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INTRODUCERE 

Prezentul raport prezintă principalele activități și rezultate ale politicii Uniunii în 

domeniul ajutorului umanitar în anul 2016 realizate prin Direcția Generală Protecție 

Civilă și Operațiuni Umanitare Europene și (DG ECHO) a Comisiei Europene. Raportul 

este întocmit în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al 

Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar, care prevede obligația 

Comisiei de a prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport anual 

conținând o sinteză a operațiunilor finanțate în cursul anului precedent. 

PREZENTARE GENERALĂ A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI 

DE AJUTOR UMANITAR SPRIJINITE ÎN 2016 

În 2016, crizele umanitare au devenit mai numeroase, mai complexe și mai grave. Au 

existat peste 50 de conflicte armate, cu ameliorări minime sau chiar inexistente în 

cazul celor mai grave crize la scară largă, cum ar fi cele din Siria, Yemen, Sudanul de 

Sud sau regiunea Lacului Ciad. Dezastrele naturale – legate de tendințele majore, 

cum ar fi schimbările climatice, urbanizarea și presiunile demografice – au creat în 

ultimii ani nevoi umanitare pentru aproximativ 26 de milioane de persoane în fiecare 

an. În ansamblu, peste 95 de milioane de persoane din 40 de țări au avut nevoie de 

ajutor umanitar în 2016, iar aproape 65 de milioane de persoane (jumătate din 

acestea fiind copii) au fost strămutate forțat – acest număr atât de mare nemaifiind 

înregistrat vreodată. 

În acest context dramatic, bugetul UE pentru ajutor umanitar în 2016 a fost cel mai 

ridicat de până acum, fiind de 1,8 miliarde de euro1.  

Răspunsul la criza din Siria 

O proporție semnificativă din bugetul pentru ajutor umanitar al UE în 2016 a 

contribuit la sprijinirea refugiaților din țările cele mai afectate în mod direct de criza 

din Siria, precum și a persoanelor din Siria care au avut nevoie de ajutor umanitar.  

Astfel, Comisia a alocat 454 de milioane de euro operațiunilor umanitare din Siria și 

din țările învecinate, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Conferinței 

de la Londra din 2016.  

În interiorul Siriei, aproape jumătate din ajutorul umanitar al Comisiei a fost destinat 

operațiunilor umanitare imediate de salvare de vieți omenești și de urgență. În plus, 

ajutorul a inclus furnizarea de apă potabilă, de servicii de salubrizare și de igienă, 

furnizarea de produse alimentare, protecția copilului și furnizarea de articole pentru 

situații de urgență. În Iordania și Liban, fondurile umanitare ale UE au contribuit la 

ajutorul acordat în numerar pentru refugiații cei mai vulnerabili, la asistența medicală 

secundară vitală, la educația nonformală, la furnizarea de adăposturi, precum și de 

apă și de servicii de igienă și de salubrizare. Eforturile s-au axat, de asemenea, pe 

susținerea fermă la nivel internațional pentru accesul umanitar neîngrădit, protecția 

refugiaților și respectarea dreptului internațional umanitar. 

                                                            
1  Finanțarea din Fondul european de dezvoltare, în valoare de 173 de milioane de euro, este inclusă în această sumă. 
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În 2016, UE a pus în aplicare, de asemenea, Instrumentul pentru refugiații din 

Turcia2, pentru a contribui la furnizarea unui răspuns la nevoilor celor trei milioane de 

refugiați găzduiți de Turcia. Componenta umanitară în valoare de 1,4 miliarde de 

euro a instrumentului pentru 2016 și 2017 se axează pe sprijinirea în principal a 

refugiaților din afara taberelor (care reprezintă marea majoritate a refugiaților din 

Turcia și care sunt, de asemenea, cei mai vulnerabili). În acest scop, Comisia – prin 

intermediul Programului Alimentar Mondial și al Semilunii Roșii din Turcia – a lansat 

cel mai mare proiect umanitar al UE, „Plasa de siguranță socială de urgență” (ESSN), 

care vizează să efectueze transferuri lunare de numerar către un milion dintre cei mai 

vulnerabili refugiați prin intermediul cardurilor de debit. 

Răspunsul la nevoile umanitare din Africa 

La fel ca în anii precedenți, răspunsul la crizele umanitare din Africa a reprezentat o 

altă parte semnificativă a ajutorului umanitar al UE, acordându-se o atenție deosebită 

situațiilor de urgență complexe din regiunea Sahel și Cornul Africii, precum și celor 

din regiunea Lacului Ciad, unde crizele legate de securitatea alimentară s-au 

suprapus cu o serie de conflicte prelungite. În ansamblu, Comisia a alocat 747 de 

milioane de euro pentru situațiile de criză din Africa Subsahariană. În acest context, 

cele mai mari fonduri au fost alocate Sudanului și Sudanului de Sud (192 de milioane 

de euro) și Cornului Africii (203 milioane de euro), precum și Africii de Vest (140 de 

milioane de euro). Atât în Cornul Africii, cât și în regiunea Sahel, un element central 

al strategiei Comisiei a fost acela de a asigura legături strânse cu ajutorul UE pentru 

dezvoltare, în vederea sprijinirii rezilienței comunităților afectate. În Republica 

Centrafricană (RCA), UE a rămas un donator umanitar foarte activ, în conformitate cu 

angajamentul de anvergură constant al UE pentru RCA, care acordă asistență pe 

termen scurt și pe termen lung și sprijină consolidarea rezilienței pentru victimele 

conflictului din această țară, precum și pentru refugiații din țările învecinate. 

Irak, Orientul Mijlociu Extins și Africa de Nord 

UE a jucat un rol esențial în acordarea de asistență victimelor conflictului din Irak 

(159 de milioane de euro) și s-a aflat în prima linie a eforturilor internaționale de 

promovare (printre altele, printr-un eveniment la nivel înalt în cadrul Adunării 

Generale a ONU, găzduit de comisarul Stylianides). De asemenea, UE a contribuit la 

desfășurarea și coordonarea asistenței în natură din partea statelor membre ale UE 

prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE3 în contextul conflictului din 

Mosul.  

În plus, UE a continuat să acorde un sprijin semnificativ operațiunilor umanitare din 

Yemen (70 de milioane de euro), unde situația a continuat să se deterioreze atât în 

ceea ce privește nevoile umanitare de bază, cât și în ceea ce privește respectarea 

dreptului internațional umanitar, precum și în Palestina (25 de milioane de euro). În 

Africa de Nord a fost acordat sprijin continuu pentru a ajuta în vederea unui răspuns 

la nevoile umanitare ale refugiaților din Sahara Occidentală, precum și ale populației 

afectate de conflicte din Libia. 

                                                            
2  Decizia C(2015) 9500 a Comisiei din 24 noiembrie 2015 privind coordonarea acțiunilor Uniunii și ale statelor membre prin 

intermediul unui mecanism de coordonare – Instrumentul pentru refugiați destinat Turciei (JO C 407, 8.12.2015, p. 8), astfel 

cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei din 18 aprilie 2017 privind Instrumentul pentru refugiații din 

Turcia, de modificare a Deciziei C(2015) 9500 a Comisiei din 24 noiembrie 2015. 
3  http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en 
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Ucraina 

UE a rămas unul dintre cei mai importanți donatori umanitari în contextul crizei din 

Ucraina, oferind alimente, adăpost, servicii de sănătate și sprijin psihologic celor mai 

vulnerabile persoane care au suferit de pe urma conflictului din estul Ucrainei. În 

total, au fost mobilizate 28,4 milioane de euro pentru răspunsul umanitar al UE la 

situațiile de criză. 

 

Răspunsul la dezastrele naturale 

Reacția rapidă și eficace la dezastrele naturale a reprezentat și în 2016 o prioritate-

cheie pentru Comisie. Aceasta se bazează atât pe ajutorul umanitar oferit prin 

intermediul organizațiilor partenere, cât și pe mecanismul de protecție civilă al UE, 

care facilitează și coordonează asistența în natură din partea statelor membre prin 

intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC). 

În 2016, răspunsul la fenomenul El Niño din 2016 – unul dintre cele mai grave 

fenomene care au avut loc până în prezent – a constituit o prioritate-cheie. Comisia a 

acordat ajutor umanitar de urgență în valoare de 298 de milioane de euro pentru 

persoanele afectate de El Niño. 

De asemenea, Comisia a fost pregătită să acorde sprijin în cazul dezastrelor 

declanșate brusc. În special, UE a acordat finanțare pentru a sprijini victimele 

ciclonului tropical Winston din Fiji și ale secetei din Papua-Noua Guinee, precum și 

pentru a ajuta persoanele afectate de cutremurul din Ecuador în 2016, atât prin 

intermediul ajutorului umanitar, cât și prin mobilizarea asistenței europene pentru 

protecția civilă. 

Aspecte transversale 

Educația în situații de urgență 

În ultimii ani, încurajarea educației în situații de urgență a reprezentat o prioritate 

majoră pentru Comisie. În 2016, Comisia a alocat mai mult de 4 % din bugetul său 

inițial destinat ajutoarelor umanitare programelor de educație în situații de criză 

umanitară, în conformitate cu angajamentele asumate de comisarul Stylianides la 

începutul mandatului său. 

Reuniunea mondială la nivel înalt privind ajutorul umanitar 

Comisia a participat activ la Reuniunea mondială la nivel înalt privind ajutorul 

umanitar, care a avut loc în perioada 23-24 mai 2016 la Istanbul. UE și-a asumat 

aproximativ 100 de angajamente. Acestea au inclus o nouă politică privind 

strămutarea forțată, orientată către dezvoltare4, noi orientări privind protecția 

umanitară, implicarea activă și aderarea la „Marea înțelegere” (Grand Bargain) cu 

scopul de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența ajutorului, finanțarea în continuare a 

educației în situații de urgență din bugetul pentru ajutor umanitar, precum și 

                                                            
4  Comunicarea Comisiei intitulată „Vieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie. Strămutarea forțată și dezvoltarea”, 

COM(2016) 234 final 
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aderarea la Carta privind includerea persoanelor cu handicap în acțiunea umanitară5 

și Carta privind crizele urbane6. 

Marea înțelegere 

Comisia a jucat un rol de lider în negocierea „Marii înțelegeri”, în perioada 

premergătoare Reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar, precum și 

în primul an de punere în aplicare a angajamentelor sale. Prin „Marea înțelegere”, 

donatorii și agențiile de implementare și-au asumat angajamentul față de un pachet 

de măsuri pentru a spori eficiența acțiunilor umanitare în spiritul acțiunii comune și al 

angajamentului reciproc. Pe lângă rolul său de mediator pentru „Marea înțelegere” în 

ansamblu, Comisia convoacă în comun grupul de lucru privind evaluările imparțiale și 

cuprinzătoare ale nevoilor umanitare. Acest grup de lucru este considerat esențial, 

deoarece pune bazele planificării strategice și ale finanțării, precum și ale unui 

răspuns umanitar orientat și eficient. 

Legătura dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării 

Importanța legăturii dintre ajutorul umanitar și dezvoltare s-a aflat în prim-planul 

discuțiilor atât în cadrul unor evenimente multilaterale cheie, cât și la nivel european. 

În anul 2016 s-au înregistrat progrese în acest sens atât la nivel de politică (de 

exemplu, noul Consens european privind dezvoltarea7, Reuniunea mondială la nivel 

înalt privind ajutorul umanitar și „Marea înțelegere”), cât și la nivel operațional.  

Serviciile Comisiei au colaborat îndeaproape în Haiti în urma uraganului Matthew, în 

special cu scopul de a consolida securitatea alimentară și reziliența rurală și de a 

îmbunătăți reziliența urbană. În Nigeria a fost elaborată o abordare comună privind 

reziliența pentru soluționarea crizei complexe din nord-est. Au fost întreprinse 

demersuri preliminare de către serviciile Comisiei pentru a se identifica în comun 

țările pilot, în scopul de a consolida și de a evidenția în continuare cooperarea în 

domeniul umanitar și al dezvoltării.  

În contexte de strămutare forțată, serviciile Comisiei, împreună cu Serviciul European 

de Acțiune Externă (SEAE), colaborează îndeaproape în vederea sprijinirii 

operațiunilor în acest domeniu, pentru a pune în aplicare abordarea cuprinzătoare 

orientată către dezvoltare în ceea ce privește strămutarea forțată. Aceasta reprezintă, 

de asemenea, o măsură ulterioară Declarației de la New York privind refugiații și 

migranții, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 19 septembrie 2016. Mai mult, 

aceasta contribuie la continuarea punerii în aplicare a strategiei globale a Uniunii 

Europene, astfel cum a fost publicată în 2016. 

Cooperarea în domeniul umanitar și al dezvoltării a fost consolidată pentru a 

răspunde nevoilor educaționale ale copiilor afectați de criză și conflicte și pentru a 

crea sisteme educaționale mai durabile în contexte fragile și afectate de criză cu 

ajutorul fondului „Educația nu poate aștepta” lansat în cadrul Reuniunii mondiale la 

nivel înalt privind ajutorul umanitar. 

Comisia a continuat, de asemenea, să aplice „abordarea bazată pe conexiune” pentru 

a îmbunătăți securitatea alimentară și nutrițională în regiunea Sahel prin intermediul 

„Alianței mondiale pentru inițiativa privind reziliența” (AGIR). În acest context, UE a 

                                                            
5  http://humanitariandisabilitycharter.org/ 
6  https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf 
7  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en 

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
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acordat asistență pentru dezvoltare în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru a 

sprijini activitățile de consolidare a rezilienței în Africa de Vest pentru perioada 

20142020. 

Acțiunile întreprinse în contextul crizei provocate de fenomenul El Niño în anul 

20152016 au reprezentat un alt bun exemplu de acțiuni comune întreprinse de 

actorii din domeniul umanitar și al dezvoltării, precum și de comunitatea 

internațională și de autoritățile naționale și locale; finanțarea totală acordată de UE 

sa ridicat la 539 de milioane de euro. 

Pe parcursul activității sale în țările afectate de criză, UE a continuat să aplice 

principiul de „a nu face rău” și a încercat să asigure o abordare adaptată la situațiile 

de conflict în acțiunile pe care le sprijină.  

Numerarul ca modalitate de ajutor 

În conformitate cu angajamentele sale asumate în cadrul „Marii înțelegeri”, Comisia a 

dezvoltat în continuare utilizarea ajutorului în numerar ori de câte ori contextul a fost 

adecvat. Numerarul ca modalitate de ajutor a fost utilizat din ce în ce mai mult sub 

forma unor transferuri nerestricționate cu scopuri multiple, care oferă persoanelor 

vizate demnitate, posibilitatea de a alege și flexibilitate. Printre alte avantaje ale 

utilizării numerarului ca modalitate de ajutor se numără creșterea eficienței, 

rentabilitatea și, în ultimă instanță, îmbunătățirea eficacității pentru donatori și 

contribuabili, ajutorul ajungând într-o mai mare proporție la populațiile vulnerabile. 

Acolo unde a fost posibil și adecvat, au existat, de asemenea, încercări de a se realiza 

alinierea la mecanismele locale și naționale, cum ar fi sistemele de protecție socială. 

Strămutarea forțată 

Având în vedere creșterea dramatică a numărului de persoane strămutate în urma 

conflictelor din întreaga lume și tendința îngrijorătoare spre situații de strămutare tot 

mai prelungite, Comisia a adoptat în mod oficial o nouă abordare orientată către 

dezvoltare în ceea ce privește strămutarea forțată. Această politică urmărește să 

prevină prelungirea strămutărilor forțate și să pună capăt treptat dependenței de 

ajutor umanitar în situațiile de strămutare existente. Noua abordare se concentrează 

pe promovarea autonomiei persoanelor strămutate, permițându-le acestora să ducă o 

viață demnă și să contribuie la bunul mers al societăților lor gazdă până la returnarea 

voluntară sau până când va fi posibilă relocarea. Mai mult, pentru a consolida baza de 

cunoștințe privind situațiile de strămutare prelungită și factorii determinanți, în iunie 

2016 a fost lansat Centrul de cunoaștere privind migrația și demografia din cadrul 

Comisiei Europene (KCMD). 

Crizele uitate 

UE a continuat să pună un accent deosebit pe sprijinirea victimelor „crizelor uitate”, 

cărora li se alocă în general cel puțin 15 % din bugetul inițial destinat ajutorului 

umanitar. În special, UE a continuat să acorde sprijin umanitar pentru refugiații din 

Sahara Occidentală în Algeria, pentru persoanele strămutate intern în Myanmar și 

Sudan, pentru populațiile afectate de conflicte din Pakistan și pentru refugiații din 

Darfur în Ciad. 

Setul de instrumente pentru situații de urgență 
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Setul de instrumente pentru situații de urgență al UE destinat ajutorului umanitar 

este conceput să reacționeze rapid la situații de urgență declanșate brusc. Acesta 

este alcătuit din trei mecanisme de finanțare: pentru epidemii; pentru răspunsul la 

scară mică și pentru sprijinirea Fondului de urgență pentru ajutoare în caz de 

dezastre (DREF) al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună 

Roșie. Pachetul financiar s-a ridicat la un total de 11,5 milioane de euro, din care 

3,5 milioane de euro pentru epidemii, 5 milioane de euro pentru răspunsul la scară 

mică și 3 milioane de euro pentru Fondul de urgență pentru ajutoare în caz de 

dezastre. 

ECHO Flight și alte operațiuni umanitare de transport și logistică 

În anumite situații de criză, serviciile umanitare aeriene reprezintă singura modalitate 

de acces la regiunile îndepărtate și pentru a ajunge la persoanele aflate în dificultate 

din cauza constrângerilor de securitate sau a lipsei unei infrastructuri adecvate. 

Serviciile umanitare aeriene sunt, de asemenea, utilizate pentru evacuări medicale și 

de securitate. Pentru a răspunde acestor nevoi de acces în condiții nesigure sau în 

alte împrejurări dificile, Comisia finanțează programe specifice de transport și 

logistică, în special prin intermediul Serviciului umanitar aerian al Organizației 

Națiunilor Unite și prin intermediul clusterului „Logistică” (cu un total de 

20,97 milioane de euro). De asemenea, Comisia deține propriul serviciu ECHO Flight 

în beneficiul lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar din zonele afectate de criză 

din Africa Subsahariană (cu un buget de puțin sub 14 milioane de euro).  

Evaluarea operațiunilor de ajutor umanitar 

Programul de evaluare al DG ECHO se derulează pe o perioadă de cinci ani și își 

propune să ofere o acoperire completă a activităților DG ECHO în această perioadă. În 

ceea ce privește ajutorul umanitar, acest lucru este asigurat prin realizarea unui set 

de evaluări geografice și tematice care acoperă toate aspectele importante ale 

intervențiilor umanitare ale DG ECHO. Mai mult, se efectuează o evaluare 

cuprinzătoare pe parcursul fiecărei perioade de cinci ani, care se bazează pe 30 de 

evaluări existente și pe cercetări suplimentare, după caz. Un amplu exercițiu de acest 

tip se desfășoară în 2017, acoperind perioada 2012-2016. Această evaluare 

examinează punerea în aplicare globală a politicii UE în domeniul ajutorului umanitar. 
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Bugetul pentru 2016 

1. Lista acordurilor de finanțare încheiate de DG ECHO8:  

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf 

2. Execuția bugetară DG ECHO în anul 2016  

EXECUȚIA BUGETARĂ ECHO ÎN 2016 

  
Regiune/țară Valoare 

Africa 767 

Sudan și Sudanul de Sud 192 

Africa Centrală 94 

Marile Lacuri 63 

Cornul Africii 203 

Africa de Sud, Oceanul Indian 47 

Africa de Vest 140 

Africa de Nord 20 

Africa 10 

Orientul Mijlociu și țările europene învecinate 747 

Orientul Mijlociu 634 

Țările europene învecinate  114 

Asia, Pacific 119 

Asia Centrală și de Sud-Vest 73 

Asia de Sud-Est și Pacific 47 

America Centrală și de Sud, Caraibi 46 

America Centrală și de Sud 28 

Caraibi 18 

Dezastre la nivel mondial 41 

Protecție civilă 42 

Voluntari UE pentru ajutor umanitar 8 

Distribuirea produselor lactate 30 

Operațiuni complementare și de sprijin 89 

TOTAL 1 889 

  

 
(în milioane EUR) 

 

  

                                                            
8 Inclusiv numele organizațiilor partenere în cauză. 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf
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INFORMAȚII ȘI SURSE SUPLIMENTARE 

 Informații generale privind DG ECHO: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Informații financiare privind activitățile Comisiei Europene în domeniul 

ajutorului umanitar în 2016:  

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en 

 Informații operaționale din anii anteriori:  

http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

 Raport anual de activitate pentru anul 2016, DG ECHO: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en 

 Raportul anual de management și de performanță pentru 2016: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-

reports_ro 

 Rapoartele de evaluare ale DG ECHO: 

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en 

 Datele Comisiei Europene și ale statelor membre privind fondurile destinate 

ajutorului umanitar: https://euaidexplorer.ec.europa.eu 

 Lista partenerilor finanțați în 2016: 

PARTENERI 2016 – OPERAȚIUNILE DE AJUTOR UMANITAR 

  

Numele partenerului Cetățenia partenerului 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ES SPANIA 

ACTED - FR FRANȚA 

ACTION AGAINST HUNGER - UK REGATUL UNIT 

ACTION CONTRE LA FAIM - FR FRANȚA 

ACTIONAID - UK REGATUL UNIT 

ADRA DANMARK - DK DANEMARCA 

ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DE GERMANIA 

AGA KHAN FOUNDATION - UK REGATUL UNIT 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-reports_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-reports_ro
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
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AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH 

IN DEVELOPMENT - UK 
REGATUL UNIT 

AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS 
FRONTIERES - FR 

FRANȚA 

ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE 
INTERNATIONALE - FR  

FRANȚA 

ÄŒLOVEK V TÃ•SNI, O.P.S. - CZ REPUBLICA CEHĂ 

ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND 
E.V. - DE 

GERMANIA 

ARTSEN ZONDER GRENZEN - NL ȚĂRILE DE JOS 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI 

LAICI- SERVIZIO DI PACE - IT 
ITALIA 

CARE - AT AUSTRIA 

CARE - DE GERMANIA 

CARE - FR FRANȚA 

CARE - NL ȚĂRILE DE JOS 

CARE - UK REGATUL UNIT 

CARITAS - AT AUSTRIA 

CARITAS - CH ELVEȚIA 

CARITAS - DE GERMANIA 

CARITAS - FR FRANȚA 

CARITAS - LU LUXEMBURG 

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS 
DEVELOPMENT - UK 

REGATUL UNIT 

CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT ITALIA 

CHRISTIAN AID - UK REGATUL UNIT 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEI POPOLI - IT 

ITALIA 

CONCERN WORLDWIDE - IE IRLANDA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - IT ITALIA 

DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN 
REFUGEES - DK 

DANEMARCA 
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DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DK DANEMARCA 

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DE GERMANIA 

EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND 
ENTWICKLUNG E.V. - DE 

GERMANIA 

FAO ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS 
MUNDI ESPAÑA - ES 

SPANIA 

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FR FRANȚA 

FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DK DANEMARCA 

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA 
ONLUS - IT 

ITALIA 

FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA 
IGUALD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - 
ES 

SPANIA 

FUNDACION OXFAM INTERMON - ES SPANIA 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - 
ES 

SPANIA 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ES SPANIA 

GOAL - IE IRLANDA 

GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - IT ITALIA 

HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DE GERMANIA 

HELPAGE INTERNATIONAL - UK REGATUL UNIT 

CICR ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

FISCR ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UK REGATUL UNIT 

INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION 
- UK 

REGATUL UNIT 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTE - UK REGATUL UNIT 

INTERSOS - IT ITALIA 

OIM ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UK REGATUL UNIT 
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JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DE GERMANIA 

KIRKENS NØDHJELP - NO  NORVEGIA 

KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FI FINLANDA 

LA CHAINE DE L'ESPOIR - FR FRANȚA 

LUTHERAN WORLD FEDERATION - CH  ELVEȚIA 

MALTESER HILFSDIENST E.V. - DE GERMANIA 

MDECINS DU MONDE - BE BELGIA 

MEDAIR - CH ELVEȚIA 

MEDECINS DU MONDE - FR FRANȚA 

MEDECINS SANS FRONTIERES - BE BELGIA 

MEDECINS SANS FRONTIERES - CH ELVEȚIA 

MEDICO INTERNATIONAL E.V - DE GERMANIA 

MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ES SPANIA 

MERCY CORPS EUROPE - UK REGATUL UNIT 

MISSION AVIATION FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL - UK 

REGATUL UNIT 

MISSION OST FORENING - DK DANEMARCA 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 
LIBERTAD - ES 

SPANIA 

MUSLIM AID - UK REGATUL UNIT 

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO NORVEGIA 

OXFAM – UK REGATUL UNIT 

OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT ITALIA 

OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE BELGIA 

PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FI  FINLANDA 

PLAN INTERNATIONAL - UK REGATUL UNIT 
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PLAN INTERNATIONAL SVERIGE 

INSAMLINGSSTIFTELSE - SE 
SUEDIA 

PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IE IRLANDA 

POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PL POLONIA 

PRACTICAL ACTION - UK REGATUL UNIT 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FR FRANȚA 

RADDA BARNENS RKSFORBUND - SE SUEDIA 

RED BARNET - DK DANEMARCA 

CRUCEA ROȘIE - BE BELGIA 

CRUCEA ROȘIE - DE GERMANIA 

CRUCEA ROȘIE - DK DANEMARCA 

CRUCEA ROȘIE - ES SPANIA 

CRUCEA ROȘIE - FI FINLANDA 

CRUCEA ROȘIE - FR FRANȚA 

CRUCEA ROȘIE - LU LUXEMBURG 

CRUCEA ROȘIE - NL ȚĂRILE DE JOS 

CRUCEA ROȘIE - NO NORVEGIA 

CRUCEA ROȘIE - UK REGATUL UNIT 

REDD BARNA - NO NORVEGIA 

REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - 

UK 
REGATUL UNIT 

RELIEF INTERNATIONAL - UK REGATUL UNIT 

SALVAȚI COPIII - NL ȚĂRILE DE JOS 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - IT ITALIA 

SOLIDAR SUISSE - CH ELVEȚIA 

SOLIDARITES INTERNATIONAL - FR FRANȚA 
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SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FR FRANȚA 

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - AT AUSTRIA 

STICHTING OXFAM NOVIB - NL ȚĂRILE DE JOS 

STICHTING WAR CHILD - NL ȚĂRILE DE JOS 

STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NL ȚĂRILE DE JOS 

SVENSKA KYRKAN - SE SUEDIA 

TEARFUND - UK REGATUL UNIT 

TERRE DES HOMMES - CH ELVEȚIA 

THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION 
COMMISSION - CH 

ELVEȚIA 

THE SAVE THE CHILDREN FUND - UK REGATUL UNIT 

TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DE GERMANIA 

TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FR FRANȚA 

TROCAIRE - IE IRLANDA 

ONU - OCHA ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

ONU - Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor 
Unite pentru Drepturile Omului 

ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

ONU - PAHO ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

PNUD ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNESCO ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNFPA ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNHCR ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNICEF ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNISDR ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNOPS ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

UNRWA ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 
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UNWOMEN ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

PAM ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

OMS ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

WORLD VISION - DE GERMANIA 

WORLD VISION - UK REGATUL UNIT 

ZOA - NL ȚĂRILE DE JOS 
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