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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 يصنعها 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؟
1

العمليات % 82
جمع التربعات % 12
الشؤون اإلدارية واإلدارة العامة % 6

مواردنا البرشية
أكرث من  31.000موظف يف امليدان
 %92منهم من املوظفني املحليني
 %8من الطاقم الدويل
كفاءتنا املالية
 899مليون يورو أنفقناها (نحو  1,1مليار دوالر أمرييك)
ُ %82أنفقت 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
* ُتتاح أرقام  2012يف التقرير املقبل بشأن أنشطة املنظمة.
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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
أفريقيا% 62% 62
2 %* 26
% 26
آسياآسيا
األمريكتان 11
األمريكتان % 11%
أوروبا 1
أوروبا% 1 %

طبيبة من منظمة أطباء بال حدود تفحص طف ًال مصاباً باإلسهال في عيادة تابعة للمنظمة في ضواحي بلدة باوك تاو في ميانمار © .كاونغ هتيت

ميامنار :حالة طوارئ إنسانية
يف والية أراكان
أعامل العنف والتخويف تؤدي إىل حرمان
عرشات اآلالف من الرعاية الطبية

منذ اندالع االشتباكات بني املجتمعات املحلية يف والية
أراكان يف ميامنار ،شهر يونيو/حزيران  ،2012عجز عرشات
آالف السكان عن الحصول عىل الرعاية الطبية التي
يحتاجون إليها بشكل عاجل وملح .منذ ذلك الوقت،
تدعو منظمة أطباء بال حدود السلطات الحكومية والقادة
املحليني إىل ضامن عيش سكان أراكان دون الخوف من
أعامل العنف واالنتهاكات واملضايقات ،وأن تتمكن
املنظامت اإلنسانية من مساعدة هؤالء الذين هم يف أشد
حاجة إليها.
يف يونيو/حزيران  ،2012أدت االشتباكات الدموية بني
املجتمعات املحلية إىل إعالن حالة الطوارئ رسمياً.
و ُقدر عدد النازحني بنحو  75,000شخص ،وأحرقت
بيوت كثري منهم .ثم اندلعت مزيد من أعامل العنف
يف أكتوبر/ترشين األول ،ما أدى إىل تفاقم األزمة
اإلنسانيةُ ،وأجرب عدداً آخر يقدر بنحو  40.000شخص
عىل الهرب .ووفقاً للتقديرات الرسمية ،فإن الغالبية
الساحقة من النازحني ينتمون إىل أقلية مسلمة ،كثرياً
ما يشار إليها باسم الروهينجا.

وإن حالة انعدام األمن املستمرة والتهديدات املتكررة
وعمليات التخويف التي متارسها جامعة صغرية لكن نافذة
ضمن مجتمع أراكان ،قد أثرت كلها تأثرياً حاداً يف قدرتنا
عىل توفري الرعاية الطبية املنقذة للحياة".

وبينام تبقى االحتياجات حادة ،تواجه الفرق الطبية
التابعة للمنظمة تهديدات مستمرة وعداء متواص ًال .فقد
كرر بعض أعضاء مجتمع أراكان اتهام املنظمة وغريها ،يف
باإلضافة إىل ذلك ،فإن مئات اآلالف من أولئك الذين ظلوا املنشورات والرسائل ومواقع التواصل االجتامعي ،بالتحيز
يعيشون يف بيوتهم وجدوا أنفسهم دون رعاية صحية نظراً إىل أقلية الروهينجا .ويشكل هذا التخويف ،وليس اإلذن
النقطاع الخدمات الطبية التي مل تستأنف حتى اآلن يف الرسمي بالدخول ،التحدي الرئييس الذي تواجهه املنظمة.
كثري من املناطق.
لكن تستطيع السلطات فعل املزيد لتوضح دون لبس أن
التهديد بالعنف ضد العاملني الصحيني أمر غري مقبول.
وقد شكل اإلسهال والسعال املزمن واألمراض الجلدية
والديدان أكرث العلل واألمراض شيوعاً كام تبني عند يضيف هينكامب" :تفسرياتنا املتكررة التي تؤكد أن منظمة
إجراء أكرث من  10,000استشارة طبية يف املخيامت منذ أطباء بال حدود تسعى فقط إىل تقديم املساعدات الطبية
أكتوبر/ترشين األول .يف عيادة مخيم ،عانت نسبة  40إىل أولئك الذين يحتاجون إليها ،مل تكن كافية لدحض
يف املئة من األطفال دون سن الخامسة التي فحصتهم االتهامات .وتطالب املنظمة القادة املحليني والسلطات
املنظمة من اإلسهال الحاد .أما معدالت سوء التغذية الحكومية الداعمة بفعل املزيد ملواجهة التهديدات
فهي متفاوتة .لكن يف عدة مخيامت يظهر الكشف والتخويف بحيث ميكن توزيع اإلغاثة اإلنسانية عىل أولئك
الرسيع الذي تجريه املنظمة أعداداً تثري القلق من الذين هم بأمس الحاجة إليها".
األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد.
توفر منظمة أطباء بال حدود يف مختلف أرجاء ميامنار
الحرمان من املياه
العالج املضاد للفريوسات الرجعية لنحو 26,000
مريض ،وكانت من أوائل الجهات املستجيبة إلعصاري
وعىل الرغم من أن املياه النظيفة متوافرة غالباً بكميات نرجس وجريي ،حيث قدمت املساعدات الطبية،
كافية ،إال أن بعض النازحني ُيحرمون من الحصول عليها .ومستلزمات اإلغاثة ،ومصادر املياه النظيفة إىل عرشات
اآلالف من األشخاص.

"بركة مياه الرشب الوحيدة املتاحة لنا هي تلك
التي يجب أن نتشارك فيها مع قطيع بقر من
القرية القريبة .وعىل بعد خمس دقائق من
االحتياجات الطبية الحادة
هنا ،هنالك بركة مياه صافية ونقية .لكن ال
يقول أرجان هينكامب ،املدير العام للمنظمة:
"تجد نجرؤ عىل الذهاب إليها".
منظمة أطباء بال حدود االحتياجات الطبية األكرث حدة

وإلحاحاً لدى أولئك الذين يعيشون يف املخيامت وسط
حقول األرز ،أو غريها من األرايض املكتظة بالنازحني.

أعامل التهديد والتخويف

رجل يعيش يف مخيم للنازحني يف بلدة باوك تاو ،يف
والية أراكان.

عملت منظمة أطباء بال حدود طوال السنوات العرشين
املاضية يف والية أراكان ،حيث توفر الرعاية الصحية األولية
واإلنجابية ،إضافة إىل عالج فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز والسل .قبل شهر يونيو/حزيران ،كانت املنظمة
تجري نحو  500,000استشارة طبية كل سنة .ومنذ عام
 ،2005عالجت املنظمة أكرث من  1,2مليون مريض باملالريا
من املجموعات اإلثنية كافة يف والية أراكان.
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يف املنطقة

توزيع املساعدات عرب املنظامت املحلية ،التي تعمل
أص ًال بكامل طاقتها امليدانية ،وتحد القيود الجغرافية
من نطاق عملياتها.

سوريا :انقىض عامان

والكارثة اإلنسانية مستمرة

يف هذه األثناء ،يقلص القصف العشوايئ أو املركز إىل
حد كبري حجم اإلغاثة املقدمة يف شامل سوريا .هنالك
عقبة أخرى أمام توفري اإلغاثة ذات طبيعة سياسية.
ففي شامل سوريا ،تبذل املنظامت التي توفر اإلغاثة
جهداً مضنياً للعثور عىل سبل للتعاون بشكل فعال مع
السلطات املحلية وشبكات اإلغاثة السورية .أما العقبة
األخرية فهي إدارية .ومع أن البلدان املجاورة تقبل
مشاركة املنظامت غري الحكومية يف عمليات إنسانية
عابرة للحدود ،إال أنها ليست مستعدة ملنحها الدعم
اللوجستي واإلداري املرافق لإلذن الرسمي بالدخول.
وبغض النظر عن إبطاء تسليم املساعدات ،فإن هذا
الوضع شبه الرسي يتناقض أيضاً مع القواعد التمويلية
لبعض الجهات املانحة.

بعد عامني من النزاع العنيف ،يواجه الشعب السوري
كارثة إنسانية .هنالك نقص حاد يف املساعدات مقارنة
باالحتياجات ،وال ميكن للشلل الدبلومايس الذي
مينع الحل السيايس للنزاع أن ميثل عذراً مربراً لفشل
االستجابة اإلنسانية.
وعىل الرغم من الطلبات املتكررة ،مل تحصل منظمة
أطباء بال حدود عىل اإلذن من الحكومة بالعمل يف
البالد ،لكنها متكنت من افتتاح ثالثة مستشفيات
يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة يف الشامل
حيث تبقى املساعدات أقل بكثري من مستوى
االحتياجات .وتدعو املنظمة األطراف املعنية
يف النزاع إىل التفاوض عىل اتفاق بشأن اإلغاثة
اإلنسانية يسهّل تقدميها يف شتى أنحاء سوريا عرب
البلدان املجاورة أو خطوط القتال.

الرعاية الصحية يف خطر

عمل منظمة أطباء بال حدود مستمر
وفقاً للتقديرات الرسميةُ ،سجل مليون من الالجئني
السوريني أو ينتظرون تسجيلهم يف البلدان املجاورة
لسوريا :لبنان واألردن وتركيا والعراق ،لكن عددهم
الحقيقي قد يكون أعىل بكثري .ومنذ عام  ،2011وسعت
املنظمة عملها مع الالجئني السوريني يف لبنان واألردن
والعراق وتركيا.
إجراء عملية جراحية لنزع رصاصة من بطن مريض في غرفة العمليات في مستشفى المنظمة شمال سوريا © .نيكول تونغ

منذ أن اندلعت أوىل االحتجاجات يف سوريا ،يف مارس/
آذار  ،2011انزلقت البالد إىل خضم حرب طاحنة.
ويستمر القتال العنيف بني الجيش السوري وجامعات محطات توليد الكهرباء التي تخدم منطقة حلب .وال
املعارضة التي متكنت من السيطرة عىل عدد من تستطيع املستشفيات العمل إال اعتامداً عىل كهرباء
املناطق ،بينام يدفع املدنيون مثناً باهظاً من سالمتهم .املولدات ،لكن من الصعب جداً الحصول عىل الوقود
الالزم لها .و ُتستخدم املستشفيات يف سوريا اليوم أدا ًة يف
وتكشف شهادات األطباء واملرىض أن املستشفيات اإلسرتاتيجيات العسكرية ألطراف النزاع.
تخضع ملراقبة دقيقة من القوات األمنية ،وأن الكثريين
يتعرضون لالعتقال والتعذيب داخلها .ويخاطر األطباء وفقاً للسلطات السورية ،ترضرت نسبة %57
بتصنيفهم يف فئة "أعداء النظام" إذا قاموا بعالج من املستشفيات العامة ،بينام مل تعد نسبة
الجرحى ،األمر الذي قد يؤدي إىل اعتقالهم أو سجنهم
أو تعذيبهم أو حتى قتلهم .بينام تو ّقف جرحى  %36تؤدي وظيفتها.
االحتجاجات عن الذهاب إىل املستشفيات العامة خوفاً
من التعرض للتعذيب أو االعتقال أو حرمانهم من ولرسم صورة كاملة للدمار ،يجب أن ُتضاف إىل الخسائر
الرعاية ،واضطروا ألن يعهدوا بشؤونهم الصحية إىل املستشفيات املؤقتة التي أقامتها املعارضة ودمرت
الحقاً بواسطة جيش النظام.
شبكات رسية من العاملني الطبيني.
بدأت منظمة أطباء بال حدود االستجابة للنزاع يف سوريا
عرب التربع باألدوية واإلمدادات الطبية إىل األطباء الذين
يعالجون الجرحى رساً .ويف يونيو/حزيران  ،2012أقامت
املنظمة أول مستشفى لها يف شامل سوريا ،ويف سبتمرب/
أيلول  ،2012افتتحت مستشفيني آخرين يف محافظتي
حلب وإدلب يف املناطق الخاضعة لسيطرة الجامعات
املعارضة شامل سوريا.
وتجري املنظمة تقييام يومياً للوضع األمني لفرقها،
لضامن أن تبقى املستشفيات أماكن حيادية وغري
عسكرية .هنالك صعوبات هائلة تعرتض توفري الرعاية
الطبية .فقد أغلقت مراكز إنتاج وتوزيع األدوية،
واستنفدت املخزونات فعلياً ومل يعد من املمكن وصول
اإلمدادات من دمشق .إضافة إىل ذلك كله ،دمرت
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مدنيون عالقون يف حلقة العنف
يلحق العنف رضراً مبارشاً باملدنيني .والجرحى الذين
أصيبوا بالشظايا أو القذائف يف األسواق ،أو حتى يف
الصفوف أمام املخابز ،ال يصلون إىل املستشفيات إال
بجهود إخوانهم املواطنني املستعدين لتقديم املساعدة
عىل الرغم من املسافات الطويلة إىل املراكز الصحية
والتهديد املستمر بالتعرض للقصف.
من ناحية أخرى ،زادت تكاليف املعيشة زيادة كبرية،
وقطع القصف إمدادات املاء والكهرباء يف شامل البالد
وارتفع سعر الوقود ارتفاعاً حاداً .كام شهدت أسعار
املواد الغذائية ارتفاعاً كبرياً يف املحافظات السورية
الشاملية حيث تعمل املنظمة (الالذقية وإدلب وحلب)،

وحدث نقص حاد يف الطحني وأغذية األطفال .واستجابة
لذلك كله ،تربعت املنظمة بأغذية األطفال وبعدة أطنان
من الطحني يف محافظتي إدلب ودير الزور.
وبينام يزداد عدد السوريني الهاربني من البالد،
هنالك ما يقدر مبليونني ونصف املليون نازح داخل
البالد منذ اندالع االحتجاجات األوىل قبل سنتني.
ومعظم هؤالء النازحني ال يعيشون يف مخيامت ،بل
استقر كثري منهم يف املباين واألماكن العامة ،أو هم
يف حالة من التنقل الدائم.

عقبات تعيق زيادة املساعدات لسوريا
هنالك عقبات كربى متنع زيادة املساعدات إىل املناطق
التي تسيطر عليها الحكومة واملعارضة عىل حد سواء.
تحد الحكومة من اإلغاثة اإلنسانية؛ وبسبب السيطرة
التي متارسها دمشق ،يصعب توسيع نطاق املساعدة،
كام تواجه منظامت اإلغاثة صعوبات ضخمة يف عبور
خطوط القتال .يف هذه األثناء ،تفاقم القيود السياسية
والدبلوماسية حالة انعدام األمن الناتجة عن القتال
والقصف يف شامل البالد ،األمر الذي يؤدي إىل الحد من
حجم املساعدات بشكل خطري.
وعىل الرغم من عدم كفاية املساعدات اإلنسانية يف
الوقت الراهن لتلبية االحتياجات الهائلة ،سيكون
من الصعب إدخال كميات أكرب ،وأكرث فاعلية ،من
املساعدات إىل البالد .ألن الحكومة ال تسمح ملزيد من
املنظامت الدولية غري الحكومية بالعمل يف املناطق التي
تسيطر عليها .و ُيفرض عىل منظامت اإلغاثة الدولية

وجدير بالذكر أنه قبل بدء االضطرابات السورية،
كانت املنظمة تعمل يف دمشق ،حيث وفرت الرعاية
للمهاجرين .لكن أغلق هذا املرشوع يف أبريل/نيسان
 .2011ثم طلبت املنظمة مراراً وتكراراً اإلذن الرسمي
بدخول البالد من الحكومة السورية لتتمكن من توفري
املساعدة وفقاً لالحتياجات .لكنها منعت حتى اآلن من
العمل يف دمشق واملناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وكانت املنظمة قد بدأت أوالً بتقديم الدعم إىل جامعات
من األطباء السوريني الذين كانوا يعالجون الجرحى
عرب تزوديهم باألدوية واملواد الطبية .وعاودت دخول
املناطق التي تسيطر عليها املعارضة بشكل غري رسمي يف
منتصف عام  ،2012لكنها مل تتمكن من دخول املناطق
الخاضعة لسيطرة الحكومة .تدير املنظمة اآلن ثالثة
مستشفيات يف شامل سوريا وأبلغت السلطات السورية
بذلك .وبينام ركزت يف البداية عىل توفري الرعاية الطارئة
والجراحية ،توسعت األنشطة الحقاً لتشمل استشارات
الرعاية الصحية األولية ،ورعاية األمومة ،وتنظيم حمالت
التطعيم ضد شلل األطفال والحصبة .كام قدمت
التربعات لعالج الليشامنيات الجلدية؛ واألمراض املعدية
مثل التيفوئيد ،واألمراض املزمنة مثل الربو والسكري
واألمراض القلبية الوعائية.

حمم الطائرات وهسترييا الضحكات
عملت كارولني سيغني ممرضة مرشفة يف مستشفى
منظمة أطباء بال حدود امليداين يف سوريا خالل
أربعة أسابيع .تصف فيام ييل تجربتها.
تحلق الطائرات
فوق رؤوسنا.
نركض لالحتامء
تحت الدرج...نسأل
بعضنا البعض ":هل
الجميع هنا؟" ...
مصدقني وهم أن
الدرج سيحمينا
ويحفظ أرواحنا...
دقائق قليلة متر كسنوات ...نتبادل نظرات
الخوف ...هل سرتمي الطائرات بحممها علينا؟ هل
ستقع الصواريخ والرباميل املتفجرة املليئة بالقطع
املعدنية عىل رؤوس املدنيني؟ هل سنستطيع
معالجة عرشات الجرحى املحتمل أن يصلوا إلينا
دفعة واحدة؟ والسؤال األكرث إلحاحا...
هل سنموت اآلن؟
كلام اقرتب هدير الطائرات ،كلام شعرنا بالخوف...
وحني يبلغ الخوف أوجه ،نبدأ بالضحك من دون
سبب ...نهزأ من بعضنا البعض ونصاب بنوبات
ضحك هستريية ...دقائق متر كدهر ومن ثم نسمع
هدير الطائرات يبتعد ...نلتقط أنفاسنا ...نلملم
أعصابنا ويعاود كل منا عمله قائ ًال يف رسه":نجونا
هذه املرة".
عملت كطبيبة يف مستشفى منظمة أطباء بال
حدود يف شامل رشق سوريا ملدة أربعة أسابيع.
واملكان عبارة عن منزل من طابقني حولناه إىل
مستشفى ميداين فيه غرفة عمليات ،قادر عىل
االستجابة لإلحتياجات الطارئة للجرحى وفيه

أرسة ملتابعة حاالتهم .حني تستدعي الحالة إجراء
عمليات معقدة ،كنا ننقل املريض إىل تركيا إن
كانت حالته الصحية تسمح بذلك .غالبية الجرحى
كانوا مصابني بشظايا القنابل او بطلقات نارية أو
جراء انهيار البيوت عليهم .إذ إن القصف يطال
املناطق املأهولة واملكتظة بالسكان والقنابل
ال تو ّفر حتى النساء واألطفال .يرت ّكز عملنا عىل
معالجة جرحى الحرب أوالً لكننا نقدم أيضاً
خدمات الرعاية الصحية األولية واألساسية
بسبب انهيار النظام الصحي السوري ،فنعالج
اإلمراض املزمنة كالربو والسكري وضغط الدم
وأمراض القلب كام نقدم الرعاية اإلنجابية إىل
الحوامل وأطفالهن.
ال أنىس منال ،ابنة  18عاماً التي أصيبت بعدما
تعرض منزلها للقصف وحطم الركام قدميها وسحق
ركبتيها .كانت حالتها سيئة جداً وال تحتمل النقل
إىل تركيا .قررنا إجراء العملية لها فوراً واستطعنا
إنقاذها من موت محتم .كان علينا إبقائها تحت
املراقبة قبل إرسالها إىل تركيا لجراء عمليات
إضافية .خالل زياراتنا الصباحية لها كنا نراها حزينة
وفاقدة كل أمل بالحياة أو بالقدرة عىل امليش
مجدداً .لكن ما أن بدأ أخصايئ العالج الفيزيايئ
بالتحدث معها متكن من أقناعها بأنها تستطيع
امليش مجدداً إن حاولت بجدية .وبالفعل ،متكن
من إخراجها من الرسير ودربها عىل كيفية امليش...
واستعادت عيناها بريق الحياة .عنت يل قصة منال
الكثري إذ كانت مصدر فرح أستعني به عندما يصل
إىل املستشفى جريح بحالة خطرة وال يلبث أن
ميوت .يف هذه الحالة لطاملا كنت أتساءل هل لو
متكن من الوصول إىل مستشفانا قبل خمس دقائق،
كنت استطعت إنقاذه؟ هل لو تم نقله بإسعاف
مجهز لكان نجا؟ خالل تلك اللحظات الحرجة
كانت ابتسامة منال تح ّفزين عىل العمل أكرث وعىل
التمسك بأمل فجر جديد.

أنشطة منظمة أطباء بال حدود يف سوريا

544

فرداً من أطباء بال حدود يعملون
يف سوريا وحولها.
بحلول فرباير/شباط ،2013

1,560

عملية جراحية يف املستشفيات
الثالثة داخل سوريا ،غالبيتها لعالج إصابات
ناجمة عن العنف.

20,800

استشارة طبية ،شملت
استشارات معنية بالرعاية الصحية األولية
واستشارات الحاالت الطارئة.

368
68,727
والدة.

استشارة لالجئني السوريني
يف لبنان والعراق وتركيا واألردن.

© نيكول تونغ
للحصول على تقرير المنظمة بعنوان "سوريا :عامان من النزاع
المسلح ،فشل المساعدات اإلنسانية حتى اآلن" ،يرجى زيارة
الموقع www.msf-me.org
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حول العامل
جنوب السودان

تفيش التهاب الكبد ( )Eيف مخيامت الالجئني

ارتفاع عدد حاالت الحصبة يف بلوشستان

استكامل مرشوع دعم وحدة غسيل الكىل

ينترش تفيش وباء التهاب الكبد ( )Eيف مخيامت الالجئني
يف مقاطعة مابان ،جنوب السودان .بعدما ظهرت أوىل
الحاالت يف يونيو/حزيران  ،2012أصبحت جميع املخيامت
يف املقاطعة تعاين من هذه املرض .وعالجت منظمة أطباء
بال حدود حتى اآلن  3991مريضاً يف مرافقها الصحية يف
املخيامت ،وقد ُسجلت  88حالة وفاة ،مبا يف ذلك  15حالة
بني النساء الحوامل.

تسجل حاالت الحصبة ارتفاعاً ملحوظاً يف رشق بلوشستان.
فقد عالج فريق طبي تابع ملنظمة أطباء بال حدود يف
منطقة ديرة مراد جاميل  159مريضاً منذ أواخر ديسمرب/
كانون األول املايض ،يف حني وقعت حالتي وفاة جراء
اإلصابة باملرض يف املرافق الصحية التي تدعمها املنظمة يف
منطقتي جعفر آباد ونصري آباد.

استكملت منظمة أطاء بال حدود مرشوعها املعني بدعم
وحدة غسيل الكىل يف مستشفى كركوك العام .وتخطط
اآلن تركيز مواردها الطبية عىل صحة األم والطفل عرب
تطوير برامج جديدة يف قسمي األمومة والخدج ،وذلك
بهدف تحسني مستوى الرعاية الصحية املقدمة.

إن التهاب الكبد ( )Eهو فريوس ميكن أن يؤدي إىل فشل
حاد يف الكبد وكذلك املوت ،وي ّعد خطرياً بشكل خاص
بالنسبة للنساء الحوامل .ميكن التخفيف من أعراض
املرض ،غري أن ال يوجد عالج له.
أطفال يعيشون في مجمع في باغيغا ،في نيجيريا .على الرغم من معالجة المجمع وتطهيره من التلوث ،يظل األطفال عرضة للتسمم بالرصاص
من خالل المياه والطعام والتراب © .أولغا أوفيربيك/أطباء بال حدود

نيجرييا

التسمم الرصايص يف والية زمفارا

عبرّ ت منظمة أطباء بال حدود عن تفاؤلها باألخبار التي
تحدثت عن اإلفراج أخرياً عن مصادر التمويل الخاصة
مبعالجة التسمم الرصايص يف قرية باغيغا ،وهي جزء
أسايس من مرشوع مكافحة هذه األزمة يف والية زمفارا.
وقد عملت املنظمة ،بتعاون مع وزارة الصحة املحلية ،عىل
عالج ضحايا التسمم الرصايص يف زمفارا ،التي سجلت أعىل
انتشار لإلصابات منذ اكتشاف املشكلة عام  ،2010حيث
عالجت حتى اآلن أكرث من  2500طفل.

الوس

منظمة أطباء بال حدود تساعد يف تقليص
معدالت وفيات األمهات واألطفال
تكللت سلسلة من املفاوضات دامت لعامني بتوقيع منظمة
أطباء بال حدود التفاقية مدتها أربع سنوات مع حكومة الوس،
تسمح للمنظمة افتتاح مرشوع لصحة األم والطفل يف منطقة
الشامل الرشقي النائية من البالد.
وتسجل الوس إحدى أعىل معدالت وفيات األمهات يف القارة
اآلسيوية ،بلغت  405وفيات من أصل  100.000والدة .وتقول
سيلفي غوسينس ،رئيسة بعثة املنظمة يف الوس" :ليس هناك
سبب يجعل من الوالدة يف الوس خطراً عىل حياة الكثري من
النساء .فقد أثبتت تجربة املنظمة يف بلدان أخرى تعاين من
قلة املوارد ،ومن األرقام املقلقة للوفيات ،أن توسيع خدمات
الطوارئ الخاصة برعاية التوليد عرب إسرتاتيجيات منخفضة
التكلفة ميكن أن يساهم إىل حد كبري يف تقليص مخاطر وفاة
املرأة من التعقيدات املرتبطة بالحمل".

يقول إيفان غايتون ،ممثل منظمة أطباء بال حدود يف
نيجرييا" :إن املنظمة مرسورة جداً بانطالق األعامل،
بعد أن طال التأخري .ونحن أيضاً انتظرنا وقتاً طوي ًال
وقمنا باالستعداد منذ فرتة لتقديم عالج منقذ
للحياة إىل األطفال يف باغيغا .إذ ال ميكننا الرشوع يف
عملنا حتى تكون عملية املعالجة قد بدأت بالفعل
وتظهر نتائجها ،وأصبحت أحياء القرية خالية متاماً
من التلوث بترصيح من خرباء الهندسة البيئية ،مثل وإىل جانب أنشطتها يف املستشفيات واملراكز الصحية ،سوف
تطلق املنظمة كذلك عيادات طبية متنقلة وتتخذ إجراءات
مؤسسة ترياغرافيكس".
تحسني مرافق املختربات الطبية والصيدليات وخدمات املياه
تتمثل عملية املعالجة يف إزالة الرصاص من البيئة .ومن والكهرباء والرصف الصحي .وتضيف غوسنس" :ال يستطيع
دونها ستستمر معاناة أطفال القرية الذين يتعرضون السكان حالياً ،أي خالل موسم األمطار ،الوصول إىل نحو
باستمرار لسموم الرصاص التي تحد كثرياً من أي عالج طبي نصف املراكز الصحية التي نستهدفها يف برنامجنا .وال ميكن
ف ّعال لهم .وقد يؤدي هذا التسمم الحاد لدى األطفال إىل الوصول إىل مركز واحد إال مشياً ،والعديد من املراكز األخرى
رضر خطري يف الدماغ وحتى إىل املوت .فهو ُيسبب لهم غري مرتبطة بشبكة املياه و/أو الكهرباء ،ما يعني تدنيّ جودة
فقدان الشهية والتقيؤ وآالماً يف البطن ونقصاً يف الوزن ،الخدمات فيها .وهذا جزء من األسباب التي تجعل النساء
إىل جانب التخلف العقيل عىل املدى الطويل ومشاكل يف يفضلن يف معظم الحاالت الوالدة يف منازلهن واالعتامد عىل
السلوك وفشل يف عمل الكلية .وسوف يتطلب حل أزمة مساعدة القابالت التقليديات".
زمفارا طريقة ثالثية املحاور :العالج الطبي وتطهري البيئة
وتشكل قلة عدد الطاقم الطبي املؤهل عام ًال آخر يف
من التلوث ومامرسات أكرث سالمة يف املنجم.
وجه استفادة السكان من الرعاية ،ما دفع باملنظمة إىل
والجدير بالذكر أن منظمة أطباء بال حدود توفر الخدمات توفري التدريب للقابالت ،فض ًال عن تحسني نظام اإلحالة
الطبية الطارئة يف مختلف أنحاء نيجرييا منذ عام  .1971يف املناطق النائية.
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باكستان

العراق

يف مخيامت مابان لالجئني ،التي تستضيف أكرث من
 110.000الجئ سوداين ،يعتمد الالجئون يف هذه املخيامت
بشكل تام عىل املساعدات اإلنسانية للطعام واملياه
والرعاية الصحية .فبسبب املوقع الجغرايف للمقاطعة،
تتعرض املنطقة للفيضانات يف موسم األمطار وتعاين من
القحط يف موسم الجفاف.
ويف حني تواصل الفرق الطبية رعاية مرىض التهاب الكبد
( )Eوعالج باقي األفراد املصابني بأمراض أخرى الذين
يأتون إىل املستشفيات امليدانية ،تقوم هذه الفرق مبهام
الطوارئ أيضاً .وتقول لورانس سييل ،منسقة الطوارئ لدى
املنظمة يف مخيم دورو" :ال ينبغي أن تكون مخيامت
الالجئني مالذاً آمناً من النزاع فحسب ،بل أيضاً مكاناً حيث
ميكن لالجئني البقاء فيه عىل قيد الحياة والوقاية من
األمراض واألوبئة".
تعمل منظمة أطباء بال حدود يف مقاطعة مابان منذ
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011وهي ت ّعد املوفر الوحيد
للرعاية الصحية يف مخيامت الالجئني األربعة ،كام تدير
ثالثة مستشفيات ميدانية وسبع عيادات صحية متنقلة.

رسة يف مستشفى ديرة
ُوأنشئت وحدة عزل مكونة من مثانية أ ّ
مراد جاميل لعالج املرىض الذين يعانون من مضاعفات صحية،
كام تم توزيع عدات املستلزمات الصحية عىل املناطق حيث
تدير املنظمة عيادات متنقلة ،مبا يف ذلك مناطق مري حسن
وأوسته محمد وديرة الله يار وسوبهات بور.
والجدير بالذكر أنه يف جميع أنحاء العامل ،ميوت نحو
 200.000طفل كل عام جراء مضاعفات ناجمة عن
الحصبة .ويقول الدكتور محمد شعيب ،املنسق الطبي
للمنظمة يف باكستان" :إن الحصبة مرض معد للغاية .فإذا
مل يتم عالجها يف الوقت املناسب ،تؤدي إىل مضاعفات
صحية خطرية وحتى املوت ،ال سيام بني املرىض الذين
يعانون من سوء التغذية .ويف رشق بلوشستان ،حيث
معدالت سوء التغذية مرتفعة نسبياً ،يشكل احتامل
تطوير مضاعفات خطراً أكرب".
تعمل املنظمة مع وزارة الصحة يف املستشفى التابع لها
يف ديرة مراد جاميل منذ عام  ،2010حيث توفر الرعاية
التوليدية الطارئة وغرفة للوالدة عىل مدار الساعة وجناحاً
لحديثي الوالدة وجناحاً لألطفال وبرنامجاً للتغذية
العالجية وبرنامجاً للتوعية الصحية .تعمل املنظمة يف
البالد منذ عام  1986مع املجتمعات الباكستانية والالجئني
األفغان املترضرين من النزاعات املسلحة أو الكوارث
الطبيعية أو الحرمان من الرعاية الصحية .وتقدم حالياً
فرق املنظمة الرعاية الطبية الطارئة املجانية يف وكالة
كورام (املناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية) وخيرب
باختونخوا وبلوشستان والسند.

قارب يحمل الطاقم الطبي واإلمدادات من وإلى تمبكتو ،في مالي.
© تو جاكسون/أطباء بال حدود

مايل

وقد ن ّفذ مرشوع وحدة غسيل الكىل فريق من الكوادر
العراقية والدولية التي عملت مع فرق وزارة الصحة ظروف يائسة يف املخيامت تؤدي إىل تفيش
لرعاية املرىض الذين يعانون من فشل كلوي حاد .ويف عام األمراض وانتشار املعاناة
 ،2010كانت طاقة االستيعاب ال تتجاوز  22مريضاً ،لكن
بحلول أواخر عام  2012كان  100مريض يتلقون العالج .ما زال النزاع املسلح الدائر يف شامل مايل يتسبب يف نزوح
كام أجرى فريق الجراحة  26عملية جراحية وعائية أعداد كبرية من السكان عرب منطقة الساحل ،يف الوقت
للحاالت املرضية املستعصية.
الذي تعاين فيه املخيامت التي يلجؤون إليها من ظروف
سيئة تؤدي إىل انتشار األمراض ومعاناة الالجئني.
ووفر طاقم املنظمة التدريب التقني والطبي ،وعمل
مع املستشفى عىل تحسني التعقيم ،ومكافحة العدوى ،وحسب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يعيش
وإدارة الصيدلية .ثم أنشأ لجنة ملكافحة العدوى ،وأقام حالياً نحو  150.000الجئ يف مخيامت الالجئني يف بلدان
وحدة تعقيم ،ووفر نظاماً ملعالجة املياه يف وحدة غسيل بوركينا فاسو (مخيامت فريريو وديبييس ونغاتورو نيانيي
الكىل .كام قام فريق آخر بتجديد مرافق املستشفى وتوفري وغاندافابو) ،وموريتانيا (مخيم مبريا) ،والنيجر (مخيامت
التدريب للكوادر التقنية العراقية ملساعدتهم يف الحفاظ أباال ومانغايزي وأيورو) .وتعمل منظمة أطباء بال حدود
عىل املرافق بشكل مالئم عىل املدى البعيد.
يف هذه املخيامت منذ شهر مارس/آذار  ،2012حيث تقدم
فيها خدمات الرعاية الصحية األولية ورعاية األمومة وعالج
توفر املنظمة حالياً الرعاية الطبية للعراقيني يف األنبار سوء التغذية والتطعيم ضد الحصبة.
وبغداد والنجف ،ويف املحافظات الشاملية كركوك
والحويجة ودهوك ،وذلك عىل الرغم من العنف املستمر يقول كارل ناوزي ،مدير مشاريع املنظمة يف موريتانيا" :يف
الذي يجعل من الصعب عىل املوظفني األجانب يف املنظمة موريتانيا ،كام هو الحال يف أماكن أخرى [من مخيامت
العمل يف العراق .ومنذ عام  ،2006طورت املنظمة الالجئني يف الساحل] ،يعاين الالجئون من اإلسهال والتهابات
أنشطتها يف مجاالت الجراحة وغسيل الكىل والصحة الجهاز التنفيس واألمراض الجلدية بسبب ظروف العيش
النفسية والرعاية الصحية لألم والطفل.
الصعبة داخل املخيامت".
يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2012أظهرت دراسة عن سوء
التغذية ُأجريت يف مبريا أن نحو طفل واحد من كل خمسة
أطفال يعاين من سوء التغذية وأن  %4,6من األطفال كانوا
يعانون من سوء التغذية الحاد عند وصولهم إىل املخيم .وقد
وسعت الفرق الطبية أنشطتها للوقاية من سوء التغذية الحاد
ّ
ومعالجة حاالت اإلصابة به .ويضيف ناوزي يف هذا الصدد:
"يكمن التحدي الكبري الذي نواجهه يف ضامن حصول األطفال
عىل التطعيم ووقايتهم من املالريا ،إىل جانب استفادتهم من
تغذية مناسبة الحتياجاتهم الصحية".
وجدير بالذكر أن املنظمة قد أنشأت مراكز للتغذية
العالجية لتوفري الرعاية لألطفال األكرث ترضراً من سوء
التغذية .وقد استقبلت هذه املراكز حتى اآلن نحو 1000
طفل يف مختلف أنحاء موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر.
ومبجرد إدخال املرىض يف برنامج العالج ،فإنهم يتلقون
حليباً خاصاً وتغذية عالجية غنية باملواد املغذية.

جناح التهاب الكبد ( )Eفي مخيم باتيل لالجئين ،مقاطعة مبان،
جنوب السودان © .كورين بيكير/أطباء بال حدود

عيادة صحية متنقلة في ديرة مراد جمالي ،في باكستان © .فاطمة مرتضى/أطباء بال حدود

تعمل منظمة أطباء بال حدود يف كل من تومبوكتو وغاو
وأنسونغو ودوينتزا وكونا وموبتي .باإلضافة إىل ذلك ،تدير
منذ عام  2009مستشفاً لطب األطفال بطاقة  350رسيراً يف
كوتياال جنوب مايل .وتواصل عملها يف مايل منذ عام .1992
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تقرير خاص

الرئييس للنزوح ( ،)%46تبعه نقص الطعام جراء الجفاف
والقدرة املحدودة عىل الحصول عىل املساعدة (.)%32

كان عيل اتخذ قرار :إما املوت يف الصومال أو
الهرب إىل إثيوبيا للبقاء عىل قيد الحياة .هنالك
جامعات مختلفة أرادت مني تأييدها وخفت
من الرفض .انضممت إليها لبعض الوقت ،ثم
أصبت بجروح وعرفت أن ما تفعله يرض بالشعب
أم وابنها البالغ من العمر ثالث سنوات في مركز التغذية العالجية في مركز دولو الصحي ،حيث كان الطفل يعاني من سوء التغذية الحاد.
الصومايل .هربت وأنا هنا اآلن .أشعر بحنني جارف
© مايكل تسوغاي
إىل عائلتي .زوجتي وحدها هناك مع أطفالنا
الثالثة .أنا أب متهور تخىل عن مسؤوليته ،لكن
صوماليون يروون معاناتهم" .وقد سمحت هذه املقابالت مل يكن لدي خيار.

أزمة إنسانية متواصلة:

صوماليون يروون معاناتهم

يف عامي  2011و  ،2012س ّبب الجفاف والنزاع نقصاً
كبرياً يف الغذاء أدى بدوره إىل انتشار واسع النطاق
لسوء التغذية تجاوزت ذروته مستويات الطوارئ يف
برامج منظمة أطباء بال حدود .كام ح ّفز نزوح عرشات
اآلالف من جنوب وسط الصومال إىل إثيوبيا وكينيا .وقد
فاقم من حدة األزمة ارتفاع أسعار املواد الغذائية محلياً
ودولياً ،وانعدام األمان ،ومنع الجامعات املسلحة إتاحة
املساعدات اإلنسانية ،بحيث أعلنت األمم املتحدة عن
مجاعة .أما السياسات التقييدية للجهات الدولية املانحة،
التي شملت تجريم توفري اإلغاثة من بعض الحكومات
يف بعض املناطق األشد ترضراً والواقعة تحت سيطرة
املتمردين ،فقد أضافت مزيداً من العوائق والقيود أمام
جهود االستجابة اإلنسانية ،مام خ ّلف فجوات ضخمة يف
توفري اإلغاثة.
يف فرباير/شباط ُ ،2012أعلن عن انتهاء املجاعة ،ويركز
صنّاع السياسة اآلن قدراً أكرب من الجهد واالهتامم عىل
التنمية وبناء الدولة واألمن ،مقارنة باإلغاثة اإلنسانية.
تحسن الوضع األمني وزادت القدرة عىل توفري
وبينام ّ
وتلقي املساعدات يف بعض املناطق منذ ذلك الحني،
إال أن األعداد الكبرية من الصوماليني الذين يواجهون
املشقة والعنف حتى اآلن تؤكد الحقيقة الصارخة بأن
حالة الطوارئ اإلنسانية مستمرة يف الصومال .ومع
تطلع الحكومة الصومالية والجهات املانحة والداعمة
لها إىل حقبة جديدة ،يجب فصل املساعدات – ومنها
الطعام واملياه واملأوى والرعاية الصحية – عن األهداف
السياسية ،وينبغي أن تبقى العمليات اإلنسانية أولوية.
خالل األشهر الخمسة عرش املاضية ،سألت منظمة أطباء
بال حدود بشكل روتيني مرضاها عن الظروف التي
دفعتهم إىل عياداتها ومستشفياتها يف الصومال ومخيامت
الالجئني يف إثيوبيا .وبناء عىل هذه الشهادات والدراسة،
أصدرت املنظمة تقريراً بعنوان" :أزمة إنسانية متواصلة:
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للصوماليني بالتعبري بأسلوبهم عن معنى العيش يف ظل ما
يُعترب للكثري منهم ظروف حالة الطوارئ.

رجل يف الثامنة والعرشين من العمر ،من بنادر (مقديشو)

النزاع وانعدام األمن الغذايئ :عامالن العنف ضد املرأة :خوف مستمر
يزيدان من حدة النزوح واملعاناة
وفقاً لنسبة  %29من األشخاص الذين استطلعت فرق
املنظمة آراءهم ،ميثل نقص الطعام وسوء التغذية
املتصل به التحدي الرئييس يف الحياة .لكن مثلام يتبني
من كلامتهم ،ترتبط هذه العواقب ارتباطاً مبارشاً بحالة
عدم االستقرار يف البالد ،بغض النظر عماّ إذا كانت نتيجة
مبارشة للنزاع والعنف ،أو غري مبارشة جراء اإلهامل
ونقص املساعدات اإلنسانية.

بالنسبة للنساء الصوماليات ،ميثل التهديد املستمر
بالتعرض للعنف الجنيس ه ًام مقلقاً إضافياً يفاقم وضعهن
املضطرب والخطر أص ًال .وتبقى النازحات الهاربات
من النزاع أو انعدام األمن الغذايئ ،أو اللوايت يعشن
يف املخيامت هن املستضعفات األكرث عرضة لالغتصاب
نظراً لغياب آليات الحامية عادة أو عدم كفايتها .قامئة
مرتكبي هذه الجرائم طويلة ،تضم أفراد العائلة والرجال
يف املجتمع املحيل والعصابات اإلجرامية واملسؤولني
الحكوميني والقوات املتحاربة .ومثلام هي الحال يف
البلدان األخرى التي يجتاحها النزاع ،استخدم العنف
الجنيس يف الصومال مراراً من قبل األطراف املشاركة يف
القتال كلها كسالح للسيطرة والسلطة ،بقصد إلحاق األذى
بالخصوم جسدياً ونفسياً.

أصعب األمور يف الحياة انعدام األمن ،ونقص
الطعام وغياب املشاعر اإلنسانية والحرية وتشتت
العائلة .أجربت عىل النزوح أكرث من عرش مرات
يف حيايت .تويف زوجي خالل هجوم مسلح ،ومات
اثنان من أطفايل بسبب عجزي عن تأمني الطعام املرأة التي تسافر لوحدها من مقديشو تكون
لهام .أحاول أن أبقى قوية ،لكن هذه الحالة التي محظوظة جداً إذا مل تتعرض لالغتصاب عىل
الطريق ،ومحظوظة إذا اغتصبت من رجل واحد،
يواجهها بلدنا منذ مدة طويلة تقتلنا.
امرأة يف الخامسة والعرشين من العمر ،من جوبا السفىل وسيئة الحظ إذا وقعت يف قبضة عصابة واغتصبها
عدة رجال .وأنا كنت محظوظة جداً.

النزوح :صفة مالزمة لحياة الصوماليني
طوال أكرث من عرشين سنة ال بصيص
الرعاية الصحية :جزء أسايس من
أمل بانتهائها يف املستقبل القريب
الحياة الكرمية للصوماليني
امرأة يف األربعني من العمر ،من بنادر (مقديشو)

يُقدر عدد النازحني يف الصومال بنحو  1,3مليون شخص،
وهناك أكرث من مليون الجئ صومايل يف البلدان املجاورة تبقى إتاحة الرعاية الصحية يف جنوب وسط الصومال
(كينيا وإثيوبيا واليمن) ،إضافة إىل اآلالف الذين ينتقلون إىل غري كافية لتلبية احتياجات السكان املحارصين بني النزاع
وجهات نائية .وهذا يعني أن ثلث الشعب الصومايل الذي والنزوح املتكرر وانعدام األمن الغذايئ املستمر .وعبرّ
يقدر عدده بنحو  7,5مليون نسمة ما زالوا يعيشون بعيداً املرىض الذين قدموا إىل مرافق املنظمة عن رغبتهم يف
عن بيوتهم .وم ّثل العنف أو الخوف من الهجامت السبب الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة.

أردت أن أكون سلي ًام معاىف وأستعيد كرامتي.
عشت حياة كلها أمل وعذاب ،وأعاين اآلن من السل.
جعلني الداء ضعيفاً واهناً .أريد العودة إىل أرسيت
لكن هذا املرض يجربين عىل البقاء يف املستشفى
شهراً بعد شهر .نعرف يف الصومال ،كيف نواجه
النزاع والجفاف ،لكن دون رعاية صحية جيدة
وطعام كاف ال يوجد مستقبل لهذا البلد.
رجل يف التاسعة والثالثني من العمر ،من حريان

األمل :نهاية النزاع وإتاحة
املساعدات اإلنسانية

يخضع جميع الوافدين الجدد عن طريق نقطة العبور الجدودية من الصومال إلى إثيوبيا لفحص طبي يكشف األمراض وسوء التغذية.
© سامويل هاونستين سوان

يحسن كل من السالم والحكومة الرشيدة الوضع
سوف ّ
وفقاً لنحو  %38من املرىض الذين استطلعت آراؤهم.
ويعتقد  %21بأن الحياة ستكون أفضل حا ًال مع زيادة
إتاحة املساعدات اإلنسانية ،خصوصاً الطعام والرعاية
الصحية ،بينام عبرّ ( %23غالبيتهم من الرجال) عن الرغبة
يف العمل والتمكن من إعالة أرسهم.

ال ميكن للوضع أن يتحسن إال إذا أدارت الصومال
حكومة تؤدي وظيفتها بفعالية وتو ّقف القتال.
لكن ليك يحصل ذلك ،يحتاج أطفايل إىل التعليم.
وإال سوف يجربون عىل املشاركة يف القتال.
امرأة من جوبا السفىل

سوف يخفف السالم حدة مخاوفنا املستمرة.

امرأة من شابيل السفىل

حمالت تطعيم في عيادة متنقلة تابعة للمنظمة في الصومال © .فيصل عمر

ومع تطوير الخطط املتعلقة بالتنمية وبناء الدولة واألمن
للحكومة املنتخبة حديثاً يف الصومال ،تدعو منظمة أطباء
بال حدود إىل وضع املساعدات الطارئة املنقذة للحياة
لسكان الصومال عىل قمة األولويات.
ويف سبيل ضامن أن تبقى املساعدات اإلنسانية مناسبة
يف التوقيت ،ومالمئة لالحتياجات الواقعية ،يجب أال متنح
دوراً ثانوياً أو تضم إىل العمليات السياسية ،ولكن ينبغي
أن تكون مستقلة ،وحيادية ،وغري متحيزة .ومثلام يصفون
هنا ،بكلامتهم وعباراتهم ،ما زال كثري من الصوماليني
يواجهون حالة حادة من انعدام األمن الغذايئ والجسدي،
ونقص الرعاية الصحية ،وغريها من االحتياجات
األساسية الرضورية للبقاء وعيش حياة كرمية .يجب
الحفاظ عىل حقهم يف طلب األمان واملساعدات عرب
الحدود ،كام يجب زيادة وترسيع الجهود الهادفة إىل
مساعدتهم داخل الصومال.

تعمل منظمة أطباء بال حدود يف الصومال منذ عام
 ،1991وتعتمد حرصاً عىل التربعات الخاصة لتمويل
أنشطتها يف البالد وال تقبل أي متويل حكومي .وعىل
الرغم من تخفيض أنشطتها الطبية خالل العامني
املاضيني بسبب انعدام األمن ووقوع هجامت عىل
طاقمها ،تواصل توفري الرعاية الطبية املنقذة للحياة
ملئات اآلالف من الصوماليني يف عرش مناطق يف البالد،
إضافة إىل كينيا وإثيوبيا املجاورتني.

للحصول عىل نسخة التقرير الكامل يف اللغة العربية أو
اإلنجليزية ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوينwww.msf-me.org :

يف  13أكتوبر/ترشين األول  ،2011اختطفت موظفتان
تعمالن يف منظمة أطباء بال حدود ،هام مونتسريات
سريا وبالنكا ثيبو ،يف مخيم داداب لالجئني يف كينيا.
وتعتقد املنظمة أن الزميلتني محتجزتان يف الصومال،
وتطالب بإطالق رساحهام دون قيد أو رشط.
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تحت املجهر

اللقاحات
يف كل عام ،تقوم فرق منظمة أطباء بال حدود الطبية
بتطعيم أكرث من عرشة ماليني شخص .وغالباً ما يكون ذلك
استجابة النتشار أمراض معدية مثل الحصبة والتهاب السحايا
والدفترييا والسعال الدييك والحمى الصفراء .كام تدعم
املنظمة أنشطة التحصني الروتينية يف بعض املشاريع التي
توفر خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال.
عام  ،1999حني حازت منظمة أطباء بال حدود عىل جائزة
نوبل للسالم ،أطلقت حملتها لتوفري األدوية األساسية بغرض
توفري األدوية املنقذة للحياة واملطيلة لها وتطويرها ،وفض ًال
عن تطوير فحوص التشخيص واللقاحات ،لفائدة املرىض
يف إطار برامجها وخارجها .فيام ييل ،نلقي نظرة عىل بعض
القضايا التي تؤثر عىل اللقاحات.

جعل اللقاحات أسهل استعام ًال
ُيعترب التحصني من بني أنجع طرق الحفاظ عىل حياة
األطفال .ولكن ،يف كل عام ،هناك طفل واحد من بني كل
خمسة يولدون ( 22مليون) يبقى دون حامية أساسية من
األمراض .ملاذا؟ يكمن السبب يف صعوبة استعامل اللقاحات
يف األماكن حيث يعيش العديد من هؤالء األطفال .إذ تم
تطوير اللقاحات لالستعامل يف البلدان الغنية التي لديها
أنظمة صحية قوية وبنى تحتية متطورة .ولكن عند
محاولة استعامل هذه اللقاحات يف بلدان ليست لديها
مثل هذه الوسائل ،من طرق جيدة أو شبكات كهرباء
فعالة أو أعداد كافية من الطاقم الطبي املؤهل ،يصبح
جلياً أن العديد من األطفال يف البلدان النامية يسقطون
خارج دائرة برامج التحصني وال يستفيدون منها.

أقارب األطفال حديثي الوالدة يصطفون لجولة أولى من التطعيم في مركز اإلحالة غونداما في بو ،سيراليون © .لينسي أداريوVII/

يصعب التغلب عليه .ثم هناك أيضاً رضورة إنتاج
ما يكفي من أكياس الثلج ليك تبقى اللقاحات
باردة حتى وصولنا إىل مكان تواجد األطفال.
فإرسال اللقاحات إىل القرى ُيعترب مجهوداً
لوجستياً عظي ًام.
الدكتور ميشيل كري ،مستشار طبي لدى املنظمة.

تعزيز األنظمة الصحية
ال ميكن اعتبار الرتكيز عىل تطوير أحدث اللقاحات،
دون تعزيز األنظمة الصحية القامئة ،إسرتاتيجية
ميكنها أن تفيد معظم أطفال العامل النامي :فيجب
علينا أال نجمع أكوام اللقاحات الجديدة والتغايض
عن تصويب األساسيات.
الدكتورة إسرتيال الرسي ،مستشارة طب األمراض املدارية
لدى املنظمة.

لقاحات يسهل تناولها
حني يكون تناول اللقاح عن طريق الفم ،مثل
لقاح شلل األطفال ،ميكن ألي شخص تقريباً أخذ ما الذي يجب فعله؟
•عىل جميع الفاعلني يف تطوير اللقاحات يف العامل أن
مقطرات اللقاح معه إىل املنزل وإعطاء القطرتني
يضافروا جهودهم من أجل جعل تطوير اللقاحات
إىل جميع أطفاله البالغني من العمر أقل من
الفعالة جزءاً من إسرتاتيجية شاملة للزيادة من
نسبة التغطية.
خمس سنوات .فقد أحدث تطوير لقاح سهل
فام الذي يجب فعله لضامن وصول اللقاحات إىل
•عىل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتحصني
االستعامل فرقاً عظي ًام يف استئصال هذا املرض.
هؤالء األطفال؟
دعم جهود تطوير املزيد من اللقاحات التي تتالءم
كيت إيلدر ،مستشارة سياسات اللقاحات لدى حملة
املنظمة لتوفري األدوية األساسية.

لقاحات يف إطار برامج مبسطة للجرعات
أعرف كم أن اللقاحات مهمة بالنسبة ألطفايل
ليك يبقوا بصحة جيدة ،ولكنني مل أستطع السفر لقاحات مخصصة لعلوم األوبئة يف البلدان النامية
ملسافة طويلة للوصول إىل املستشفى ومتكني مل يأخذ مطورو اللقاحات بعني االعتبار السياق
توأ َم ّي من التلقيح.
الكامل لطبيعة األمراض يف املناطق األكرث ترضراً
أكيل بول ماليان ،أم لثالثة أطفال يف عيادة تابعة للمنظمة من أمراض اإلسهال والوفيات التي تسببها الفريوسة
يف جنوب السودان ،ترشح التحديات التي تواجهها من ال َع َج ِل ّية (الروتافريوس) .وهناك عدد ما فتئ يكرب
أجل توفري الحامية الصحية ألطفالها عرب التطعيم.
من البحوث العلمية التي تؤكد رضورة ضامن
تطوير اللقاحات القادرة عىل معالجة االحتياجات
لقاحات تحافظ عىل استقرارها
الخاصة للبلدان النامية بطريقة فعالة.
يف درجات الحرارة املرتفعة
ُ
بالنسبة للسلطات الصحية الوطنية ،تعترب
الدكتورة آن لور بايج ،عاملة أوبئة يف مؤسسة البحوث
ً
املحافظة عىل ال ّربادات يف حالة جيدة تحديا إيبيسنرت التابعة للمنظمة.
9

مع احتياجات البلدان التي تستفيد منه ،كام يجب
عليه استغالل نفوذه الرشايئ لتشجيع املزيد من
البحوث العلمية والتطوير يف هذا املجال.
•يجب تحسني طريقة مراقبة علوم األوبئة الخاصة
باألمراض التي ميكن الوقاية منها عرب التطعيم،
من أجل تعديل اللقاحات وتطويرها بطريقة
أكرث فعالية.
•عىل حكومات البلدان النامية أن تضع أولويات
وتقدم املعلومات الرضورية إىل صانعي اللقاحات
من أجل تطوير منتجات مناسبة لها.
•عىل منظمة الصحة العاملية زيادة استثامراتها
الخاصة بالبحوث املعنية بالعمل امليداين يف البلدان
النامية من أجل التع ّرف عىل أنجع السبل لتحسني
طرق تسليم اللقاحات.

حملة تطعيم ضد الحصبة تستهدف  800000طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية © .مارسيل بيكير

مثن حامية طفل
ميكن الستعامل اللقاحات الجديدة أن ينقذ حياة املزيد
من األطفال ،ولكن األسعار املرتفعة تحول دون تحقيق
ذلك .فمنذ عرش سنوات ،كانت البلدان تدفع أقل من
 1,50دوالراً أمريكياً القتناء اللقاحات األساسية املوىص بها
لحامية حياة طفل واحد .ولكن اليوم ،وصل أدىن سعر
لحزمة اللقاحات املوىص بها إىل نحو  40دوالراً .ويرجع
السبب يف ذلك إىل ارتفاع عدد اللقاحات التي أصبحت
ُتدرج يف برامج التحصني ،وكذلك إىل كون العديد من
اللقاحات الجديدة ذات تكلفة مرتفعة جداً مقارنة
باللقاحات التقليدية القدمية.

ما الذي يجب فعله؟
•عىل جميع الفاعلني يف تطوير اللقاحات يف العامل أن
يضافروا جهودهم من أجل جعل تخفيض أسعار
اللقاحات الفعالة جزءاً من إسرتاتيجية شاملة
للزيادة من نسبة التغطية ،حتى يتسنى ألكرب عدد
ممكن من األطفال من الحصول عىل الحامية.
•عىل التحالف العاملي للقاحات والتحصني ومنظمة
اليونيسيف وغريهام من األطراف ذات الصلة باقتناء
اللقاحات أن يستعملوا نفوذهم الرشايئ للضغط يف
اتجاه تخفيض األسعار أكرث.
•يجب تشجيع املزيد من الصانعني من ذوي
التكاليف املنخفضة عىل دخول سوق اللقاحات ،مبا

يف ذلك نقل التكنولوجيا ،يف أفق تطوير منتجات
ذات تكلفة معقولة.
•عىل البلدان التي تشرتي اللقاحات جمع طلباتها
من أجل تعزيز نفوذها الرشايئ.
•عىل منظمة اليونيسيف وغريها مواصلة الجهود
الرامية إىل الزيادة يف شفافية األسعار.
•يجب متديد نطاق أسعار التحالف العاملي للقاحات
والتحصني ليشمل املنظامت غري الحكومية العاملة
يف البلدان التي يدعمها.

ولن يستطيع معظم أطفال الدول النامية االستفادة من
هذه اللقاحات بدون الدعم املايل الهام الذي يتلقونه
حالياً من التحالف العاملي للقاحات والتحصني ،الذي هو
عبارة عن رشاكة بني القطاعني الخاص والعام نشأت منذ
عقد من الزمن لتمويل إدراج لقاحات جديدة يف البلدان
النامية ودعم أنشطة التحصني األساسية فيها.
غري أن ارتفاع الدخل الفردي لبعض البلدان النامية يجعلها
غري مؤهلة لالستفادة من دعم املانحني ،ما يجعل هذه
البلدان تعاين من عبء مزدوج :فمن جهة ،تتوقف عنهم
املساعدات ،ومن جهة أخرى يخرسون حق االستفادة من
األسعار املنخفضة املتفاوض بشأنها مع التحالف بالنسبة
للقاحات الجديدة .وعليه ،أصبح من الالزم تخفيض أسعار
اللقاحات لضامن استفادة أوسع وأشمل وأكرث استدامة
عىل املدى الطويل .ومن املتوقع مع حلول عام  2015أن
يخرج  16بلداً (أي ما يقارب ربع البلدان املستفيدة من
دعم التحالف حالياً) من دائرة الحق يف االستفادة من
الدعم .وسوف يكون لهذا الحدث وقع كبري عىل العديد
من البلدان من الناحية املالية ،حيث سيكون من الصعب
عىل معظمها تخصيص مثل هذه املوارد املالية الضخمة.
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صوت من امليدان

صوت من امليدان
اإلسهال بسبب انعدام املياه النقية .كام كان هناك مريض يعاين
من السل تابعنا حالته .وقد واصلت نشاطي إىل أن نفدت
إمدادات األدوية.

نفاد مخزون األدوية

أوائل شهر سبتمرب/أيلول ،كنا قد أنهينا كل مخزون األدوية
لدينا ،فرجعت إىل بلدة بيبور .وكانت الرحلة مشياً عىل األقدام،
ولكن بسب الفيضانات التي وقعت هذا العام كان املاء منترشاً
يف كل مكان .وحتى يف األنهر الصغرية ،كنت أضطر إىل السباحة
ليك أعربها .ويف النهاية ،وجدت نفيس أميش وأسبح ليومني
كاملني قبل أن أصل إىل بيبور.
وكان فريق املنظمة يف بيبور قد حصل عىل مركب ميكنني
استعامله للعودة إىل األحراش .وهكذا ،يف املرة التالية التي نفد
فيها املخزون ،عدت إىل بيبور ماشياً مع ثالثة أفراد من فريقي
الطبي ثم عدنا مجدداً بواسطة املركب مح ّملني باألدوية إىل
العيادة تحت الشجرة.
استشارة صحية في قسم المرضى الخارجيين في عيادة منظمة أطباء بال حدود في بيبور © .روبين ميلدرم/أطباء بال حدود

العيادة وسط األحراش

ديفيد بود هو مسؤول طبي من منظمة أطباء بال حدود يعمل
يف العيادة الصحية املتنقلة يف قرية ليكونقويل ،بالقرب من
بلدة بيبور يف والية جونقيل يف جنوب السودان التي تعيش
تحت تأثري أعامل العنف .حني اندلع القتال شهر أغسطس/
آب  ،2012غادر ديفيد املنطقة برفقة باقي السكان .وأثناء
اختبائه وسط األحراش ،استعمل مهاراته الطبية املنقذة
للحياة وسط ظروف صعبة للغاية.

النجاة بأرواحنا

حني بدأ تبادل إطالق النار ،هربنا من ليكونقويل .قلت لزوجتي
بأننا سوف ُنقتل إن بقينا هناك .وكان أفضل لنا أن نهرب
باتجاه األحراش ألننا نعرف أين ميكننا االختباء هناك.
عربنا النهر باستعامل األغطية البالستيكية كقوارب .نقلنا
أطفالنا إىل الضفة األخرى من النهر ،ثم هربنا بعدها جميعاً
مع أطفالنا وعائالتنا.

التوغل يف األحراش

قطعنا مسافة طويلة داخل األحراش ،وكانت األعشاب
والحشائش الكثيفة تغطي األرض متاماً .ومل تكن هناك طرق
أو مسالك .وكان الخوف يتملكني ،كنا جميعاً خائفني .فهناك
الكثري من املخلوقات الخطرية يف مثل هذه األمكنة :األفاعي
والضباع ،بل حتى األسود التي كنا نسمع زئريها أثناء الليل،
وطبعاً هناك الثوار وامليليشيات .ال ميكنك أن تعرف ماذا
سيحدث يف الليل ،وال حتى يف النهار.
كانت هذه املنطقة قد تعرضت للفيضانات ،وكان معظم
الناس ينامون تحت األشجار دون االحتامء بأي يشء .وكان
البعض منهم قد جلب معهم أغطية بالستيكية ،فكانوا َيدْعُ ون
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األنشطة املنقذة للحياة

لعبت هذه العيادة دوراً منقذاً للحياة .فقد كان املرىض يعانون
من مشاكل حقيقية وسط األحراش :قلة الطعام وكرثة البعوض
أبناء غريهم لالحتامء معهم حني يسقط املطر .كانوا وتلوث املياه.
جميعاً يساعدون بعضهم البعض ألنهم يف الورطة نفسها
ً
وما زلت أذكر رجال جاء إىل العيادة يف الليل وهو يعاين من
وسط األحراش.
مالريا حادة .كان يرصخ وسط الظالم ويتلوى أملاً .لذلك ،حاولنا
تهدئته وقمت باختبار رسيع لكشف املالريا ،أثبت أنه مصاب
العيادة تحت الشجرة
ً
اخرتت شجرة كبرية وافرة الظالل .وكان لدي غطاء بالستييك ،بها بالفعل .فقمت بحقنه فورا بعقار أرتيميرث .كان الوقت
فأعطيته لزوجتي لتصنع به ملجأً .وصنعت منصة خشبية حينها قد تجاوز منتصف الليل بقليل.
ووضعت عليها األدوية لتبقى يف منأى عن أذى األرض .وهكذا،
وكان لدينا ما يشبه قسم العيادات الداخلية .املشكلة أنه
أصبحت لدينا صيدلية جاهزة.
مل يكن لدي مكان أص ًال لهذا القسم .لذلك ،جعلت هؤالء
ثم قطعنا بعض األعمدة لنصنع منها مقاعد طويلة لالنتظار .املرىض قريبني من العيادة حتى يتسنى يل العثور عليهم
ُ
استعملت أعمدة أخرى مع بعض الطني ليك أصنع بها بسهولة يف حال أردت متابعة حالتهم أو تقديم األدوية
ثم
غرفة االستشارات الطبية ليك أمتكن من فحص املرىض وتقديم إليهم .ووضعت األطفال املصابني باملالريا الحادة بجوار
العيادة مبارشة حيث بقوا هناك لعدة أيام إىل أن تحسنت
العالج إليهم مع قليل من الخصوصية.
حالتهم .كام كان من املهم بالنسبة يل البحث عن أمهات
فيام بعد ،أرسلنا خرباً إىل فريق املنظمة يف بلدة بيبور ليك األطفال املرىض للتأكد من أنهن قد استوعنب طريقة تقديم
يتعرفوا عىل مكاننا ،فجلبوا بعض األدوية بواسطة القارب إىل األدوية إىل أطفالهن .كام كنت أتابع حاالت املرىض وأعطي
أقرب نقطة ميكنه أن يصل إليها .وكانت األدوية التي أرسلوها يف بعض األحيان أدوية جديدة لهؤالء.
تخص الرعاية السابقة للوالدة ،واملالريا واإلسهال ،وسوء
التغذية ،واملضادات الحيوية ،والضامدات ،وحتى بطاقات ماذا لو...؟
أنا ممنت ألن أحداً من املرىض الذين عالجتهم مل يتوف
سج ّل لتوثيق النشاط الذي نقوم به.
التسجيل مع ِ
بني يدي .ولكن من الصعب معرفة عدد األشخاص الذين
توفوا بسبب إصابتهم باملرض وعدم قدرتهم عىل املجيء
أنشطة التوعية
ُ
عرثت عىل مرشدين صحيني اثنني تابعني لفريق منظمة أطباء بحثاً عن العالج.
بال حدود يف ليكونقويل .فطلبت منهم إخبار الناس إذا ما كان
هناك طفل يعاين من أي يشء :اإلسهال أو التهاب العني أو إنني أفكر يف األشخاص الذين هربوا إىل أماكن بعيدة جداً عن
األمراض التنفسية أو الحمى أو أي نوع من اإلصابات األخرى ،عياديت .لقد شاهدنا العديد من حاالت املالريا ،فامذا حدث
لكل من مل يستطيعوا الحصول عىل العالج الطبي؟ ال شك أن
فعليهم أن يجلبوه إلينا.
الوضع كان سيئاً للغاية بالنسبة لهم.
وقد جاءنا بالفعل كثريون .فأحياناً ،كنت أستقبل  50مريضاً
يف يوم واحد .وكانت املالريا منترشة جداً بني الناس ،إىل مل تكن عيادتنا مثالية ،ولكنها كانت أفضل من ال يشء .واملهم
جانب االلتهاب الرئوي ،وسوء التغذية لدى األطفال ،وحاالت من ذلك كله هو أننا استطعنا أن نؤدي عم ًال منقذاً للحياة.

يعمل المستشارون النفسيون االجتماعيون في مستشفى عالج داء السل لدى األطفال في دوشانبي في طاجيكستان مع المرضى صغار السن من أجل تشجيعهم على االلتزام بالعالج .وقد رسم هؤالء المستشارون
جدوالً قائماً على نجوم من أجل تشجيع األطفال المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة على تناول أدويتهم بصورة منتظمة © .نتاشا سيرغيفا/أطباء بال حدود

الواقع الحزين
لداء السل العائيل
يف طاجيكستان
سيندي غيب هي ممرضة من نيوزيلندا ،تعمل يف برنامج
املنظمة لعالج األطفال املصابني بالسل املقاوم لألدوية
املتعددة يف طاجيكستان الواقعة يف آسيا الوسطى.
إنها الثامنة صباحاً يف دوشانبي ،عاصمة طاجيكستان ،ومع
ذلك بدا الجو حاراً تحت شمس الصيف الحارقة .اليوم،
ع ّ
يل أن أجد الوقت للعمل قلي ًال عىل بروتوكول تحفيز
البلغم .فمن الصعب تشخيص اإلصابة بالسل لدى األطفال
باالعتامد عىل الجانب الجرثومي ألن معظم األطفال،
خصوصاً منهم الصغار جداً ،ال يستطيعون إنتاج ما يكفي
من البلغم إلجراء االختبار .باإلضافة إىل ذلك ،يبقى داء
السل لدى األطفال من بني األمراض املهملة ،وليست هناك
دراسات علمية وبحوث تطوير كافية يف هذا املجال،
أو حتى طريقة واضحة وفعالة لكيفية عالج هذا الداء
لدى األطفال .وهذا ما يعطي ملرشوعنا أهميته البالغة،
كوننا بصدد تطوير مبادئ توجيهية مل يسبق العمل
عليها من قبل.
أقسم وقتي بني املكتب ومستشفى عالج سل
أحاول أن ّ
األطفال يف العاصمة دوشانبي ،ثم مستشفى ماتشيتون
الذي افتتحت فيه املنظمة مؤخراً جناحاً متخصصاً لعالج
األطفال املصابني بالسل املقاوم لألدوية .كام أقوم بزيارات
منزلية للمرىض.

عند التاسعة والنصف صباحاً ،أكون يف مستشفى عالج عائالت املرىض ومقدمي الرعاية الصحية ،الذين يقومون
داء سل األطفال مع الطبيب التابع ملنظمتنا .يستقبل بالزيارات املنزلية ،مبا نطلقه عليه "أدوات التمكني" ،مثل
هذا املستشفى أطفاالً جاؤوا إليه من مناطق بعيدة مثل وسائل النقل وبطاقات شحن الهواتف النقالة.
إقليم خاتيون وسوغد ،حيث يبقى البعض منهم طوال
فرتة العالج التي تدوم ما بني ستة إىل مثانية أشهر .لقد يف األسبوع املقبل ،سوف أزور أرسة أخت ناديرا ،غولنارا،
كنا منشغلني كثرياً مؤخراً ،إذ استطعنا إخراج ثالثة مرىض والتي تشكل جزءاً آخر من فسيفساء "السل العائيل"
مدرجني يف برنامجنا خالل أسبوع واحد .بعدها ،سوف الحزين .إذ يعاين طفال غولنارا ،حسن وديلنوزا ،من السل
املقاوم لألدوية املتعددة .ف ُيعترب تحديد األفراد القريبني
يواصلون العالج من منازلهم.
من األرسة املصابة بالسل جزءاً مه ًام من مرشوعنا ،بالنظر
والبارحة ،قمت بزيارة ناديرا ،وهي مريضة مصابة بالسل إىل الروابط األرسية املتينة وتقاليد السكن الجامعي بني
املقاوم لألدوية املتعددة ووالدة لطفلني صغريين مصابني أفراد العائالت الكبرية تحت سقف واحد.
بالسل كذلك .وهم يعيشون يف قرية تقع شامل دوشانبي
عىل بعد  40كيلومرتاً ،ولكنها مسافة تستغرق نحو ساعتني عند فرتة الغداء يف املكتب ،يغتنم أفراد الفريق الفرصة
بالسيارة بسبب رداءة الطرق ،وباإلضافة إىل ذلك ،نضطر ملناقشة قضايا العمل وغريها من األمور األخرى .كام
إىل السري عرشين دقيقة مشياً عىل األقدام .وخالل الفرتة ال أنىس حصة دروس اللغة الطاجيكية التي تدوم
ما بني فصيل الخريف والربيع ،يصبح الطريق غري املعبد ساعة كاملة.
شبه مستحيل االستعامل ،خصوصاً يف فصل الشتاء حني
يجد سكان القرى أنفسهم معزولني عن الطريق الرسيع بعدها ،خرجت مع الطبيب واملرتجمني والسائق ،حيث
نقطع مسافة ثالث ساعات بالسيارة ،ثم نقيض الليلة يف
بسبب الثلوج.
شارتوز .يف اليوم املوايل ،نزور مريضتنا وأرستها ،ثم نتفقد
حني ُنخرج طف ًال من مستشفى عالج السل ،يجب ع ّ
يل املركز الصحي والطاقم العامل فيه.
إعداد كل يشء لجعل عملية االنتقال سلسلة :إذ أضمن
توافر األدوية ،كام أتأكد من أن املمرضة التي تعمل يف ويف السيارة ،أجد بعض الوقت للعمل عىل صياغة سياسة
املركز الصحي املحيل مؤهلة للعمل مع هذه الحالة جديدة لتحفيز البلغم لدى األطفال املصابني بالسل .أما
الصحية ،وبأن وسيلة النقل متوفرة إذا احتاجت العائلة باقي الرحلة ،فنخصصه معاً للتمرن عىل الحديث باللغة
إىل االنتقال ألقرب عيادة منها .ويف العادة ،تراقب املمرضة الطاجيكية .ومع توسع املرشوع ،الذي ما فتئ يكرب،
املحلية تناول املرىض للجرعات اليومية من األدوية سوف نستقبل املزيد من املرىض الذين يتلقون العالج
والحقن .ولكن بالنسبة لحالة أرسة ناديرا ،فقد دربنا يف العيادات الخارجية ،وأنا أتوق للعثور عىل ممرضة
متطوعة عىل مساعدتهم ،وهي من أقارب العائلة ومل طاجيكية للعمل معي ومساعديت يف املرشوع.
يسبق لها أن حصلت عىل تدريب صحي نظامي ،وهو
نفس حال باقي سكان القرية .ونعمد أيضاً إىل تزويد
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