
 ملخص التقرير المالي لمنّظمة أطباء بال حدود لعام 2019

 األرقام الرئيسية
يسّر منّظمة أطباء بال حدود أن ُتقّدم البيانات المالية الُمشتركة الُمراَجعة.

تشـــّكل الحســـابات الُمشـــتركة تجميًعا للبيانات المالية الُمراَجعة الخاصة بالمكاتب الرئيســـّية البالغ عددها 21 في أنحاء العالم، إلى جانب البيانات المالية للمكاتب في األرجنتين والصين 
وكولومبيا والجمهورية التشـــيكية وفنلندا وكينيا وجمهورية كوريا والهند وأيرلندا ولبنان والمكســـيك ونيوزيلندا وروســـيا وســـنغافورة وتايوان واإلمارات العربية المتحدة وأوروغواي، ومراكز 

الســـتااليت المتخصصة، والمكتب الدولي ألطباء بال حدود. وتوفر البيانات المالية الُمشـــتركة لمحة عن عمل المنّظمة دولًيا وُتمّثل ســـبيًل لتعزيز الشـــفافية والمســـاءلة.

 1,685 اإلنفاق  مجموع  بلغ   ،2019 عام  في 
ماليين   77 قدره  ارتفاًعا  يمّثل  ما  يورو،  مليون 
البرامج  واستحوذت   .2018 بالعام  مقارنًة  يورو 

على أكبر زيادة في اإلنفاق.

فـــي عـــام 2019، بلـــغ مجموع دخـــل منّظمة أطباء بال حدود 1,632 مليون يورو، أي أكثـــر بـ129 مليون يورو مقارنًة بمجموع 
عـــام 2018. ويعـــود الفضـــل فـــي ذلك إلى الدعم المتزايد من الجهات المانحة الخاصة فـــي الواليات المتحدة األمريكية واليابان 

وسويسرا والســـويد والمملكة المتحدة وألمانيا.

وقـــّدم أكثـــر مـــن 6.5 مليون متبّرع فردي وممّول خـــاص 96.2 بالمئة من دخل المنّظمة في عام 2019.

Iهذه ليســـت الصيغة النهائية للتقرير، إذ ســـتجري مراجعته والمصادقة عليه خالل الجمعية العامة ألطباء بال حدود في 
شهر أكتوبر/تشرين األول 2020.
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النتائج واالحتياطيات الصافية
واجهت منّظمة أطباء بال حدود عجًزا قدره 47 ماليين يورو من األنشطة التشغيلية في عام 2019 )مقارنًة بـ72 مليون 

يورو في 2018(.

تعتمد منّظمة أطباء بال حدود سياسة احتياطيات على المستوى الدولي تنص على االحتفاظ باألرباح المحتجزة 
لتغطية االحتياجات من رأس المال العامل، وهوامش األمان، واالستثمارات، وحاالت الطوارئ. يعادل مستوى 

االحتياطيات حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2019 حوالى 6.9 أشهر من نشاط العام.
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28.3 مليون يورو
ُمنفقة في أوروبا )%2.6 من 

اإلنفاق( مجموع 

375.2 مليون يورو
ُمنفقة في آسيا والشرق األوسط 

)%34.4 من مجموع اإلنفاق(

47.4 مليون يورو

ُمنفقة في األمريكتين )4.3% 
من مجموع اإلنفاق(

613.3 مليون يورو
ُمنفقة في أفريقيا )%56.2 من 

اإلنفاق( مجموع 

4.4 ماليين يورو
 ُمنفقة في أوقيانوسيا 

)%0.4 من مجموع اإلنفاق(

23.6 مليون يورو
المشتركة )“نفقات غير  ُمنفقة على األنشطة 

مخصصة” %2.2 من مجموع اإلنفاق(

للمزيد من المعلومات:
التقرير المالي لمنّظمة أطباء بال حدود لعام 2019

التقرير الدولي ألنشطة منّظمة أطباء بال حدود لعام 2019
www.msf.org/ar

البرامج نفقات 
بقيت استجابات المنّظمة كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وجنوب السودان واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى في عام 
2019، وكذلك في نيجيريا والعراق وسوريا.

ازدادت النفقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة استجابة 
منّظمة أطباء بال حدود ألكبر تفشي حتى يومنا هذا لإليبوال 

والحصبة في البالد، مع استمرارها بتلبية احتياجات صحية أخرى. 
وترتبط الزيادات الملحوظة األخرى باستجابة المنّظمة للنزاع في 

اليمن وإلعصار إيداي الذي ضرب موزمبيق في مارس/آذار 2019.

يمكن االطالع على أنشطة منّظمة أطباء بال حدود في جميع 
البلدان حيث عملت المنّظمة في عام 2019 في التقرير الدولي 

ألنشطة منّظمة أطباء بال حدود لعام 2019.

أّما األنشطة المشتركة فتشمل البرامج مثل عمليات البحث واإلنقاذ 
في البحر األبيض المتوسط واألنشطة األخرى غير المشمولة في 

حسابات البرامج القطرية الفردية.

في عام 2019، أنجز المهنيون الصحيون والموظفون اللوجستيون 
واإلداريون من جميع الجنسيات أكثر من 7,500 مهمة ميدانية 

لدعم حوالى من 37,700 موظف محلي يعملون في البرامج 
الطبية في أكثر من 70 دولة.

    

منّظمة أطباء بال حدود حول العالم

البرامج نفقات 

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

   أكثر من مليون يورو
    أقل من مليون يورو


