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أطباء بال حدود منظمة طبية إنسانية مستقلة تقدم املساعدات الطارئة إىل
السكان املترضرين جراء النزاعات املسلحة أو األوبئة أو الحرمان من الرعاية
الصحية أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع اإلنسان.
مبادئ منظمة أطباء بال حدود
تلتزم منظمة أطباء بال حدود يف أنشطتها باملبادئ اإلنسانية لألخالق الطبية واالستقاللية
وعدم التحيز.
االستقاللية
نحو تسعني يف املئة من موارد منظمة أطباء بال حدود أصلها تربعات خاصة ،وهذا يضمن
استقالليتنا التامة واملطلقة يف اتخاذ القرار والعمل بحرية.
عدم التحيز
تقدم منظمة أطباء بال حدود املساعدات الطبية إىل السكان املترضرين جراء مختلف األزمات،
بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو االنتامءات السياسية.
الحياد
أثناء نزاع ما ،تلتزم منظمة أطباء بال حدود بعدم التحيز لطرف من أطراف النزاع ،وتواصل
توفري خدماتها الطبية وفقاً لالحتياجات الطبية حرصاً.
يف عام  ،1999حازت منظمة أطباء بال حدود عىل جائزة نوبل للسالم.
يف عام  ،2002حازت منظمة أطباء بال حدود عىل جائزة مؤسسة اإلمارات للصحة.
يف عام  ،2004حازت منظمة أطباء بال حدود عىل جائزة امللك حسني للريادة يف العمل اإلنساين.

تعمل منظمة أطباء بال حدود يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة منذ عام  1992تحت رعاية معايل
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.
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منظمة أطباء بال حدود يف أرقام ()2011
تأثرينا عىل أرض امليدان
أنشطة يف  68بلداً
 8,4مليون استشارة طبية
 446.197مريضاً تم إدخالهم إىل املستشفى
 73.135عملية جراحية كربى
نحو  350.000طفل تم عالجهم من سوء التغذية الحاد

الدخل

التربعات الخاصة % 89
املؤسسات العامة % 9
أخرى % 2

كيف أنفقت األموال؟

العمليات % 82
جمع التربعات % 12
الشؤون اإلدارية واإلدارة العامة % 6
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مواردنا البرشية
أكرث من  31.000موظف يف امليدان
 %92منهم من املوظفني املحليني
 %8من الطاقم الدويل
كفاءتنا املالية
امليزانية 899 :مليون يورو (نحو  1,1مليار دوالر أمرييك)
 %82أن ِفقت مبارشة عىل املساعدات الطبية
 %89من التمويل يأيت مبارشة من املتربعني األفراد والخواص
 1الربامج ونفقات دعم الربامج من قبل املقر واألنشطة املعنية بإذكاء الوعي وغريها من األنشطة اإلنسانية
 2تشمل آسيا كل من الرشق األوسط والقوقاز
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القصة الرئيسية

التدخالت وفق األحداث

النزاعات املسلحة % 39
األوبئة % 37
الحرمان من الرعاية الصحية % 19
الكوارث الطبيعية % 5

المشاريع
مواقع
مواقع املشاريع

أفريقيا
% 62% 62
أفريقيا
2 % *26% 26
آسياآسيا
األمريكتان 11
األمريكتان% 11 %
أوروبا % 1
أوروبا % 1

جنوب السودان :طفلة تقف في موقع مؤقت للعبور في جمام ،حيث يصل الالجئون السودانيون قبل أن يتم نقلهم إلى مخيم باتيل © .شانون جينسين

الالجئون السودانيون
يواجهون أزمة صحية
لجأ نحو  170.000سوداين إىل جنوب السودان ،هرباً من
القتال وانعدام األمن الغذايئ يف الجارة الشاملية السودان.
وقد قطع هؤالء رحلة شاقة وخطرية من واليتي النيل
األزرق وجنوب كردفان السودانيتني إىل جنوب السودان،
حيث وجدوا أنفسهم الجئني يف مخيامت مكتظة عن
آخرها ،ويكافحون للبقاء عىل قيد الحياة وسط ظروف
صعبة وقاسية.
وقد شارفت املوارد يف هذه املخيامت عىل النفاد ،يف
الوقت الذي يستمر فيه تدفق املزيد من الالجئني .كام
زادت األمطار الغزيرة من تفاقم األوضاع ،حيث اجتاحت
الفيضانات املخيامت وتركت الالجئني عرضة لألمراض
املعدية ،مثل اإلسهال واملالريا والكولريا ،عل ًام أن كثريين
منهم قطعوا كل تلك املسافة مشياً عىل األقدام .وقد
أصبحت البنى التحتية وخدمات الرعاية الصحية واملوارد
املائية محدودة للغاية ،بحيث أصبح سكان هذه املخيامت
يعتمدون اآلن كلياً عىل منظامت اإلغاثة اإلنسانية.
ومنذ شهر نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011تعمل منظمة
أطباء بال حدود عىل االستجابة لهذه األزمة ،حيث أصبح

لديها اآلن مستشفيات ميدانية يف خمسة مخيامت يف
واليتي الوحدة وأعايل النيل يف جنوب السودان ،وهي:
باتيل ،ودورو ،وجامم ،ويدا ،وجندراسا.

يف أوائل شهر يوليو ،أصبح الوضع الصحي يف املخيامت
كارثياً .قالت هيلني باترسون ،املنسقة الطبية ملنظمة أطباء
بال حدود يف مخيم باتيل" :نصف األطفال دون سن الثانية
يعانون من سوء التغذية ويعيشون يف جو بارد ورطب،
واملئات مصابون باإلسهال واألمراض التنفسية ،فأصبح
املستشفى مكتظاً بحاالت حرجة .لقد تجاوزنا ما هو ممكن
من الناحية اللوجستية إلحضار الطاقم الطبي واإلمدادات
إىل هذا املكان ومواصلة خدماتنا املنقذة للحياة".

وباإلضافة إىل تقديم العالج إىل آالف املرىض ،توزع
املنظمة كذلك مستلزمات اإلغاثة األساسية (مثل األغطية
البالستيكية والبطانيات وصفائح املياه) ،إىل جانب فتح
نقاط لتوزيع املياه وإعادة اإلماهة ،ومراقبة معدالت
الوفيات واالعتالل بني القادمني الجدد ،وتقديم املساعدة
الطارئة إىل الالجئني يف طريقهم من الحدود نحو املخيامت لقد بلغ حجم استجابة املنظمة لهذه األزمة أبعاداً هائلة،
وفيام بني هذه األخرية.
حيث تضم املنظمة أكرث من  180موظفاً أجنبياً وأكرث
من  1000موظف محيل يعملون يف امليدان يف املخيامت
الخمسة يف واليتي أعايل النيل والوحدة .وقد ساعد هذا
"لقد تجاوزنا ما هو ممكن من الناحية
االنتشار الكبري لخدمات الرعاية الطبية التي تقدمها
اللوجستية إلحضار الطاقم الطبي
املنظمة يف تقليص أعداد الوفيات داخل املخيامت.

واإلمدادات إىل هذا املكان ومواصلة
خدماتنا املنقذة للحياة".

غري أن ظروف العيش داخل مخيامت الالجئني ،إىل جانب
انتشار األمراض ،ما زالت تثري قلقنا .فأهم مسببات الوفاة
تقع مخيامت الالجئني عىل منطقة سهول فيضانية ،ومل تكن مل تتغري منذ شهر يوليو/متوز حني بلغت األمور درجة
هناك أي خدمات متوفرة حني قدوم أوائل الالجئني .وكان حرجة للغاية .لذلك ،تواصل منظمة أطباء بال حدود بذل
من الرضوري البدء من الصفر :الرعاية الصحية ،وتوفري املياه املزيد من الجهود يف هذا الصدد.
النقية ،والنظافة الصحية ،وأنظمة الرصف الصحي .وكان من
الصعب جداً تخيل املكان الذي سيعيش فيه الناس وكيف قالت باترسون" :هذا بالضبط ما نجيد صنعه :االستجابة
سيتمكنون من النجاة .فتلك منطقة نائية جداً يف جنوب لالحتياجات الطبية األكرث إلحاحاً واستعجاالً .ال أكاد أصدق
كاف .فهناك دامئاً
السودان ،يكاد الوصول إليها عرب الطريق يكون مستحي ًال .بأننا أنجزنا كل ذلك ،ولكنه يبقى غري ٍ
يشء نحتاج إىل فعله".
لذلك ،كان عىل املنظمة إرسال كل يشء جواً.
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يف املنطقة

ومع تواصل تدفق املزيد من السوريني إىل لبنان ،فإن
ظروف العيش يف تدهور مستمر.

األزمة يف سوريا

ويضيف فورجيوين" :هناك مشاكل مستعصية لالكتظاظ
يف وادي خالد يف شامل لبنان ،ويف عرسال يف سهل البقاع.
أما يف طرابلس ،فأسعار اإليجار تفوق بكثري ما يستطيع
الالجئون دفعه".

استجابة منظمة أطباء بال حدود
منذ أن بدأت األزمة يف مارس/آذار  ،2011خضعت
قدرة املنظامت الدولية ،ومنها منظمة أطباء بال حدود،
عىل توفري املساعدات داخل سوريا إىل قيود صارمة.
وعىل الرغم من الصعوبات التي تواجهها املنظمة يف
دخول سوريا ،استطاعت العمل يف البالد خالل األشهر
الثالثة املاضية ،فوفرت املساعدات اإلنسانية للسكان
املترضرين جراء النزاع .كام عززت استجابتها لالجئني
الذين يتدفقون عرب الحدود السورية إىل بلدان مثل
لبنان واألردن والعراق.

جدير بالذكر أن معظم الالجئني السوريني يف لبنان
يعتمدون عىل املساعدات اإلنسانية ،ولكن هذا الوضع
أصبح مهدداً هو اآلخر .فحتى اآلن ،أمكن تفادي أزمة
صحية كبرية بفضل الدعم املشرتك للمجتمع املحيل
املضيف والحكومة واملنظامت اإلنسانية .كام أن األفراد
من األهايل اللبنانيني قد بذلوا جهوداً هائلة يف إدماج
الالجئني ومساعدتهم ،غري أن القيود املالية تعني
بالرضورة أن هؤالء قد شارفوا عىل بلوغ الحد األقىص
ملا يستطيعون تقدميه .وإن تقليص املساعدات سيعرض
صحة الالجئني للخطر.

داخل سوريا :معالجة الجرحى
تعمل منظمة أطباء بال حدود عىل أرض امليدان يف سوريا
منذ يونيو/حزيران .ومبساعدة اتحاد املنظامت الطبية
اإلغاثية السورية ،استطاع فريق طبي يف ظرف ستة أيام
أن يحول منزالً مهجوراً إىل مستشفى طوارئ يتلقى فيه
الجرحى عمليات جراحية وميكنهم االستشفاء فيه.

الفريق الطبي اإلنساني التابع لمنظمة أطباء بال حدود يعمل على توفير المساعدات الطبية الطارئة للجرحى في سوريا © .منظمة أطباء بال حدود

االستجابة الحتياجات الالجئني السوريني
الطبية يف لبنان

منذ منتصف شهر سبتمرب/إيلول ،استقبلت املنظمة يف
هذا املرفق الصحي أكرث من  1100مريض ،كام أجرت يف لبنان ،وسعت منظمة أطباء بال حدود أنشطتها لتوفري
 350عملية جراحية .وكانت معظم اإلصابات لها صلة املساعدات الطارئة لعرشات اآلالف من الالجئني الهاربني
بالنزاع املسلح ،سببها يف الغالب قذائف الدبابات من سوريا املجاورة .وافتتحت املنظمة مشاريع طبية
والقصف .وكان العديد من املرىض يعانون من جروح جديدة يف شامل لبنان يف منطقة وادي خالد ،ويف طرابلس،
بسبب األسلحة النارية.
ويف مختلف املواقع يف سهل البقاع .ويف الفرتة ما بني
مارس/آذار وسبتمرب/أيلول  ،2012أجرى الطاقم الطبي
كام أن معظم املرىض كانوا من الرجال ،بينام بلغت نسبة للمنظمة أكرث من  11.600استشارة عامة للرعاية الصحية،
النساء امرأة واحدة من أصل كل عرشة مرىض .وكان واحد كام قام املعالجون النفسيون واألطباء النفسيون بنحو
من كل خمسة مرىض دون سن العرشين .وحسب الطاقم  1.700استشارة نفسية.
الطبي ،كان نحو ثلثي التدخالت الطبية ُيصنف يف إطار
العمليات الجراحية الطارئة.
غري أن مستقبل هذا املرشوع يبقى غامضاً .فباإلضافة إىل
كون املنظمة تعمل دون ترخيص من السلطات السورية،
تبقى أنشطتنا مهددة بالطبيعة املتغرية للنزاع املسلح،
وصعوبة وصول اإلمدادات ،والتحديات التي تعرتض
الجرحى الذين يحاولون الوصول إىل املستشفى.
وبالنظر إىل مستوى العنف املنترش يف سوريا اليوم ،ال
يستطيع الفريق الطبي سوى توفري قدر محدود من الدعم
الطبي ،وال سيام وأن سالمة أفراد الطاقمني الدويل واملحيل
مهددة .ولكن ،تبقى املساعدات املقدمة يف هذا املستشفى
أساسية إلنقاذ حياة املرىض الذين نعالجهم هناك.

يعيش الكثري من الالجئني يف ظروف
من االكتظاظ ،ويخشون عىل سالمتهم،
ويعانون من اإلجهاد النفيس ،وال
يستطيعون االستفادة من الرعاية الطبية.
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ومن بني الخمسة آالف الجئ الذين قابلتهم املنظمة،
كشف التقرير أن ثالثة أرباع منهم هربوا من سوريا
كنتيجة مبارشة للنزاع املسلح ،فيام فقد  40يف املئة منهم
بعض أفراد عائالتهم جراء أعامل العنف .كام أن الغالبية
منهم يقولون بأنهم مل يجدوا األمن الذي يبحثون عنه؛
فلبنان يعاين بنفسه من انعدام االستقرار نتيجة لألزمة
السورية ،وهو ما ُتظهره التوترات العنيفة األخرية التي
شهدتها ثاين أكرب مدينة يف البالد ،طرابلس.
كل هذا ُيفرس انتشار اليأس واالغرتاب يف صفوف الالجئني،
حيث أن تسعة من أصل عرشة من الذين متت مقابلتهم
ينظرون إىل املستقبل نظرة قامتة وال يشء يضمن لهم
العودة إىل بالدهم.

توفري الرعاية الجراحية للجرحى السوريني
الواصلني إىل األردن

61,450

ﺣﻠﺐ
ﺇﺩﻟﺐ

ﺳﻮﺭﻳﺎ
متثل األرقام يف هذه الخريطة عدد الالجئني
السوريني الذين سجلوا يف البلدان املجاورة :لبنان
والعراق واألردن وتركيا .حصلنا عىل هذه األرقام من
مصادر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
منتصف أغسطس/آب  .2012لالطالع عىل أحدث
األرقام ،انظر:

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

يصل الالجئون السوريون الهاربون من النزاع إىل
األردن يومياً .إنهم يتبعون طرق مختلفة لكنهم
يلتقون جميعاً يف أحد مخيامت الالجئني التي ُشيدت
يف البلدة األردنية الرمثا.
وبالنسبة للعديد من الالجئني الذين يصلون وهم جرحى
بحاجة إىل الرعاية الطبية ،يجري فريق جراحي متخصص
تابع ملنظمة أطباء بال حدود عمليات جراحية يف أحد
املستشفيات بالقرب من العاصمة األردنية ّ
عمن .ويأيت
طبيب تابع للمنظمة إىل الرمثا كل يومني أو ثالثة لتحديد
وجود جرحى يف صفوف القادمني الجدد وإذا ما كانوا
بحاجة إىل عملية جراحية.
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يستقبل مرشوع منظمة أطباء بال حدود
للجراحة التقوميية يف ّ
عمن حالياً نحو 50
جريحاً سورياً يف الشهر.

ﺩﺭﻋﺎ

يف البداية ،كان فريق منظمة أطباء بال حدود يف ّ
عمن
يجري فقط عمليات الجراحة التقوميية لفائدة ضحايا
أعامل العنف يف العراق وليبيا واليمن وبلدان أخرى .غري
أن أعداداً متزايدة من السوريني املصابني بطلقات نارية
وغريها من اإلصابات بدأت تصل إىل األردن منذ اندالع
الثورة يف بالدهم.

الهرب من العنف يف سوريا
الالجئون السوريون يف لبنان

لقراءة التقرير الكامل عن ظروف العيش
واالحتياجات الصحية لالجئني السوريني يف لبنان
يرجى زيارةwww.msf-me.org :

ونتيجة لذلك ،عززت املنظمة فريقها املتخصص يف
جراحة العظام .ويفحص الطبيب الجراح من خمسة إىل
عرشة مرىض أسبوعياً .ويف املعدل ،يحتاج ثلث هؤالء إىل
عملية يف جراحة العظام ،فيام يتلقى ثلث آخر العالج
الفيزيايئ ،ويحظى الثلث املتبقي باملراقبة ومتابعة
حالتهم .كام يخضعون بانتظام للفحص باألشعة السينية
ملراقبة كسورهم.
يقول الدكتور محمد وهو من فريق الطبي" :يف املقابل،
يبقى األشخاص الذين لديهم حاالت خطرية داخل سوريا،
إذ ليس بإمكانهم الوصول إىل هنا".

© نغم عواضة

يف يونيو/حزيران  ،2012أجرت املنظمة دراسة لفهم
ظروف العيش واالحتياجات الصحية لالجئني وأهم القضايا
التي يواجهونها .إذ يعيش الكثري من الالجئني يف ظروف من
االكتظاظ ،ويخشون عىل سالمتهم ،ويعانون من اإلجهاد
النفيس ،وال يستطيعون االستفادة من الرعاية الطبية.
فمعظم الالجئني يستقرون يف مناطق ذات مستويات
اجتامعية واقتصادية متدنية يف لبنان ،ما يلقي بثقل إضايف
عىل املوارد التي كانت يف األصل محدودة جداً .لذلك،
بدأت تظهر فجوات يف قدرة الالجئني عىل االستفادة من
الرعاية الطبية ،وال سيام فيام يتعلق بالرعاية عىل مستوى
املستشفيات والعالج من األمراض املزمنة.

باإلضافة إىل املرشوع الجراحي ،قامت املنظمة بالتربع
بشحنة من مستلزمات اإلغاثة واإلمدادات الطبية للهالل
األحمر العريب السوري يف دمشق .تأيت هذه اإلمدادات
التي تضم عدات الجراحة واإلسعافات األولية ،لتضاف إىل
األطنان من اإلمدادات الطبية ومستلزمات اإلغاثة التي
أرسلتها املنظمة إىل عيادات ومستشفيات ميدانية خالل يقول فابيو فورجيوين ،رئيس بعثة منظمة أطباء بال
حدود يف لبنان" :إنها محنة صعبة بالنسبة لالجئني .فعند
السنة املاضية.
وصولهم ،يكافح هؤالء للتعامل مع عواقب العنف املبارش
كام تدير منظمة أطباء بال حدود عمليات إغاثة لفائدة وفقدانهم ألفراد من عائالتهم يف سوريا؛ من ثم عليهم
النازحني يف شامل سوريا ،من خالل توفري املياه الصالحة مواجهة الواقع بأنهم غري قادرين عىل العودة إىل ديارهم.
األمل بدأ يتالىش بالنسبة إليهم".
للرشب وخدمات الرصف الصحي.
للمزيد من املعلومات واملقابالت التي أجريت مع طاقم
منظمة أطباء بال حدود العائد من سوريا ،يرجى زيارة:

ﺗﺮﻛﻴﺎ

عىل الرغم من الصعوبات التي تواجهها منظمة أطباء بال حدود يف الدخول إىل سوريا ،تبقى املنظمة عىل أهبة االستعداد
إلرسال فرقها الطبية والجراحية إىل املناطق األكرث ترضراً جراء أعامل العنف ،وهي عازمة عىل العمل بصورة مستقلة لتوفر
الرعاية الطبية ملن هم بأمس الحاجة إليهاُ .تقدر ميزانية منظمة أطباء بال حدود املعنية بأنشطتها يف سوريا لعام 2012
بنحو  6.5مليون دوالر أمرييك.
4

حول العامل
جمهورية الكونغو الدميقراطية

منظمة أطباء بال حدود تعمل عىل وضع
حد النتشار اإليبوال
تبذل منظمة أطباء بال حدود وغريها من املنظامت
قصارى جهودها للحد من تفيش وباء اإليبوال يف شامل
رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية الذي أسفر عن مقتل
 34شخصاً حتى اآلن ،حسب بيانات وزارة الصحة املحلية.
ومنذ أغسطس/آب ،تعمل الفرق الطبية التابعة للمنظمة
بكامل طاقتها لتحسني الوضع الصحي للمرىض فتوفر لهم
وألرسهم الرعاية الطبية والدعم النفيس االجتامعي.
لقد تم تأكيد اثنتي عرشة إصابة جديدة منذ  11سبتمرب/
أيلول ،ويخضع حالياً أربعة مرىض للرعاية يف مستشفى
إيسريو ،املنطقة التي تعد بؤرة الوباء.

طبيب تابع لمنظمة أطباء بال حدود يعاين طف ًال مصاباً بسوء التغذية في مستشفى بوست © .منظمة أطباء بال حدود

أفغانستان

اليمن

منظمة أطباء بال حدود تعالج األطفال
من سوء التغذية

منظمة أطباء بال حدود تعالج ضحايا
عمليات التفجري واأللغام

تدير منظمة أطباء بال حدود مركزاً خاصاً بالتغذية العالجية
يف مستشفى بوست الواقع يف الشكرجاه ،عاصمة إقليم
هلمند يف أفغانستان .وتساعد هذه الوحدة املتخصصة
األطفال الذين أوشكوا عىل املوت جوعاً يف استعادة وزنهم
من خالل تغذية عالجية خاصة.

يوم  4أغسطس/آب ،وقعت عملية تفجري انتحارية أثناء
مراسيم إحدى الجنازات يف مدينة جعار يف إقليم أبني ،ما
تسبب يف مقتل أكرث من  40شخصاً وجرح كثريين .وقد
ُأدخل  50من الضحايا إىل مستشفى الطوارئ الجراحية
التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف مدينة عدن ،حيث واصل
الطاقم الطبي العمل طوال الليل من أجل احتواء تدفق
املرىض ومعالجتهم.

ُيعترب مستشفى بوست ،الذي تعمل فيه املنظمة منذ
عام  ،2009أحد املستشفيني اللذين يوجدان يف جنوب
أفغانستان .كام أن هلمند هي من بني أكرث أقاليم البالد
دماراً جراء الحرب ،حيث شهدت معارك طاحنة عىل مدى ويف اليوم املوايل ،دخل ثالثة أشخاص ،منهم طفالن ،إىل
العرشين سنة املاضية .وهي موطن لسكان معظمهم من املستشفى بعد تعرضهم لجروح خطرية نتيجة تعرضهم
القرويني الفقراء ،عىل الرغم من بوادر ظهور طبقة وسطى النفجار معدات غري منفجرة يف جعار وزنجبار.
يف الشكرجاه.
أدى النزاع الذي يدوم منذ سنة بني الجامعات املسلحة
تقول كرايستويش وينياكا ،ممرضة مرشفة عىل مركز والقوات املسلحة اليمنية إىل انتشار األلغام واألجهزة غري
التغذية العالجية وجناح طب األطفال يف مستشفى املنفجرة يف العديد من املناطق .ومنذ أن هدأت وترية
بوست" :بعض األطفال بالكاد يزنون كيلوغرامني حني القتال يف شهر يونيو/حزيران ،وعادت األرس النازحة إىل
يصلون إلينا .فسوء التغذية هو أحد أهم مسببات املوت منازلها يف مدن جعار ولودر وزنجبار ،شهدت فرق املنظمة
بني األطفال دون سن الخامسة هنا يف هلمند".
ارتفاعاً حاداً يف عدد الضحايا والقتىل جراء األلغام والذخائر
غري املنفجرة.
رسته
بعد مرور سبعة أشهر عىل افتتاح املركز ،امتألت أَ ّ
البالغ عددها  22بالكامل .كام أن نحو  15طف ًال جديداً
يصلون هنا كل أسبوع ،بعضهم مل يبلغ بعد شهره األول .وقد متت إحالة أكرث من  24مريضاً إىل مستشفى املنظمة
الجراحي ،وكان العديد منهم يعانون من كسور بليغة يف
تضيف كرايستويش" :إنه من املحزن حني ترى حالة بعض األطراف تتطلب الجراحة الطارئة وإعادة التأهيل عىل
األطفال ،فقط ألن أمهاتهم ال يجدن ما يقتنت به .لذلك ،املدى الطويل.
نبدأ فوراً بالتغذية العالجية مبجرد وصولهم .فاملكمالت
الغذائية املختلفة توفر مواد مغذية حيوية يفتقر إليها تقول آن غاريال ،منسقة مشاريع منظمة أطباء بال حدود:
هؤالء األطفال".
"األطفال هم األكرث تأثراً ،ألنهم مييلون إىل اللعب باألشياء
التي يعرثون عليها ،حتى حني يعلمون يف بعض األحيان
معظم األطفال يبقون يف مركز التغذية العالجية ما بني أنها خطرية ،وهو أمر قد يدمر حياتهم إىل األبد".
أسبوع وثالثة أسابيع ،إىل حني استعادة عافيتهم فيصبح
باإلمكان السامح لهم باملغادرة.
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موظف من منظمة أطباء بال حدود يوفر المساعدات الطارئة للسكان المتضررين جراء الفيضانات في مقاطعة بوالكان في الفلبين © .أنطوان بروس/منظمة أطباء بال حدود

يقول ألفونسو فريدو ،منسق الطوارئ للمنظمة يف إيسريو:
"لقد تويف العديد من املرىض ،لكن شهدنا ستة أشخاص
نجوا من الوباء وخرجوا من املستشفى بعدما استعادوا
عافيتهم" .لكن بعد اإلبالغ عن حالة أخرية من اإليبوال يوم
 27سبتمرب/أيلول ،ال يزال التدخل جارياً وقامئاً.

الفلبني

يستجيب كل من منظمة أطباء بال حدود ووزارة الصحة
الكونغولية ومنظمة الصحة العاملية ومركز مراقبة
األمراض جنباً إىل جنب للحد من تفيش الوباء .يف الوقت
نفسه ،تقوم منظمة أطباء بال حدود بتعزيز أنشطتها
املعنية باإلرشاد الصحي من أجل إذكاء وعي املجتمع
بشأن الفريوس.

مياه الفيضانات ترتاجع لكن االحتياجات
الطبية متواصلة

حث نوفارتيس عىل الرتاجع
عن الدعوى القضائية

إثر الفيضانات الحادة التي رضبت الفلبني يف أوائل شهر
أغسطس/آب ،تقدم منظمة أطباء بال حدود املساعدات
الطبية الطارئة يف ح ّيني حيث ُيصعب الحصول عىل الرعاية
الصحية بشكل خاص.

خالل األشهر القليلة املاضية ،نزلت منظمة أطباء بال كام أن املنظمة تعتمد عىل هذه األدوية الجنيسة ذات
حدود وغريها من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين إىل التكلفة املعقولة ،ومنها أدوية لعالج فريوس نقص املناعة
شوارع مختلف مدن العامل :نيويورك ،ونريويب ،ودلهي ،البرشية واملالريا والسل ،من أجل أنشطتها يف  68بلداً.
وكيب تاون ،وباريس ،وبرشلونة ،وروما ،وذلك لحث رشكة
نوفارتيس عىل وقف حملتها الهادفة إىل تقويض صناعة يقول مانيكا باالسيغرام ،مدير حملة املنظمة لتوفري
األدوية الجنيسة يف الهند.
األدوية األساسيةُ " :تعترب الهند مبثابة صيدلية العامل النامي،
وبالتايل فإن تداعيات هذه القضية سوف يكون لها أثر
منذ ست سنوات ،ترفض الرشكة الصيدالنية نوفارتيس يتخطى بكثري دولة الهند .إذ أن الدعوى القضائية التي
الرتاجع عن الدعوى القضائية التي رفعتها من أجل وقف رفعتها نوفارتيس متثل تهديداً مبارشاً لحياة املاليني من
إنتاج األدوية الجنيسة ذات التكلفة املعقولة يف الهند .يف الناس يف البلدان النامية".
املقابل ،تواصل املنظمة ،ومعها منظامت أخرى ،معارضتها
لهذه الهجمة التي تستهدف أدوية رضورية إلنقاذ حياة لالنضامم إىل حملة منظمة أطباء بال حدود من أجل إفهام
ماليني األشخاص يف البلدان النامية .وتجري حالياً املرافعات نوفارتيس بأن حياة الناس أغىل وأهم من األرباح املادية،
األخرية بني نوفارتيس والحكومة الهندية يف املحكمة العليا
يرجى زيارة املوقعmsfaccess.org/STOPnovartis :

ُاكتشفت إصابة البرش بفريوس اإليبوال النزفية ألول مرة يف
عام  1976يف زائري (جمهورية الكونغو الدميقراطية حالياً)،
وهو ينتقل عن طريق سوائل الجسم كام يتسبب يف معدل
وفيات مرتفع يصل إىل ما بني  30إىل  90يف املئة حسب
نوع ساللة الفريوس واالستعداد الورايث للمرىض.

وقد أثرت الفيضانات عىل نحو  4.2مليون شخص يعيشون
يف  17مقاطعة يف العاصمة مانيال وحولها .كام أسفرت
الفيضانات عن وفاة  109شخصاً بسبب الغرق أو االنزالق
األريض .تراجعت مياه الفيضانات إىل حد كبري اآلن ،وبدأ
السكان يعودون إىل منازلهم ،غري أن هناك عملية تنظيف
هائلة يجب القيام بها.
يقول براين مولري ،منسق مرشوع منظمة أطباء بال حدود
يف الفلبني" :إن انقطاع البارانغاي [األحياء املحلية] كان
كارثياً ،والكل يساهم يف عملية التنظيف :الرجال والنساء
واألطفال .وعىل الرغم من أن الفيضانات املوسمية شائعة
يف الفلبني ،إال أن أثرها كبري عىل السكان".

حول العامل

الهندية يف نيودلهي .وإذا ما ربحت نوفارتيس هذه
القضية ،فسوف تعرف صناعة األدوية الجنيسة انتكاسة
كربى ،بالنظر إىل الدور الحيوي الذي تلعبه يف معالجة
مختلف األمراض املهددة للحياة.

تدير املنظمة عيادات متنقلة يف بلديت هاغونوي
وكالومبيت ،يف مقاطعة بوالكان ،شامل مانيال ،حيث ما
زالت االحتياجات كثرية .وتكمن الشكاوى الطبية األكرث
شيوعاً يف االلتهابات التنفسية وااللتهابات الجلدية
واألمراض املزمنة مثل إرتفاع ضغط الدم.
وتعمل املنظمة عىل تحسني وضع خدمات الرصف الصحي
والحد من انتشار األمراض املنقولة عرب املياه ،كام تركز
عىل مراقبة وعالج األمراض مثل داء الربمييات ،وهو التهاب
جرثومي حاد ينتقل من خالل املياه امللوثة.
موظف من منظمة أطباء بال حدود في مركز لعالج اإليبوال.
© أغوس موراليس/منظمة أطباء بال حدود

في شهر يوليو/تموز ،نظمت منظمة أطباء بال حدود تظاهرة فنية في الهواء الطلق في باريس بهدف إذكاء وعي الرأي العام بقضية
شركة نوفارتيس © .سامنثا موران
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تقرير خاص

الرغم من هذه اإلجراءات كلها ،سوف يعالج عىل األرجح
نحو  400,000طفل مصاب بسوء التغذية هذه السنة يف
النيجر ،وهو عدد أعىل ،لكن قابل للمقارنة ،مع العدد
يف السنتني املاضيتني .وذلك ألن مشكلة سوء التغذية يف
النيجر ،كحالها يف بلدان منطقة الساحل األخرى ،متوطنة.
فإذا أردنا فع ًال تغيري األمور ،فإن مقاربتنا برمتها بحاجة إىل
إعادة نظر وإعادة ابتكار يف سبيل التخفيف من حدة تأثري
املرض وتخفيض وفيات األطفال الرضع.

كيف ميكن كرس الحلقة املفرغة؟

أم وطفلها في مستشفى غيدان رومجي التابع لمنظمة أطباء بال حدود في النيجر .بعض األمهات يبقين في المستشفى لفترات طويلة بانتظار شفاء أطفالهن من المرض © .تانيا بيندرا

سوف يخضع مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد للعالج
هذه السنة يف بلدان الساحل ،وذلك وفقاً لليونيسيف.
تواجه املنطقة كل سنة فرتة ُتعرف بفجوة الجوع بني يونيو/
حزيران وأكتوبر/ترشين األول حسب البلد ،وهي متتد من
بداية نفاد مخزون الطعام يف السنة الفائتة إىل املحصول
القادم .ويف هذه املنطقة ذات الغالبية الصحراوية ،تكون
معدالت سوء التغذية عادة قريبة من مستويات الخطر.
لكن خالل فجوة الجوع نفسها ،يرتفع عدد اإلصابات ارتفاعاً
حاداً ،ويصبح مئات اآلالف من األطفال عرضة للموت.

سنة أزمات تغذية متكررة وواسعة النطاق ،تتفاقم وتصبح
أسوأ حاالً يف بعضها .مليون طفل مصاب بسوء التغذية –
هذا عدد هائل .لكن أهم ما استخلص من هذه السنة هو
كيف متكنت الجهات الفاعلة يف مجال اإلغاثة :الحكومات،
ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،من
التعامل مع األزمة .وبسبب ذلك ،يتمثل النجاح الرئييس،
ألول مرة ،يف أن مليوناً من األطفال املصابني بسوء التغذية
سوف يعالجون يف الساحل ،وسوف تشفى الغالبية غري أن هناك أخبار سارة أيضاً .لقد بدأنا نشاهد مدى
الساحقة منهم.
مشكلة سوء التغذية يف املنطقة .وقد أصبحت وسائل
الوقاية الفعالة متوفرة اآلن بفضل األطعمة التكميلية
ستيفان ديون :قبل األزمة الغذائية يف النيجر عام  ،2005مل الجاهزة املرتكزة عىل الحليب واملحرضة خصيصاً لتلبية
يكن األطفال املصابون بسوء التغذية يتلقون العالج ،بل مل احتياجات األطفال .إذ إن الطفل الذي خضع للتحصني،
يعرتف أحد فعلياً بوجود أطفال مصابني بسوء التغذية .إن
والذي يتمتع بالوقاية ضد املالريا ،والذي يتناول األطعمة
تلقي مليون طفل مصاب بسوء التغذية العالج ال يتضمن
املناسبة ،لن يصاب بسوء التغذية.
بالرضورة أن األمور تزداد سوءاً ،بل يدل عىل التقدم خطوة
كبرية إىل األمام يف العالج .وينتج تحسن إدارة سوء التغذية
يف جزء كبري منه من اإلرادة السياسية التي استجمعتها تلك ستيفان ديون :إن معالجة مليون طفل هدف طموح،
حيث يواجه كل من هذه البلدان قيوداً وعقبات خاصة
الحكومات الراغبة يف التصدي لهذا املرض.
به ،لكنه يبقى واقعياً .توجد اإلرادة وتتوافر الوسائل.
التغذية ،إىل جانب األمراض التي تصيبهم يف سن مبكرة،
واملالريا (التي تنترش عىل أوسع نطاق مع موسم األمطار).
وبني أنظمة الرعاية الصحية الهشة والعاجزة من جهة،
والتغطية غري الكافية لحمالت التطعيم من جهة أخرى،
تتوافر الظروف الرضورية كلها الرتفاع معدالت وفيات
األطفال الرضع.

يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين ويونيو/حزيران ،تم
إدخال  56.000طفل يف إطار الربامج الغذائية التابعة
ملنظمة أطباء بال حدود يف سبعة بلدان من الساحل.
وهو عدد أعىل ،لكن قابل للمقارنة مع العدد يف السنة
املاضية .يف يونيو/حزيران ،وصل عدد حاالت سوء
التغذية التي تم إدخالها إىل برامج املنظمة يف الساحل
إىل أكرث من  3.000يف األسبوع .ولقد أدى ازدياد الوعي
مبدى األزمة إىل تحسن الرعاية ،غري أن "األزمة الدامئة"
يف منطقة الساحل سوف تتطلب مقاربة جديدة لوقاية
فألول مرة منذ أزمة التغذية عام  2005يف النيجر ،طبقت
األطفال من اإلصابة بسوء التغذية ،سنة بعد أخرى.
البلدان األشد ترضراً وتأثراً خطط طموحة لعالج األطفال يف تشاد عىل سبيل املثال ،نبدأ تقريباً من الصفر :إذ يجب
يف هذه املقابلة ،يتحدث كل من سوزان شيربد ،أخصائية املصابني بسوء التغذية ،وترسيخ إجراءات وقائية مبكرة .تأسيس االستجابة ألزمة التغذية فوق نظام صحي ضعيف
طب األطفال يف منظمة أطباء بال حدود ،وستيفان ديون ،أما الجهات املانحة فقد التزمت بتمويل الربامج املعنية للغاية ،ويكمن الهدف يف معالجة عدد من األطفال يبلغ
باألغذية العالجية واملكمالت الغذائية التي تعدل لتلبية هذه السنة ( )127,000ضعف العدد الذي خضع للعالج
أخصايئ التغذية لدى املنظمة ،عن الوضع يف املنطقة.
احتياجات األطفال الرضع ،حتى وإن مل يفرج إىل اآلن عن عام  .)65,000( 2011وسوف يجعل موسم األمطار
الوشيك نرش املساعدات اإلنسانية أشد صعوبة وتعقيداً.
سوف يعالج مليون طفل مصاب بسوء التغذية التمويالت كافة.

الحاد هذه السنة من قبل الحكومات ومنظامت

يف مايل ،يخلق االضطراب السيايس وخطر االختطاف
اإلغاثة يف مختلف أرجاء منطقة الساحل .كيف هل تعد هذه السنة أسوأ من املعتاد؟
نفرس هذا العدد؟
تحديات إضافية .يف النيجر ،يختلف الوضع اختالفاً كبرياً.
سوزان شيربد :تعترب كل سنة صعبة بالنسبة لألطفال الصغار ففي السنوات األخرية ،تصدت البالد ملشكلة سوء التغذية
سوزان شيربد :إنه داللة عىل الفشل والنجاح معاً .يتمثل يف الساحل .فهذه املنطقة هي دون شك أشد مناطق العامل بطريقة مبارشة عرب تحسني عالج املرض ،وإطالق حمالت
الفشل يف أن البلدان يف منطقة الساحل سوف تواجه كل فتكاً باألطفال الصغار .فهم يعانون من اآلثار املدمرة لسوء وقائية لتقليص تأثري األزمة عىل األطفال الصغار .لكن عىل
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EGYPTE

ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ

ﺗﺸﺎﺩ

ﺃﻏﺎﺩﻳﺰ

ﺑﻴﻠﺘﲔ
SOUDAN

ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺇﱃ ﺑﺮﺍﱅ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳌﻨﴻﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻌﻼﺝ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺍﳊﺎﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ
)ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﰷﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ (٢٠١٢
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ
ﺗﺸﺎﺩ
ﻣﺎﱄ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

٣٦٥٠٠
٩١٠٠
٣٠٠٠
١٠٠٠
٣٣٠٠
٢٠٠٠

ﺃﺑﻮﺩﻳﺎ
ﺁﻡ ﺗﳰﺎﻥ

ﻳﺎﻭ

ﺯﻳﻨﺪﺭ

ﻣﺎﺳﺎﻛﻮﺭﻱ

ﻣﺎﻏﺎﺭﻳﺎ

ﳒﺎﻣﻴﻨﺎ

ﻏﻴﺪﺍﻥ
ﺩﺍﻛﻮﺭﻭ ﺭﻭﻣﺪﴂ
ﻣﺎﺩﺍﺭﻭﻧﻔﺎ

ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ

ﻣﻮﺍﺳﺎﻻ

ﺃﺑﻮﺟﺎ

ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺳﴑ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺎﱄ

ﺗﺎﻫﻮﺍ

ﻏﻮﺭﻭﻧﻴﻮ

ﻧﻴﺎﱊ

ﺑﺎﺳﻴﻜﻮﻧﻮ

ﺗﻮﻣﺒﻮﻛﺘﻮ

ﺗﻴﻼﺑﲑﻱ

ﺑﻴﻨﲔ

سيخضع مليون طفل للعالج،
لكن ما هي الخطوة التالية؟

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺟﻴﺒﻮ
ﺗﻴﺘﺎﻭ

ﻓﺎﺳﺎﻻ

ﻭﺍﻏﺎﺩﻭﻏﻮ

ﻏﺎﻧﺎ

ﻣﺒﲑﺍ

ﻋﺼﺎﺑﻪ

ﺑﺮﺍﻛﻨﺎ
ﺩﻳﻮﺭﺑﻴﻞ

ﻛﻮﻧﺴﻴﻐﻴﻼ

ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺗﻮﻏﻮ

سوء التغذية يف
منطقة الساحل

ستيفان ديون :اليوم ،تتم إدارة هذه األزمة الغذائية من
خالل وضعية الطوارئ .وعندما نتحدث عن الطوارئ ،فإننا
نشري غالباً إىل التدخالت اإلنسانية .حيث نواجه واحداً من
التحديات الرئيسية أمام إحداث تغيري حقيقي :بالنسبة
للحكومات ،من الصعب تكرار هذه النامذج من العمل
اإلنساين والحفاظ عليها عىل املدى الطويل.

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﴻﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻄﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ

ﻛﻮﺗﻴﺎﻻ

ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ

ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﻏﻴﻨﻴﺎ

ﻛﻮﺕ
ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ

ﺍﻟﲀﻣﲑﻭﻥ

ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﴘ

ولذلك ،يجب أن نتخىل عن هذا النموذج من استجابة
الطوارئ ونبدأ تطوير مقاربة طويلة املدى .مثة تحد
آخر يكمن يف فهم ما هو سوء التغذية بالضبط :مشكلة
طبية ،تتعلق بنقص الغذاء الذي يلبي احتياجات محددة
لألطفال .تلجأ البلدان التي تصدت بنجاح ملشكلة سوء
التغذية لدى األطفال إىل ضم التغذية إىل األنظمة الصحية.
ولذلك يجب أن تشمل الحلول بعيدة املدى استجابات
طبية؛ أما التنمية والزراعة وعالج سوء التغذية فهي
عوامل تكميلية.
سوزان شيربد :يجب عالج سوء التغذية يف أي وقت ويف
أي مكان يظهر ،مثل أي مرض يصيب األطفال يف سن
مبكرة .كام يجب تطبيق العالج املبكر وتدابري الوقاية من
سوء التغذية مثلام تطبق حمالت التحصني ضد أمراض
الطفولة .إن الطعام للطفل الصغري بأهمية التحصني
والنوم تحت الناموسية.
ولذلك فإن الفكرة هي رضورة دمج العالج والوقاية معاً
يف النظام الصحي ،والتعامل معهام كإجراءات صحية
عامة .لكن من أجل الوصول إىل هذه املرحلة ،نحن
بحاجة إىل تبسيط الوقاية والعالج لألمهات إىل أقىص
قدر ممكن ،فبفضلهن ميكن اليوم عالج األطفال يف
املنزل ،بدالً من املستشفى.
األمهات أيضاً هن اللوايت جعلن توزيع األطعمة التكميلية
الجاهزة الوقائية يحقق هذا النجاح ،فهن من يقدمنها
إىل األطفال.
اليوم ،نحن نحاول ،من خالل برامج منظمة أطباء بال
حدود املعنية بالتغذية يف مختلف أرجاء املنطقة ،اختبار
إسرتاتيجيات عملية مختلفة بوصفها طريقة للعثور عىل
املقاربة املمكنة األكرث عملية وفاعلية .عىل سبيل املثال،
نحن نفكر بجعل األم تجري بنفسها قياس محيط منتصف
العضد لتقدير الحالة الغذائية لطفلها .الحلول موجودة
ومتاحة ،لكنها بحاجة إىل من يعرث عليها.

طفل يعاني من سوء التغذية في مركز منظمة أطباء بال حدود للتغذية العالجية المكثفة في النيجر © .جولي ريمي

تدير منظمة أطباء بال حدود  21برنامجاً للتغذية
يف منطقة الساحل ،تسعة منها افتتحت هذه
السنة استجابة لالحتياجات امللحة والعاجلة يف
مناطق من تشاد ومايل والسنغال وموريتانيا.
كام يتم التخطيط الفتتاح ثالثة برامج إضافية
يف األسابيع القادمة .ومن بني عدد يقدر بنحو
 56,000من األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد
الذين عالجتهم منظمة أطباء بال حدود يف منطقة
الساحل ،يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين 2012
ونهاية يونيو/حزيران ،خضع أكرث من 36,000
منهم للعالج يف النيجر.
تعمل فرق منظمة أطباء بال حدود أيضاً يف شامل
مايل ،والنيجر ،وبوركينا فاسو ،وموريتانيا ،ملساعدة
النازحني جراء النزاع يف مايل.

للمزيد من املعلومات ،يرجى تحميل مذكرة املعلومات
من املوقعwww.msf-me.org :
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مقابلة

فريق الطوارئ

الحرب ،كان معظم املمرضني أجانب ،منهم هنود
وفلبنيون ،وما لبثوا أن غادروا جميعاً .لذلك ،ورغم املخاطر
األمنية ،أرسلنا  19فرداً من الطاقم الدويل ،منهم جراحون
وممرضون وأطباء ،إلنشاء وحدة لعالج اإلصابات البليغة
للتأهل لهذه القامئة ،يجب عىل الفرد أن يتمتع مبا ال من  25رسيراً .وخالل شهرين ،تكفل الفريق بتسيري هذا
يقل عن سنتني من الخربة امليدانية لدى منظمة أطباء بال املركز الصغري عىل مدار الساعة ،إىل جانب حفنة صغرية
حدود يف مختلف السياقات ،يجب أن تكون إحداها تفيش من عنارص الطاقم املحيل.
األوبئة واألخرى النزاعات املسلحة.
وخالل ستة أشهر يف مرصاتة ،عالجنا  1200رجل وامرأة
كيف تقرر منظمة أطباء بال حدود متى يجب وطفل ،كلهم يعانون من إصابات بليغة ،كام أجرينا 525
عملية جراحية ،كلها مرتبطة بأعامل العنف.
إرسال فريق الطوارئ؟
هذا يتوقف عىل ما إذا كانت منظمة أطباء بال حدود
تتوفر عىل طاقم يف البالد املعنية أم ال .فإذا مل يكن لدينا ويف كوت ديفوار؟
حضور يف تلك البالد ،مثل ليبيا وكوت ديفوار ،علينا أن بالنسبة لكوت ديفوار ،مررنا باملراحل نفسها .فقد اندلعت
نبدأ من الصفر .فمث ًال ،يف ليبيا ،بدأنا باالستعانة باإلعالم األزمة أواخر  2010وأوائل  ،2011بعد االنتخابات مبارشة.
وأطراف االتصال التي لدينا يف امليدان من أجل متابعة تابعنا الوضع من املقر الرئييس لنحو أسبوعني أو ثالثة من
خالل وسائل اإلعالم والشبكات املحلية التي كنا ال نزال
تطورات بداية الثورة املسلحة.
نتواصل معها ،حيث أننا قد عملنا يف البالد سابقاً .بعد
وبعد مرور ثالثة أو أربعة أيام عىل ظهور أعامل ذلك ،أرسلنا فريقاً مكوناً من منسق وطبيب وأخصايئ
العنف يف رشق البالد ،أرسلنا إىل مدينة مرصاتة بعثة شؤون لوجستية من أجل تقييم الوضع .وقد اقرتحوا علينا
استكشافية صغرية مكونة من ثالثة أشخاص :طبيب تدخ ًال طارئاً ،فأرسلنا التعزيزات واإلمدادات فوراً.
وأخصايئ شؤون لوجستية ومنسق .وكان عليهم الذهاب
بحراً ألن املدينة كانت محارصة بالكامل من طرف كيف تحصلون عىل الرتاخيص من أجل التدخل
القوات النظامية ،وكان البحر هو املنفذ الوحيد إليها .بهذه الرسعة؟
ً
بصفتنا منظمة طبية ،تكون وزارة الصحة املحلية دامئا هي
بعد ذلك بيومني أو ثالثة ،اقرتح علينا الفريق أن نفتتح أول نقطة اتصال لنا .ومبا أن منظمتنا معروفة جيداً ،حتى
مركزاً لعالج اإلصابات البليغة ،فأرسلنا التعزيزات لو مل تكن لدينا أنشطة هناك ،غالباً ما ال تعرتضنا مشاكل
واملعدات مرة أخرى عن طريق البحر .وقد كنا هناك كبرية يف عقد لقاءات مع األطراف املعنية.
مع فريق الطوارئ من مركز بروكسل ،الذي قرر تسيري
فوزارة الصحة تصف لنا الوضع وتعطي توصياتها بشأن
مستشفى للنساء واألطفال يف مرصاتة.
املناطق التي يجب علينا الذهاب إليها وما يجب علينا
فعله .ومبجرد الحصول عىل الضوء األخرض ،نجري تقيي ًام
هل واجهتكم صعوبات معينة؟
ً
من بني الصعوبات الكربى التي واجهتنا ،كانت هناك خاصا بنا ونقرر ما يجب فعله وما ال يجب فعله .لقد
مشكلة العثور عىل طاقم ممرضني محيل .فقبل اندالع عملنا يف مستشفى واقع يف أحد أحياء مدينة أبيدجان

كيف تستجيب منظمة أطباء بال حدود لألزمات الطارئة

بدأ الدكتور ميغو تريزيان العمل مع منظمة أطباء
بال حدود عام  ،2000وقد شارك يف عدة بعثات طبية
شملت أكرث من عرشة بلدان ،منها أفغانستان وباكستان
والنيجر وليبرييا وإيران .ومنذ عام  ،2009أصبح يرأس
فريق طوارئ منظمة أطباء بال حدود يف باريس ،وهو
أحد الفرق الخمسة التي تتخذ مقرات لها يف مراكز
عمليات املنظمة يف أوروبا ،والتي تتمثل مهمتها يف
االستجابة الفورية عند اندالع األزمات .كام أنها غالباً ما
متثل املرحلة األوىل من عملية تدخل املنظمة أثناء ظهور
نزاع مسلح أو كارثة طبيعية أو أزمة الجئني أو غريها من
الحاالت الطارئة .يف هذا الصدد ،تحدثنا مع الدكتور
ترزيان ملعرفة املزيد بشأن عمل فريق الطوارئ.

ما الذي مييز فريق الطوارئ عن فريق طبي عادي
يف منظمة أطباء بال حدود؟

يبقى فريق الطوارئ دامئاً متأهباً للتدخل حني ظهور
األزمات املفاجئة .وإذا كنا متواجدين يف البلد املعني
باألزمة وندير فيه برامج طبية ،فإننا نرسل فريق الطوارئ
بصفته فريقاً معززاً للطاقم املتواجد هناك .وحني يصل،
يقوم ببعثات استكشافية ويعطي النصائح بشأن إطالق
برامج طبية أخرى ،ثم يقوم بإنشاء هذه الربامج من خالل
نظام تنسيقي متزامن يسمح للطاقم العادي مبواصلة
برامجه األصلية بأكرب قدر ممكن من الفاعلية.

ممن يتكون فريق الطوارئ؟

يف باريس ،لدينا حالياً  20شخصاً يف قامئة فريق الطوارئ،
من أطباء وممرضني وجراحني وأخصائيي تخدير وصيادلة
وأخصائيي شؤون لوجستية ،فنحن بحاجة إىل تخصصات
مختلفة .وقد ّ
تخل كل هؤالء عن وظائفهم األصلية،
وأصبحوا متأهبني للمغادرة يف ظرف  48ساعة وااللتحاق
بإحدى بعثات الطوارئ التي ميكن أن تذهب إىل أي
مكان يف العامل .كام أننا نتعاقد معهم ملدة ال تقل عن
 12شهراً .ولدينا جنسيات من أفريقيا وأمريكا وأوروبا
وغريها من الجنسيات.
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طبيب من منظمة أطباء بال حدود يعاين صبياً أصيب بطلقة نارية خالل القتال الذي وقع السنة الماضية في ليبيا © .نيكالس بيرغستراند

هايتي ،حيث أطلقت منظمة أطباء بال حدود عام  2010أكبر عملية تدخل لحالة طوارئ في تاريخها © .كاترين فان غييل

التي كانت ترزح تحت أعامل عنف شديدة .وكان طاقم
وزارة الصحة قد غادر هذا املستشفى بالتحديد ،فبادرنا
إىل تجهيز قاعة الطوارئ وقاعة العمليات وجناح خاص
بالرعاية الالحقة للعمليات .وقد بقينا هناك طوال
فرتة القتال.

كم من الوقت يف العادة يبقى فريق الطوارئ يف
بلد ما؟

جميع بعثات الطوارئ تنطلق خالل مرحلة الذروة ،والتي
استمرت لشهرين بالنسبة لكوت ديفوار .بعد ذلك ،علينا
أن نبقى هناك لبضعة أشهر من أجل تسليم املرشوع إىل
وزارة الصحة ،ذلك أنه عقب مرحلة الطوارئ غالباً ما
تكون السلطات املحلية يف وضع صعب .وهكذا ،بقينا يف
أبيدجان مدة سبعة أشهر.

لتقييم الوضع ،وبعد يومني نصح هذا الزميل املنظمة والخطرة .إنهم يقابلون األخصايئ النفيس ويتلقون الدعم
بافتتاح عيادة للصحة األولية ومستشفى من  20رسيراً واملتابعة لحالتهم عند الرضورة.
للصحة الثانوية .وهكذا ،لجأ إلينا فريق التنسيق املحيل
فأرسلنا فريقاً للطوارئ قام فوراً بإنشاء مكتب للتنسيق يف أين هم أفراد طاقمك اآلن؟
العاصمة جوبا سيعمل كذلك عىل اإلرشاف عىل أي بعثات لدينا فريق يف مايل يعمل مع السكان املترضرين جراء
استكشافية جديدة أو إطالق برامج أخرى .وقد أطلقنا أعامل العنف هناك ،ويوجد فريق آخر يعمل مع الالجئني
مرشوعني جديدين خالل شهر واحد قمنا بتسيريهام ملدة الذين هربوا من النيجر .كام لدينا فرق تعمل عىل األزمة
ثالثة أشهر قبل تسلميهام إىل فريق التنسيق املحيل.
الغذائية يف موريتانيا والسنغال.

ما هي العمليات امليدانية التي تظن بأن املنظمة هل توجد هناك بروتوكوالت أمنية مختلفة عن
قد أحسنت إنجازها؟
الربامج االعتيادية؟

خالل السنوات األخرية ،أعتقد أنها كانت استجابتنا ألزمة
زلزال هايتي ،ثم بعدها بعدة أشهر ،انتشار وباء الكولريا.
لقد كانت حملة طوارئ كبرية ،تطلبت استجابة كبرية من
طرف فرق الطوارئ يف منظمتنا .وهناك أيضاً أزمة كوت
وكيف يعمل فريق الطوارئ حني تكون منظمة ديفوار ،فقد تحدثت فقط عن مرشوع واحد ،ولكننا يف
واقع األمر أطلقنا خمسة مشاريع خالل العام املايض.
أطباء بال حدود متواجدة أص ًال يف البلد املعني؟
حني يكون لدينا حضور يف البلد ،مثل باكستان خالل فرتة
ً
الفيضانات ،أو مؤخراً يف جنوب السودان ،تسري األمور ليبيا كانت هامة جدا هي األخرى ،بالنظر إىل كوننا
برسعة أكرب حيث ال يكون عىل فريق الطوارئ تضييع استطعنا إرسال فريق مكون من  19فرداً إىل مرصاتة التي كيف ميكن ملنظمة أطباء بال حدود تحسني
الوقت يف االتصال بالسلطات والبحث عن السيارات أو كانت محارصة من جميع الجهات وال ميكن الوصول إليها استجابتها لألزمات الطارئة؟
تحديد مكان إلنشاء مكتب أو مسكن للطاقم .كل ذلك إال عن طريق البحر .لقد كانت مهمة خطرة جداً وكانت أعتقد بأننا قد تأخرنا قلي ًال فيام يخص البلدان العربية.
يقوم به فريق التنسيق املحيل املتواجد أص ًال يف البالد .أما من بني أهم املهام التي قمنا بها.
فقد تأخرنا يف اتخاذ القرار املناسب عندما اندلعت
حني ال يكون لدينا مكتب يف بلد ما ،فإننا منيض عىل األقل
املظاهرات .يف تونس ومرص ،بالغنا يف تقدير القدرات
 48ساعة إلعداد جميع الرتتيبات.
هل تقدمون الدعم النفيس إىل أفراد فريق املحلية فيام يخص االستجابة الطبية ،بينام قللنا التقدير
الطوارئ؟
فيام يخص االحتياجات ،وبالتايل مرت أسابيع عدة قبل
ويف العادة ،تكون أعامل التنسيق الخاصة بربامج الطوارئ رمبا تأخرنا قلي ًال يف التعاطي مع احتياجات الصحة إرسالنا فرق االستكشاف .لقد تعلمنا أن نكون أكرث تجاوباً
مستقلة بذاتها حتى ال نشوش عىل الربامج القامئة .النفسية ألفراد طاقمنا ،ولكننا اآلن لدينا أخصايئ يف مع املستجدات .وحتى حني نقدر أن هناك جودة يف
ومؤخراً ،وصل نحو  20.000الجئ إىل مكان ُيدعى يدا يف العالج النفيس مهمته دعم األشخاص العائدين من خدمات الرعاية لبلد ما ،ندرك بأنه علينا إرسال فريق عىل
جنوب السودان .فأرسل فريق التنسيق املحيل زمي ًال محنّكاً امليدان ،خصوصاً أولئك القادمني من املناطق غري اآلمنة أقل تقدير.
خالل البعثة االستكشافية األوىل ،يقيض فريق الطوارئ يف
العادة بعض الوقت لفهم طبيعة البالد ،مبا يف ذلك عقد
لقاءات مع باقي املنظامت غري الحكومية التي تعمل
هناك ،وكذلك وضع تقييمه األمني الخاص .وبعد مرور
أسبوعني أو ثالثة عىل افتتاح املرشوع ،يقوم فريق الطوارئ
بصياغة املبادئ التوجيهية والقواعد األمنية األوىل التي
يجب علينا إتباعها يف تلك البالد.
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على شبكة اإلنترنت

مصدر قلق

"يف حاجة ماسة إىل االهتامم"

سلسلة وثائقية مرشحة لجائزة "إميي"*
رشحت السلسة الوثائقية الرائدة متعددة الوسائط "يف حاجة ماسة إىل االهتامم" لجائزة
"إميي" الخاصة باألخبار واألفالم الوثائقية ،وهي سلسلة تعري واقع سوء التغذية لدى
األطفال يف العامل ،وكانت مثرة تعاون مشرتك بني منظمة أطباء بال حدود ورشكة الصحافة
املصورة واإلعالم "ُ ."VIIيعترب هذا الرتشيح اعرتافاً عظي ًام بنوع جديد ومبتكر من الصحافة
الهادفة إىل إذكاء وعي الرأي العام.
ويتألف هذا املرشوع املشرتك من مثانية أفالم وثائقية متعددة الوسائط ،صورت يف بنغالديش
وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجيبويت والهند وكينيا واملكسيك والصومال
والواليات املتحدة.
كام تشكل هذه األفالم الوثائقية نواة الحملة العاملية التي أطلقتها منظمة أطباء بال حدود عام
 2010بهدف تحقيق إصالحات هامة يف نظام اإلعانات الغذائية العاملي الذي فشل يف ضامن
حصول األطفال الصغار املستضعفني عىل طعام يلبي حقيقة احتياجاتهم الغذائية الخاصة.
وقد ساهم هذا النوع الفريد من الصحافة يف فضح تحديات سوء التغذية التي مل تحظ سوى
بالقليل من االستجابة ،ما أدى يف نهاية املطاف إىل حث صانعي القرار عىل اتخاذ خطوات
إيجابية يف هذا الصدد.
الدكتور بريان دي كروز والممرضة أورسوال داغنان التابعان لمنظمة أطباء بال حدود ،يبدآن عالج فتاة تعاني من مرض النوم .جمهورية أفريقيا الوسطى © سيباستيان بوليش

مرض النوم

معالجة مرض ُمه َمل يف
جمهورية أفريقيا الوسطى
بينام تتقلب الصغرية نتاشا ،البالغة من العمر  11عاماً،
يف رسيرها يف مستشفى إحدى قرى جمهورية أفريقيا
الوسطى ،يجلس والداها بالقرب منها وقد اعرتت
وجهيهام عالمات القلق .يف الوقت نفسه ،يستعد طبيب
وممرضة من منظمة أطباء بال حدود ملعالجة هذه الطفلة
من مرض النوم (داء املثقبيات األفريقي البرشي) ،مرض
مداري يخرتق املادة السائلة التي تحيط الدماغ ،وهو
مرض فتاك إذا مل يُعالج بالرسعة الكافية.

*جائزة إميي هي جائزة متنح للمسلسالت والربامج التلفزيونية وتعادل جائزة األوسكار للسينام.

يف شهر يوليو/متوز املايض ،قىض فريق املنظمة املتنقل،
املكلف مبكافحة مرض النوم 18 ،يوماً يف فحص ومعالجة
سكان بلدة مبويك ،الواقعة يف منطقة مبومو العليا.
وخالل األسبوع الذي سبق حملة الفحص ،سافر العاملون
الصحيون املجتمعيون ،مبساعدة السلطات املحلية ،يف
أرجاء املنطقة من أجل توعية السكان بطبيعة املرض ونرش
خرب توافر الفحص والعالج باملجان.
ومنذ سنة  ،2006أصبح من الصعب القيام بأنشطة
املراقبة والسيطرة عىل مرض النوم يف املناطق النائية يف
جنوب رشق جمهورية أفريقيا الوسطى ،بسبب الهجامت
عرب الحدود التي تقوم بها مجموعة الثوار األوغندية،
جيش الرب للمقاومة.

يقول بريان دي كروز ،أحد أطباء فريق املنظمة املتنقل:
"حالياً ،حالتها جيدة ،ولكن مرض النوم داء مزمن وسوف
نحتاج إىل تقييم حالتها بصفة أسبوعية".

المطبوعات

ماري كلري محظوظة ألنها خضعت للتشخيص قبل أن
يصل املرض إىل مرحلة الرضر الدائم .ولكن ،هناك كثريون
يحصلون عىل العالج بعد فوات األوان .من بينهم الصغرية
نتاشا ،ذات األحد عرش ربيعاً ،التي توفيت بعد مرور
يومني فقط عىل وصولها إىل مستشفى مبويك.

التقرير الدويل عن أنشطة منظمة
أطباء بال حدود لعام 2011

أخصائيو مرض النوم لدى املنظمة عازمون عىل أن ما
حصل للصغرية نتاشا سوف يصبح من املايض وبأن املرض
سيتقلص نطاق انتشاره يف وسط أفريقيا .فعىل مدى
العقدين األخريين ،تناقصت أعداد اإلصابات مبرض النوم،
تحسن فيه العالج .كام شهدت فرق
يف الوقت الذي ّ
املنظمة يف جمهورية أفريقيا الوسطى تحسيناً ملحوظاً يف
األماكن التي تعمل فيها.

وخالل األيام الثامنية عرش التي قضاها طاقم املنظمة
يف مبويك ،استطاع فحص  4534شخصاً .وكانت النتيجة
ظهرت أوىل األعراض عىل الطفلة نتاشا منذ ثالثة أشهر ،ثالثون إصابة محتملة ،وستة حاالت مؤكدة.
غري أن الجامعات املسلحة كانت تجوب املنطقة وتجعل
السفر محفوفاً باملخاطر ،ما أجرب والديها عىل تأجيل
وحالياً ،يبقى العالج األكرث شيوعاً ملعالجة املرض غري أن أكرب املعيقات التي تحول دون القضاء عىل املرض
طلب العالج .ومع تدهور حالتها ،سمع والداها من قائد
هو الرتكيبة العالجية "( "NECTنيفورتيموكس  +يكمن يف انعدام وسائل الفحص السهلة واألدوية التي يتم
القرية بأن أطباء املنظمة كانوا يف بلدة مبويك املجاورة،
حيث يعالجون السكان املصابني مبرض النوم .لذلك" ،قررنا إيفلورنيثني) ،والتي بالرغم من كونها ُتعترب تعدي ًال تناولها عن طريق الفم واملناسبة لالستعامل يف املناطق
محسناً للعالجات السابقة ،إال أنها معقدة يف التناول النائية .فيتم حالياً تطوير عقارين ميكن تناولهام عن
املخاطرة والسفر عىل كل حال" كام يقول والدها.
وتحتاج إىل عمليات حقن متعددة وإرشافاً قريباً من طريق الفم ،غري أن الربامج الوطنية ملكافحة مرض النوم
ينتقل مرض النوم عرب ذبابة تيس تيس ،وهو ينترش عموماً املريض ،وهي كلها رشوط غالباً ما يصعب توافرها يف التي يجدر من خاللها توفري هذين العقارين ،غالباً ما
تفتقر إىل الطاقم املؤهل والتمويل الكايف.
يف وسط أفريقيا .وخالل املرحلة األوىل من املرض ،ينتاب بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
املريض الوهن والحمى ،ولكن مبجرد أن يصل الطفييل إىل
جهازه العصبي ،تتغري األعراض وتنتاب املريض حالة من ومن بني األشخاص الذين تم فحصهم ،هناك شابة يف مراحل وإىل حني استئصال مرض النوم نهائياً ،سوف تواصل منظمة
التشويش وانعدام التنسيق ،باإلضافة إىل اضطراب يف النوم حملها األوىل ُتدعى ماري كلري .ومن أجل حامية جنينها من أطباء بال حدود العمل عىل تحسني ظروف استفادة من
وتغيريات يف الشخصية .كام تتدهور قدراته العقلية إىل أن األدوية السامة ،فلن تبدأ العالج حتى تصل إىل الثلث الثاين يعانون من هذا املرض الفتاك ا ُمله َمل من خدمات الرعاية
يسقط يف النهاية يف حالة غيبوبة ،وهو السبات العميق من حملها .وحتى ذلك الوقت ،سوف يعمل طاقم املنظمة الصحية ذات الجودة.
املقيم يف مبومو العليا عىل مراقبة حالتها عن كثب.
الذي أعطى لهذا املرض اسمه.
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تصدر منظمة أطباء بال حدود كل عام تقريراً دولياً عن أنشطتها يعطي ملحة
عامة عن عملها يف جميع أنحاء العامل .التقرير لعام  2011متوفر حالياً بنسخة
مطبوعة وعىل املوقع اإللكرتوين.
يف عام  ،2011كان للمنظمة مشاريع يف  68بلداً .وعمل نحو  32.000موظف
من منظمة أطباء بال حدود يف  436برنامجاً .نفذت غالبية الربامج ( 62يف املئة)
يف أفريقيا ،و  26يف املئة يف آسيا والرشق األوسط ،و  11يف املئة يف األمريكتان.

تقرير عن أنشطة
منظمة أطباء بال حدود
لعام 2011

كام متت نحو  70يف املئة من العمليات يف سياق النزاعات املسلحة أو انعدام
األمن ،يف أفغانستان ،وتشاد ،وكوت ديفوار ،وليبيا ،وباكستان ،والصومال،
والسودان ،وغريها من البلدان .باإلضافة إىل ذلك ،قدمت فرق املنظمة
املساعدات إىل السكان املترضرين جراء الكوارث الطبيعة ،مبا يف ذلك ضحايا
التسونامي الذي رضب اليابان ،والناجني من زلزال تركيا ،والسكان املتأثرين
بالفيضانات يف الربازيل ،وغواتيامال ،وهندوراس ،والفلبني ،وتايالند.
يوفر التقرير عن األنشطة لعام  2011ملحة عامة عن عمليات املنظمة خالل
السنة وتفاصيل بشأن املساعدات الطبية التي تقدمها املنظمة يف جميع البلدان
التي تعمل فيها .كام يضم هذا التقرير عدة مقاالت بشأن العمل الطبي اإلنساين
ويشمل قس ًام ملخصاً عن املعلومات املالية.

ميكن تحميل التقرير عىل موقعwww.msf-me.org :
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