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يف مخيم بامبايس لالجئني السودانيني يف إثيوبيا،
تقوم املنظمة بتطعيم األطفال ضد الحصبة كام
افتتحت مركزاً لعالج سوء التغذية.
© يان ليبيسار/أطباء بال حدود
تعمل منظمة أطباء بال حدود يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة منذ عام  1992تحت رعاية معايل
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

منظمة أطباء بال حدود يف أرقام
تأثري أنشطتنا1

برامج طبية يف أكرث من  70بلداً
 8,3مليون استشارة طبية يف العيادات الخارجية
 472,900مريض تم إدخالهم إىل املستشفى
 78,500عملية جراحية
مواردنا البرشية2

أكرث من  31.000موظف يف امليدان
 %92منهم من املوظفني املحليني
 %8من الطاقم الدويل
كفاءتنا املالية2

 899مليون يورو أنفقناها
(نحو  1,1مليار دوالر أمرييك)
ُ %82أنفقت مبارشة عىل املساعدات الطبية
 %89من التمويل يأيت مبارشة من
املتربعني األفراد والخواص
 1أرقام 2012
 2أرقام 2011؛ ُتتاح أرقام  2012يف التقرير املقبل بشأن أنشطة املنظمة.
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القصة الرئيسية

سوء التغذية:

سوياً ميكننا محاربته
تركز “بال حدود” يف هذا العدد عىل سوء التغذية وخطورته وسهولة الشفاء منه إن توفرت الظروف املناسبة .ال شك أنه
يف زحمة األزمات اإلنسانية يف عاملنا العريب ،بدءاً من سوريا مروراً باألرايض الفلسطينية املحتلة ووصوالً إىل الصومال،
يعتقد املرء أن سوء التغذية ليس سوى مشكلة عابرة ال تصيب إال املجتمعات النائية ...واألهم من ذلك أنه ...ال يصيبنا...
فلم علينا االكرتاث؟ من الطبيعي أن تؤملنا صور األطفال املصابني بسوء التغذية وكنتيجة أن نشيح بوجهنا عنها كردة
فعل تلقائية.
علينا االكرتاث بسوء التغذية الن الحقيقة عىل أرض الواقع تؤكد أنه يطال ماليني األطفال وال يوفر حتى أمهاتهم يف بالد
كثرية .من بني هؤالء األطفال ماليني يف اليمن ويف جنوب السودان وآخرون يتوزعون حولنا ولكننا ال نراهم .فسوء التغذية
ال يكون دامئاً مرادفاً للجوع .بل هو نقص يف املواد املغذية األساسية مثل الدهون والفيتامينات والربوتينات .ويتسبب هذا
النقص يف ظهور مشاكل يف منو الطفل ،ويق ّلص من معدالت طاقته ،ويضعف وظائف مناعته ،فكل تلك العوامل تؤدي
إىل ضعف مقاومته لألمراض .واألطفال دون الخامسة هم األكرث عرضة آلثار سوء التغذية ،فبسبب ضعف نظام املناعة
لديهم ،يكون سه ًال عىل األمراض املعدية ،مثل املالريا والحصبة وااللتهاب الرئوي والسل ،أن تؤدي إىل وفاتهم .الجدير
ذكره أن عالج سوء التغذية بسيط وسهل .يكفي توفري األطعمة الجاهزة املخصصة للعالج ،والتي تعطي الجسد جميع
املواد الغذائية التي يحتاجها الطفل الكتساب الوزن.
عىل صعيد آخر ،غالباً ما يرتبط سوء التغذية بعدم توفر القدر الكاف من الطعام إما الرتفاع سعره أو بسبب الجفاف أو الحروب
التي تشل قدرة األفراد عىل توفري وسائل العيش الكريم .وتتكيف الشعوب عىل الشح هذا عرب تقليل عدد وجبات الطعام كأن
يتناولون يومياً وجبة واحدة فقط .مام يسبب وهن جهازهم املناعي وبالتايل يصبحون أكرث عرضة لألمراض.
سوء التغذية واقع نستطيع محاربته وبكلفة قليلة .عىل سبيل املثال ،يكفي مبلغ  20دوالراً لتوفري خمسني وحدة من
الطعام العالجي الجاهز الذي يساعد طف ًال واحداً عىل اسرتجاع صحته ...باستطاعة هذا الطعام شفاء نحو  %90من
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الذي ال ترافقه تعقيدات مرضية أخرى .ويف الختام ،ومع اقرتاب حلول شهر
رمضان املبارك ،أدعوكم إىل التفكري بأولئك الذين يتناولون وجبة واحدة ليس ملدة شهر فقط بل طوال حياتهم.
غادة حاتم
املديرة التنفيذية
املكتب اإلقليمي
ghada.hatim@msf.org

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.

مهاجرات في مركز صنعاء لالحتجاز في اليمن ،ينتظرن العودة إلى بالدهن © .رامون بيريرو/أطباء بال حدود

تقديم املساعدات إىل املهاجرين ضحايا التعذيب عىل يد املهربني يف اليمن
تقدر منظمة أطباء بال حدود الجهود التي بذلتها الحكومة
اليمنية لتحرير هؤالء املهاجرين يف حرض ،ومن ثم
استضافتهم وحاميتهم ،وتحث املنظمة املجتمع الدويل
عىل املساعدة يف إعادة كرامة هؤالء املهاجرين عن طريق
دعم املؤسسات التي ُتساعدهم.

قامت السلطات اليمنية بتحرير أكرث من ألف مهاجر من
الصومال وإثيوبيا ،بعدما تعرض العديد منهم للتعذيب
واإلساءة الجنسية خالل احتجازهم القرسي من قبل
املهربني .وقدمت منظمة أطباء بال حدود املساعدات إىل
هؤالء املهاجرين لتلبية احتياجاتهم الجسدية والنفسية.

العربية .ومعظم املهاجرين اإلثيوبيني يهربون من البطالة
والفقر املدقع ،يف محاولة الوصول إىل اململكة العربية
السعودية عن طريق منطقة حرض .وعادة ما ينتهي بهم
الحال يف قبضة املهربني الذين يحاولون ابتزازهم للحصول
عىل أموالهم عرب تعريضهم للتعذيب واإلساءة النفسية.

قامت السلطات اليمنية بتحرير  1،620مهاجراً ،كانوا
محتجزين يف مزارع يف منطقة حرض ،شامل اليمن.
وقد تعرض بعضهم لالعتقال ألشهر متعددة ،وللتعذيب
اللفظي والجسدي واالستغالل الجنيس من قبل معتقليهم.

وتعددت احتياجات املهاجرين املحررين الطبية واإلنسانية تعمل منظمة أطباء بال حدود ،بالتعاون مع السلطات
حيث أن بعضهم مل يتناول الطعام ملدة قد تصل إىل أسبوع وبعض املنظامت غري الحكومية ،عىل زيادة حجم
قبل أن يتم تحريرهم من قبل السلطات اليمنية .وقدمت تدخلها بهدف تحسني ظروف عيش املهاجرين العالقني
املنظمة الحصص الغذائية التكميلية إليهم ،وعملت أيضاً يف مدينة حرض ،فض ًال عن توفري الرعاية الصحية ألولئك
عىل تحسني ظروف الرصف الصحي يف مواقع العبور يف الذين يتم تحريرهم وأولئك يف مواقع العبور يف انتظار
عودتهم إىل بلدانهم.
حرض وعمران.

تقول الدكتورة أنجيلز مايرال ،وهي أخصائية نفسية تعمل
لدى املنظمة يف منطقة حرض“ :إن الكثري من هؤالء
األشخاص منهكون جسدياً ونفسياً ويعانون من صدمات
نفسية حادة بسبب الظروف الصعبة واملعاملة املروعة
التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم”.
وباإلضافة إىل ذلك ،كان العديد من املهاجرين الذين
عالجتهم املنظمة مصابني بأمراض مهددة للحياة مثل
االلتهاب الرئوي واملالريا املصحوبة مبضاعفات خطرية
وحمى الدنك .وكانت معظم الحاالت املحالة إىل مستشفى
املزرق هم من ضحايا االتجار بالبرش والعمل القرسي
والرق .والجدير بالذكر أن من بني املهاجرين الذين حصلوا
عىل مساعدات املنظمة ،يوجد  62طف ًال و  142امرأة.
ومتت إحالة  71حالة طبية حرجة إىل املستشفى .كام قال
معظمهم ال سيام الذين تلقوا املساعدة النفسية إنهم كانوا
ضحايا التعذيب.
تقع دولة اليمن يف أحد أهم الطرق التي يسلكها مواطنو
القرن األفريقي عند مغادرتهم بالدهم إىل دول الخليج

يقول طارق ضاهر ،رئيس بعثة املنظمة يف اليمن:
“نواجه حالة طوارئ ،ونشعر بقلق شديد إزاء مستقبل
اآلالف من املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل يف
اليمن عموماً ويف منطقة حرض عىل وجه الخصوص،
إذ أنهم ال يحصلون إال عىل خدمات محدودة جداً .إن
املهاجرين منهكون بعد عدة محاوالت لعبور الحدود
وبقائهم دون موارد مالية؛ وقد تحول معظمهم إىل
متسولني يف شوارع مدينة حرض .إنهم يحاولون البقاء
عىل قيد الحياة وهم يعيشون بال أي مأوى مناسب أو
مرافق صحية أو وجبات غذائية منتظمة”.
وقد تم نقل  800مهاجر إثيويب من حرض إىل مراكز
املهاجرين يف صنعاء ،حيث ينتظرون إعادتهم إىل بالدهم.
وتم نقل  550صومالياً إىل مخيم خرز لالجئني يف محافظة
لحج .يف هذا الصدد ،تعرب منظمة أطباء بال حدود عن
قلقها الشديد من أن هذه املراكز تفتقر إىل الوسائل
والقدرات والخدمات الكافية ملساعدة هؤالء الالجئني.

تعمل املنظمة يف محافظة حجة ،شامل
اليمن منذ عام  ،2009وتقوم بإدارة
املستشفى الواقع قرب قرية املزرق ،والذي
يقدم إىل السكان املحليني والنازحني الرعاية
الصحية األولية واالختصاصية والجراحية
وخدمات الطوارئ .ومنذ العام املايض ،تقوم
املنظمة أيضاً بتقديم املساعدة النفسية
إىل املهاجرين يف مدينة حرض ،كام تجري
أنشطة طبية يف محافظات عدن والضالع
وعمران وأبني.
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يف املنطقة

مشاعر اليأس شائعة بني الالجئني ،ومعظمهم يتوقون
إىل العودة إىل الوطن وإىل حياتهم العادية .لكن
العودة ال تعترب إىل اآلن خياراً آمناً.

مخيم الزعرتي لالجئني

منظمة أطباء بال حدود تقيم مستشفاً لألطفال

أبو عادل الجئ يف الثالثة واألربعني من عمره ولد يف
دمشق يعرف جيداً مدى خطورة الوضع يف بالده.
سعى أبو عادل إىل تلقي العالج يف املستشفى الجراحي
التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف عماّ ن ،بعد أن أصيب
يف ذراعه جراء انفجار .يتذكر لحظة إصابته“ :وقع
الهجوم حني كنت يف البيت نامئاً مع أطفايل .فجأة،
أسقطت مروحية عسكرية برمي ًال متفجراً بالقرب
من بيتنا .وألننا نقيم يف الطابق األول ،كان الدمار
هائ ًال وانهار املنزل بأكمله .كدت أفقد ذراعي بسبب
العديد من الجروح الناجمة عن الشظايا .املعجزة
اإللهية وحدها أنقذت أرسيت .حيث نجا أفرادها كلهم
من هذا القصف ومل يصابوا بأي أذى جسدي ،لكنهم
أصيبوا بالذعر! أحمد الله مرة أخرى عىل نجاتهم”.

مرضى يتوافدون إلى قسم العيادات الخارجية للمنظمة في مخيم الزعتري ،األردن © .إيناس أبو خلف-تفاحة/أطباء بال حدود

تجاوز عدد الالجئني السوريني الهاربني من النزاع
يف بالدهم مليون الجئ ،يعيش  400,000منهم
يف األردن1 .وبعد وقت قصري من بدء األزمة ،فتح
األردن حدوده ،وأقام عدة مخيامت بدعم دويل
الستقبال الالجئني .يُعد أكرب هذه املخيامت مخيم
الزعرتي حيث أنشأت منظمة أطباء بال حدود
مستشفاً لطب األطفال.
أمري طفل رضيع عمره تسعة أشهر من محافظة درعا،
وصل إىل مخيم الزعرتي يف أوائل أبريل/نيسان 2013
مع أبيه وأمه ،وأخته (أربع سنوات) وأخيه (سنتان).
وبعد وصولهم ،نقل أبو سعيد ،والد أمري ،طفله إىل
مستشفى األطفال التابع للمنظمة إذ كان يعاين من
التهاب حاد يف الحنجرة والعينني ،س ّبب له حمى شديدة.

كيلومرتاً عن مدينة درعا السورية التي شهدت أعنف صفوف طويلة ،قبل الخضوع ملجرد فحص مبديئ
معارك النزاع .أنشئ املخيم أص ًال إليواء نحو  60,000ورسيع .حني وصلت إىل مستشفى آخر ،انتظرت مدة
الجئ ،ونظراً لزيادة الحاجة إىل توفري مأوى لالجئني ساعتني ونصف الساعة قبل أن يفحص ممرض ابني”.
القادمني ،توسع املخيم وزادت طاقته االستيعابية منذ
ذلك الحني ليضم اليوم نحو  100,000الجئ.
كثري من الالجئني الباحثني عن مالذ آمن يف مخيم
الزعرتي هم من النساء واألطفال .وأقامت املنظمة
“قبل مغادرة سوريا ،سمعنا أن مخيم مستشفاً داخل املخيم يف مارس/آذار  2013لألطفال
الزعرتي كبري لكن حني شاهدته بعيني الذين ترتاوح أعامرهم بني شهر واحد وعرش سنوات
من أجل التصدي للفجوة يف توفري الرعاية املعنية
بدا مختلفاً متاماً”.
بطب األطفال .يوفر املستشفى الرعاية عىل مدار
أبو سعيد
الساعة ،ويضم  30رسيراً للمرىض الداخليني إضافة إىل
استقبال ثالث حاالت طوارئ ،ويقدم وسطياً نحو 60
يضيف أبو سعيد“ :فؤجئنا ،أنا وزوحتي ،بضخامته! استشارة طوارئ يف اليوم يف قسم املرىض الخارجيني.
بل هو أكرب من درعا ،أعني من ناحية عدد السكان”.

قال أبو سعيد إنهم أجربوا عىل مغادرة سوريا بسبب
القصف املكثف .وأصبح من املستحيل بالنسبة له
تعريض سالمة زوجته وأطفاله للخطر بالبقاء هناك
مدة أطول .يتذكر األيام األوىل من رحلة اللجوء
والتحديات التي واجهتهم“ .عربنا الحدود إىل األردن يف
الليل وتركنا وراءنا كل يشء :أفراد األرسة ،واملمتلكات،
والحياة برمتها .احتشدت األسئلة يف رأيس عىل طول
الطريق الذي أوصلنا إىل نقطة العبور .هل سرنجع
يوماً إىل سوريا؟ كم سنبقى يف األردن؟ أي مستقبل
ينتظرنا؟ وغريها من عرشات وعرشات األسئلة التي مل
يصف أبو سعيد الصعوبات التي تعرتض توفري الرعاية
أجد لها إجابات”.
الصحية داخل املخيم“ :بعد بضعة أيام من وصولنا،
يبعد مخيم الزعرتي ،الذي أقيم يف يوليو/متوز  ،2012مرض ابني الصغري أمري .الوصول إىل املرافق الصحية
مسافة ساعة واحدة بالسيارة عن عماّ ن ،ونحو  30يف املخيم صعب جداً ،إذ يجب االنتظار ساعات يف
“الظروف املعيشية صعبة يف املخيم ،بكت ابنتي التي
ال يتجاوز عمرها أربع سنوات طوال الليلة األوىل يف
الخيمة الصغرية‘ ،منزلنا’ الجديد يف الزعرتي .أضناها
الربد وأرادت العودة إىل البيت .مل أعرف ماذا أقول
لها .مل يقدموا إلينا ما يكفي من البطانيات ،ومل أمتكن
من الحصول عىل واحدة إضافية لها ،فغطيت جسمها
النحيل بسرتيت إىل أن نامت .ليلتنا األوىل يف الزعرتي
كانت بالغة الصعوبة ،لكن تكيفنا اآلن مع الوضع”.
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يقول أبو سعيد ،وتحديات رعاية أرسته تثقل كاهله
وتشغل باله“ :احتاج أمري إىل دخول املستشفى ألنه
مل يتلق الرعاية املناسبة يف املرحلة املبكرة من مرضه،
ولهذا السبب أتينا إىل مستشفى املنظمة .أمري اآلن
أفضل حاالً وميكنه تناول بعض الحليب .قال الطبيب
إن حالته ستتحسن إذا استكمل العالج .كان فريق
العاملني لطيفاً معنا واملستشفى نظيف وجيد”.
ويضيف“ :اتصل يب والدي من درعا قبل بضع ساعات
وقال إنه وجد منطقة آمنة بالقرب من القرية التي
نعيش فيها ،ولذلك أخطط للعودة حاملا يشفى ابني.
غادرنا سوريا بحثاً عن األمان ألطفالنا وهربنا من
القصف ،لكن إذا مرض األطفال جراء الغبار والربد
داخل املخيم ،فام جدوى البقاء هنا؟ من األفضل
العودة إىل الوطن”.

طبيب من المنظمة يقدم الرعاية إلى طفل ُجرح وهو يلعب في المخيم © .إيناس أبو خلف-تفاحة/أطباء بال حدود

“نقلت إىل مستشفى ميداين يف الساعة  1:30بعد
منتصف الليل .كنت أنزف بشدة ومل تكن هناك
املعدات الالزمة ملساعديت ،ولذلك أخذين بعض الجريان
إىل مستشفى عام يف دمشق ،حيث أجريت يل عملية
جراحية رسيعة لوقف النزيف يف ذراعي .وبعد مرور
ساعة عىل العملية ،أىت طبيب وقال“ :من األفضل لك
أن تغادر املستشفى من أجل سالمتك .فإذا بقيت هنا
سوف تعتقل أو حتى تقتل”.
ُأجرب أبو عادل ،الذي كان ميلك محل جزارة يف بلده ،عىل
البقاء يف املنزل طوال شهر .وظل يعاين من أمل مستمر
ومن خوف عىل حياته .ومع عدم وجود خيارات أخرى
لضامن سالمة عائلته ،هرب بها إىل األردن .وبعد رحلة
محفوفة بالخطر ،وصلت إىل األردن يف ديسمرب/كانون
األول  .2012يقول أبو عادل“ :عند وصولنا إىل مخيم
الزعرتي ،استطعت الحصول عىل بعض العالج يف عدد
من املستشفيات داخل وخارج املخيم ،لكن الرعاية مل
تتجاوز املستوى األويل .حيث اكتفوا بتنظيف الجرح
وتغيري الضامد بتخدير عام .يف أحد األيام ،زار طبيب
من منظمة أطباء بال حدود املخيم وفحصني .قال
إن املنظمة ميكن أن تساعدين ومن ثم أدخلت إىل
املستشفى التابع لها يف عماّ ن”.
وفقاً للدكتور ريتشارد مونتيناري ،منسق املرشوع،
يزداد دعم املنظمة لالجئني السوريني عرب مرشوع
عماّ ن .وميثل الالجئون السوريون اآلن نحو ثلث
املرىض ويصل عددهم إىل  300مريض تقريباً .ويف هذا
الصدد ،الحظت أسامء رمال ،املمرضة املرشفة عىل
غرفة العمليات ،ارتفاعاً يف عدد العمليات الجراحية
التي تجرى شهرياً ،من  95إىل  130عملية.

تم تشخيص محمد البالغ شهرين من العمر بالتهاب رئوي ،وقد تحسنت حالته بعد يومين من العالج.
© إيناس أبو خلف-تفاحة/أطباء بال حدود

من جديد“ :آيت إىل العيادات الخارجية يف مستشفى
املنظمة يف عماّ ن مرة أو مرتني يف األسبوع لتغيري
الضامد ،أو إذا احتجت إىل دواء أو تحليل للدم .أنا
متفائل بشفاء ذراعي وعندها سوف أنضم إىل باقي
األرسة يف مخيم الزعرتي”.

يعترب مستشفى األطفال املرفق املتخصص الوحيد الذي
يعالج األطفال الصغار يف مخيم الزعرتي .ويستقبل وسطياً
 36مريضاً كل أسبوع ،بينام تستقبل غرفة الطوارئ 210
مريضاً .ويعمل الطاقم عىل مدار الساعة لتوفري الرعاية
الرضورية .ويقول املنسق امليداين للمنظمة“ :من املتوقع
أن تزداد االحتياجات الصحية اإلجاملية داخل املخيم
خالل الصيف .عىل سبيل املثال ،نتوقع مزيداً من حاالت
وبينام يتلقى أبو عادل العالج يف عماّ ن ،تعيش أرسته التجفاف واإلسهال”.
يف مخيم الزعرتي .وقد خضع حتى اآلن إىل خمس
عمليات جراحية ،شملت انتزاع الشظايا ،وترقيع الجلد يحتاج الالجئون ،يف أي مكان ،إىل األمان واملأوى
والعظم ،إضافة إىل إزالة التثبيت الخارجي .يقول إن والطعام واملياه ،والخدمات االجتامعية األساسية مثل
صحته قد تحسنت ويحرص عىل مل شمل العائلة الصحة والتعليم ألطفالهم.

ومع احتامل أن تستمر األزمة يف سوريا وقت طويل،
يشعر أبو سعيد وأبو عادل بالقلق إزاء مستقبل
أرستيهام .ال ميكن للمساعدات اإلنسانية أن تعوض ما
ضاع ،لكن تستطيع توفري دعم حيوي للبقاء والشفاء.

منظمة أطباء بال حدود واحدة من بني منظامت
إنسانية عديدة تستجيب الحتياجات النازحني
املتزايدة املعنية بالرعاية الصحية يف تركيا ولبنان
واألردن والعراق .داخل سوريا ،تعمل املنظمة
يف خمس مناطق حيث أجرت حتى اآلن 2400
عملية جراحية و  46000استشارة طبية.

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

1.
4

حول العامل
أرمينيا

الجئون فارون من العنف في دارفور في السودان إلى تيسي في تشاد © .أطباء بال حدود

تشاد

ويضيف أرجنزيانو يف هذا الصدد“ :ما إن يبدأ موسم
األمطار حتى يصبح من املستحيل الوصول إىل هذه
توفري الرعاية الطارئة لالجئني من دارفور
املخيامت براً ،إذ تنقطع جميع الطرق املؤدية إىل
الالجئني .ونظراً للظروف السيئة للرصف الصحي ونقص
أدت االشتباكات العنيفة يف منطقة دارفور السودانية إىل املياه النظيفة ،نعمل عىل مراقبة ورصد أي زيادة يف
نزوح نحو  50.000شخص منذ أوائل شهر مارس/آذار اإلصابات باملالريا وأمراض الجهاز التنفيس ،وكذلك
 2013إىل جنوب رشق تشاد مبن فيهم نازحني من السودان احتامل تفيش الكولريا”.
وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى .وقد أصبح النقص يف
الطعام واملياه واملأوى والخدمات األساسية لالجئني يتفاقم
ليصبح أزمة إنسانية .ويف هذا الصدد ،هناك حاجة ماسة
وملحة إىل تقديم املساعدات قبل بداية موسم األمطار،
الذي سيؤدي بدوره إىل قطع الطرق.

ليبيا

يقول ستيفانو أرجنزيانو ،رئيس بعثة املنظمة“ :وصلنا إىل
تييس يف األسبوع األول من أبريل/نيسان لالستجابة لتفيش
مرض الحصبة بني السكان املحليني والالجئني .ورسعان ما
اتضح لنا أن للعائالت احتياجات عاجلة أخرى .إذ مل يحصل
معظم الالجئني الذين وصلوا حديثاً عىل الرعاية الصحية
أو الطعام أو املياه النظيفة .ويعيشون غالباً تحت األشجار،
التي ال توفر لهم ظ ًال كافياً ،وليس لديهم ما يحميهم من
الغبار والحر يف النهار والربد يف الليل”.
توفر فرق املنظمة رعاية الطوارئ والرعاية الصحية األولية
لالجئني والسكان التشاديني .وأقيمت غرفة طوارئ لضحايا
العنف يف بلدة تييس لعالج الجرحى ،واألطفال دون سن
الخامسة ،والنساء الحوامل .واستكمل فريق طوارئ تطعيم
 30,200شخص دون سن الخامسة عرشة ،وعالج 52
مريضاً من الحصبة .وخالل حملة التطعيم ضد الحصبة،
جرى فحص  13,700طفل لكشف احتامل إصابتهم بسوء
التغذية .وأدخل  120طف ًال إىل برنامج التغذية العالجية.

تقديم الدعم التقني والطبي بعد انتشار
التسمم الكحويل

أرسلت منظمة أطباء بال حدود خرباء يف علوم السموم من
الرنويج بهدف تقديم املساعدة التقنية إىل وزارة الصحة
الليبية ،إثر انتشار التسمم مبادة امليثانول الذي تسبب
يف وفاة أكرث من  70شخصاً يف العاصمة الليبية طرابلس
ودخول نحو  1000شخص إىل املستشفى .كام وفرت
املنظمة إمدادات من درياق فوميبيزول الذي يقاوم املادة
السامة الناتجة عن التسمم بامليثانول.
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برنامج متنقل لجراحة السل يعيد األمل
إىل املرىض

حاجة ملحة إىل جهود متضافرة ومستدمية
ملساعدة الالجئني من مايل

نجحت بعثة متنقلة متخصصة يف جراحة داء السل،
تابعة ملنظمة أطباء بال حدود ،يف إنهاء ست عمليات
جراحية ملرىض مصابني بالسل املقاوم لألدوية يف
العاصمة األرمينية يريفان .وتعترب هذه أول جراحة
متنقلة للسل تقوم بها املنظمة.

يعيش نحو  70,000الجئ من مايل يف ظروف صعبة
وسط الصحراء املوريتانية ،بعد أن قضت التوترات اإلثنية
يف شامل مايل عىل أي أمل بالعودة الرسيعة إىل أرض
الوطن .ويدعو تقرير حديث أصدرته منظمة أطباء بال
حدود بعنوان “عالقون يف الصحراء” إىل تقديم املساعدات
العاجلة إىل املنظامت اإلنسانية من أجل تجديد جهودها
لتلبية االحتياجات األساسية لالجئني .واعتامداً عىل
الشهادات التي جمعت من أكرث من  100الجئ يف مخيم
مبريا لالجئني يف موريتانيا ،يستقيص التقرير األسباب التي
دفعتهم إىل الهرب.

ومل يكن الهدف من وراء البعثة هو معالجة املرىض فقط،
بل متثل كذلك يف املساعدة عىل تحسني القدرات الجراحية
ملستشفى السل الوطني يف أرمينيا .تقول أنابيل دجرييبي،
رئيسة بعثة املنظمةُ “ :يعرف عن جراحات السل أنها معقدة
وتتطلب فريقاً متخصصاً عايل الكفاءة لديه سنوات طويلة من
املامرسة والخربة يف أحدث اإلجراءات والتقنيات .كام أن العمل
إىل جانب فريق جراحي متعدد الجنسيات والتخصصات ،قد
ساعد الطاقم املحيل عىل االستفادة من خربات بلدان طورت
مهارات يف هذا املجال”.
وكان من بني املرىض الذين استفادوا من زيارة الفريق،
مريض تم تشخيص حالته عام  2010عىل أنها سل مقاوم
لألدوية املتعددة .وبعد ثالث سنوات من االستشفاء
والعالج اليومي ،مل تتحسن حالته وبقي معدياً .وإضافة
إىل كونه فقد كل أمل يف التعايف من املرض ،فإن حالته
املعدية أبقته بعيداً عن أرسته وأقاربه.
تضيف أنابيل دجرييبي“ :لقد كان من الصعب عليه أال
يرى بريق األمل بعد كل هذه املعاناة .كان يشتيك من
حرمانه حتى من معانقة أحفاده .لذلك ،شكلت البعثة
الجراحية نافذة أمل بالنسبة إليه ،حيث أصبح يفكر جدياً
يف العودة إىل املنزل بعد طول فراق”.
بعد النجاح الذي عرفته هذه املبادرة ،يسعى الفريق
الجراحي املتنقل إىل إجراء زيارات أخرى إىل أرمينيا من
أجل مواصلة تحسني مهارات وقدرات الطاقم املحيل،
ويف الوقت نفسه إعطاء املرىض فرصة جديدة الستعادة
حياتهم والتخلص من هذا املرض الخبيث.

وقد ّ
نظم خرباء السموم من املنظمة دورة تدريبية للطاقم
الطبي يف مركز طرابلس الطبي ومستشفى طرابلس
املركزي ،كام عملوا إىل جانب أطباء ليبيني عىل وضع
أدوات قادرة عىل تحسني التشخيص والعالج يف حال ظهور
حاالت مامثلة يف املنطقة.

رشعت منظمة أطباء بال حدود يف العمل ألول مرة يف ليبيا
تتدهور الظروف املعيشية لالجئني السودانيني ،وغالبيتهم شهر فرباير/شباط  ،2011حيث استجابت لالحتياجات
من النساء واألطفال ،تدهوراً رسيعاً .وأبلغ اآلباء واألمهات الطبية للسكان يف مدن بنغازي وطرابلس ومرصاتة
فرق املنظمة بأن األمراض تصيب أطفالهم بشكل متزايد .والزنتان ويفرن ورست والزاوية.

موريتانيا

فريق متنقل لجراحة السل يجري عملية جراحية لمريض يعاني
من داء السل المقاوم لألدوية في يريفان ،أرمينيا.
© أطباء بال حدود

يقول هرني غراي ،منسق الطوارئ لدى املنظمة:
“هناك حالياً أكرث من  100.000شخص من شامل مايل
نزحوا داخل بالدهم ،أو لجئوا إىل البلدان املجاورة.
معظم هؤالء الالجئني من الطوارق والعرب ،الذين
هربوا مسبقاً خوفاً من تعرضهم للعنف بسبب صلتهم
املزعومة بالجامعات اإلسالمية أو االنفصالية .وما زال
موطنهم يف شامل مايل يف قبضة الخوف والشك وفقدان
الثقة” .وبينام قد تستمر األزمة أشهر أو حتى سنوات،
يواجه الالجئون مستقب ًال تكتنفه العزلة وسط الصحراء
القاحلة ،مع االعتامد بشكل كيل عىل املساعدة
الخارجية واإلغاثة اإلنسانية.
وتفاقم الوضع الصحي يف أعقاب تدفق  15,000الجئ
جديد بعد التدخل العسكري الفرنيس املايل املشرتك يف
يناير/كانون الثاين  .2013وازداد عدد االستشارات يف
عيادات املنظمة يف مخيم مبريا من  1,500إىل  2,500كل
أسبوع .بينام زاد عدد األطفال الذين يعانون من سوء
التغذية الحاد بأكرث من الضعف :من  42إىل  106طف ًال
يعالجون من سوء التغذية الحاد ،وصلت نسبة  85يف
املئة منهم إىل املخيم بني يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط؛
وذلك عىل الرغم من أن الوضع الغذايئ لالجئني الجدد
جيد عموماً عند تقييمه لحظة الوصول إىل املخيم.
يقول غراي“ :تظهر هذه اإلحصائيات أن الالجئني ازدادوا
ضعفاً خالل إقامتهم يف املخيم .وهو املكان الذي يجب
أن يتلقوا فيه املساعدة ،مبا فيها الحصص الغذائية ذات
املكونات الصحيحة ،من منظامت اإلغاثة .ويجب عىل
هذه املنظامت الحفاظ عىل استجابتها طاملا دعت
الرضورة :املأوى واملياه النظيفة واملراحيض وإجراءات
النظافة وحفظ الصحة والطعام .يجب أن تكون كلها
متاحة ومستدامة وفقاً للحد األدىن من املعايري اإلنسانية”.
تدير منظمة أطباء بال حدود برامج طبية وإنسانية يف
مناطق موبتي وغاو وسيكاسو ومتبكتو يف مايل ،إضافة إىل
تلك املخصصة لالجئني املاليني يف بوركينا فاسو وموريتانيا
والنيجر .تعمل املنظمة يف موريتانيا منذ وصول طالئع
الالجئني يف أوائل عام  ،2012وأنجزت الفرق منذ ذلك
الحني  85,000استشارة ،وساعدت يف إجراء  200والدة،
وعالجت نحو  1,000طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

طبيب من المنظمة يقدم المساعدة إلى طفل يعاني من التجفاف في مستشفى المنظمة في مخيم مبيرا لالجئين الماليين في موريتانيا.
© نياني قارمين

ميامنار

إيطاليا

القيود الحكومية تعيق توفري الرعاية الصحية توفري الرعاية للمترشدين يف ميالنو

بعد مرور سنة تقريباً عىل اندالع االشتباكات اإلثنية ألول
مرة يف والية أراكان ،ما زال نحو  140,000شخص يعيشون
يف مخيامت مؤقتة .وقد حرم عرشات اآلالف من السكان
ومن ضحايا العنف املبارش كلياً من املرافق الصحية
والطعام ومن زراعة حقولهم ومن رشاء احتياجاتهم من
األسواق ،وحتى من املياه النظيفة أحياناً .ويف الوقت الذي
يستمر الفصل العنرصي بني مجتمع أراكان واملجتمعات
املسلمة ،تبقى القيود املفروضة عىل التنقل قامئة .ووفقاً
للتقديرات الرسمية ،فإن األغلبية العظمى من النازحني
هم من األقلية املسلمة ،التي يشار إليها غالباً باسم
الروهينجا ،وهي أقلية ال جنسية لها ،وال تعرتف حكومة
ميامنار بأفرادها كمواطنني.

وفرت منظمة أطباء بال حدود خدمات الرعاية الصحية
للمترشدين ،مبن فيهم املهاجرين ،الذين ينامون يف شوارع
ميالنو خالل أشهر الشتاء القاسية يف إيطاليا .وكان الهدف
الرئييس من هذا الربنامج تقديم رعاية مستمرة إىل
املترشدين الذين ُأخرجوا من املستشفى بعد تعافيهم.
يقول جيورجي 50 ،عاماً من أصل روماين والذي يعيش يف
إيطاليا منذ عام “ :1996طلب مني الطبيب الذهاب إىل
العيادة ،وكان عيل البقاء فيها لبعض الوقت وتناول األدوية
واالستفادة من الدفء” .وقد وفرت املنظمة العالج ضد
التهاب يف الجهاز التنفيس أصاب جيورجي بسبب اضطراره
للنوم يف ظروف قاسية خالل الشتاء.

ويقول رونالد كرمير ،منسق الطوارئ لدى منظمة أطباء وحسب املعطيات الرسمية ،هناك أكرث من  47.000مترشد
بال حدود يف والية أراكان“ :عادت فرق املنظمة للتو من يعيشون يف إيطاليا ،منهم أكرث من  13.000يف شوارع
مناطق حرمت فيها قرى بأكملها من الخدمات األساسية” .ميالنو .كام أن  %70من املرىض الذين يطلبون خدمات
الرعاية الصحية من املنظمة هم من املهاجرين.
يف يونيو/حزيران ُ ،2012طبقت القيود املفروضة عىل
حركة املسلمنيُ ،
وشددت بعد أعامل العنف التي وقعت يقول جيانفرانكو دي مايو ،املنسق امليداين للمنظمة:
ً
يف أكتوبر/ترشين األول ،وأدت إىل ترشيد املزيد من آالف “غالبا ما يتعرض املترشدون الذين يدخلون املستشفى
السكانُ .يعترب النازحون معرضني للخطر خاصة مع بدء ملرض آخر مبجرد خروجهم منه .وإذا قدمنا املساعدات
موسم األمطار ،وما زال خطر حصول املزيد من العواصف إىل املرىض املترشدين فور خروجهم من قسم الطوارئ يف
املدارية أو األعاصري مرتفعاً .ووجدت املنظمة أن املالجئ املستشفى ،فإنهم لن يحتاجوا إىل العودة مجدداً ،ولن
تتأثر صحتهم كثرياً كذلك”.
املؤقتة ومباين العيادات قد دمرت جراء األمطار.
تدعو منظمة أطباء بال حدود حكومة ميامنار إىل اتخاذ
اإلجراءات الرضورية لضامن توفري الرعاية الصحية
وامللجأ الالئق للنازحني ،واملحرومني من الخدمات.
ويجب أن يتمكن السكان من التنقل بحرية ،دون
خوف من التعرض لالعتداء.

ويعترب هذا املرشوع األول من نوعه الذي تطلقه املنظمة
ملساعدة املترشدين يف إيطاليا .وقد عملت املنظمة بتعاون
وثيق مع املستشفيات املحلية ،حيث ُنف ّذ الربنامج كجزء
من مبادرة أشمل شاركت فيها منظامت طبية واجتامعية
أخرى .وسوف تستغل املنظمة هذه التجربة كنقطة بداية
لتقييم مشاريع مستقبلية مامثلة.
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تحت املجهر

برامج منظمة أطباء بال حدود
الخاصة بسوء التغذية
ال يوجد نهج عاملي ومعياري ملعالجة املشاكل الغذائية.
إذ تتفاوت إسرتاتيجيات االستجابة وفقاً لسياق األزمة
وتطورها واملعيقات العملية .توجد وسيلتان تستطيع
املنظمة خاللهام االستجابة لألزمة الغذائية :برامج
التغذية التكميلية وبرامج التغذية العالجية.

أحد أفراد طاقم منظمة أطباء بال حدود يقوم بقياس محيط منتصف عضد طفل صغير خارج أحد مراكز برنامج التغذية العالجية التابعة للمنظمة في مخيم يدا ،جنوب السودان © .ماكينزي نوولز كورسين

عالج سوء التغذية :جهود تتعدى مجرد توفري الطعام

ميوت تسعة أطفال كل دقيقة بسبب انعدام املغذيات
األساسية يف طعامهم ،وهناك  178مليون طفل يعانون
من سوء التغذية يف مختلف أنحاء العامل .فام هي
مسببات األزمات الغذائية ،وماذا تفعله منظمة أطباء بال
حدود إلنقاذ حياة ماليني األطفال؟
رغم أننا معتادون عىل الصور املتداولة عن انتشار سوء
التغذية خالل األزمات الكربى مثل الجفاف والحروب،
إال أن الغالبية العظمى لنحو  800مليون شخص جائع
حول العامل ليسوا من ضحايا الحوادث غري العادية ،بل
هم ضحايا سوء تغذية مزمن وطويل األمد سببه الرئييس
هو الفقر .ويف العديد من األماكن ،يظهر سوء التغذية يف
دورات متعاقبة يعاين فيها السكان من نقص األغذية خالل
بعض املواسم من السنة ُتدعى “فجوات الجوع”.
وهناك مسببات أخرى ألزمات التغذية مثل آليات التوزيع
غري املتكافئ لألغذية والحروب والكوارث الطبيعية ،إىل
جانب العوامل البيئية مثل رداء جودة املاء .إذ ال يقترص
سوء التغذية عىل قلة الطعام فحسب ،بل يتعداه إىل
انعدام املكونات املغذية األساسية والتي تشمل الدهنيات
والفيتامينات والربوتينات .كل ذلك يقلص مستويات
الطاقة ويؤدي إىل إعاقة النمو وزيادة القابلية لإلصابة
باألمراض .كام ُتعترب الوجبات غري الكافية واقعاً يعيش فيه
مئات املاليني من األطفال عرب العامل.
تبدأ املرحلة الحرجة لسوء التغذية عن سن ستة أشهر،
حني تبدأ األم عادة يف إكامل رضاعة طفلها بالطعام.
وتكون أنواع الطعام التي ُتضاف إىل حمية الرضيع يف
هذه الفرتة ذات أهمية قصوى عىل منوه .وحني ال تستويف
هذه الحميات املقادير املناسبة من الطاقة (والتي تشمل
الربوتني عايل الجودة والدهنيات األساسية والكربوهيدرات
7

والفيتامينات واألمالح املعدنية) ،فإنها تعيق منو الطفل التغذية لديه حاد معتدل ،بينام األصفر يعني أن خطر
وتطوره أو تزيد من مخاطر تعرضه للموت بسبب أمراض املرض يتهدده ،واألخرض يشري إىل أنه عىل ما يرام”.
الطفولة الشائعة أو تتسبب يف عواقب صحية مدى الحياة.
رمبا يعالج توزيع األغذية مشكلة الجوع ،ولكن ليس
ويصيب سوء التغذية األطفال دون سن الخامسة سوء التغذية؛ فالتغذية السليمة هي مفتاح معالجة
واملراهقني والنساء الحوامل أو املرضعات وكبار السن سوء التغذية .ولألسف ،تعتمد معظم برامج املساعدات
واملصابني بأمراض مزمنة .كام يسقط األشخاص ضحية سوء الغذائية يف البلدان النامية تقريباً حرصياً عىل خليط
التغذية حني يعجز جسدهم عن استقبال ما يكفي من حبوب الذرة والصويا املدعمة ،والتي رمبا تفلح يف إبعاد
الطعام أو استعامله بطريقة مناسبة بسبب بعض األمراض الجوع عن األطفال ،ولكنها ال تزودهم بالتغذية السليمة.
مثل اإلسهال ،أو األمراض طويلة األمد مثل الحصبة أو
فريوس نقص املناعة البرشية أو السل.
لذلك ،تعتقد منظمة أطباء بال حدود بأن األطعمة الجاهزة
هي الوسيلة األكرث فاعلية يف معالجة سوء التغذية ،إذ أنها
أما لدى األطفال ،فيمكن لهذه العالمات أن تشمل عدم تشمل جميع املواد املغذية التي يحتاجها الطفل خالل
القدرة عىل الرتكيز ،أو االهتياج وإعاقة النمو .ويف حاالت فرتة النمو .وهي تساعد األطفال عىل استعادة وزنهم
سوء التغذية الحاد الوخيم ،ميكن أن يظهر كذلك انتفاخ يف الطبيعي وتستطيع عكس منحى العوز الذي يعانون منه.
البطن والوجه والساقني ،إىل جانب تغري يف صبغية الجلد .إضافة إىل ذلك ،تتميز األطعمة الجاهزة بسهولة استعاملها
يف املناطق محدودة املوارد لتشكل أفضل طريقة لتزويد
ميكن تشخيص سوء التغذية من خالل مقارنة قياس الوزن األطفال الصغار بالحليب .إذ ال تشتمل عىل املاء ،ما
والطول املعياريني لدى مجتمع معني ،أو من خالل قياس يجعلها مقاومة للتلوث الجرثومي ،و ُتو ّزع يف حزم فردية
محيط منتصف عضد الطفل.
مانعة لترسب الهواء ،ومدة صالحيتها طويلة جداً .كام ال
تتطلب تحضرياً قبل األكل وميكن نقلها بسهولة واستعاملها
ترشح جان ،ممرضة من منظمة أطباء بال حدود متخصصة يف املناطق الحارة.
يف سوء التغذية ،عملية التشخيص باستعامل طريقة قياس
محيط منتصف العضد يف مخيم الالجئني يدا يف جنوب واألهم من ذلك كله هو أن غالبية األطفال املصابني بسوء
السودان“ :حني تصل أم للمرة األوىل مع طفلها ،نقوم التغذية ميكنهم تناول هذه األطعمة الجاهزة يف منازلهم،
بفحص الطفل ونقيس طوله ومحيط منتصف عضده .تحت إرشاف األم أو من يعتني بهم ،عوض البقاء يف
وتشمل هذه العملية تطويق ذراعه برشيط قياس لتحديد املستشفى .كل هذا يسمح لربامج املساعدات بالوصول إىل
محيط منتصف عضده ،وهو ما يعطينا فكرة عن مستوى أعداد أكرب من األطفال ،ويف الوقت نفسه بتقليص مخاطر
سوء التغذية لديه .وإذا أحكمنا الرشيط عىل الذراع فكان انتقال عدوى األمراض إليهم داخل املستشفيات.
القياس يف املنطقة الحمراء ،فذلك يعني الطفل يعاين من
سوء تغذية حاد وخيم .أما اللون الربتقايل ،فيعني أن سوء

قىض كاي ،طبيب لدى املنظمة ثالثة أشهر يف مخيم يدا
يف جنوب السودان ،حيث كانت برامج التغذية التكميلية
والعالجية رضورية .وبينام كان هناك عدد كبري من
األطفال يتلقون العالج يف إطار برنامج العيادات الخارجية
الذي تقدمه املنظمة ،كان كاي يعمل يف املستشفى
حيث ُيعالَج األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد .وكان
معظم األطفال تفوق أعامرهم الخمسة أعوام ،ويعانون
من تعقيدات طبية أخرى مثل التهابات الجهاز التنفيس
واإلسهال واملالريا .وعموماً ،كان األطفال ُيدخلون إىل
املستشفى ملدة ستة أو سبعة أيام ،يلتحقون بعدها
بربنامج التغذية يف العيادات الخارجية .وقد شاهد كاي
عدداً كبرياً من األطفال ميرون بالعالج يف املستشفى ،ولكنه
ما زال يتذكر طف ًال واحداً باألخص.
“كان هناك طفل صغري ،عمره ثالث سنوات ،وأمه كفيفة.
كان جسده مليئاً بالوذمات (انتفاخات) ،وكان يعاين من
التهابات يف الجهاز التنفيس وال يستطيع األكل .ومن
دون عالج ،كان سيموت بال شك .وألنه مل يكن يستطيع
األكل ،فقد وضعنا له أنبوباً أنفياً معدياً ،وأعطيناه كذلك
املضادات الحيوية”.
“بقي الطفل يف املستشفى أربعة أسابيع .وكانت أخته
البالغة من العمر سبعة أعوام ترافقه عىل الدوام،
وتطعمه الحليب العالجي عرب األنبوب ،ثم تنظفه بعد
ذلك .وبعد أن أصبح قادراً عىل تناول الطعام العالجي،
كانت تغسل صحنه كذلك .وكانت تخرجه ليتنفس
الهواء العليل وتساعد األمهات اللوايت وصلن حديثاً إىل
املستشفى مع أطفالهن”.
“حني وصل هذا الطفل إىل املستشفى ،مل تكن لديه حتى
القدرة عىل األكل ،ومل يبتسم يوماً ،ولكنه ما لبث أن تعاىف
رسيعاً وأصبح يتحدث ومييش ويلعب ويبتسم ،وأخرياً
استطاع أن يغادر املستشفى”.

عام  ،2012أدرجت
منظمة أطباء بال حدود
 71.500طفل يف برامجها
الغذائية التكميلية
 276.300طفل يف برامجها
الغذائية العالجية

في بيهار الهندية ،تدير المنظمة عدة عيادات خارجية فض ًال عن مركز للتغذية العالجية لألطفال الذين يعانون من حاالت حرجة.
© أنخيل نافاريتي

إسرتاتيجية جديدة يف مواجهة الثنايئ القاتل :املالريا وسوء التغذية
يف النيجر ،هناك صلة وثيقة بني سوء التغذية واملالريا .إذ تتزامن أشهر “فجوة الجوع” ،التي تشهد ذروة
انتشار سوء التغذية ،مع موسم األمطار حيث يتكاثر البعوض وترتفع حاالت املالريا .وتشكل اإلصابتان
معاً حلقة مفرغة :فاألطفال املصابون بسوء التغذية يكون لديهم جهاز مناعة ضعيف ،وبالتايل ال يستطيع
جسدهم مقاومة األمراض املعدية مثل املالريا .ويف املقابل ،يكون هناك احتامل كبري أن يسقط األطفال
املصابون باملالريا فريسة سهلة لسوء التغذية.
هذا العام ،سجلت منظمة أطباء بال حدود ارتفاعاً يف عدد حاالت سوء التغذية يف العديد من مشاريعها يف
جنوب البالد ،مقارنة بالفرتة نفسها من عام  .2012كام أن عدد حاالت املالريا ارتفع هو اآلخر .ومن املتوقع
ظهور املزيد من االرتفاع يف حاالت سوء التغذية واملالريا مع بداية موسم األمطار.
يقول لويس إنسيناس ،مدير برنامج املنظمة
يف النيجر“ :نحن بحاجة إىل التحرك برسعة
من أجل وضع حد لوفيات األطفال بسبب
هاتني الحالتني اللتني ميكن الوقاية منهام.
فمن أجل مواجهة سوء التغذية واملالريا،
نحتاج إىل طرق ابتكارية ،وعلينا كذلك
أن نعمل عىل مستويني يف الوقت نفسه:
الوقاية والعالج”.
لذلك ،تخطط منظمة أطباء بال حدود
تنفيذ إسرتاتيجية جديدة يف بعض املناطق
من النيجرُ ،تدعى بالوقاية الكياموية
املوسمية ضد املالريا ،والتي يحصل فيها
األطفال عىل عالج كامل ضد املالريا عىل
مراحل خالل ذروة موسم انتشار املالريا.
وقد أثبتت هذه اإلسرتاتيجية نجاحها حني
نفذتها املنظمة يف كل من تشاد ومايل عام
 ،2012حيث تقلص عدد حاالت املالريا
البسيطة بنسبة  66يف املئة يف مايل و 78
يف املئة يف تشاد.

طفل يعاني من سوء التغذية في قسم الرعاية المركزة في مستشفى
المنظمة في النيجر © .تانيا بيندرا
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تقرير خاص
االستشارة النفسية مقاربة ثبتت نجاعتها لعالج اضطرابات
الصحة النفسية ،لكن كان من املهم التأكيد عىل فعالية
االستشارة يف العراق لضامن تطوير برنامج مناسب.
أدخلت أداة تقييم جديدة لقياس مدى تقدم املريض،
ووفقاً للبيانات التي تجمعت بواسطة األداة ،كانت نتائج
االستشارة النفسية جيدة جداً.

العراق

معالجة الندوب النفسية

ع ّرضت عقود من النزاع كثرياً من العراقيني لإلصابة
باإلجهاد النفيس وجعلتهم يف أمس الحاجة إىل الرعاية
الصحية النفسية .ومنذ األربعة أعوام املاضية وحتى اليوم
تواصل منظمة أطباء بال حدود برنامج الصحة النفسية
التي وضعته بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية لالستجابة
إىل تلك االحتياجات .يرشح التقرير اآليت النجاحات التي
حققها الربنامج والحاجة إىل تجديد التزام بتلبية احتياجات
الصحة النفسية للرجال والنساء واألطفال يف العراق.
مل تستطع سوى قلة قليلة من العراقيني من النجاة من
أرضار الصدمة املرتبطة بسنوات من االضطراب وانعدام
االستقرار .وبينام قد تكون مشاكل الصحة البدنية واضحة،
تثبت اضطرابات الصحة النفسية والضائقة االنفعالية أنها
عىل القدر ذاته من اإلنهاك .تقول هيلني أونيل ،رئيسة بعثة
املنظمة يف العراق“ :دُفع كثري من السكان يف العراق إىل
الحد األقىص من قدرتهم عىل التحمل .كام يكافح العديد
من العراقيني ،املنهكني نفسياً جراء تجاربهم ،لفهم ما
يحدث لهم .يف حني تفاقم مشاعر العزلة واليأس وصمة
العار املرتبطة بقضايا الصحة النفسية ،ونقص خدمات
الرعاية الصحية النفسية التي ميكن للمرىض اللجوء إليها
طلباً للمساعدة”.
“يدق قلبي برسعة .ال أنام بشكل مريح ،وحني تتسارع
نبضات قلبي أتأمل وأعجز عن الحركة .أشعر دوماً بالغثيان
من الخوف حني يعتدي أشقايئ عيل بالرضب ،فأغضب،
وأرصخ .يرضبونني ،ويسخرون مني ،فأرصخ بجنون.
أخاف من النار .ترعبني النار .سيارة عمي احرتقت أمام
عيني .أخاف من النار ،ومن سامع أزيز الرصاص .أكرث ما
أخشاه صوت املدافع الرشاشة”.
طفلة يف الثامنة من العمر

يف الفرتة ما بني عام  2009و  ،2012تم توفري أكرث
من  25,000جلسة استشارية.
يف عام  ،2009أطلقت املنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة
العراقية برنامجاً معنياً بالصحة النفسية صمم لزيادة إتاحة
االستشارة النفسية ،ودمج الرعاية الصحية النفسية يف النظام
الصحي العراقي عىل املدى البعيد .ويف الفرتة ما بني عام
 2009و  ،2012نظم املستشارون يف وزارة الصحة الذين
تدربوا لدى املنظمة أكرث من  25,000جلسة استشارية يف
وحديت الصحة النفسية يف بغداد والفلوجة .وتجري الفرق يف
الوحدتني حالياً نحو  600جلسة استشارية كل شهر.
أظهر عدد من مشاريع الدراسات والبحوث التي أجريت
مؤخراً املدى الواسع الحتياجات الصحة النفسية يف العراق.
عىل سبيل املثال ،وجد الباحثون الذين أجروا تقيي ًام لوضع
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وتفاوتت معدالت االنسحاب من الجلسات تبعاً
للمواقع ،األمر الذي يشري إىل أن العوامل املحلية رمبا
متنع املريض من العودة .لكن سجل جميع املرىض
الذين استكملوا الجلسات تقريباً تحسناً يف صحتهم.
عىل سبيل املثال ،تبني من دراسة أجريت عىل عينة من
املرىض يف عام  ،2012أن نسبة أربعة يف املئة أظهرت
أعراضاً “خفيفة” ،و  68يف املئة أعراضاً “معتدلة” ،و 28
يف املئة أعراضاً “حادة” .ومن بني املرىض الذين تخرجوا
بعد شهر واحد ،بلغت نسبة األعراض “الخفيفة”  78يف
املئة ،و “املعتدلة”  22يف املئة ،و“الحادة”  0يف املئة.
وهنالك اتجاه واضح جداً نحو تحسن الصحة النفسية
وأسهم خط هاتفي خصص للمساعدة يف إذكاء الوعي
بني أولئك الذين استكملوا جلسات االستشارة.
وزيادة إتاحة الرعاية .وبدعم تقني من املنظمة ،أنشأت
“أواجه مشاكل يف التنفس وال أشعر بالراحة مع وزارة الصحة خطاً هاتفياً للمساعدة يف مستشفى الريموك
نفيس .دمر اختطاف أخي حيايت .أخاف اآلن من كل لتوفري املعلومات الرضورية بشأن خدمات االستشارة
يشء .هذا هو املكان الوحيد الذي أستطيع فيه التعبري ولتسهيل اإلحالة إىل وحدة الريموك للصحة النفسية .عىل
عن مخاويف .أعيش يف عزلة دامئة عن أرسيت ،لكن سبيل املثال ،قدمت الخدمة مساعدة مثينة إىل املرىض
هذه الجلسات ساعدتني عىل التحدث دون خوف .الذين أرادوا مزيداً من املعلومات قبل االلتزام بالزيارة ،أو
بعد الجلسة الثانية شعرت ببعض التحسن ،ومل تعد الذين ال يستطيعون مقابلة املستشارين شخصياً.
الكوابيس تؤرقني كل ليلة”.
رجل عراقي ( 28سنة)
تحققت مكاسب مهمة يف مجال تعديل االستشارة
ميثل إذكاء الوعي العام الخطوة األوىل لتغيري املواقف
من الصحة النفسية .ولهذا وفرت املنظمة التدريب
للموظفني املختصني لتطوير األنشطة التي تستهدف
زيادة وعي السكان واملهنيني الصحيني ،وتسهيل إحالة
األشخاص الذين يحتاجون إىل الخدمات .يف عام ،2011
أنتجت املنظمة فيل ًام قصرياً كجزء من هذه الحملة ،ونشط
العاملون املختصون يف إذكاء الوعي يف املرافق الصحية،
مثل الصيدليات والعيادات واملستشفيات إضافة إىل املراكز
املجتمعية األخرى مثل املدارس.

مشهد من شارع في العراق © .خليل صياد

األطفال واملراهقني يف بغداد واملوصل ودهوك ،أن نسبة
املستطلعني الذين أظهروا أعراض اضطراب اإلجهاد التايل
للصدمة تراوحت بني  14و  36يف املئة ،بينام اعتربت
دراسة تناولت صحة األرسة وشملت  9,000فرد من أفراد
العائالت أن أكرث من  35يف املئة منهم يعانون من “ضائقة
نفسية عميقة”.

وحول البيت .وهذا ما أثر يف حيايت اليومية .أشعر بقلق
شديد عىل زوجي .قبل أن آيت إىل هنا حاولت التحدث
مع شقيقتي ،لكنها مل تظهر أي اهتامم .تقول أرسيت إنني
مريضة نفسياً .لهذا السبب أحاول االنعزال عنها وأشعر
بضيق شديد حني أكون بني أفرادها .تحسنت حالتي اآلن
بعد أن تكلمت”.
امرأة عراقية ( 40سنة)

ما زال حياً .وهي تطلب باستمرار من أرستها أن تطمئنها
بأنه ما زال حياً .كام أصبحت تفضل البقاء يف املنزل دامئاً
وتخاف من مغادرته .يشمل العالج املقرتح التصدي
ملشكلة الحزن والصدمة”.
أخصائية تصف إحدى الحاالت
تركزت بؤرة اهتامم الخدمة الصحية النفسية يف العراق
عىل إضفاء الطابع املؤسيس للرعاية ألولئك الذين يعانون
من اضطرابات نفسية مزمنة مثل انفصام الشخصية .وعىل
الرغم من هذا الرتكيز ،ال يوجد حالياً سوى أربعة أطباء
نفسيني لكل مليون من السكان ،وهنالك عدد أقل من
األخصائيني املدربني عىل املهن الصحية النفسية ذات
الصلة ،ومنها االستشارة النفسية.

كشف مسح مستويات مرتفعة جداً من الضائقة النفسية
لدى السكان ،حيث وجد مث ًال أن من املرجح أن تعاين
واحدة من بني كل خمس نساء ،وأن يعاين واحد من بني
كل سبعة رجال ،من اضطراب نفيس يف حياتهم .وترتفع
النسبة لدى أولئك الذين تعرضوا حتى لحادث صادم
واحد .بينام ذكر نحو  %70من املصابني بأي اضطراب
نفيس أن أفكاراً انتحارية راودتهم .ومل يذكر سوى أقل من
عىل هذه الخلفية من االحتياجات الكبرية ،عربت وزارة
 %10من هؤالء أنهم تلقوا الرعاية.
الصحة العراقية عن نيتها دمج خدمات الصحة النفسية
ميثل العنف عام ًال رئيسياً مؤثراً يف الصحة النفسية ملرىض يف مرافق الرعاية الصحية األولية القامئة حالياً .وتعمل
الربنامج .ويف  75يف املئة من الحاالت التي متت مشاهدتها املنظمة بتعاون وثيق مع الوزارة عىل تقديم خدمات
يف وحديت منظمة أطباء بال حدود/وزارة الصحة العراقية االستشارة النفسية وتطوير منوذج لالستشارة ميكن أن يزيد
عام  ،2012كان الحدث الذي عجل بظهور املشاكل الصحية إتاحة الرعاية للمرىض وميكن استنساخه يف مرافق الرعاية
النفسية مرتبطاً بالعنف ،الذي تعرض له املريض مبارشة أو الصحية األولية إضافة إىل وحدات الصحة النفسية التي
كان شاهداً عليه .ويف أغلب الحاالت ،وقع الحدث العنيف تستقبل املرىض كل يوم يف املستشفيات العامة.
خارج البيت ،لكن مثلام هي الحال يف املجتمعات األخرى
ً
ً
خالل أوقات الحرب أو انعدام االستقرار ،من الشائع أيضا وبينام تؤدي الظروف األمنية يف العراق غالبا إىل تعقيد
اإلبالغ عن خالفات عائلية أو أعامل عنف داخل البيت .تنفيذ الخدمات ،ساعدت وسائل التواصل التقنية يف توفري
ويذكر أن الغالبية الساحقة من العاملني واملرىض يف برنامج الحلول التي تدعم استدامة الخدمات يف املستقبل .عىل
املنظمة املعني بالصحة النفسية قد اختربوا حادثاً عنيفاً يف سبيل املثال ،استخدم نظام االتصال عن بعد بواسطة
السنوات املاضية أو تعرض له أحد أقربائهم أو أصدقائهم .الفيديو عىل نطاق واسع للتدريب وتقديم الدعم التقني،
إضافة إىل مناقشة الحالة واإلرشاف الرسيري.
“تعاين امرأة ُقتل زوجها منذ ستة أشهر يف انفجار قنبلة،
من صداع وصعوبة يف التنفس .وتقول إنها تشعر أحياناً هنالك اتجاه واضح جداً نحو تحسن الصحة النفسية
بأن زوجها مل ميت ألنه يظهر أمامها .وكثرياً ما تشعر بأنه بني أولئك الذين استكملوا جلسات االستشارة.

النفسية لتناسب احتياجات العراقيني.

توصلت أول دراسة منهجية للتصورات القامئة عن
الصحة النفسية يف العراق إىل النتيجة التالية“ :يعاين يف يونيو/حزيران  ،2012استكملت املنظمة تعاونها يف
املرىض النفسيون ،واملهنيون الذين يعالجونهم ،ومفهوم مجال الصحة النفسية مع وزارة الصحة يف مستشفيي
املرض النفيس ذاته ،من وصمة العار يف اإلدراك العام،
الفلوجة والريموك ،ونقلت إليها جميع جوانب الدراية
وكثرياً ما تكون سمعتهم سلبية جداً”.
والخربة واإلرشاف التقني .وتحققت مكاسب مهمة يف
مجال تعديل االستشارة النفسية لتناسب احتياجات
وأظهرت الدراسة أن العراقيني يعرفون غالباً أن املرض
النفيس ميكن أن ينتج عن أحداث صادمة ،كام سجلت العراقيني وبدأ املستشارون الذين تدربوا يف الربنامج
اعتقاداً منترشاً عىل نطاق واسع ،بأن الذين يعانون التعاوين بني املنظمة والوزارة ،مساعدة آالف املرىض.
من اضطرابات يف الصحة النفسية هم املسؤولون عن
حالتهم واللوم يقع عليهم وحدهم .وذكر عدد كبري من
العراقيني أنهم ال ميانعون االرتباط بصداقة مع أشخاص
يعانون من مشاكل نفسية ،لكن عدداً كبرياً مامث ًال قالوا
إن من الرضوري أن يتجنب الناس االتصال بهم .وأشار
املرىض يف برنامج املنظمة/الوزارة إىل الخجل ،والخوف
من افتضاح الحالة ،والخشية من الخذالن أو النبذ.

كام أشار املرىض إىل الترصفات الطيبة الكرمية والدعم
واملساندة ،لكن مثة حاجة واضحة إىل مزيد من املعرفة
والفهم لتوسيع نطاق مثل هذه االستجابات.
“أنا مرهقة .أتيت إىل هنا طلباً للراحة واالسرتخاء .يقلقني
وضع زوجي .يطلقون النار دوماً عند نقاط التفتيش

لكن من الواضح أن هناك الكثري من التحديات التي تواجه
ضامن إتاحة الخدمات الصحية النفسية املناسبة لجميع
العراقيني املحتاجني إىل الرعاية .فام زالت الفجوة هائلة
بني االحتياجات والخدمات ،ووصمة العار التي تصيب
املرىض النفسيني حقيقية ومؤملة .وتبقى األهداف عىل
املدى البعيد متمثلة يف دمج برامج الصحة النفسية املتاحة
يف املرافق الصحية املوجودة يف شتى أنحاء البالد ،واإلقرار
بأن العافية النفسية للعراقيني عامل حاسم األهمية يف
استعادة العراق لعافيته.

عمر يتحكم بلعبة فيديو مستخدماً قدميه في
مستشفى ع ّمان ،األردن© .جاريد كوهير

مدنيون عراقيون جرحوا يف الحرب
يتلقون العالج الذي يحتاجون إليه
منذ نحو عقد ،حني كان العنف املنترش واملتواصل
يف العراق يجرب املنظامت غري الحكومية عىل مغادرة
البالد ،افتتحت منظمة أطباء بال حدود برنامجاً معنياً
بالعمليات الجراحية للجرحى من املدنيني العراقيني
يف األردن ،الذي متتع بحالة من االستقرار السيايس
وامتلك بنية تحتية طبية ممتازة.
ما زالت املنظمة تدير الربنامج الجراحي حتى اليوم.
واملرىض هم من املدنيني الذين أصيبوا بجروح جراء
القنابل أو التفجريات أو طلقات الرصاص يف النزاع
املحتدم يف أنحاء املنطقة ،وهؤالء مجموعة مهملة
ال يتاح لهم العالج املعقد الذي يحتاجون إليه أو ال
يستطيعون تحمل تكلفته .وهم يعانون من إصابات
حادة وصعبة مل تعالج يف بلدانهم األصلية عىل الفور،
أو مل يكن باملستطاع عالجها بطريقة مناسبة هناك.
من هؤالء املرىض صبي اسمه عمر ،يهوى اللعب
بالطائرات الورقية كلام كانت السامء صافية .وهذا ما
كان يفعله مع مجموعة من أصدقائه يف فرباير/شباط
 ،2011حني سبب انفجار سقوط أسالك الكهرباء
عليه ،فاخرتقت جسده ،وفقد ذراعيه.
نقل عىل الفور إىل أقرب مستشفى حيث متكن األطباء
من إنقاذ حياته .أمىض عمر ثالثة أيام يف غيبوبة ،ثم
خضع لتسع عمليات جراحية يف السنة التالية.
يف مارس/آذار  ،2012نقل عمر إىل مستشفى املنظمة
يف عماّ ن ،وأجريت له ثالث عمليات جراحية إضافية
حتى اليوم .ما زال يف املرحلة األوىل من العالج،
لكنه يستطيع اآلن السباحة ،ولعب كرة القدم مع
أصدقائه وأشقائه.
لكن الندوب العاطفية التي عاىن منها أعمق من أن
تشفى برسعة ،ال سيام أنه فقد أمه يف انفجار مروع آخر.
تقول منتهى مشايخ ،أخصائية لدى املنظمة“ :نراقب
عمر بدقة وعناية منذ وصوله إىل املرشوع ،ونحاول
تزويده بكل الدعم النفيس واالجتامعي الرضوري.
عمر طفل حساس جداً ،وال يتوقف عن مقارنه نفسه
باألطفال اآلخرين القادرين عىل استخدام أيديهم”.
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حمالت

صوت من امليدان
تجاوزت األمور نقطة االنهيار .فقد الناس الوجهة والقدرة
الواعية عىل السيطرة .لكنهم متكنوا بطريقة أو بأخرى
من التعامل مع الوضع .إذ ال يستطيعون أن يسمحوا
ألنفسهم باالنهيار كلياً .وطوروا قدرة مدهشة عىل التكيف
واالستمرار .فالبقاء مدة سنتني والنجاة من هذه املحنة
إنجاز مشهود .كام أن الدعم الذي يقدمه كل من العائلة
واملجتمع املحيل هائل ومؤثر.
أحياناً تكفي جلسة واحدة ليشعرون بقليل من االرتياح.
إذ يحتاج بعضهم إىل سامع أن ما يحدث لهم أمر طبيعي،
وأنهم ليسوا عىل حافة الجنون .لكن مثة مرىض آخرين
كانوا بحاجة إىل عالج أطول .تكمن الفكرة يف وضع
هدف واضح لهم ،والوصول إليه خطوة خطوة عرب العالج
السلويك .مل يتوافر وقت كاف لجلسات تحليل مطولة ،لكن
استطعت القيام بعمل نفيس صحيح ومؤثر بهذه التقنيات
العالجية القصرية.
الجئون سوريون يتلقون الرعاية عبر برنامج للصحة النفسية تديره المنظمة بتعاون مع جمعية مواطني هلسنكي في تركيا،
ويروون قصصهم إلى الرسام البريطاني جورج بوتلر © .أرميل لوازو/أطباء بال حدود

الصحة النفسية يف سوريا:
ذكريات أليمة ومالبس أطفال
عادت أودري ماغيس ،أخصائية عالج نفيس لدى منظمة
أطباء بال حدود ،من سوريا حيث متثل دورها يف إقامة
برنامج للصحة النفسية وإدارته يف أحد مشاريع املنظمة
يف شامل البالد .تروي اآلثار النفسية للحرب وجهود
املنظمة ملعالجتها.

ُ
عملت فيها حول العامل ،بدا الناس
يف معظم األماكن التي
متحفظني إىل حد ما حني أخربهم بأنني أخصائية نفسية.
لكن يف سوريا كانوا عىل العكس من ذلك متاماً ،إذ أتوا إيل
وطلبوا مساعديت .الحرب مستعرة منذ سنتني ،وفقد الناس
كلياً يقينهم ووجهتهم وقدرتهم عىل االحتامل.
يف البداية كانوا يأتون ليخربوين عن مشاكلهم االجتامعية؛
األطفال ال يذهبون إىل املدرسة ،ولذلك يسببون الفوىض
واالضطراب ،والبالغون ال يعملون ،والناس يعيشون يف
الخيام أو يحتشد كل عرشة منهم يف غرفة واحدة .لكن
حني تبحث بعمق أكرب رسعان ما تكتشف أن معظمهم
مروا بأحداث صادمة مريرة .فقد بعضهم أصدقاء أو
أقرباء .وشاهدوا بيوتهم تدمر ،أو تعرضوا للقصف.
فقد الناس هويتهم وارتباطهم .الرجال األكرب سناً ال
يجدون مكانهم يف املجتمع :خرسوا وظائفهم وعملهم،
ورمبا كانت لديهم مسؤوليات تجاه عائالتهم ،لكنهم
أجربوا عىل تغيري مكان إقامتهم برسعة عدة مرات متتالية.
مل أكن مضطرة للعثور عليهم ،فهم يجدونني ويرجعون
إيل ويطلبون املساعدة .يقول أحدهم“ :أشعر بأنني ألجأ
إىل أساليب عنيفة عند التعامل مع زوجتي وأطفايل .أرجو
منك مساعديت .ال ميكن أن أترصف عىل هذا النحو”.
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رأيت كثرياً من النساء اللوايت أصبح من الصعب عليهن
تشكيل رابط جامع بأطفالهن .ال يتوفر سوى القليل من
وسائل منع الحمل ،ونتيجة لذلك كثريات يحملن دون
أن يرغنب بذلك فع ًال .كام يكافحن لتخيل مستقبلهن مع
أطفالهن .قابلت عدداً من النساء يف املراحل األخرية من
الحمل واللوايت مل يتخذن أي إجراء استعداداً للوالدة؛ ال
مهد للوليد ،وال مالبس ،ومل يفكرن حتى باسم له .لقد
فقد الناس قدرتهم عىل تصور حياتهم يف املستقبل.

“البقاء مدة سنتني والنجاة من هذه املحنة
إنجاز مشهود .كام أن الدعم الذي يقدمه كل
من العائلة واملجتمع املحيل هائل ومؤثر”.

أتذكر مريضة يف الشهر السادس من حملها ،أتت إىل
املستشفى تطلب توليدها قبل األوان .مل يكن لديها أي
سبب طبي؛ أرادت فقط أن نجري لها عملية قيرصية
لتولد طفلها يف أقرب وقت ممكن .بدت متوترة وقلقة
ومهتاجة جداً.
جلست معها وتوصلنا إىل تفسري أن هذا الطفل سيكون
ْ
وشعرت بأن الجنني كان يأخذ كل طاقتها.
وليد الحرب،
وكل ما أرادته مضادات لالكتئاب ،التي ال تستطيع تناولها
ألنها حامل.
وضعنا خطة لتامرين لالسرتخاء ،إضافة إىل مفكرة يومية
تسجل فيها متى تشعر بالتوتر وما هو السبب .وبعد بضع
جلسات انتقلنا إىل االستعداد لوالدة الطفل.
يف الجلسة األخرية عرضت أمامي مالبس الطفل الذي
يوشك عىل الوالدة .مل تخرت االسم بعد ،لكنها حققت تقدماً
عظي ًام وأصبحت جاهزة الستقبال املولود .كانت آخر
مريض عالجته يف آخر جلسة يف آخر يوم .غادرت املرشوع
وأنا أشعر بأن الوقت الذي قضيته هناك مل يضع سدى.

ال ترى األطفال يلعبون بالدمى أو السيارات أو األلعاب
املعتادة األخرى؛ بل يتظاهرون بإطالق النار عىل بعضهم
البعض .رأيت صبية يرمون الحجارة عىل الحيوانات،
ويؤذونها .تلك هي طريقتهم يف التعبري عن غضبهم
املكبوت .ويف الحقيقة ،هذه طريقة وظيفية نسبياً
للتنفيس عن بعض مشاعرهم العدوانية.
رأيت أيضاً شباب يف العرشينيات من العمر ،من املقاتلني
السابقني ،أتوا إيل يشتكون من االكتئاب ،واإلجهاد التايل
للصدمة ،والذكريات املؤملة ،والكوابيس.
أبلغني عدد من األشخاص بكل هدوء أنهم مل يعودوا
يعرفون الهدف من الحرب .يف البداية ،تبني لهم وجود
هدف وراء الحرب ،لكن بعد سنتني غاب وتالىش ،وكل
ما يريدونه اآلن أن ينتهي كل يشء ويعودوا إىل ديارهم.

أودري ماغيس ،أخصائية عالج نفسي لدى المنظمة.
© أطباء بال حدود

نوفارتيس تخرس استئناف قضيتها

البلدان النامية تحتفظ بحقها يف الحصول عىل األدوية
بعد سبع سنوات من الرتافع أمام املحاكم الهندية،
خرست الرشكة الصيدالنية السويرسية نوفارتيس قضيتها
أمام املحكمة العليا الهندية بعد أن أيدت هذه األخرية
قانون براءات االخرتاع الهندي .وبالنسبة ملنظمة أطباء
بال حدودُ ،يعترب هذا القرار فوزاً جوهرياً للمرىض يف
البلدان النامية الذين يعتمدون عىل األدوية ذات
التكلفة املعقولة للبقاء عىل قيد الحياة .وهي كذلك
رسالة إىل جميع الرشكات الصيدالنية متعددة الجنسيات
ليك تكف عن محاوالتها املتكررة يف تقويض قانون
براءات االخرتاع الهندي.
يقول الدكتور أوين كاورناكارا ،الرئيس الدويل ملنظمة
أطباء بال حدود“ :ميثل هذا القرار ارتياحاً كبرياً للماليني
من املرىض واألطباء يف البلدان النامية الذين يعتمدون
عىل األدوية ذات التكلفة املعقولة املصنوعة يف الهند،
فض ًال عن املنظامت اإلنسانية الطبية مثل منظمة أطباء
بال حدود .لقد أدى قرار املحكمة العليا إىل جعل طلبات
تراخيص األدوية التي نحتاجها بشدة أمراً أصعب بكثري”.

وكانت رشكة نوفارتيس قد قاضت الحكومة الهندية أول
مرة بسبب قانونها الخاص برباءات االخرتاع عام ،2006
ساعية إىل تغيري القانون مبا يسمح لها بتمديد براءات
االخرتاع عىل منتجاتها وإيقاف رشكات األدوية الجنيسة
التي تصنع األدوية نفسها بأسعار مخفضة جداً .وكانت
منظمة أطباء بال حدود من بني املنظامت التي أطلقت
حمالت ضد هذا التحرك ،حيث جمعت نحو نصف
مليون توقيع يف عريضة أرسلتها إىل رشكة نوفارتيس
تحمل عنوان “تنازلوا عن القضية”.
جدير بالذكر أن نوفارتيس قد خرست الدعوى عام ،2007
ولكنها عادت لتستأنفها عىل أمل إضعاف تأويل القانون
نفسه .وخالل هذه الدعوى األخرية ،قررت املحكمة العليا
رفض جميع ادعاءات الرشكة .تقول لينا مينغاين ،مديرة
حملة منظمة أطباء بال حدود لتوفري األدوية األساسية يف
الهند“ :عىل مكاتب براءات االخرتاع يف الهند أن تعترب هذا
القرار إشارة واضحة إىل رضورة تطبيق القانون برصامة
ورفض جميع طلبات الرتاخيص الواهية”.

مظاهرة في نيودلهي ضد تحدي شركة نوفارتيس لقانون
البراءات الهندي © .شيال شيتل

مناشدة التحالف العاملي للقاحات والتحصني

ساعدوا منظمة أطباء بال حدود عىل الوصول إىل األطفال األكرث ضعفاً من خالل تخفيض
أسعار اللقاحات املنقذة للحياة
تنقذ اللقاحات حياة األطفال ،ولكن هناك طفل من
بني كل خمسة أطفال يولدون ،ال يحصل عىل الحامية
الكاملة التي توفرها املجموعة األساسية من اللقاحات.
تدعو منظمة أطباء بال حدود التحالف العاملي للقاحات
والتحصني ( )GAVIإىل إدراج الفاعلني اإلنسانيني يف
الئحة املستفيدين من أسعار اللقاحات التفضيلية ،من
أجل ضامن وصول اللقاحات إىل األطفال األكرث ضعفاً ،وال
سيام مع ارتفاع أسعارها بشكل يعيق إمكانية توفريها
ألكرب عدد من األطفال .يقول الدكتور مانيكا باالسيغارام،
املدير التنفيذي لحملة منظمة أطباء بال حدود لتوفري
األدوية األساسية“ :ال بد من العمل برسعة إليجاد حل
ملشكلة االرتفاع املهول لكلفة تطعيم طفل واحد ،والتي
ارتفعت بنسبة  2700يف املئة خالل العقد األخري”.

ويتفاوض التحالف بشأن تخفيض أسعار اللقاحات
الجديدة ويقوم بدفع كلفة هذه اللقاحات ليك تصل إىل
البلدان النامية من خالل مانحيه (مثل اململكة املتحدة
والواليات املتحدة والرنويج) .وبينام تدعم منظمة أطباء
بال حدود مهمة هذا التحالف بالكامل ،فإنها تبدي
مخاوفها من كون أسعار اللقاحات املتفق بشأنها ما
زالت مرتفعة جداً ،وتأمل يف أن ميارس التحالف املزيد
من الضغط عىل الرشكات الصيدالنية لتخفيض أسعارها.

باإلضافة إىل ذلك ،تعرب املنظمة عن قلقها إزاء كون
منظامت مثلها ال تستطيع اقتناء اللقاحات بأسعار
منخفضة للمساعدة يف تطعيم األطفال األكرث ضعفاً
يف العامل ،مبن فيهم أطفال مخيامت الالجئني واألطفال
املصابون بسوء التغذية.

وكانت املنظمة قد طلبت من التحالف والرشكات
املصنعة للقاحات بأن يشملوها يف الئحة املستفيدين
من األسعار التفضيلية ،ولكنها مل تستطع االستفادة
بطريقة منتظمة من األسعار املخفضة املتاحة التي
تفاوض التحالف بشأنها ،وبالتايل تعتمد عوض ذلك
عىل مفاوضات شاقة أو عىل التربعات .ولألسف ،ال ميكن
اعتبار ذلك ح ًال طويل املدى تستطيع منظمة أطباء
بال حدود االعتامد عليه ،حيث أن نشاطها ُيحتم عليها
االستجابة الفورية لالحتياجات التي تواجهها يف امليدان.
يضيف الدكتور باالسيغارام“ :إننا نطلب من التحالف
العاملي للقاحات والتحصني توسيع الئحة املستفيدين
من أسعارهم التفضيلية لتشمل الفاعلني اإلنسانيني
ألنهم غالباً ما يكونون األنسب يف امليدان لتطعيم الناس
خالل األزمات”.

منظمة أطباء بال حدود

كن فاع ًال

ساعد منظمة أطباء بال حدود وأرسل رسالة إىل
التحالف العاملي للقاحات والتحصني عىل تويرت
تطالبهم فيها بإدراج املنظامت غري الحكومية
والفاعلني اإلنسانيني ،مثل منظمة أطباء بال حدود،
يف الئحة أسعارهم التفضيلية.
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MSF
IN NUMBERS
٨٫٣١٦٫٠٠٠
اﺳﺘﺸﺎرة ﰲ
اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

٤٧٢,٩٠٠ ١,٦٤٢,٨٠٠
ﻣﺮﻳﺾ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻬﻢ
إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

8,316,000 472,900

outpatient
consultations

أطباء بال حدود
في األرقام
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼرﻳﺎ ﺗﻢ ﻋﻼﺟﻬﺎ

1,642,800

inpatients
admitted

malaria cases
treated

RUSSIAN
FEDERATION

٧٨٤,٥٠٠
اﺳﺘﺸﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﻻدة

٦٩٠,٧٠٠

٤٩٦,٠٠٠

FRANCE

ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺗﻄﻌﻴﻤﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ

ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺗﻄﻌﻴﻤﻬﻢ
ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ

ITALY

GEORGIA

GREECE

784,500
antenatal
consultations

496,000

690,700

MOROCCO

people vaccinated
against measles

LEBANON
OCCUPIED
PALESTINIAN
TERRITORY

TUNISIA

MENingitis

UZBEKISTAN

KYRGYZSTAN

ARMENIA

TURKEY
SYRIA

IRAQ

peopleLIBYA
vaccinated
EGYPT
against meningitis

IRAN

JAPAN

CHINA
AFGHANISTAN

PAKISTAN
BAHRAIN

INDIA

BANGLADESH
MYANMAR

HAITI
MALI

GUATEMALA

NIGER
SUDAN

CHAD

HONDURAS

٧٨,٥٠٠

COLOMBIA

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ

78,500

surgical procedures
performed
BOLIVIA

BRAZIL

٤٣٢,٠٠٠

GUINEA

SIERRA LEONE

LIBERIA

ﺗﻄﻌﻴﻢ روﺗﻴﻨﻲ

432,000

routine
vaccinations

BURKINA
FASO
IVORY
COAST

٢٧٩,٦٠٠
NIGERIA

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

ETHIOPIA

ﻣﺮﻳﺾ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ اﻟﻌﻼج
اﳌﻀﺎد ﻟﻠﻔريوﺳﺎت
اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻂ اﻷول

CAMEROON

UGANDA
KENYA

DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
THE CONGO

patients on
first-line
arv treatment

PHILIPPINES

SRI LANKA

SOMALIA

BURUNDI

279,600

CAMBODIA

DJIBOUTI

SOUTH
SUDAN

CONGO

THAILAND

YEMEN

PAPUA
NEW GUINEA

MALAWI
ZAMBIA

ZIMBABWE

MADAGASCAR
MOZAMBIQUE

PARAGUAY

SWAZILAND

Design: Vivian Peng

SOUTH
AFRICA

LESOTHO

All the above figures are for the year 2012. For a full report on MSF activities globally and in every country where we work,
see the MSF International Activity Report 2012 available online from August 2013 at www.msf-me.org
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 فيفيان بينغ:تصميم
،2012  يرجى زيارة التقرير الدويل بشأن أنشطة منظمة أطباء بال حدود لعام، للحصول عىل تقرير كامل ألنشطة املنظمة يف جميع أنحاء العامل.2012 جميع هذه األرقام تعود لعام
.2013 آب/ ابتدا ًء من شهر أغسطسwww.msf-me.org والذي سيكون متوفراً عىل موقع
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