
ملخص التقرير المالي لمنّظمة أطباء بال حدود لعام 2020

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

تشكل الحسابات المشتركة تجميًعا للبيانات المالية الُمراَجعة الخاصة بالمكاتب الرئيسية البالغ عددها 23 في أنحاء العالم إلى جانب 9 مكاتب فرعية و9 مراكز ساتاليت 
متخصصة والمكتب الدولي ألطباء بال حدود. وتوفر البيانات المالية المشتركة لمحة عن عمل المنّظمة دولًيا وتمّثل سبياًل لتعزيز الشفافية والمساءلة.

في عام 2020، بلغ مجموع اإلنفاق 1,680 مليون 
يورو، ما يمّثل انخفاًضا قدره 4 ماليين يورو مقارنًة 

بالعام 2019. وشهدت نفقات اإلدارة والشؤون 
اإلدارية العامة أكبر انخفاٍض في اإلنفاق.

2019النسبة المئوية2020

64.31,092.2%1,080.7نفقات البرامج

12.1208.4%203.2نفقات دعم البرامج

نفقات نشر الوعي وحملة توفير األدوية 
األساسية

42.5%2.545

1.625.2%26.2نفقات أنشطة إنسانّية أخرى

80.51,370.8%1,352.6مجموع نفقات المهمة الطبية

14.9228.9%249.7نفقات جمع التبرعات

4.683.9%77.5نفقات اإلدارة والشؤون اإلدارية العامة

19.5312.8%327.2مجموع النفقات األخرى

1001,683.5%1,679.8مجموع اإلنفاق اإلجمالي

النفقات 

في عام 2020، بلغ مجموع دخل منّظمة أطباء بال حدود 1,902 مليون يورو، أي أكثر بـ280 مليون يورو مقارنًة 
بمجموع عام 2019. وتعود حوالي نصف الزيادة في الدخل، أو 123 مليون يورو، إلى جمع التبرعات المخصصة 

لصندوق أزمة كوفيد-19.

ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم المتزايد من الجهات المانحة الخاصة، فقد سّجلت جميع مكاتب منظمة أطباء 
بال حدود تقريًبا التي تجمع التبرعات زيادة في الدعم في عام 2020، باإلضافة إلى الشركات والمؤسسات.

وقّدم أكثر من 7 مليون متبّرع فردي وممّول خاص 97.2 بالمئة من دخل المنّظمة في عام 2020.

يرجى االنتباه إلى أّن تقريب األرقام قد يؤدي إلى تفاوت واضح في المجاميع.

النتائج واالحتياطيات الصافية
شهدت منّظمة أطباء بال حدود فائًضا قدره 192 مليون يورو مقارنة بعجز قدره 47 مليون يورو في عام 2019.

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

االحتياطيات حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2020 حوالي 8.1 أشهر من نشاط العام.

مليون7
متبرع خاص

2019النسبة المئوية2020

97.21,570.2%1,848تمويل خاص

1.420.0%26.5المؤسسات العامة

1.431.3%27.2مصادر أخرى

1001,621.5%1,901.7مجموع الدخل

الدخل 
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منظمة أطباء بال حدود حول العالم

51 مليون يورو ُمنَفقة في 
أوروبا )5% من مجموع 

اإلنفاق(

227 مليون يورو ُمنَفقة 
في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )21% من 
مجموع اإلنفاق(

70 مليون يورو ُمنَفقة 
في األمريكتين )%7 

من مجموع اإلنفاق(

592.7 مليون يورو ُمنَفقة 
في إفريقيا )55% من 

مجموع اإلنفاق(

124.6 مليون يورو ُمنَفقة 
في آسيا )12% من 

مجموع اإلنفاق(

16 مليون يورو ُمنَفقة على 
األنشطة المشتركة )"نفقات 

غير مخّصصة"( )1% من مجموع 
اإلنفاق(

للمزيد من المعلومات:

التقرير المالي لمنّظمة أطباء بال حدود لعام 2020

التقرير الدولي عن أنشطة أطباء بال حدود لعام 2020

www.msf.org/ar

بقيت استجابات المنّظمة كبيرة في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجنوب السودان واليمن وجمهورية 

إفريقيا الوسطى في عام 2020، وكذلك في نيجيريا 
والعراق وسوريا.

يمكن االطالع على أنشطة منّظمة أطباء بال حدود في 
جميع البلدان حيث عملت المنّظمة في عام 2020 في 
التقرير الدولي عن أنشطة أطباء بال حدود لعام 2020.

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

األخرى غير المشمولة في حسابات البرامج القطرية 
الفردية.

في عام 2020، أنجز المهنيون الصحيون والموظفون 
اللوجستيون واإلداريون من جميع الجنسيات مهمات 

ميدانية لدعم أكثر من 51,000 موظف محلي يعملون 
في البرامج الطبية في 88 بلًدا.

20202019

114133جمهورية الكونغو الديمقراطية

7885جنوب السودان

7675اليمن

6958جمهورية إفريقيا الوسطى

4547نيجيريا

3946العراق

3335أفغانستان

3329بنغالديش

3241سوريا

3131لبنان

2717مالي

2728النيجر

2627كينيا

2318هايتي

2319السودان

227بوركينا فاسو

2118الكاميرون

361378بلدان أخرى وأنشطة مشتركة

1,0811,092مجموع نفقات البرامج

البلدان التي تخّطت فيها نفقات البرامج 20 مليون يورو في عام 2020 

 بماليين اليورو
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