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يستمر لهيُب الحرب يف سوريا منذ خمس سنوات؛ تلك الحرب التي 

سّببت معاناًة ال توصف، وأشعلت واحدًة من أكرب أزمات اللجوء يف 

التاريخ البرشي. 

ميكننا أن نقول الكثري عن املعاناة والخسارة التي خلفتها هذه الحرب، 

ولكن علينا أيضاً أن نتذّكر قصص الشجاعة والتضحية والتفاين، وأقصد هنا قصص الطاقم 

الطبي وطاقم الدعم العامل يف سوريا ولبنان والعراق وتركيا واألردن، والذين التزموا 

مبساعدة وحاميِة الفئات األكرث حاجًة. 

هناك قصٌص مؤثرة يف كلِّ نزاٍع يحدث، وهي قصٌص متنحنا األمل. ومن املهم أن نتذكر هذه 

القصص يف ِخضّم العنف والنهايات املرتقبة التي طال أمدها. فالحرب يف اليمن تجاوزت 

عامها األول، بينام ُيحيي جنوب السودان الذكرى السنوية الثانية للنزاع. ويذكرنا األفراد يف 

هذه النزاعات، وأعاملهم البطولية، بعزمية وإميان الروح البرشية، وهو ما تعجز اإلحصاءات 

أو التقارير عن إظهاره. 

لقد شهد التاريخ أفراداً دافعوا عن سمّو الروح البرشية. فتدخلنا األّول يف مرسح نزاٍع 

رئييس، والذي كان عام 1976 خالل الحرب األهلية اللبنانية، جاَء بطلب من "إمام"، الذي 

دفعته املعاناة يف بالده إىل طلِب املساعدة من منظمة أطباء بال حدود ، وهو من األشخاص 

اّلذين تستحق قصصهم أن ُتروى.  

اعتدنا يف كل منشوراتنا أن نسّلط الضوء عىل الجوانب الشخصية ألفراد طاقمنا، وعملهم، 

ومصدر التحفيز بالنسبة لهم. وإّن ما يوّحد هؤالء األفراد هو التزامهم بالعمل اإلنساين، 

والرغبة يف إحداث تغيري إيجايب يف العامل من حولهم. ولكّننا بقدر ما نحتفي بهم، ال ننىس 

أيضاً املرىض الذين نعالجهم، فقصصهم هي مصدر اإللهام بالنسبة لنا، وهم السبب الذي 

يدفعنا للقيام بعملنا. 

أمتّنى أن تشّكل هذه القصص مصدر إلهاٍم لكم أيضاً. 

شكراً لكم عىل إميانكم بنا،
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مستجدات 
أطباء بال حدود  

حول العالم

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

الحصبة وسوء التغذية 

بدأ تفيش وباء الحصبة يرتاجع يف منطقة تانغانيكا يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية لكن املالريا وسوء التغذية 

غالباً ما يشكالن معاً توليفة تفتك بحياة األطفال. واستجابة 

لهذا تستمر منظمة أطباء بال حدود يف دعم منطقة مانونو 

الصحية يف كابالو. فقد قامت املنظمة بتشييد ست خيام 

طبية يف مستشفى مانونو العام، كام أن فرق أطباء بال 

حدود تدعم غرفة الطوارئ التي يعاين 80 باملئة من املرىض 

فيها من املالريا. هذا وتعمل وحدة العناية املركزة بكامل 

طاقتها منذ افتتاحها يف 19 يناير/كانون الثاين 2016 وقد 

أدخلت حتى اآلن 1424 مريضاً.

جنوب السودان
االضطرابات يف ملكال

نتيجة للقتال الذي نشب يف موقع حامية املدنيني يف مدينة ملكال يف جنوب السودان ُقتل 18 شخصاً عىل األقل 

من بينهم اثنان من طاقم منظمة أطباء بال حدود من جنوب السودان بعد أن تعرضا للهجوم يف منزليهام. كام 

استقبلت فرق املنظمة خالل الليل 36 جريحاً كان أحدهم من أفراد طاقمها. 

ويستقبل موقع حامية املدنيني يف ملكال اليوم حوايل 40,000 شخص جاء العديد منهم من مناطق محرومة من 

املساعدات اإلغاثية منذ أشهر، علاًم أن معظمهم قد جاؤوا دون أي ممتلكات شخصية.

األخبار الدولية 
الصور: ويل روز، بيرتيك ويغرز، ليونورا باومان، ب.ك. يل، أورييل باوميل

العالم
املستشفيات تتعرض للهجوم

تعرض منذ بداية عام 2015 عدد كبري من املستشفيات 

واملرافق الصحية التي تدعمها منظمة أطباء بال حدود 

لألرضار أو التدمري جراء رضبات جوية وعمليات قصف. وقد 

برز سؤال هام يقول: “كم عدد الهجامت التي وقعت؟”.

يف عام 2015: 106 رضبات جوية وعمليات قصف أصابت 

75 من األنشطة الطبية التابعة أو املدعومة من املنظمة.

يف عام 2016: منذ بداية العام وحتى 17 فرباير/شباط 

وقعت 10 رضبات جوية وعمليات قصف أصابت سبعة 

مستشفيات تابعة للمنظمة أو تتلقى الدعم منها.

ويف ضوء هذه الهجامت تجدد منظمة أطباء بال حدود 

دعوتها إىل كافة األطراف املتحاربة الحرتام القانون اإلنساين 

الدويل وحامية املدنيني.
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 آخر 

مستجداتنا حول مشاريعنا الطبية. 
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أفغانستان
ستة أشهر عىل هجامت قندوز

سيشهد الثالث من أبريل 2016 مرور ستة أشهر عىل 

حادثة قصف قوات التحالف األمرييك ملستشفى اإلصابات 

البالغة التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف قندوز. فالهجوم 

الذي أودى بحياة 42 شخصاً من طاقم منظمة أطباء بال 

حدود ومرضاها، كان أكرب خسارة فردية يف األرواح منذ 

تأسيس املنظمة عام 1971. وقد أدى هذا الهجوم إىل 

حرمان شامل رشق أفغانستان من الخدمات األساسية ملركز 

طبّي أسايس. وتستمر املنظمة اليوم بالعمل عىل استصقاء 

معلومات أكرث، وتطالب بشفافية أكرب من قبل الحكومتني 

األفغانية واألمريكية.

أمّتت منظمة أطباء بال حدود أوائل شهر مارس/آذار 

تشييد مساكن لالجئني يف غراند سينت. وقبل هذا كان 

حوايل 2500 الجئ ينامون يف كثري من األحيان يف ظل 

ظروف صعبة وسط الطني والربد داخل خيام ليست معدة 

لرطوبة الشتاء. وكانت بلدية غراند سينت قد طلبت 

سابقاً املساعدة من الحكومة الفرنسية لكنها مل تتلق أي 

إجابة. ولهذا توجهت إىل منظمة أطباء بال حدود لتحصل 

عىل دعم لوجستي لتوفري مساكن ومرافق تراعي الظروف 

اإلنسانية. ويف مخيم لينريي الجديد سيقيم الالجئون يف 

مساكن خشبية وسيضم كل “حي” مرافق رصف صحي 

من مراحيض وحاممات توفر املياه الساخنة. قامت منظمة 

أطباء بال حدود بتصميم املخيم لكنها لن تديره بل سرتكز 

ببساطة عىل توفري ظروف معيشية مقبولة والوقاية من 

انتشار األمراض.

العالم
اليوم العاملي للسل والحصول عىل عالجات هذا الداء

يصادف اليوم العاملي للسل يوم الرابع والعرشين من مارس/آذار من كل عام يف مسعى لتعزيز الوعي الدويل إزاء 

هذا املرض الذي يتفىش يف أجزاء عدة من العامل، وبالدرجة األوىل يف الدول النامية، يف حني أن عقارات السل ال 

تتوفر حالياً سوى الثنني باملئة ممن هم يف حاجة إليها.

وكانت املنظمة قد عربت يف فرباير/شباط عن قلقها العميق حيال سعر عقار جديد للسل تنتجه رشكة األدوية 

اليابانية أوتسوكا. وهذا الدواء الجديد الذي يدعى ديالمانيد هو واحد من عقارين جديدين أنتجا بعد نصف قرن، 

وهو فعال لعالج أكرث سالالت السل فتكاً ومقاومًة للعديد من األدوية األخرى، وهذا يتضمن السل املقاوم لألدوية 

املتعددة والسل شديد املقاومة لألدوية. وقد رصحت الرشكة أنها ستوفر العقار الجديد يف البلدان النامية بسعر 

1700 دوالر أمرييك لجولة العالج، لكن هذا العقار يجب أن يعطى مع عقارات أخرى ليعالج بفعالية السل 

املقاوم لألدوية. ولهذا فإن املنظم تبذل مساعيها لخفض هذا السعر إىل 500 دوالر للجولة العالجية. وتأيت هذه 

الحملة يف إطار حملة توفري األدوية االساسية التي أطلقتها منظمة أطباء بال حدود والتي تهدف إىل ضامن حصول 

من هم يف أمس الحاجة إىل األدوية عليها وبأسعار ميكنهم تحملها. وكانت هذه الحملة قد انطلقت عقب فوز 

املنظمة بجائزة نوبل للسالم عام 1999. 

تركيا
عيادة جديدة للنساء واألطفال 

السوريني
قامت منظمة أطباء بال حدود بالتعاون مع 

منظمة أطباء عرب القارات بافتتاح عيادة مشرتكة 

تهدف إىل تلبية بعض من االحتياجات الصحية 

لالجئني السوريني من السناء واألطفال املوجودين 

يف غازي عنتاب جنوب تركيا. يقدر عدد الالجئني 

السوريني يف تركيا بنحو 2.5 مليون الجئ 

يقيم 400,000 منهم يف غازي عنتاب، علاًم 

أن نصف الالجئني يف هذه املنطقة هم أطفاٌل 

دون سن الخامسة عرشة وحوايل 100,000 

امرأة يف سن اإلنجاب. هذا وتوفر العيادة التي 

تديرها منظمة أطباء بال حدود للنساء خدمات 

الرعاية اإلنجابية والتخطيط األرسي واالستشارات 

النسائية، إىل جانب خدمات الكشف الطبي قبل 

وبعد الوالدة. أما بالنسبة للوالدات والحاالت 

األكرث تعقيداً فُتحال إىل مستشفى تريك محيل.

أوروبا
مخيم غراند سينت لالجئني
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في المنطقة
الصور: مالك شاهر

تحت المجهر 
الصور: غابرييال بيانيك

سوريا والعراق: تفاؤل رغم الصعاب 

فرَّ سوار من الخدمة العسكرية يف سوريا وهرب إىل كردستان 

العراق يف رحلٍة شملت مهريب البرش وحقول األلغام وفقدان 

أغىل ما ميلك. ويعيش سوار حالياً يف مخيم دوميز لالجئني، 

ويعمل كممرض ضمن طاقم منظمة أطباء بال حدود وهو 

متفائل بالفرص التي قدمتها له الحياة كالجئ. 

 سوار وابنته هيلام 
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“بدأت األمور يف درعا تزداد سخونًة، 

ومل أستطع التأقلم مع سري األمور. فمع 

بدء الجامعات املتمردة باالنقسام، 

ازداد انتشار الجنود عىل نقاط التفتيش 

الخطرية، بينام ُكّلف آخرون مبهمة تفتيش منازل املشتبه 

بهم، واقتحام املنازل لياًل دون أي اعتبار لوجود النساء يف 

املنزل، وقد تورّط الجنود يف أعامل مشينة كالرسقة والنهب 

والتحرّش وهو ما كنت أرفضه بشكل قاطع. انتقلت إىل 

دمشق وأنا أحمل ترخيص عبور عسكري وال أملك بطاقة 

هوية مدنية، وكنت خائفاً جداً من أن توقفني إحدى نقاط 

التفتيش التابعة للمجموعات املتمردة عىل طول الطريق 

وأن يكشفوا هويتي العسكرية، وكان أميل الوحيد أن أعرب 

دون إظهارها. لذلك ركبت حافلة مليئة باملسافرين عىل أمل 

أن أجد مقعداً شاغراً قرب السائق فكان يل ما متنيت، حيث 

قام رجال األمن بتفتيش أوراق كل ّاملسافرين باستثنايئ، 

ُمعتقدين أنني معاون السائق.  

وجدت يف دمشق رشكة حافالت تنظّم رحالٍت إىل كردستان 

سوريا، ورشحت لهم ظرويف فقام املدير برتتيب رحلتي مع 

أكراد آخرين يف حافلة تسلك طرقاً فرعية. استغرقت الرحلة 

24 ساعة وكان سائقو الحافالت يحذرون بعضهم بواسطة 

الهواتف املحمولة حول املخاطر املوجودة عىل الطريق 

ويقرتحون طرقاً بديلة، وكانت الحافلة مزودة مبخبأ رسّي 

أستطيع االختباء فيه عند الرضورة ولكن الحّظ حالفني 

ووصلت بسالم. 

وبعد عّدة أيام عىل وصويل إىل املنزل، تلقيت اتصاالً من 

القاعدة العسكرية يفيد بأن مخزن األسلحة تعرض لالقتحام 

والرسقة وأّن بعض الجنود انضموا إىل املتمردين، وكانت تلك 

القّشة األخرية فقررت الهرب لتفادي التحقيق الذي ال مفرَّ 

 منه.

وضعني عّمي عىل منت حافلة مع بعض مهريب البرش، ويف 

اليوم املقرر للسفر، وقع حادٌث وتم تشديد اإلجراءات عىل 

طريف الحدود بشكل مفاجئ. اختبأت مع 6 أشخاص آخرين 

يف أحد املنازل لعدة أيام بانتظار أن تهدأ األمور، فقد كّنا 

بالنسبة لقيادة الجيش مقاتلون نتهرب من الخدمة، أو 

منشّقون. 

وأخرياً بدأت الرحلة من قرية إىل أخرى، ودفعنا ما يعادل 

500 دوالر أمرييك لريافقنا املهربون عرب ثالث نقاط تفتيش، 

ثم طلبوا منا أن نقطع امليل األخري وحدنا سرياً عىل األقدام 

يف الظالم. وفجأًة ظهر ثالثة مسلحني عىل دراجات نارية 

وطلبوا منا التوقف ثم بدأ إطالق النار. متددُت عىل األرض 

كام تعلمت يف الجيش وانتظرت، أما صديقاي فاستمرا يف 

الركض وكادا أن يقتال. وعندما توقف إطالق النار، سارعت 

بالهرب ونسيت حقيبتي التي تحتوي أغىل ما أملك: شهاديت 

الجامعية، ومالبيس وهاتفي. 

وصلنا إىل موقٍع تحت السيطرة العراقية، حيث استجوبونا 

وأخذوا تفاصيلنا وطلبوا منا االنتظار ريثام يراجعون القيادة 

الرئيسية يف بغداد، ولكن أحد املوظفني الودودين هناك 

حّذرنا من مخاطر ترحيلنا إىل سوريا، ونصحنا بالتوجه إىل 

املوقع التايل وعندها تذكرت حقيبتي. لقد كان مستقبيل 

يعتمد عىل تلك الوثائق، ومل أستطع املغادرة من دونها، 

فعرض صديقي أن يذهب إلحضارها وتوجه إىل الحقل 

الذي عربناه من قبل ليكتشف أّنه حقل ألغام، فاضطررنا 

لالستعانة باملوظف الودود نفسه ليأيت وينقذه. 

وصلت يف النهاية إىل املوقع التايل دون حقيبتي 

وبدأت عملية التسجيل. ثم قاموا باستدعاء أحد املوظفني 

يف املوقع وقد وافق عىل إحضار الحقيبة لقاء مبلغ 

من النقود، وبعد مفاوضات شاّقة استطعت استعادة 

ممتلكايت الثمينة. 

عربت يف وقت متأخر من ذلك اليوم إىل كردستان 

العراق، وكانت ثيايب ممزقة، وجسمي مليئ بالكدمات 

والجروح التي استغرق شفاؤها شهرين تقريباً، ولكنني 

بقيت حياً وأعيش بأمان. 

كان هناك أقّل من 100 خيمة عندما وصلت إىل مخيم 

دوميز، وكانت عائلتي قد لحقت يب، وقمنا بطلب اللجوء 

يف املخيم ألنه املكان األنسب. بدأت بعدها البحث عن 

عمل، والتقيت صدفًة بأحد أفراد الطاقم الدويل ملنظمة 

أطباء بال حدود والذي كان يتحدث العربية. وأحرضت 

وثائقي إىل املقابلة وتم توظيفي يف املخيم بفضل شهاديت 

الطبية. 

مل يكن وضعي ُيريض أهيل الذين استمروا بااللحاح 

عيّل ليك أتزوج. كنت أرفض الزواج سابقاً عىل حساب 

دراستي، أما اآلن فأنا أعمل وأحاول بناء حياة جديدة، 

وال أريد التفكري بالزواج، ولكن أهيل مل يقتنعوا بذلك، 

وبعدها بفرتة قصرية أعلن أيب ارتباطي رسمياً بابنة 

الجريان، وكان ذلك أفضل حدٍث يف حيايت.

لدينا اليوم طفلٌة جميلة وانتقلنا للعيش يف خيمٍة خاصة. 

ومع أّن الحياة يف املخيم ليست سهلًة دامئاً، فالكهرباء ُتقطع 

6 ساعات يومياً وهناك الكثري من الغبار، ولكننا نعمل داخل 

وخارج املخيم ونعيُش بكرامة.  

أنا ممنتٌّ لكّل ما حدث معي، وأكرث ما يسعدين هو الزواج 

بإمرأة صالحة والحصول عىل عمٍل رائع، ولكن حياتنا التي 

أعدنا بناءها بجهٍد وأمل تغريت فجأة. 

أصيبت ابنتي هيلام التي تبلغ مثانية أشهر مبشاكل 

صحية، ونتيجة تخصيص كممرض إنعاش أستطيع متييز 

الحاالت الصحية الخطرية. لقد كانت تصاب بنوباٍت تشّنجية 

ومل أستطع معرفة السبب، كام مل تنفع كّل العالجات التي 

جربتها، وكان من واجبي كأّب أن أقّدم لها الرعاية الطبية 

األفضل. 

لو كنت أملك جواز سفر ألخذتها إىل أفضل مستشفى يف 

أملانيا عىل الفور، ألنها ستحصل هناك عىل الرعاية الصحيحة. 

ولكنني الجٌئ وال أملك جواز سفٍر وأنا عالق هنا وال أستطيع 

التحرك بحرّية. وحّتى زوجتي ال متلك زواج سفر، وهي يف 

الواقع كالكثري من األكراد السوريني، ال متلك حّتى هوّية 

شخصية سورية. 

ال أريد السفر بطريقة غري رشعية مع ابنتي فهذا سيشكل 

خطراً كبرياً عىل حياتها، وأنا أدرك ذلك جيداً ألنني اختربته 

بنفيس وأعرف مدى خطورة عبور الحدود بشكل غري رشعي. 

لذلك فالطريقة الوحيدة هي التسجيل يف األمم املتحدة 

بهدف العالج الطبي يف الخارج، ولكنها تستغرق وقتاً طوياًل، 

كام أّن هناك الكثري من الالجئني يف الوضع نفسه”. 

 مخيم دوميز لالجئني 
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احترسوا من هذه األوبئة 
الخمسة في 2016

آعربت منظمة أطباء بال حدود عن قلقها حيال خمسة أمراض يحتمل أن تتفىش خالل عام 2016. 

إذا مل نتحرض للوقاية منها واالستجابة 

لها فإن هذه األمراض الخمسة التي 

تشمل الكولريا واملالريا والحصبة 

والتهاب السحايا وكذلك مجموعة من 

أمراض الفريوسات والطفيليات املهملة 

غالباً، قد تشكل خطراً متنامياً عىل الصحة العامة خالل هذا 

العام ويف املستقبل.

الكولريا
تنتقل الكولريا عرب املياه، وهي عبارة عن مرض معوي معٍد 

يسبب اإلسهال والتقيؤ الحاد الذي يؤدي إىل الجفاف الحاد 

واملوت خالل ساعات يف حال مل تتم معالجته. ويف عام 

2014 عالجت منظمة أطباء بال حدود 46,900 شخص 

من الكولريا يف 16 دولة تفىش فيها هذا املرض )الكامريون 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية وهايتي والنيجر ونيجرييا 

وجنوب السودان(.

الحقائق: 
• هناك لقاحان حاصالن عىل موافقة منظمة الصحة 

العاملية فقط. وأفضل لقاح معدل ليناسب العمل يف حاالت 

التفيش تصنعه رشكة هندية ليس لديها قدرة عىل تعزيز 

إنتاجها ليغطي االحتياجات العاملية. ومعظم جرعات اللقاح 

متوفرة فقط من خالل نظام مخزون أسسته منظمة الصحة 

العاملية يتم من خالله إنشاء املخزونات بالتعاون مع 

منظامت رشيكة لالستجابة يف حاالت التفيش. لكن هناك 

حاجة لتعزيز اإلنتاج وتوفري مزيد من الخيارات من قبل 

منظمة الصحة العاملية.

• يف الوقت الحايل ينصح باتباع اسرتاتيجية تطعيم بجرعتني. 

بحسب الباحثني ميكن السرتاتيجية التطعيم بجرعة واحدة 

أن تقي عدد أكرب من الحاالت من اسرتاتيجية التطعيم 

بجرعتني التي تعطى فقط لنصف عدد الناس. املطلوب 

هو مرونة أكرث يف تقسيم اللقاحات ودعم من قبل منظمة 

الصحة العاملية لحمالت التطعيم بجرعة واحدة.

مستجدات طبية
الصور: ليونورا باومان، آنا سورياناس

مواجهة تهديدات: عالمية

 كامالوندو يبلغ من العمر 21 شهراً 

ويعاين من حصبة شديدة ترافقها ذات 

رئة وضيق تنفس وقد أدخل إىل مستشفى 

اإلحالة العام يف كاتانغا يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية.
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في العام 2014 عالجنا 33,700 مريض 
من الحصبة وقمنا بتطعيم 1,513,700 
شخص استجابة لتفشي هذا المرض.

• تعديل أدوات مكافحة النواقل للتناسب والحتياجات.

• تعزيز مراقبة املالريا وتحديد سقف التفيش بحسب البلد 

واملنطقة واملقاطعة لتحسني آليات اإلنذار.

• عىل منظمة الصحة العاملية أن توفر إرشادات أفضل 

حول اعتامد االسرتاتيجيات الوقائية كالوقاية الكيميائية 

من املالريا وإعطاء األدوية بشكل جامعي والعالج الوقايئ 

املتقطع والفحوصات املركزة وعالج التفيش. 

• تأمني العالج املجاين للمالريا خالل حاالت التفيش وخالل 

الفرتات املوسمية التي يصل فيها التفيش إىل القمة.

الحصبة
الحصبة مرض فريويس معٍد بشكل كبري وليس له عالج 

منظمة أطباء بال حدود تقول:
• يجب أن يتلقى املرىض عالجاً مجانياً خالل فرتة تفيش 

الحصبة )وأيضاً خالل تفيش األمراض املرتافقة معها 

كاملالريا(.

• هناك حاجة إلدراج الجهات املعنية يف حاالت الطوارئ 

ووزارة الصحة للقيام بإدارة الحاالت بصورة أكرب وأكرث 

فاعلية.

• يجب أن تدعم حمالت التطعيم الطويل األمد وال تقف 

يف وجه االستجابة إىل األوبئة.

• نحتاج إىل مراقبة أفضل وإعالن مبكر عن التفيش، أي 

املرونة والتفاعل. 

• يجب أن تكون االستجابة متناسبة مع نوع التفيش ألن 

اسرتاتيجية الحل الواحد لجميع أنواع التفيش غري فعالة. 

التهاب السحايا
التهاب السحايا هو التهاب حاد لألغشية املغلفة للدماغ 

والنخاع الشويك، وهو غالباً نتيجة العدوى عن طريق 

الفريوسات أو البكترييا أو الفطريات. والتهاب السحايا 

موجود يف جميع أنحاء العامل لكن غالبية اإلصابات 

والوفيات تحدث يف أفريقيا خاصة يف ما يسمى بحزام 

االلتهاب السحايئ وهو منطقة جغرافية بني رشق وغرب 

أفريقيا ترتاوح ما بني أثيوبيا والسنغال. 

قمنا يف عام 2014 يف إطار عمليات االستجابة لفاشيات 

هذا املرض بتلقيح 75,100 شخص.

منظمة أطباء بال حدود تدعو إىل:
• الرتكيز عىل املعايري الطبيةوالسيطرة عىل األوبئة.

 

• تشجيع التنوع يف شبكات اإلنتاج والتزويد لضامن 

استجابة رسيعة حني يحصل التفيش.

• عىل منظمة الصحة العاملية الحث والقبول والرتويج 

السرتاتيجيات بديلة للتطعيم وحامية األشخاص والحد من 

حاالت التفيش )مثاًل توزيع جامعي للمضادات الحيوية(.

األمراض املهملة
تم اإلبالغ عن تفيش حمى الضنك وحمى شيكونغونيا 

ومرض فريوس زيكا ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية 

والحمى النزفية يف العام 2015. تزداد اليوم األمراض 

الطفيلية التي كانت تحت السيطرة ومنها الليشامنيا 

الحشوية )الكاالزار(. 

يف العام 2014 عالجت منظمة أطباء بال حدود 4,700 

مريض إيبوال و1,700 مريض من حمى شيكونغونيا 

و9,500 من داء الليشامنيات الحشوي )الكاالزار( ومن 

بينها االستجابة للتفيش الذي أصاب جنوب السودان.

منظمة أطباء بال حدود تدعو إىل:
• تحديد حاالت التفيش واإلعالن عنها لترسيع إجراءات 

السيطرة عىل النزاقل.

• بناء القدرات وإجراء تدريبات لتعزيز إمكانيات تحديد 

األمراض وإدارة الحاالت والسيطرة عىل العدوى.

• تحسني التوعية الصحية لتفادي السلوك الخطر وتنبيه 

السكان املصابني حول املرض وما يجب فعله يف حال اإلصابة 

بالعدوى. 

• البحث والتطوير من أجل تحسني التشخيص واللقاحات 

والعالجات. 

متخصص. يف الدول ذات الدخل العايل يتعاىف معظم املرىض 

املصابني بالحصبة خالل مدة ترتاوح بني أسبوعني وثالثة أسابيع 

وتكون نسبة الوفيات منخفضة. 

أما يف الدول النامية فتبلغ نسبة الوفيات من 3 إىل 15 باملئة 

وقد تصل إىل 20 باملئة خالل فرتات التفيش ويف املناطق التي 

يكون فيها الناس أكرث ضعفاً. 

يف العام 2014 عالجت منظمة أطباء بال حدود 33,700 

مريض من الحصبة وقامت بتطعيم 1,513,700 شخص 

استجابة لتفيش هذا املرض.

الدم وتخزينه. حققت الدعوة ملتربعي الدم نجاحاً كبرياً يف 

تأمني تربعات بشكل منتظم، كام ُطلب من عائلة فاتوماتا 

املساهمة أيضاً. يعترب نقل الدم خدمة نادرة ومنقذة للحياة يف 

أرياف مايل، ولكنه متوفر باملجان يف مرشوع كوتياال. 

املالريا
تنتقل املالريا عرب الحرشات املصابة بالعدوى. وميكن أن 

تؤدي اإلصابة الشديدة إىل تدمري األعضاء واملوت إن مل 

تعالج. 

يف العام 2014 قدمت منظمة أطباء بال حدود العالج 

إىل 2,114,900 مريض مصاب باملالريا وأعطت وقاية 

كيميائية من املالريا املوسمية ألكرث من 750,000 طفل 

دون سن الخامسة. 

منظمة أطباء بال حدود تدعو إىل:
• زيادة توفري األرتيسونات القابلة للحقن لعالج حاالت 

املالريا الحادة وزيادة القدرة عىل نقل الدم.
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ال أمل في العودة إلى 
المنزل قريبًا

جمهورية أفريقيا الوسطى: النازحون

أّدى تجّدد أعامل العنف املجتمعي منذ سبتمرب/أيلول إىل وضع السكان يف جمهورية أفريقيا الوسطى 

يف حالة من التأّهب حيث يخىش الكثريون انفجار التوتر. كام أّدى تدهورالوضع األمني إىل تحطيم آمال 

450,000 نارٍح داخلياً، وما يقارب العدد نفسه من الالجئني الذين فّروا إىل دول الجوار يف العودة إىل 
منازلهم قريباً. ومع أن الحرب األهلية بدأت عام 2012 وشهدت الكثري من العنف الطائفي إال أنَّ البالد 

تعيش حالة اضطراٍب منذ سنني عّدة. 

مستجدات األزمة 
الصور: لوكا سوال/أطباء بال حدود
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يعود الكثير من الناس إلى أحيائهم 
التي تركوها خالل النهار، ولكنهم 

يعودون للنوم في المخيمات لياًل 
ألنهم يخافون البقاء هناك.

 مخيم للنازحني داخلياً 

يف فاتيب، بانغوي .

 أشخاص ينتظرون الخضوع للفحص يف 

عيادة أطباء بال حدود يف مخيم النازحني 

داخلياً يف فاتيب، بانغوي. 

لجأ أكرث من 30,000 شخص إىل 

العاصمة بانغوي وهم يعيشون يف 

مخيامٍت غري نظيفٍة ومكتّظٍة أو يف 

الكنائس واملدارس. وتدير منظمة أطباء 

بال حدود عيادات متنقلة يف خمسة مخيامت حول بانغوي 

لتقديم الرعاية الصحية املجانية لهذه الفئة الضعيفة. كام 

تدير املنظمة مستشفى وعيادة لألمومة يف مبوكو، وتقدم 

خدمات الرعاية الطبية ملرّة واحدة يف األسبوع يف املسجد 

املركزي الواقع يف منطقة يب يك 5 اإلسالمية. 

عاش العديد من الالجئني يف املخيامت تجارب عنٍف 

مرّوعة، وشاهدوا منازلهم ُتنهب وُترسق. لوسيني امرأة يف 

األربعينيات من عمرها وقد فرّت من منزلها قبل عامني 

بعد أن قتل أربعة من جريانها أثناء انتشار العنف، ولجأت 

مع عائلتها إىل مبوكو طلباً لألمان. تحاول لوسيني أن تحدد 

موعداً البنتها املريضة يف مستشفى أطباء بال حدود يف املخيم 

وتقول: “الحياة صعبة جداً يف املخيم، فهو غري آمن وقذر 

والذباب يف كل مكان” 

يوجد أيضاً حوايل 2000 الجئ يف مخيم بينزيف الذي يقع 

يف منطقة أقّل عنفاً يف بانغوي، وقد ترك العديد من سكان 

املخيم منازلهم دون أن يأخذوا شيئاً أو مبا استطاعوا حمله، 

وهم ينامون يف خيام مؤقتة أو يف العراء، ويعتمد الكثري 

منهم عىل زراعة مساحات محدودة من األرض لتأمني 

الطعام.  

تزور فرق منظمة أطباء بال حدود مخيم بينزيف مرتني 

أسبوعياً لتقديم الرعاية الطبية، وهي تسّجل توافد 150 

مريٍض يومياً بشكل وسطي، يعاين معظمهم من املالريا 

وعدوى الجهاز التنفيس واإلسهال، وهي أمراض ناجمة عن 

الظروف املأساوية يف املخيم. كام تعمل املنظمة عىل تأمني 

مياه الرشب النظيفة لسكان املخيم، وهي تدير بالتعاون مع 

املنظامت الرشيكة محطة ضخٍّ وتنقيٍة للمياه تقوم بإيصال 

املاء املعّقم إىل مخيم بينزيف ومخيامت أخرى عند انقطاع 

إمدادت املياه من املدينة. 

تعيش إثنا وناديغا يف مخيم بينزيف بعد أن تعرّض منزليهام 

لهجوم الجامعات املسلحة يف حي يب يك 5. وهام صديقتان 

منذ سنوات وأمهتان عازبتان لديهام عّدة أطفال. أصيب 

األطفال باملالريا أكرث من مرّة منذ جاؤوا إىل بينزيف ولكنهم 

تلقوا العالج املناسب يف العيادة املتنقلة ملنظمة أطباء بال 

حدود. تعيش املرأتان من َخبز الكعك وبيعه يف الشوارع، 

وتقول إثنا: “لدينا من الطعام ما يكفينا لتناول وجبة واحدة 

يومياً نحن وأطفالنا”. 

رميس بايل، مساعد منّسق ميداين مع منظمة أطباء بال 

حدود وهو من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد 

شهد انحدار الوضع يف بالده إىل الفوىض يف العامني األخريين 

ويقول عن ذلك: “يعود الكثري من الناس إىل أحيائهم التي 

تركوها خالل النهار، ولكنهم يعودون للنوم يف املخيامت لياًل 

ألنهم يخافون البقاء هناك. إنهم يشعرون باألمان نسبياً هنا 

مقارنة مع ما شهدوه من انتهاكاٍت وقتٍل ورسقاٍت ونهب يف 

أحيائهم. ولكن ظروف العيش يف املخيامت صعبة للغاية، 

فهم يعيشون يف خيام مصنوعة من القامش املشّمع املليئ 

بالثقوب، وينامون عىل بسٍط رقيقة وهم معرضون للسعات 

البعوض الذي قد يحمل املالريا، وإذا لكم يتحسن الوضع 

األمني فسوف يضطرون للبقاء يف هذه املخيامت”. 

تعمل منظمة أطباء بال حدود يف جمهورية أفريقيا 

الوسطى منذ عام 1996، ولديها اليوم أكرث من 300 

موظف دويّل و2,000 موظف محيّل يعملون يف البالد. 

وباإلضافة إىل أنشطتها يف بانغوي )التي متتد من العيادات 

املتنقلة للنازحني داخلياً إىل العمليات الجراحية الطارئة يف 

املستشفى العام ورعاية املواليد يف مركز كاستور لألمومة(، 

تدير املنظمة أنشطة أخرى يف 15 موقع عرب البالد، كام 

تقدم الدعم لالجئي أفريقيا الوسطى يف الدول املجاورة مثل 

تشاد والكامريون وجمهورية الكونغو الدميقراطية.  
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في المنطقة
الصور: سكوت هاملتون/أطباء بال حدود

العراق: بين األمم

كيف يتعاملون مع فقدان 
ابنهم تحت االحتالل

كان أنس يف الثالثة والعرشين من عمره 

وهو الرابع بني مثانية أشقاء يعيشون 

مع عائلتهم يف مدينة الخليل يف الضفة 

الغربية. وكان أنس يدير متجر أحذية 

لعائلته يف الخليل حيث كان مسؤوالً عن دخل األرسة، كام 

كان يدير متجر آخر للعائلة يف أريحا حيث كان يبيع األحذية 

الرياضية للسياح هناك ويف السابع من نوفمرب/ترشين الثاين، 

ُقتل أنس عىل يد جندي إرسائييل أثناء عبوره بسيارته عىل 

إحدى نقاط التفتيش.

اعتاد أنس وشقيقه إسامعيل عىل السفر أسبوعياً إلدارة 

متاجر العائلة املنترشة يف مدن مختلفة يف الضفة الغربية، 

وكان عليهام اجتياز نقاط التفتيش اإلرسائيلية بشكل مستمر. 

مل يكن هذا األمر يقلقهام رغم الوقت الطويل الذي كانا 

ميضيانه واإلزعاج املتكرر من قبل الجنود بتفتيشهام يف كل 

مرة يعربان فيها نقاط التفتيش.

ولكن يف أحد أيام الخميس من شهر نوفمرب/ترشين الثاين 

2013، تغرّي كل يشء. كام هي العادة، كان أنس وشقيقه 

إسامعيل عائدين إىل املنزل بعد أن أمضيا جزءاً من أسبوع 

العمل يف متاجر العائلة يف أريحا وجنني. كان أنس منهكاً 

متاماً بسبب بداية األسبوع املحزنة، حيث تويف ابن عمه 

بسبب مشكلة صحية مفاجئة قبل ثالثة أيام، كام متيز 

ذلك األسبوع املؤمل بقلة النوم وعدد جوالٍت أكرب من 

املعتاد يف أنحاء الضفة الغربية.

كان أنس ينام بعمق يف مقعد الراكب وكانت قدماه 

مرفوعتان عىل لوحة القيادة ومل يسمع صوت هاتفه 

الذي يرن. عندما وصلت السيارة إىل حاجز الكونتيرن 

صعدت عىل أحد املطّبات فأيقظت أنس. توقفت السيارة 

عند نقطة التفتيش وكان أنس ما يزال يشعر بنعاٍس 

شديد فخرج من السيارة ليمدد جسمه قلياًل، لكن تلك 

الحركة كانت كافية ليطلق الجندي النار عليه حيث تويف 

عىل الفور.

كافحت العائلة منذ تلك اللحظة لتستوعب األمر ولكن 

الكابوس مل ينتِه هنا، حيث اضطرت للتعامل مع أزمة 

قلبية أصابت األب الذي خضع لجراحة حّساسة ومعقدة 

يف القلب بعد مقتل أنس ببضعة أشهر. وإضافة إىل ذلك، 

أدى تعاقب األحداث إىل تغري جذري يف وضعهم املايل 

خالل فرتٍة قصرية حيث مل يكن أيٌّ منهم يف حالة تسمح 

له بالتفكري بعمل العائلة، كام أنهم فقدوا ترصيح العبور 

من الضفة الغربية إىل إرسائيل. وحتى اليوم، ما يزال تأثري 

موت أنس واضحاً عىل الحياة اليومية لعائلة األطرش.

تعمل منظمة أطباء بال حدود يف فلسطني منذ عام 1989 وتدير 

مركزاً للصحة النفسية يف نابلس منذ عرش سنوات. وفيام ييل نقدم 

لكم مادًة يف إطار سلسلة عقول محتلة الصادرة عن منظمة أطباء بال 

حدود والتي توثق التجارب واملآيس والنجاحات التي يعيشها مرضانا 

يف فلسطني. وتسلط هذه القصة الضوء عىل رصاع عائلة فلسطينية 

ووجهة نظر أخصائية الصحة النفسية التابعة للمنظمة حول أثر 

فقدان ابنهم عىل العائلة وكيف ميكن للدعم النفيس أن يساعدهم.
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تحليل وضع عائلة األطرش
أوزنور أجيجبي، مسؤولة الصحة 

النفسية يف منظمة أطباء بال حدود يف 
الخليل

بعد أن قام طاقمنا النفيس االجتامعي بزيارة العائلة، متت 

إحالة خمسة أفراد للحصول عىل الدعم النفيس وهم األب 

واألم وابنتان وأحد األبناء. وبناًء عىل تقييم املعالج النفيس 

تقرر إخضاعهم ملقاربة التدخل العائيل. كان ملقتل أنس 

تأثري هائل عىل كل أفراد العائلة وعىل حياتها، ففقدان أنس 

والدور الذي كان يلعبه أدى إىل فقدان التوازن يف العائلة 

إضافة إىل الُحزن الشخيص لكل فرد يف العائلة وهو ما يلغي 

إمكانية إن يدعموا بعضهم البعض. من الصعب أيضاً فهم 

ردود فعل كل شخص عىل هذه الخسارة. حيث كانت األم 

بشكل رئييس تشعر باالكتئاب والقلق وكانت عاجزة عن 

التواصل مع بقية أفراد العائلة. فعىل سبيل املثال، مل تكن 

االبنة التي تبلغ من العمر 8 أعوام تشعر باألمان والحامية، 

وقد ظهرت عليها أعراض القلق، وكانت متمسكة بأمها 

طيلة الوقت. أما االبن البالغ 10 أعوام فقد ظهرت عليه 

أعراض االضطراب النفيس الجسدي الذي يتميز بشكل 

رئييس بأمل املعدة يف غياب أي فضاٍء يعرب فيه عن مشاعره 

يف جو عائيل تعاين فيه األم واألب واألخ األكرب من ردود 

أفعال اكتئابية حادة.

بعد تقديم الدعم الفردي والعالج الطبي النفيس ألفراد 

العائلة الذين يعانون من أعراض اكتئابية حادة، كان أحد 

األهداف الرئيسية للعالج خلق فضاء يستطيع فيه أفراد 

العائلة مشاركة مشاعرهم فيام بينهم. ُألحقت هذه 

الجلسات بأخرى خاصة بالتثقيف النفيس فيام يخص 

ردود األفعال والفروقات الفردية تجاه الحزن. الهدف 

اآلخر كان فهم آليات تعاملهم الحالية العملية وغري 

العملية، إضافة إىل دعم العائلة وإعادة تفعيل هذه 

اآلليات وطرح آليات جديدة عند الرضورة. كام تم أيضاً 

دعم األبوين ليعودا إىل مامرسة دورهام الطبيعي وهو ما 

ساعد األوالد عىل التعامل مع مصاعبهم. أجرت العائلة 

13 جلسة انتهت بوضع اسرتاتيجية ملعالجة خسارتهم 

ومتكينهم من التالحم مع بعضهم من جديد، وكذلك 

متكينهم من الشعور ببعض السعادة يف حياتهم دون 

املساس بشعور الحزن واالشتياق الذي يشعرون به عندما 

يتذكرون أنس. 

 منزل عائلة األطرش ميلء بصور ابنهم، ويقول 

فؤاد األطرش والد أنس: “الصور تشعرنا بالراحة، 

فأنت تشعر وكأنه معك”.
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سوريا: خمس سنوات

تركز هذه الصور عىل أطفال الحرب السورية الذي مل يعرفوا 

يوماً السالم، فمعظمهم أصغر عمراً من النزاع حد ذاته، وجميع 

األطفال يف هذه الصور تعاملت معهم منظمة أطباء بال حدود لكن 

ينتظرهم مستقبل مجهول.

معرض الصور
الصور: مويز سمعان، يوري كوجرييف، تربال بانديا، جورجيوس ماكاس
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 الجئون سوريون يعيشون داخل سجن سابق عىل 

أطراف قرية مجدل عنجر يف سهل البقاع اللبناين. 
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معرض الصور
الصور: مويز سمعان، يوري كوجرييف، تربال بانديا، جورجيوس ماكاس

التقطت هذه الصور خالل أوقات 

مختلفة للحرب السورية يف عدد من 

مشاريع منظمة أطباء بال حدود. ورغم 

أن هؤالء األطفال قد فروا من العنف 

ويعيشون يف ظروف صعبة إال أنهم ال يزالون يبتسمون 

ويلعبون ويبنون صداقات جديدة. وهذه الصور ستذكرنا 

دوماً بالحروب ومبن هم أوىل باهتاممنا، أال وهم األطفال. 

 رضيع سوري يستلقي عىل األرض يف مخيم كارا تيبي 

يف اليونان بعد أن عرب برفقة عائلته مياه البحر املتوسط 

قادمني من تركيا. وكانت العائلة وقت التقاط هذه الصورة 

تنتظر للحصول عىل األوراق الرسمية. يوليو/متوز 2015. 
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 أطفال يلعبون يف مخيم دوميز لالجئني 

يف العراق. يناير/كانون الثاين 2016.

 رغم الظروف الصعبة يف إدلب السورية إال أن 

األطفال يجدون سبياًل للعب. فرباير/شباط 2015.

 تأسس مخيم دوميز من قبل السلطات املحلية يف أبريل/

نيسان 2012 الستضافة الالجئني السوريني. ويقطن يف محافظة 

دهوك حوايل 100 ألف الجئ سوري )مسجل(.

www.msf-me.org 
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تاريخ 
التدخالت

رسم توضيحي

مير هذا العام 40 عاماً عىل بدء منظمة أطباء بال حدود 

استجابتها للنزاعات املسلحة. وقد نجحت املنظمة 

يف تعديل أسلوب عملها يف ظل تغري سياقات العمل. 

لكن أهدافنا الجوهرية مل تتغري، أال وهي توفري الرعاية 

الصحية إلنقاذ حياة الناس والتخفيف من معاناتهم 

كلام أمكن ذلك. ونبقى يف عملنا مستقلني حياديني غري 

متحيزين ونلتزم بإيصال صوت الضعفاء للعلن. ويقدم 

هذا الجدول الزمني مجموعة من محطات تدخل منظمة 

أطباء بال حدود يف مناطق النزاع عىل مر السنني.

رسم توضيحي
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A HISTORY OF 
INTERVENTION

TIMELINE  

This year marks 40 years of MSF responding to 
armed conflict. As the contexts have shifted, MSF 
has adapted. However, our core objectives have 
not changed: to provide access to health care, 
to save lives and to alleviate suffering wherever 
possible. We remain independent, neutral and 
impartial and committed to advocating on behalf 
of those without a voice. This timeline offers a 
selection of milestones of MSF’s interventions in 
conflict zones over the years.

PULL-OUT
Image: Rawan Shaif
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2010
2015 – MSF TRAUMA 
HOSPITAL IN KUNDUZ 
IS BOMBED

2011
Syria

سوريا

MSF first intervened in the current Syrian 
conflict in 2011, but due to kidnappings 
and extreme danger to staff inside Syria, 
MSF now supports medical structures inside 
the country and works directly with Syrian 
refugees in the surrounding region.

Following secession from Sudan, South Sudan 
was soon embroiled in a brutal civil war. 
Medical facilities and civilian protection zones 
have frequently come under attack. MSF has 
been forced to evacuate and then re-establish 
projects in South Sudan more than once.

بدأت منظمة أطباء بال حدود تدخلها يف 

إطار النزاع السوري الراهن عام 2011 لكن 

نظراً الختطاف طواقمها يف سوريا واألخطار 

الهائلة املحدقة بهم فإن املنظمة تدعم اليوم 

مرافق طبية داخل سوريا وتعمل مبارشة مع 

الالجئني السوريني يف البلدان املجاورة.

انفصلت جنوب السودان عن السودان ثم رسعان ما دخلت 

يف حرب أهلية طاحنة تعرضت خاللها املرافق الطبية ومناطق 

حامية املدنيني للهجوم بصورة متكررة، وأجربت منظمة أطباء 

بال حدود عىل إجالء طواقمها ثم إعادة تأسيس مشاريع يف 

جنوب السودان أكرث من مرة.

www.msf-me.org 

2011
Libya

ليبيا

2013
Central African 
Republic 

جمهورية فريقيا 

الوسطى

2013
South Sudan 

جنوب السودان

2014
Ukraine

أوكرانيا

2014
Palestine

فلسطني

‘Operation Protective Edge’ was launched by the Israeli military in the Gaza 
Strip on July 8. It resulted in massive tolls on the civilian population and 
infrastructure. MSF’s work in Palestine includes surgery, reconstructive 
surgery and psychological care.

بدأ الجيش اإلرسائييل الحرب عىل غزة )يف عملية الجرف الصامد كام أسامها( يف الثامن من يوليو 

وقد خلفت تلك الحرب دماراً هائاًل طال املدنيني والبنى التحتية. ويتضمن عمل منظمة أطباء بال 

حدود يف فلسطني الجراحة، مبا فيها الجراحة التقوميية، وكذلك الرعاية النفسية.

قصف مستشفى اإلصابات البالغة التابع ملنظمة 

أطباء بال حدود يف قندوز، يف أفغانستان.

رسم توضيحي
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2000

2000
Sierra Leone 

2001
Afghanistan

أفغانستان

2003
Iraq

العراق

سرياليون

2005
Haiti

هايتي

2006
Sri Lanka 

2009
Sudan

السودان

When the US-led coalition invaded Iraq, 
MSF challenged the US government on its 
inability to provide adequate health care or 
access to healthcare for civilians.

حني غزا التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة العراق 

واجهت منظمة أطباء بال حدود الواليات املتحدة بشأن 

عدم قدرتها عىل توفري رعاية طبية مناسبة وكافية 

للمدنيني.

رسيالنكا

2007
Yemen

اليمن

After highlighting the severity of the Sa’ada 
War in Yemen for the regional and international 
media in 2009 MSF faced a ban on working 
in the country and subsequently altered its 
approach, prioritising the population’s access to 
healthcare and the cooperation of those inside 
Yemen, over speaking out.

سلطت منظمة أطباء بال حدود الضوء يف اإلعالم اإلقليمي 

والدويل عىل وحالة الحرب يف محافظة صعدة يف اليمن عام 

2009 وواجهت الحرمان من العمل يف البالد، ثم قامت 

بتعديل مقاربتها لتضع أولوية تأمني الرعاية الطبية للسكان يف 

اليمن فوق التحدث للعلن عام يحصل.

2009
Palestine

فلسطني

2006 – MSF FOUNDS A WAR SURGERY 
HOSPITAL IN AMMAN, JORDAN. THE FIRST OF 
ITS KIND, THIS HOSPITAL TREATS PATIENTS 
FROM ACROSS THE REGION

2008
Pakistan

باكستان

أسست منظمة أطباء بال حدود مستشفى جراحياً لعالج 

ضحايا الحرب يف العاصمة األردنية عاّمن عام 2006. وقد 

جاء هذا املستوى الذي يعد األول من نوعه استجابًة للحرب 

Image: Rawan Shaif
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البوسنة والهرسك

1993
Bosnia and Herzegovina 

1993
Burundi

بوروندي

1994
Rwanda

رواندا

1995
Chechnya

الشيشان

1998 – MSF ADAPTS ITS EMERGENCY 
RESPONSE PROTOCOLS TO INTEGRATE 
TREATMENT FOR VICTIMS OF SEXUAL 
VIOLENCE

1999 – MSF WINS 
NOBEL PEACE PRIZE

After responding to the war in Bosnia and 
Herzegovina in 1993, MSF witnessed the fall 
of the UN ‘protected zone’, and denounced 
the subsequent massacre of up to 10,000 
civilians by Serbian troops in 1995.

In 1998, during the conflict in Republic of Congo, 
violence against civilians was widespread. MSF teams 
were faced with staggering medical and nutritional 
needs.  Rape and sexual violence were so common 
that MSF adapted its emergency response protocols to 
integrate treatment for survivors. 

بعد استجابتها للحرب يف البوسنة والهرسك عام 1993، 

شهدت املنظمة سقوط املنطقة املحمية التابعة لألمم املتحدة 

ونددت باملجزرة التي تبعتها والتي راح ضحيتها ما يصل إىل 

10 آالف مدين عىل يد القوات الرصبية يف العام 1995.

يف عام 1998 خالل النزاع يف برازافيل يف جمهورية الكونغو انترش العنف 

ضد املدنيني، وواجهت فرق أطباء بال حدود حالة طارئة صاعقة عىل املستوى 

الطبي والغذايئ. وقد بلغ االغتصاب والعنف الجنيس مستوى من االنتشار دفع 

باملنظمة إىل تعديل بروتوكوالت الطوارئ وإدراج عالج للناجني.

The conflict and genocide in Rwanda remains the one and only time 
in MSF’s history that the organisation has called on the international 
community for military intervention.

شكل العنف واإلبادة يف رواندا والحالة الوحيدة فقط يف تاريخ املنظمة التي دعت فيها 

املجتمع الدويل إىل تدخل عسكري.

منظمة أطباء بال حدود تعدل 

بروتوكوالت استجابتها الطارئة وتدرج 

فيها عالج ضحايا العنف الجنيس.

منظمة أطباء بال حدود 

تفوز بجائزة نوبل للسالم
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EDUCATIONAL PULL-OUT
Illustration: Jan Stoop/MSF
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Médecins Sans Frontières (MSF) began working 
in Lebanon in 1976 in response to the Lebanese 
Civil War, sending medical teams to the south 
of the country and Beirut. This was MSF’s first 
response to a conflict setting. كردستان العراق

بدأت منظمة أطباء بال حدود العمل يف لبنان سنة 1976 

استجابًة للحرب األهلية حيث أرسلت فرقاً طبية إىل جنوب 

البالد وإىل بريوت. وكانت تلك املرة األوىل التي تستجيب فيها 

املنظمة يف منطقة نزاع.
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Following the Soviet Union’s invasion of 
Afghanistan, MSF entered the country 
clandestinely via the Pakistani-Afghan border, 
travelling by mule for several weeks to reach 
injured people in remote areas.

عقب الغزو السوفييتي ألفغانستان دخلت منظمة أطباء 

بال حدود البالد رساً عرب الحدود الباكستانية األفغانية حيث 

سافرت الفرق ألسابيع عىل ظهور البغال للوصول إىل الجرحى 

يف املناطق النائية.

The civil war in Somalia would prove a 
challenging context for MSF to operate in. 
After 22 years in the country MSF withdrew 
in 2013 following a series of threats, 
kidnappings, murders and violent attacks 
on staff.

ستثبت الحرب األهلية يف الصومال الحقاً بأنها سياق ميلء 

بالتحديات بالنسبة لعمليات منظمة أطباء بال حدود. فبعد 

عملها عىل مدى 22 عاماً قررت املنظمة االنسحاب عام 

2013 عقب سلسلة من التهديات وعمليات الخطف 

والقتل والعنف ضد طواقمها.

الصومال

إثيوبيا
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