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افتتاحية

أهاًلالمحتويات
عملت فرقنا خالل األشهر الثالث التي تلت اإلصدار األخري من مجلة 

بال حدود عىل االستجابة لألزمات اإلنسانية القامئة والجديدة يف 

املنطقة وحول العامل.

ففي نيبال، حيث رضب البالد زلزال بقوة 7,8 درجات عىل 

مقياس ريخرت وقتل أكرث من 8,000 شخص فيام خلف أعداداً 

كبرية من املصابني واملرشدين، قمنا عىل الفور بإرسال فرقنا للبدء يف توفري الرعاية الطبية 

العاجلة. ويف هذا العدد تصف لنا ممرضة أطباء بال حدود ما رأته عقب وقوع الزلزال 

فيام كان الفريق الطبي يحاول الوصول إىل سكان القرى النائية املعزولة. 

أما يف اليمن التي تعيش كذلك أزمة إنسانية، تعمل فرقنا يف عدة مواقع يف مختلف 

أنحاء البالد لتوفري الرعاية الجراحية والطبية للسكان املترضرين جراء الحرب. وتصف 

منسقة مشاريع املنظمة الوضع داخل مستشفانا الجراحي يف عدن والذي استقبل أكرث 

من 1,800 جريح عولجوا وسط القتال والقصف املستمرين يف املدينة.

ويف أماكن أخرى يف املنطقة، ال تزال آثار القصف الوحيش الذي طال غزة العام املايض 

تلقي بثقلها عىل الناس. وسرنى من خالل مقال مصور األثر املدمر للحرب وسنتعرف عىل 

الرعاية التخصصية التي تقدمها منظمة أطباء بال حدود للجرحى.

من جانب آخر، يحاول آالف الناس الفرار من وجه النزاعات والفقر املدقع، فينطلقون 

يف رحلة خطرية عرب البحر األبيض املتوسط سعياً للوصول إىل أوروبا. وسنقرأ يف هذا العدد 

ما ترويه زميلتنا يف إيطاليا التي تعمل مع فريق املنظمة الطبي لتوفري الرعاية العاجلة 

للمهاجرين والالجئني الذين نجوا من رحلة املوت. 

وفوق هذه األزمات والكوارث الطبيعية، تواجه فرقنا يف عدة بلدان األزمة الصامتة 

التي يتسبب بها سوء التغذية لدى األطفال. وتصف أخصائية طب األطفال التي تعمل 

مع أطباء بال حدود يف باكستان كيف ميكن للرعاية الطبية املناسبة أن تعيد الصحة 

للرضع الذين يعانون من سوء تغذية حاد وترسم كذلك البسمة عىل وجوههم من جديد.

تحيك لنا هذه القصة وغريها من القصص التي ستقرؤونها يف هذا العدد، عن املعاناة 

اإلنسانية التي تفطر القلوب. لكننا نلتمس يف كل منها تلك الشجاعة الجبارة التي يتحىل 

بها أناٌس يحاولون النجاة من األوضاع الصعبة التي يعيشونها، كام نجد بأن اإلرصار عىل 

مد يد العون لهم ميكن أن يغري حياتهم لألفضل.

نشكركم عىل اهتاممكم مبساعينا لتوفري الرعاية العاجلة للناس الذين يعيشون وسط 

الحروب والكوارث الطبيعية والفقر املدقع.

نهديكم أطيب التمنيات بحلول شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخري.  

  
محمد بايل

املدير التنفيذي
منظمة أطباء بال حدود يف اإلمارات العربية املتحدة

3|األخبار الدولية
مستجدات املنظمة حول العامل

5|يف املنطقة
حالة الطوارئ يف اليمن

7|من امليدان
االستجابة للكارثة يف نيبال

9|تقرير خاص
الرعاية الطبية للمهاجرين

17|رسم توضيحي 
املستشفى امليداين

صورة الغالف:

أطفال مينيون نازحون يلعبون يف مدرسة التجأت إليها 30 أرسة هرباً من القتال والرضبات الجوية. تزور 

عيادة متنقلة تابعة ألطباء بال حدود املدرسة لتوفري الرعاية الطبية لألرس.

© مالك شاهر/ أطباء بال حدود

تعمل منظمة أطباء بال حدود يف اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 1992 تحت رعاية معايل الشيخ 

نهيان بن مبارك آل نهيان.

املكتب اإلقليمي ملنظمة أطباء بال حدود يف اإلمارات العربية املتحدة
صندوق بريد 65650، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

msfuae@msf.org :هاتف: 4579255 4 971+    بريد إلكرتوين

مديرة التحرير: هالة منيمنة 
املدير الفني: يان ستوب 

تنسيق الرتجمة: سيمون سطيفو
فريق التحرير: محمد بايل، آنا برمتار-خان، ياسمينة غراهو، أنيال مارتني، كارم عيىس، نهلة الرفاعي

الطباعة: رشكة دار الغرير للطباعة والنرش ذ.م.م.

13|معرض الصور
معالجة املرىض يف غزة

11|مدونة من امليدان
سوء التغذية يف باكستان
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مستجدات 
أطباء بال حدود  

حول العالم

األردن
رعاية الالجئني السوريني الذين يعانون 

من أمراض مزمنة

تعمل طواقم أطباء بال حدود يف عيادة تقع يف إربد شامل 

األردن، حيث توفر الرعاية الطبية املجانية لالجئني السوريني 

الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع الضغط 

التي تنترش عىل نطاق واسع بني الالجئني املسنني. وخالل 

األشهر الخمس األوىل منذ افتتاح املركز، قامت فرق املنظمة 

بإجراء أكرث من 3,000 استشارة وتعالج حالياً 1,600 

مريض ضمن الربنامج. يحصل املرىض عىل الرعاية الطبية، 

كام يتلقون إرشادات صحية تساعدهم عىل التعامل مع 

أوضاعهم يف ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

كينيا
أطباء بال حدود تساعد يف عالج الناجني 

من هجوم جامعة غاريسا

بعد ساعات من الهجوم الذي طال جامعة غاريسا يف الثاين 

من أبريل/نيسان، طلبت السلطات الكينية من أطباء بال 

حدود املساعدة يف عالج الجرحى. ورسعان ما أرسلت 

املنظمة فريقاً طبياً إىل مستشفى غاريسا لدعم طاقمه يف 

التعامل مع تدفق الجرحى. وساعد فريق املنظمة يف عالج 

الناجني الذين أصيبوا بجروح نتجت عن طلقات نارية 

وانفجارات، إضافًة إىل األشخاص الذين أصيبوا بجروح 

بسبب الزجاج املهشم أثناء فرارهم. كام وفرت أطباء بال 

حدود الرعاية الطبية يف مطار غاريسا الذي أجيل إليه مئات 

الطالب املصدومني الذين قضوا الليلة هناك.

العالم
حملة من أجل خفض سعر لقاح 

املكورات الرئوية
يف 23 أبريل/نيسان، أطلقت منظمة أطباء بال حدود حملة 

عاملية تحت عنوان "فرصة عادلة" تدعو من خاللها رشكتي 

األدوية غالكسو سميث كالين وفايزر إىل خفض سعر لقاح 

املكورات الرئوية يف البلدان النامية إىل 5 دوالرات أمريكية 

للطفل الواحد. يقتل مرض ذات الرئة الذي تسببه هذه 

البكترييا مليون طفل كل عام، إال أن ارتفاع سعر اللقاح 

مينع بعض البلدان من حامية أطفالها. كام تدعو أطباء بال 

حدود الرشكتني إىل اإلفصاح عن األسعار التي تفرضها عىل 

الدول بحيث تتوفر لدى البلدان النامية معلومات كافية 

متكنها من التفاوض عىل سعر اللقاح.

ليبيريا
إيبوال رحل لكن الحذر واجب

أُعلنت ليبرييا بلداً خالية من إيبوال يف 9 مايو/أيار وذلك بعد 

مرور 42 يوماً دون تسجيل حاالت إصابة جديدة. وكانت ليبرييا 

البلد األكرث ترضراً بالفريوس حيث تويف أكرث من 4,700 شخص 

بسبب املرض. وقد رحبت منظمة أطباء بال حدود بهذا اإلعالن 

فيام دعت إىل الحذر خاصًة وأن حاالت جديدة ال تزال تسجل 

يف الجارتني غينيا وسرياليون. وقالت ماريا ترييزا كاسيابويت، رئيسة 

بعثة املنظمة يف ليبرييا: "ال نستطيع التوقف عن العمل حتى 

تخلو البلدان الثالثة جميعها من اإلصابات ملدة 42 يوماً". 

أوروبا 
أطباء بال حدود تطلق سفينة إلنقاذ املهاجرين 

يف عرض البحر املتوسط
أطلقت منظمة أطباء بال حدود سفنية بوربون آرغوس لتنفيذ عمليات 

بحث وإنقاذ يف مياه البحر األبيض املتوسط من أجل مساعدة الناس 

الذين يخاطرون بأرواحهم يف محاولة الوصول إىل أوروبا عىل منت القوارب. 

وقد جرى تعديل السفينة لتتمكن من تنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ 

وتتسع لنحو 700 شخص. تحمل السفينة عىل متنها فريقاً متمرساً يف 

البحث واإلنقاذ، إىل جانب عاملني طبيني لتوفري الرعاية الطبية الطارئة. 

نجحت السفينة خالل األسابيع الثالثة األوىل يف إنقاذ 900 شخص.

النيجر
أطباء بال حدود تساعد يف مواجهة 

تفيش التهاب السحايا
يتفىش التهاب السحايا يف مناطق عدة من النيجر منذ 

يناير/كانون الثاين، حيث بلغ عدد الحاالت 5,273 حالة 

أدت إىل وفاة 352 شخص )إىل تاريخ 8 مايو/أيار 2015(. 

وتعمل أطباء بال حدود بالتعاون مع وزارة الصحة عىل 

تعزيز جهودها من خالل توفري نحو 430 رسيراً لتقديم 

الرعاية الطبية املجانية للمرىض. وتركز الفرق الطبية عىل 

تشخيص املرىض وعالجهم بأرسع وقت ممكن خاصًة وأن 

التهاب السحايا ميكن أن يقتل 50 يف املئة من املصابني 

ويؤدي إىل آثار جانبية طويلة املدى إن مل يعالج برسعة.

األخبار الدولية 
الصور: أطباء بال حدود، نجادي إكرام، سيلفان شريكاوي، غابرييال فرانسوا كاسيني، فيكتور ج. بلو، يان ليبيسارت/ أطباء بال حدود

أفغانستان
أطباء بال حدود تعالج جرحى الحرب

يف قندوز
أدت املواجهات العنيفة بني القوات األفغانية والجامعات 

املعارضة املسلحة يف إقليم قندوز شامل رشق البالد إىل 

ارتفاع أعداد الجرحى الذين يستقبلهم مركز أطباء بال 

حدود التخصيص يف عاصمة اإلقليم. إال أن وترية املواجهات 

تصاعدت بصفة ملحوظة منذ السنة املاضية، خاصًة خالل 

"مواجهات الربيع" الحالية التي تزداد حدتها. وخالل 

األسابيع الثالثة التي تلت إعالن "موسم املواجهات" السنوي، 

استقبلت طواقم أطباء بال حدود 204 جرحى، أغلبهم 

يعانون من إصابات بطلق ناري أو انفجارات، وضمنهم 51 

من النساء واألطفال. تعمل فرق منظمة أطباء بال حدود يف املناطق املترضرة جراء الحروب 

واألمراض والكوارث يف نحو 70 بلداً حول العامل. وتعتمد املنظمة 

حرصاً عىل التربعات الخاصة من أجل الحفاظ عىل االستقاللية التامة 

يف توفري الرعاية الطبية ملن هم بأمس الحاجة إليها، بغض النظر عن 

العرق أو الدين أو االنتامء السيايس. ونقدم إليكم فيام ييل مستجدات 

بشأن بعض مشاريعنا الطبية. 
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حني وصلت إىل عدن يف أواخر يناير/ 

كانون الثاين، كنا نستطيع أن نغادر 

املستشفى الذي نعيش ونعمل فيه 

لزيارة املدينة. لكن الوضع تغري متاماً بني 

ليلة وضحاها، حني بدأ القتال والقصف قبل أسبوعني، فقد 

علقنا منذ ذلك اليوم داخل املستشفى. 

يتعامل اليوم مرشوعنا الجراحي بانتظام مع تدفق 

جرحى الحرب الذين يتوافدون إىل املستشفى، وكان يوم 

26 مارس/ آذار أسوأ يوم مير علينا حيث استقبلنا يف قسم 

اإلسعاف 110 مصابني وذلك عقب يوم من بدء الرضبات 

الجوية. كام أن إحدى الطرق الرئيسية إىل املستشفى 

مغلقة، وهذا يعني أن مثة مزيداً من املصابني غري قادرين 

عىل الوصول إلينا. نود أن نرسل مزيداً من سيارات اإلسعاف 

إىل املدينة إلحضار الناس، لكن األمر محفوف مبخاطر كبرية 

يف بعض األحيان. 

معظم مرضانا شبان لكننا قدمنا الرعاية أيضاً للنساء 

واألطفال. ومعظم اإلصابات تقريباً ناجمٌة عن طلقات نارية 

أو نريان قناصة أو شظايا. رأيت شباناً يف العرشينيات من 

عمرهم وقد تهشمت ساقهم. مل أشهد يف حيايت إصابات 

في المنطقة
الصورتان: بونوا فينك، محمد صالح/أطباء بال حدود

 داخل غرفة العمليات يف وحدة الجراحة الطارئة التابعة 

ألطباء بال حدود يف مدينة عدن.

رعاية الجرحى
 وسط أتون الحرب

فالريي بيري، منسقة مرشوع منظمة أطباء بال حدود، ذهبت إىل اليمن يف يناير/كانون الثاين يف مهمة كان 
يفرتض بها أن تكون مجرد عمل روتيني يف وحدة جراحة الطوارئ التابعة للمنظمة يف عدن. لكن خالل 

شهرين من وصولها وجدت نفسها حبيسة املستشفى يف خضم حرب اندلعت حولها. وتحيك لنا فالريي عن 
الوضع يف املستشفى بعد مرور بضعة أسابيع عىل بدء االشتباكات.

على خط الجبهة: اليمن

 الجو مشحون بالتوتر، والمعارك 
تدور خارج المستشفى فيما تتساقط 

القذائف على مقربة من المكان 

كهذه. كام رأينا أطفاالً يعانون من إصابات بليغة تعرضوا لها 

وهم يلعبون. نعمل يف مرشوع جراحي، لكننا نستقبل أحياناً 

إصابات يف الرأس والعنق تكون خطرية جداً فنضطر إىل إحالة 

املصابني إىل مرافق أخرى.

يضم فريقنا 6 عاملني دوليني و140 عاماًل محلياً يؤدون 

واجبهم ليل نهار، فهم رشيان الحياة يف هذا املستشفى. يأيت 

أفراد الطاقم املحيل للعمل كل يوم، رغم أن التنقل قد يكون 

خطراً بالنسبة لهم. وغالباً ما ال يقدرون عىل املغادرة بسبب 

خطورة الوضع ولهذا ينامون يف املستشفى.

الجو مشحون بالتوتر، واملعارك تدور خارج املستشفى 

فيام تتساقط القذائف عىل مقربة من املكان. نتناوب عىل 

النوم لساعتني كل مرة، وغالباً ما نفرتش أرضية املمر التي 

تبعد مسافًة آمنًة عن نوافذ الغرف.

إننا بحاجة ماسة إىل مزيد من العاملني الدوليني يك 

يعينوننا يف عملنا، فقد أنهك الجراح وطبيب التخدير ورئيس 

التمريض، إال أن فريق الدعم ال يزال عالقاً يف جيبويت.

املطارات مغلقة وما من سبيل للوصول إىل عدن سوى 

عرب البحر، إال أن مثة قيوداً صارمة مفروضة عىل املوانئ. إننا 

بحاجة إىل األدوية واإلمدادات الطبية، وما مل نحصل عىل 

إمدادات خالل األيام املقبلة، فسينفذ كل ما لدينا.

ليس من شأننا أن نسأل مرضانا كيف أصيبوا، فعملنا 

يقترص عىل توفري الرعاية الطبية، ومع ذلك أسأل املرىض عن 

املكان الذين تعرضوا فيه لإلصابة يك ُأكّون فكرًة عن املناطق 

التي يكون فيها القتال عىل أشده وبالتايل املناطق التي تكون 

خطرة عىل سائقينا.

ال شك يف أن بعض املرىض الذين نستقبلهم مقاتلون، 

لكنهم يحرتمون القوانني ويرتكون أسلحتهم خارج أبواب 

املستشفى، كام ندرك بأننا نعالج أشخاصاً من الطرفني. يف 

ظروف كهذه، نعتمد عىل حياديتنا كوسيلة حامية تتيح لنا 

إبقاء أبواب مستشفانا مفتوحًة أمام الجميع. نقدم الرعاية 

الجراحية هنا منذ سنة 2011، والسكان يتفهمون ماهية 

عملنا. املستشفى آمن نسبياً حتى اآلن ومل نتأثر بغياب 

األمن، لكننا نشعر يف بعض األحيان بأننا يف خطر. 

حني يتدفق املرىض إىل املستشفى، ال يكون هناك وقت 

للتفكري، فعلينا أن نتحىل بالقوة ونحاول الرتكيز عىل عملنا. 

تبدأ األفكار بالتداعي أكرث حني نجلس ملناقشة الحاالت  

ولنضع قامئة بالحاالت التي تعاملنا معها. 

هذا املقال مقتبس عن صحيفة الغارديان. ال يزال القتال يف 

عدن مستمراً منذ ذلك الحني، ورغم خطورة الوضع األمني 

فقد متكنا من إيصال مزيد من اإلمدادات والطواقم الطبية 

إىل املستشفى الجراحي. كام ندير عيادات متنقلة للوصول 

إىل املرىض الذين ال يقدرون عىل الوصول إىل املستشفى.

 إدخال أحد الجرحى 

إىل وحدة جراحة الطوارئ 

التابعة للمنظمة يف عدن.
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استجابة أطباء بال حدود 
الطارئة في اليمن

توفر أطباء بال حدود املساعدات الطبية يف محافظات 

صنعاء وصعدة وتعز وعمران وعدن والضالع وحجة.

وتتضمن أنشطتنا الرعاية الجراحية للمصابني، وخدمات 

الرعاية الصحية يف املستشفيات، ودعم املستشفيات 

املحلية وتأمني اإلمدادات الطبية لها، وإدارة العيادات 

املتنقلة، وتوزيع مواد اإلغاثة عىل النازحني.

لدينا حالياً 44 عاماًل دولياً و529 عاماًل محلياً عىل 

األرض يف اليمن.

قدمت فرقنا العالج ألكرث من 2,500 جريح منذ 19 

مارس/آذار، مبن فيهم أكرث من 1,800 يف عدن.

كام أوصلنا أكرث من 100 طن من املساعدات اإلنسانية 

إىل املرافق التي نديرها وندعمها يف اليمن.
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أخبار الطوارئ 
الصورة: برايان سوكول/أطباء بال حدود

زلزال نيبال

آنا كلويتامس، ممرضة من هولندا تعمل مع أطباء بال حدود، كانت تقيض عطلة يف نيبال حني رضب 

الزلزال األول يوم السبت 25 أبريل/نيسان. رسعان ما انضمت إىل فرق املنظمة التي كانت قد وصلت إىل 

البالد. وفيام ييل تصف لنا ما رأته عقب وقوع الزلزال فيام كان الفريق الطبي يحاول الوصول إىل سكان 

القرى النائية املعزولة. 

www.msf-me.org 

رأينا أشخاصًا كانوا يعانون من صدمة واضحة ولم 
يكونوا قادرين على التحدث إلينا. كانوا وكأنهم ال 

يستطيعون رؤيتنا

كنت يف لومبيني قرب الحدود 

الهندية حني رضب الزلزال. شعرت 

وكأنني عىل قارب يتأرجح. حاولنا 

أن نعرف ما يجري خاصة وأننا 

اعتقدنا بأنها مجرد هزة. وبعد ساعات قليلة علمنا 

أنه كان زلزاالً قوياً، وعندها حاولت معرفة إن كانت 

منظمة أطباء بال حدود سرتسل فرقها. اتصلت مبكتب 

املنظمة وطلبوا مني الذهاب فوراً إىل كامتاندو التي 

ستصل إليها الفرق الحقاً. بعد يوم ونصف من محاولة 

إيجاد طائرة تقلني من لومبيني، وصلت إىل كامتاندو 

ألنضم إىل الفريق، حيث أساعد اآلن يف إدارة عيادات متنقلة 

عىل منت املروحيات، يف مسعى للوصول إىل سكان املناطق 

النائية الذين مل يتلقوا أي مساعدة بعد.

يف أول يوم لنا استيقظنا الساعة الرابعة فجراً وكنا قد 

جهزنا وحزمنا كافة اإلمدادات يف الليلة السابقة، حيث 

انطلقنا إىل املطار. اضطررنا لالنتظار بسبب األمطار ومل نكن 

متأكدين من أننا سنقلع. لكننا نجحنا يف املغادرة بعد بعض 

ساعات وتوجهنا إىل الجبال. 

حني وصلت إىل كامتاندو، ظننت بأنها ستكون مسواة 

باألرض. لقد كان الوضع سيئاً، لكن ما شاهدته يف املناطق 

النائية كان أسوأ. فقد كان منظر الدمار الهائل جلياً أكرث 

ونحن يف الجو، إذ تعرضت بعض القرى للدمار بنسبة 80 

إىل 100 يف املئة. لقد فاق هول الدمار كافة التوقعات.

اتجهنا أوالً إىل حديقة النغتانغ الوطنية وحلقنا فوق 

القرية الرئيسية. وكانت االنهيارات قد طمرتها متاماً. كان 

الناس قد هربوا والتجؤوا إىل قرية كيانجني التي تقع عىل 

ارتفاع حوايل 3,800 مرت وتنخفض فيها درجة الحرارة 

كثرياً يف الليل. كان الدمار قد طال 70 باملئة من بيوت 

القرية. وأخربونا أن أكرث من 30 طفاًل قد تيتموا. مل ميت 

أهلهم خالل الزلزال، إمنا دفنوا تحت االنهيارات التي 

اجتاحت القرية يف اليوم التايل. ما كان أحد يتوقع حدوث 

االنهيارات، فقد ظنوا أن كل يشء كان عىل ما يرام لكن 

حصل ما حصل. 

كان الناس الذين يعانون من إصابات شديدة قد أُجلوا 

عن املكان يف وقت سابق، لكن من تبقى من الناس مل 

يتلقوا أي رعاية صحية. فقد رأينا أشخاصاً يعانون من 

التهابات جلدية وأطفاالً صغاراً يعانون من جروح عميقة. 

قمنا بتضميد بعض الجروح وتبني لنا أن بعضها كان 

قد التهب، لدرجة أن الديدان كانت قد اجتاحت بعض 

الجروح. اضطررنا إىل استخدام املضادات الحيوية بكرثة يك 

ال تتعفن الجروح، وبالتايل قد تؤدي إىل الوفاة.

أما يف قرية دوزوم الواقعة يف مقاطعة سيندوبالتشوك، 

رأيت رجاًل مسناً يبلغ من العمر 85 عاماً كان قد علق 

تحت أنقاض منزله الذي دمر كلياً. كان ابنه يعتني به 

وتأكدنا من أن وضعه مستقر، كام قدمنا له األدوية. 

كان األمر صعباً عيل يف كل مرة نستعد فيها للهبوط، 

لكنني متالكت نفيس خاصًة وأنني لن أكون ذات فائدة 

للناس وأنا متجهمة. حاولت أن أخفي مشاعري وأفسح 

املجال أمامهم يك يعربوا عام يجول يف خلدهم. أركز اآلن 

عىل عميل يف هذا الوضع الطارئ وليس من يشء يقلقني 

سوى كيفية الوصول إىل الناس.

يشعر الناس بخوف شديد من وقوع زلزال أو انهيار آخر 

أو من أن طعامهم سينفذ. ويف قرية كيانجني غومبا، رأينا 

أشخاصاً كانوا يعانون من صدمة واضحة ومل يكونوا قادرين 

عىل التحدث إلينا. كانوا وكأنهم ال يستطيعون رؤيتنا. لكن 

يف املقابل، كانت هناك امرأة تحرض الطعام للجميع. وهكذا 

نرى أن سبل التأقلم تختلف باختالف األشخاص، والناس 

هنا يحاولون النجاة بحياتهم وسيكون من الرضوري جداً 

مساعدتهم عىل املستوى النفيس. 

أما يف قرية تولو شيابرو يف مقاطعة راسوا تعرفنا عىل 

ممرضة شابة تدعى ديشن. يعيش حوايل 600 نسمة يف 

تلك القرية التي دمرت جميع أبنيتها مبا يف ذلك مركزها 

الصحي. طلبت منا ديشن بعض اإلمدادات يك تتمكن 

من االستمرار يف عالج من تبقى من أهل القرية. كان من 

املفيد جداً أن نقدم لها اإلمدادات، خاصًة إن مل نتمكن من 

العودة قريباً.

حاولنا أن نفعل ما يف وسعنا للوصول إىل املناطق النائية 

بأرسع وقت ممكن، لكننا واجهنا العديد من املعوقات، 

وباألخص قلة املروحيات. يتوفر لدينا حالياً مروحيات 

تساعدنا عىل تنفيذ األنشطة الطبية وتوزيع البطانيات 

والغذاء ومستلزمات اإليواء. يخربنا الناس أنهم يف حاجٍة إىل 

طعام ومأوى وبالطبع رعاية صحية. لكن ومع اقرتاب موسم 

األمطار وغياب مأوى مناسب، سيكون الناس عرضة لذات 

الرئة وستزداد املشاكل الصحية عموماً.

حني رضب الزلزال، كان أفراد أرسيت وأصدقايئ قلقني عيل 

بال شك. وحني أخربتهم أنني ذاهبة إىل كامتاندو للمساعدة، 

استجابة أطباء بال حدود 
في نيبال

نرشت منظمة أطباء بال حدود نحو 120 عاماًل يف 
أنحاء مختلفة يف نيبال.

تصل فرقنا الطبية إىل القرى النائية لتوفري الرعاية 
الطبية العاجلة واإلمدادات الطبية ومستلزمات 

اإليواء والنظافة. 

كام ندير مستشفى ميدانياً يضم 20 رسيراً يف 
مقاطعة غوركا. )ميكن االطالع عىل رسم بياين 

للمستشفى يف الصفحة 17(.

أجرت فرقنا الطبية أكرث من 3,000 استشارة 
طبية. كام نقلنا إىل نيبال مئات األطنان من 

إمدادات اإلغاثة، مبا فيها 278 طناً من 
مستودعات املنظمة يف ديب.

 أم شابة تحمل طفلتها ذات الخمسة أشهر وسط أنقاض 

قرية كوين يف مقاطعة دادينغ. وقد دمرت جميع بيوت 

القرية البالغ عددها 220 بيتاً وترشد آالف الناس.
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قالوا يل يف البداية بأنني قد جننت، لكنهم يعلمون بأنني ممرضة 

وأعمل مع منظمة أطباء بال حدود. ولهذا يتوجب عليك املساعدة 

إن كنت موجوداً يف مكان ما حني تقع الكارثة. أتلقى كثرياً من 

الدعم وخاصًة من أفراد الفريق.

وال يسعني أن أصف الوضع بكلمة واحدة سوى أنه: مأساوي. 
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تقرير خاص 
الصورتان: إكرام نغادي، أطباء بال حدود

بعد رحلة الموت 
يعود األمل

كيارا مونتالدو منسقٌة ملرشوع أطباء بال حدود يف جزيرة صقلية اإليطالية، حيث تعمل مع فريق تابع 
للمنظمة يقدم الرعاية الطبية والنفسية للمهاجرين والالجئني الذين يتم إنقاذهم من مراكب يف عرض 
البحر األبيض املتوسط. وهي تصف هنا ظروف رحلة اليأس املضنية التي يخوضها املهاجرون هرباً من 

الحروب والفقر وكيف توفر أطباء بال حدود الرعاية للناجني عند وصولهم إىل بر األمان.

أنا يف بوزالو، وهي مدينة سياحية 

صغرية تقع عىل الساحل الجنويب 

لصقلية. خالل األسبوع املايض، وصل إىل 

هنا أكرث من 700 مهاجر. لقد أنهك 

فريقنا من جراء العمل ليل نهار. مل يصمم مركز االستقبال 

يف بوزالو ألكرث من 180 شخصاً. وبعض املهاجرين الذين 

يصلون إىل هنا عربوا البحر يف قوارب مطاطية، فيام عرب 

بعضهم اآلخر يف مراكب خشبية، لكن مل تكن أي منها 

مجهزة لإلبحار بأمان.

انطلق القارب الذي وصل ليلة األحد من تركيا، وكان 

عىل متنه شبان من سوريا وفلسطني ومرص. كان هذا األخري 

من أحسن املراكب، ولهذا كانت حالة الركاب الصحية 

أحسن من غريهم. فالسوريون عموماً يستعملون مراكب 

أفضل ألنهم قادرون عىل دفع مبالغ أكرب.

أما القارب الذي وصل قبله بيومني، فكان قادماً من ليبيا 

وكان معظم ركابه من بلدان أفريقية تضم نيجرييا وغامبيا 

ومايل وإريرتيا والصومال، مبا فيهم العديد من العائالت 

ومعها أطفال.

يعاين املهاجرون من مشاكل صحية
لدى وصولهم

يعاين املهاجرون القادمون من أفريقيا يف أغلب األحيان 

من قرحات وحروق كياموية بسبب البرتول الذي يغمر 

قعر املراكب. كام يعاين هؤالء من أمراض جلدية كالجرب 

والقمل التي تنتقل إليهم داخل مراكز االحتجاز يف ليبيا، 

حيث غالباً ما ميكثون لفرتات تصل إىل ستة أو مثانية أشهر. 

ويعاين آخرون من جروح بسبب التعذيب والعنف الذي 

ميارس عليهم. كام وصل شخصان يحمالن إصابات بطلق 

ناري، حيث قال كالهام أن الوضع يف ليبيا بات فوضوياً 

وميكن أن يتعرض املرء إلطالق نار كلام خرج للشارع.

وتعكس الحالة الصحية للمهاجرين ليس فقط ما 

يتعرضون له خالل الرحلة البحرية، بل وما ميرون به قبلها 

يف مراكز االحتجاز، والرحلة عرب الصحراء، والبلدان التي 

فروا منها.

عندما يصعد املهاجرون للمراكب، فإنهم يدركون 

أن بعضاً منهم سيموتون والبعض اآلخر سينجو، وهم 

مستعدون للمخاطرة ألن ما يرتكونه وراءهم أسوأ.

رحلة طويلة وغادرة
تستغرق الرحلة من ليبيا ثالثة إىل أربعة أيام، فيكون 

املهاجرون لدى وصولهم يف قمة الجوع، إذ غالباً ما يكون 

لديهم مياه للرشب عىل منت القارب، لكن نادراً ما يتوفرون 

عىل الطعام. ومع ذلك يعاين العديد منهم من التجفاف 

أيضاً، ناهيك عن اإلعياء الشديد. وبسبب تكدس املئات 

منهم داخل قوارب تحمل أكرث مام تتسع له، يعاين الكثريون 

من آالم جسدية.

أما الناجون من الغرق فأوضاعهم تكون دامئا أسوأ بكثري، 

عندما يصعد المهاجرون للمراكب، 
فإنهم يدركون أن بعضا منهم 
سيموتون والبعض اآلخر سينجو

 جهزت منظمة أطباء بال حدود عيادة مؤقتة توفر الرعاية الطبية عىل مدار الساعة للواصلني الجدد 

إىل أوغوستا، إحدى أكرب موقعني للوصول يف صقلية، حيث توفر املنظمة الرعاية الطبية.

 كيارا مونتالدو، منسقة أطباء بال حدود، تقف إىل جانب 

مراكب مهجورة يف ميناء بوزالو يف صقلية.

المهاجرون: إيطاليا
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سواء عىل املستوى النفيس أو البدين. فغالباً ما يكونون قد 

ابتلعوا الكثري من املياه املالحة ويعانون من إصابات يف 

الجهاز التنفيس ومن الصدمات النفسية الناتجة عن الفرتة 

التي قضوها بني األمواج وفقدان رفاق لهم يف البحر.

قبل السنة املاضية، كان جل من يخوضون رحلة الهجرة 

عرب البحر األبيض املتوسط من الشباب، أما اليوم فهم من 

كل األعامر. حيث تصل عائالت بأكملها، بينها األجداد 

واألحفاد. األسبوع املايض، وصل رضيعان، أحدهام عمره 

مثانية أيام واآلخر أربعة أيام، وكان كالهام قد أبرصا النور 

يف ليبيا قبل انطالق الرحلة. يعاين املسنون من مجموعة 

من األمراض، مبا فيها السكري وارتفاع الضغط. كام زاد عدد 

األطفال بدون مرافق، من 13 سنة فام فوق.

يجلب السوريون معهم بعض ممتلكاتهم – كيس مالبس 

رمبا – أما األفارقة فالرحلة بالنسبة لهم غالباً ما تكون 

طويلة، فيصلون دون أي يشء، وال حتى حذاء ينتعلونه.

أطباء بال حدود: حضور مألوف
حني يرتجل املهاجرون من املراكب، يجدون يف استقبالهم 

طواقم أطباء بال حدود، إىل جانب الرشطة واملسؤولني 

املحليني. تعرض العديد من هؤالء للتعذيب والعنف عىل 

يد العسكريني، فيشعرون بالخوف عند استقبالهم من قبل 

ضباط بالزي الرسمي، أو باألحرى يزيدهم املوقف خوفاً 

عىل خوف. ولهذا فوجودنا هناك مهم بالنسبة لهم.

فحضور أطباء بال حدود مطمنئ ومألوف بالنسبة للعديد 

منهم. تعرف أحد القادمني من فلسطني عىل شعار املنظمة، 

فقد سبق له أن تلقى العالج يف عيادتنا بغزة. أما إحدى 

النساء القادمات من مرص فقد سبق لها أن عملت كمرتجمة 

لدى املنظمة يف القاهرة.

لحظة النزول لحظة دراماتيكية، لكن ميكن أن تكون 

إيجابية. فهم يعانون من الجوع والتعب، ولكنهم أحياء. 

يعرب العديد منهم عن بالغ سعادتهم بوجودهم هنا.

إثر وصولهم، يتوجه املهاجرون نحو خيمة الفرز، حيث 

يتم فحصهم لرصد حاالت اإلصابة بالسل واألمراض املزمنة 

والتأكد من حالتهم الصحية. غالباً ما نكون أول أناس 

يتحدثون إليهم يف صقلية، ويتكرر السؤال: أين نحن؟ ثم: 

ماذا سيحصل اآلن؟

يف املقابل نسألهم نحن من أين قدموا وكيف كانت 

الرحلة. تكون اإلجابات أحياناً صادمة. مثل القصة التي 

روتها لنا امرأة من نيجرييا تبلغ من العمر 19 سنة، كانت 

تعاين من حروق كياموية يف مناطق متعددة من جسمها، 

حيث قالت إن قعر املركب التي كانت تسافر عىل متنه 

كان يغمره البرتول ومياه البحر، وكان سبباً يف موت شخصني 

ابتلعا الخليط عن طريق الخطأ. أما مصري الجثتني فكان غري 

معروف لديها.

كنت قلقة بشأن صغر سنها ومستقبلها. نحن نعرف أن 

النيجرييات غالباً ما يسقطن يف أيدي عصابات االتجار بالبرش. 

هناك العديد من النساء دون مرافق ونود أن نعمل املزيد من 

أجل حاميتهن. لكن مرورهن عىل مركز االستقبال ال يتعدى 

بضعة أيام، حيث يتم تحويلهن بعدها ونفقد االتصال بهن.

اآلثار النفسية للهجرة
بعد بضعة أشهر، قد يؤدي الضغط الناتج عن الرحلة 

والقلق من املستقبل إىل حالة من االكتئاب. خالل 3 إىل 

12 شهراً، يف الفرتة التي ينتظر فيها املهاجرون البت يف 

طلب اللجوء، ال ميكنهم العمل وال القيام بأي يشء، فيتنامى 

إحساسهم بالعزلة. لذلك يقوم أخصائيونا النفسيون بتقديم 

املشورة والرعاية النفسية لهم.

ميكن ملن يحالفهم الحظ يف الحصول عىل اللجوء أن ينتقلوا 

ملرحلة البحث عن عمل أو الدراسة، لكن فرص العمل ليست 

سهلة املنال، خاصة بالنسبة ملن ال يجيدون اللغة. ثم هناك 

البقية ممن ال يحصلون عىل أي نوع من الحامية ويقيمون 

بصفة غري رشعية، حيث يسقط الكثري منهم يف عامل الجرمية.

يوجه العامل كل انتباهه نحو البحر، لكن عمليات اإلنقاذ 

لوحدها ال ميكنها تسوية الوضع. عىل أوروبا أن متكن اليائسني 

من الحصول عىل الحامية القانونية، دون دفعهم للمخاطرة 

بحياتهم يف سبيل ذلك. 
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الحياة تعود
مجددًا لضحايا 

سوء التغذية

سوء التغذية: باكستان

نيكوال مورتون طبيبة أطفال تعمل مع منظمة أطباء بال حدود يف إقليم بلوشستان يف 

باكستان، حيث تدير املنظمة برنامجاً عالجياً لضحايا سوء التغذية من الرضع. وتعالج أطباء 

بال حدود ما يقرب من 10,000 طفل يعانون من سوء التغذية هناك كل سنة. تصف 

نيكوال تجربتها يف مركز أطباء بال حدود حيث شاهدت كيف متت معالجة أطفال مصابني 

بسوء التغذية الحاد كانوا ال يقوون حتى عىل البكاء.

 لعل رؤية هذه األجساد شبه الخالية 
من الحياة وهي تستعيد نشاطها 

مرة أخرى يعتبر أحد أسباب السعادة 
الغامرة بالنسبة لي

 يبلغ وزن محمد محسن ذي الخمسة أشهر 3.5 كيلوغرامات. 

محمد أضعف من أن يتغذى عن طريق الفم، لذلك تتم تغذيته 

بالتنقيط عرب الوريد للحفاظ عىل مستويات الغلوكوز يف دمه.

 تبلغ الل كاهو من العمر حوايل 20 عاماً. ُأدخل صغريها 

ذو األربعة أشهر يف برنامج التغذية العالجية للمرىض 

الداخليني التابع ملنظمة أطباء بال حدود والخاص باألطفال 

املصابني بسوء التغذية الشديد.

صار يل يف باكستان ستة أشهر، وقد 

قضيت حتى اآلن ثلثي فرتة مهمتي 

التي تبلغ تسعة أشهر. وقبل هذا، 

عملت لبعض الوقت يف شامل أسرتاليا 

مع السكان األصليني. هناك، يف اإلقليم الشاميل من أسرتاليا، 

ينترش سوء التغذية بني السكان األصليني، وخاصة يف املناطق 

النائية. ظننت أن عميل هناك سيساعدين عىل االستعداد 

للعمل يف باكستان، إال أين اكتشفت أن ال مجال للمقارنة.

استقبلنا األسبوع املايض صبياً يبلغ من العمر ثالث 

سنوات ويعاين من سوء التغذية. حيث كان يبلغ وزنه 

6.7 كيلوغرامات فقط. كان نحياًل ومريضاً للغاية، وكان 

ال يبارح الرسير، فبالكاد كان يقوى عىل الحركة. كان يعاين 

من قرحة ناتجة عن الضغط يف أسفل ظهره لقلة نشاطه يف 

البيت بسبب سوء التغذية الذي مينعه عن الحركة. لكنه مل 

يكن الوحيد، فقد كان مركز تغذية املرىض ممتلئاً بأطفال 

يعانون من األمر ذاته. ولهذا كان يخيم هدوٌء مخيف عىل 

املكان. فام كنا نسمع ذاك الضجيج املعتاد ألطفال يلعبون 

وميرحون أو حتى يبكون. هؤالء أطفال قد أنهكم املرض 

فلم يعودوا يقوون عىل فعل أي يشء. 

عندما يفكر معظم الناس يف عالج األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية، عادة ما تتبادر إىل الذهن صوٌر من 

أفريقيا، رمبا بسبب اإلعالنات التلفزيونية التي تطلب التربع 

إلطعام أطفال يتضورون جوعاً يف تلك القارة. وإذا كان سوء 

التغذية منترشاً عىل نطاق واسع يف أجزاء كثرية من أفريقيا، 

إال أنه يعترب هنا يف باكستان، وخاصة يف بلوشستان، مشكلة 

كبرية، حيث أن أكرث من 30 باملئة من األطفال يعانون منه.

مثة أسباب كثرية تساهم يف سوء التغذية كانعدام 

األمن الغذايئ، وحالة التغذية السيئة لألمهات، 

وااللتهابات املتكررة، ومحدودية فرص الحصول عىل 

الرعاية الصحية. وهنا يف ديرا مراد جاميل ومراكز التوعية 

التابعة لنا، تعالج أطباء بال حدود حوايل 10,000 طفل 

سنوياً يعانون من سوء التغذية الشديد. خالفاً ألفريقيا، 

ونظراً للصعوبات املتعلقة مبامرسات الرضاعة الطبيعية، 

فإن الكثري من األطفال الذين نعالجهم ال يتجاوزون 

الستة أشهر من العمر.

يأتون أحيانا وقد بلغوا من النحافة مستوى ال يصدق، 

فأتساءل كيف استطاعوا البقاء عىل قيد الحياة. باألمس 

استقبلنا رضيعاً يبلغ من العمر ثالثة أشهر وزنه ال يزيد 

عن 1.6 كيلوغرام. يف الغالب نتعرض للضغط لنقدم لهم 

حليب الرضع بدالً من محاولة إعادة الرضاعة الطبيعية، 

ولكن حليب الرضع ليس حاًل، ألنه يخلق مشاكل إضافية 

تتمثل يف زيادة خطر اإلصابة بأمراض اإلسهال، كام أنه 

ال يقدم الفوائد التي يحتويها حليب األم. هناك أيضاً 

مشكلة انتشار السل بني األهايل، الذي قد يؤدي إىل 

تفاقم آثار سوء التغذية.

إال أننا استطعنا تحقيق نجاحات عدة. فلعل رؤية 

هذه األجساد شبه الخالية من الحياة وهي تستعيد 

نشاطها مرة أخرى يعترب أحد أسباب السعادة الغامرة 

بالنسبة يل. وحيث تدب الحياة يف هذه األجساد 

الصغرية، ميكنك أن ترى شعلتها تنري أيضاً وجوه األمهات 

وهن يرين هذا التحول املذهل.

هذا الصبي، الذي تسبب له املرض بقرحة عىل ظهره 

بسبب عدم الحركة، يغادر املستشفى اليوم. إنه يعاين أيضا 

من مرض السل، وقد بدأ للتو أخذ العالج وتناول الطعام 

بشكل جيد مام ساعده عىل زيادة وزنه. ورغم أنه مل يبلغ 

بعد الوزن املثايل، إال أننا سنستمر يف عالجه يف برنامج 

تغذية مرىض العيادات الخارجية، حيث نقدم له الفحوصات 

بشكل منتظم ونوفر له الغذاء العالجي املناسب.

لكنني مل أر بعد ضحكته أو حتى ابتسامة، مام جعله 

يلقب بـ"الطري الغاضب" حيث يجلس يف الجناح مرتدياً 

قبعته الصفراء ومقطباً جبينه، إال أن االبتسامة التي ترتسم 

عىل وجه والدته رائعة. تحدثنا عن سعادتها ألننا عالجنا 

ابنها الصغري، وتعرب لنا عن امتنانها الكبري إلعطائنا إياه 

فرصة جديدة. وإذا كنا غري قادرين عىل تغيري ظروف هذه 

العائلة التي أدت بها إىل طلب مساعدتنا، فلعلنا سنستطيع، 

بفضل املتابعة عن كثب، ضامن تلقي هذا الصغري تغذية 

كافية، عىل أمل أن ينجو ويصل مرحلة البلوغ. 

المدونة 
الصور: سعدية خان، أطباء بال حدود،  نور محمد
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الرعاية الجراحية: غزة

ال تزال اآلثار املدمرة التي خلفتها العملية العسكرية اإلرسائيلية األخرية تلقي بكاهلها عىل شعب غزة. 

وهناك عرشات اآلالف من السكان يعانون دون مساعدة إلعادة بناء حياتهم، وكثري منهم جرحى حرب 

يحتاجون إىل عمليات جراحية وعالج. وتساعد فرق املنظمة الطبية يف إجراء عمليات الجراحية التقوميية 

وتوفري الرعاية التخصصية للجرحي يف غزة.

معرض الصور
الصور: سوزانا دوتلينغ، جواو اليت، يان ليبيسارت

www.msf-me.org 

 بيت حانون، أحد األحياء األكرث ترضراً بالقصف الذي طال 

شامل غزة. وبالكاد بدأت أعامل إعادة اإلعامر بعد مرور عام.
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معرض الصور 
الصور: سوزانا دوتلينغ، جواو اليت، يان ليبيسارت

 بيسان البالغة من العمر سبع سنوات هي الناجية الوحيدة 

من أرستها ذات الثامنية أفراد عقب انهيار املبنى الذي كانت 

تقيم فيه جراء استهدافه من قبل إحدى الطائرات الحربية. قضت 

ست ساعات تحت األنقاض قبل أن يتم إنقاذها.

 أطفال يلعبون وسط أنقاض املنازل املهدمة يف بيت حانون يف غزة. وتشري 

تقديرات اليونيسف إىل وجود 373,000 طفل تعرضوا للصدمة جراء الحرب 

عىل غزة السنة املاضية وهم بحاجة إىل رعاية نفسية تخصصية. 

 حجة هنية فقدت 20 فرداً من أفراد أرستها جراء غارة جوية 

خالل الحرب األخرية. نجت لكنها أصيبت يف رأسها وساقها حني 

علقت تحت األنقاض. وها هي تنتظر دورها للخضوع لجلسة عالج 

فيزيايئ يف عيادة أطباء بال حدود يف مدينة غزة.

 فريق أطباء بال حدود الجراحي يتحرض إلجراء عملية 

جراحية يف مستشفى نارص يف غزة. تعمل الوحدة الجراحية 

يف خيمة طبية تخصصية عىل أرض املستشفى.

أصيب أكرث من 11,000 شخص بينهم 

3,374 طفاًل جراء الهجامت التي طالت 

غزة العام الفائت. وخالل الهجامت، عملت 

فرق أطباء بال حدود مع األطباء واملمرضني 

الفلسطينيني يداً بيد إلجراء عمليات جراحية لتأمني استقرار حالة 

آالف الجرحى وإنقاذ أرواحهم. 

مّر عام كامل تقريباً وال تزال فرق أطباء بال حدود تساعد يف 

عالج الجرحى الفلسطينيني الذين يعانون من إصابات معقدة 

ويحتاجون إىل مزيد من العمليات الجراحية التقوميية والعالج.

وتدير املنظمة مرفقني طبيني يف قطاع غزة حيث توفر فرقنا 

الطبية الرعاية الجراحية والتالية للجراحة والتضميد والعالج 

الفيزيايئ والدعم النفيس للجرحى.

كام أننا نرسل فرقاً جراحية متمرسة لدعم وزارة الصحة يف 

التعامل مع األعداد الكبرية من الجرحى الذين ينتظرون دورهم 

إلجراء عمليات الجراحة التقوميية التخصصية. وقد قام فريق 

املنظمة بإجراء 30 عملية جراحية يف آخر زيارة له إىل غزة. 

هذا وتقدم فرقنا العالج ألعداد متزايدة من املرىض الذين 

يعانون من حروق خطرية تسببت بها الحوادث املنزلية، وباألخص 

النساء واألطفال. وتقع هذه الحوادث من جراء الحصار وانقطاع 

الكهرباء الذي يجرب السكان عىل استخدام أسطوانات الغاز 

والشموع ومصابيح الكاز الخطرة للتدفئة والطبخ.
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INFLATABLE 
HOSPITAL

INFOGRAPHIC  In the aftermath of natural disasters such 
as the earthquake in Nepal, MSF teams set 
up entire field hospitals inside inflatable 
tents. The tents are quick and easy to set 
up, with the roof resting on a structure 
made of inflatable tubes. Each tent covers 
100 square metres and can be set up for 
different medical services such as a ward 
with 20 beds, or two operating theatres and a 
recovery room. 

عقب الكوارث الطبيعية كالزلزال األخري الذي رضب نيبال، 

تقوم منظمة أطباء بال حدود بإنشاء مستشفيات ميدانية 

بأكملها يف خيام قابلة للنفخ، تتميز بسهولة ورسعة نصبها، 

حيث يرتكز سقفها عىل هيكل مصنوع من أنابيب قابلة 

للنفخ. وتبلغ مساحة كل خيمة 100 مرت مربع وميكن تعديلها 

يك تتناسب ومختلف الخدمات الطبية إذ ميكن أن تكون 

جناحاً يضم 100 رسيراً أو غرفتي عمليات وغرفة للتعايف.

رسم توضيحي

EDUCATIONAL PULL-OUT ملحق تثقيفي
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Illustration: Anders Christiansen/ APC GRAFIK APC GRAFIK /الصورة: أندريس كريستيانسن

OXYGEN 
CONCENTRATOR

Extracts and concentrates  
oxygen from air

PUMP
A number of pumps 
inflate the arches that 

hold up the tent

SURGICAL 
INSTRUMENTS

The sterile instruments 
are ready on the table

OPERATING TABLE
The patient lies on 

the table during the 
procedure

FRAME
The tent is held up by

an inflatable frame
OPERATING LAMP

Proper light is essential 
during operations

AIR CONDITIONING
Keeps the operating 

theatre cool in extreme 
conditions

طاولة العمليات الجراحية
يستلقي عليها المرضى عند 

الخضوع للعمليات

استخدمت أطباء بال حدود هذا النموذج الذي ُطور سنة 2005 يف 

اليمن وغزة وكذلك عقب الزالزل يف باكستان وهايتي.

معدات جراحية
المعدات المعقمة موجودة على 

الطاولة مسبقًا

إطار
ترتكز الخيمة على إطار 

قابل للنفخ

التكييف
يبقي غرفة العمليات 

باردة في أقسى الظروف

مضخة
تقوم المضخات بنفخ األقواس 

التي ترتكز عليها الخيمة

مولد األكسجين
جهاز يحول الهواء إلى أكسجين

مصباح العمليات
الضوء المناسب ضروري خالل 

العمليات الجراحية

Developed in 2005, this innovative structure has been 
used by MSF in Yemen and Gaza, and in Pakistan and 
Haiti after the earthquakes.
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