض المتوسط
وغيرها من األنشطة ال تدخل في حسابات البرامج

 القطرية الفردية.

واستجابت المنظّمة إلى حاالت طوارئ أخرى تسبّبت
بها األوبئة والكوارث الطبيعية وتشمل تفشي وباء

الكوليرا على نطاق واسع في جمهورية الكونغو
الديمقراطية واليمن، وتبقى المنظّمة غير الحكومية

األكبر التي تُقدّم عالج السل في العالم.

وعام 2016، قام 7700 موظّف دوليّ طبّي ولوجستي 
وإداري واختصاصي من الجنسيات كافة ببعثات ميدانية

خارج بالدهم، منضمّين بذلك إلى أكثر من 32000
موظّف محلي يعملون ضمن برامج طبيّة في 71 بلدًا.

للمزيد من المعلومات:
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