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لمنظمة أطباء بال حدود لعام 2018
ملخص التقرير المالي

األرقام الرئيسية

ّ
ُ ّ
ُ َ
ّ
ُ
يسر منظمة أطباء بال حدود أن تقدم البيانات المالية المشتركة المراجعة.

ّ
ُ َ
ً
ّ
ُ
تشكل الحسابات المشتركة تجميعا للبيانات المالية المراجعة الخاصة بالمكاتب الرئيسية البالغ عددها  21في أنحاء العالم ،إلى جانب البيانات المالية للمكاتب في األرجنتين
ُ
والجمهورية التشيكية وكينيا وجمهورية كوريا والهند وأيرلندا والمكسيك ،ومراكز الستااليت المتخصصة ،والمكتب الدولي ألطباء بال حدود .وتوفر البيانات المالية المشتركة لمحة عن
ً ُ ّ
ّ
ً
عمل المنظمة دوليا وتمثل سبيل لتعزيز الشفافية والمساءلة.

الدخل

ً
ّ
مقارنة
منظمة أطباء بال حدود  1,504مليون يورو ،أي أقل بـ 28مليون يورو
في عام  ،2018بلغ مجموع دخل
بمجموع عام  .2017ويعود السبب في ذلك إلى السياق السياسي غير المالئم لألنشطة اإلنسانية في العديد من
ً
مقارنة بعام  ،2017والتقلبات غير المواتية في أسعار صرف
البلدان الغربية ،وانخفاض مستويات التبرعات االستثنائية
العمالت األجنبية.
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ّ
ّ
المنظمة في عام .2018
وقدم أكثر من  6.3مليون متب ّرع فردي ومم ّول خاص  97بالمئة من دخل

النفقات

تمويل خاص 97%

6.3

مليون

متب ّرع خاص

في عام  ،2018بلغ مجموع اإلنفاق  1,608مليون يورو ،ما
ّ
ً
ً
مقارنة بالعام .2017
انخفاضا قدره  8ماليين يورو
يمثل
وشهدت نفقات البرامج أكبر تخفيض بين جميع النفقات.
ّ
أما السبب في ذلك فيعود إلى العدد المنخفض نسب ًيا
لحاالت الطوارئ الجديدة الرئيسية والقرارات الداخلية
ً
ّ
المولد.
وفقا لمستوى الدخل
بتعديل النفقات تدريج ًيا

النتائج واالحتياطيات الصافية

ّ
ً
عجزا قدره  105ماليين يورو من األنشطة التشغيلية في عام  ،2018ولكن وبشكل
منظمة أطباء بال حدود
واجهت
َّ
أساسي بفضل الدخل االستثنائي ُ
المحصل من بيع مبنى المكتب الرئيسي في باريس ،تم تخفيض العجز اإلجمالي إلى
ً
(مقارنة بـ 104ماليين يورو في عام .)2017
 72مليون يورو
ّ
منظمة أطباء بال حدود سياسة احتياطيات على المستوى الدولي تنص على االحتفاظ باألرباح المحتجزة
تعتمد
لتغطية االحتياجات من رأس المال العامل ،وهوامش األمان ،واالستثمارات ،وحاالت الطوارئ .يعادل مستوى
االحتياطيات حتى  31ديسمبر/كانون األول  2018حوالى  7.2أشهر من نشاط العام.

ّ
منظمة أطباء بال حدود حول العالم
 30مليون يورو

ُمنفقة في أوروبا (3%
من مجموع اإلنفاق)

L

ore

 372مليون يورو
ُمنفقة في آسيا
والشرق األوسط (35%
من مجموع اإلنفاق)

 43مليون يورو

ُمنفقة في األمريكتين (4%
من مجموع اإلنفاق)

m

 6ماليين يورو

ُمنفقة في أوقيانوسيا
( 1%من مجموع اإلنفاق)

نفقات البرامج

 19مليون يورو
ُمنفقة على األنشطة المشتركة
( 2%من مجموع اإلنفاق)

نفقات البرامج

 578مليون يورو
ُمنفقة في أفريقيا (55%
من مجموع اإلنفاق)

أكثر من  40مليون يورو
أكثرمن  15مليون يورو
أكثر من  5ماليين يورو
أكثر من مليون يورو
أقل من مليون يورو

ّ
المنظمة كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
بقيت استجابات
وجنوب السودان واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى في عام
 ،2018وكذلك في سوريا والعراق ونيجيريا.
ً
ازدادت النفقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية
نتيجة
ّ
منظمة
للتفشيات المتتالية لإليبوال ،وفي بنغالديش مع تكثيف
أطباء بال حدود استجابتها ألزمة الالجئين الروهينغا المستمرة.
ّ
يمكن االطالع على أنشطة
منظمة أطباء بال حدود في هذين
ّ
َ
البلدين وجميع البلدان األخرى حيث عملت المنظمة في عام
ّ
 2018في التقرير الدولي ألنشطة منظمة أطباء بال حدود لعام
.2018
ّ
أما األنشطة المشتركة فتشمل البرامج مثل برنامج “عمليات البحر
األبيض المتوسط” واألنشطة األخرى غير المشمولة في حسابات
البرامج القطرية الفردية.
في عام  ،2018أنجز المهنيون الصحيون والموظفون اللوجستيون
واإلداريون من جميع الجنسيات أكثر من  7,800مهمة ميدانية
لدعم أكثر من  39,500موظف محلي يعملون في البرامج الطبية
في أكثر من  70دولة.
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