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ميثاق منظمة 
أطباء بال حدود

بال  أطباء  منظمة  به  قامت  الذي  العمل  تصف  عامة  ملحات  لتقرير  ا هذا  يف  لبالد  ا بشأن  النصوص  تقدم 

املناصب  مجموع  املوظفني  عدد  ميثل   .2014 وديسمرب  يناير  بني  ما  الفرتة  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  حدود 

.2014 عام  خالل  بلد  كل  يف  كامل  بدوام 

بشأن  املعلومات  من  للمزيد   . متاماً شاماًل  يعترب  ال  السعة،  لقلة  ونظراً   ، متثيلياً بلد  كل  ملخص  يبقى 

.92 صفحة  يف  املذكورة  اإللكرتونية  املواقع  أحد  زيارة  يرجى  أخرى،  لغات  يف  أنشطتنا 

بشأن  حدود  بال  أطباء  منظمة  موقف  متثل  ال  لتقرير  ا هذا  يف  املوجودة  وحدودها  األماكن  أسامء  إن 

بالرسية. معنية  ألسباب  املرىض  بعض  أسامء  تغيري  وتم  السيايس.  وضعها 

كام  الصحي.  القطاع  يف  وعاملني  أطباء  من  تتكون  حكومية  غري  دولية  طبية  منظمة  حدود  بال  أطباء 
احرتام  عىل  أعضائها  جميع  ويتفق   . أهدافها تحقيق  يف  تساهم  التي  األخرى  املهن  لكل  مفتوحة  أنها 

لتالية: ا املبادئ 

يا  ضحا وإىل  األزمات  مناطق  يف  املترضرين  السكان  إىل  املساعدات  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقدم 
الجنس  عن  لنظر  ا بغض  املسلحة  لنزاعات  ا يا  ضحا وإىل  اإلنسان  يصنعها  التي  وتلك  الطبيعية  الكوارث 

السيايس. االنتامء  أو  العقيدة  أو  الدين  أو  العرق  أو 

حق  ومراعاة  الطب  مهنة  ألخالقيات  تطبيقا  لتحيز  ا وعدم  بالحياد  حدود  بال  أطباء  منظمة  تلتزم 
رشط  أو  قيد  دون  املطلقة  بالحرية  املنظمة  تطالب  كام  نية،  اإلنسا املساعدة  عىل  الحصول  يف  الجميع 

. مهامها مامرسة  أثناء 

جميع  عن  لتامة  ا االستقاللية  عىل  وبالحفاظ  ملهنتهم  األخالقية  املبادئ  باحرتام  املنظمة  أعضاء  يلتزم 
والدينية. واالقتصادية  السياسية  القوى 

يحق  ال  كام  مهامهم،  أداء  أثناء  لها  يتعرضون  قد  التي  والصعوبات  املخاطر  املتطوعون  األعضاء  يدرك 
نياتها. إمكا حدود  يف  املنظمة  تحدده  الذي  غري  تعويض  بأي  لبة  املطا لذويهم  أو  لهم 
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إيطاليا

موريتانيا

السودان

جمهورية جنوب السودان
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االرتياح يبدو جلياً عىل ممرضة أطباء بال حدود وهي تنزع املعدات الواقية يف القسم املخصص لذلك ضمن أحد مراكز مكافحة فريوس إيبوال يف غينيا.

حصاد العام
الدولية الرئيسة  ليو،  الدكتورة جوان 

العام جريوم أوبرييت، األمني 

لوباء  تفشٍّ  أكرب  رضب   2014 عام  يف 

أفريقيا،  غرب  منطقة  التاريخ  يف  إيبوال 

وفاق عدد النازحني حول العامل 50 مليون 

سوريا  يف  الحرب  دخلت  فيام  إنسان، 

عامها الرابع.

نرشت منظمة أطباء بال حدود فرقها استجابًة لحاالت طوارئ 

تزامن وقوعها حول العامل، من ليبرييا إىل جنوب السودان، 

تلك  بني  املشرتك  القاسم  وكان  العراق،  إىل  أوكرانيا  ومن 

لألشخاص  الهائلة  فاألعداد  لإلهامل:  تعرضها  هو  الحاالت 

الذين عانوا من إيبوال كانت مؤرشاً عىل أن الكثريين خالل 

من  ومجردين  وحيدين  ليموتوا  تركوا  الوباء  تفيش  ذروة 

كرامتهم، أما يف مناطق النزاع فغالباً ما مل ينجح كبار السن 

وذوو اإلعاقات واملرىض من الوصول إىل بر األمان، وحينام 

وجد  الداخلية  أوضاعها  عىل  تركز  أن  الغنية  الدول  قررت 

اليائسون أنفسهم وقد ذهبوا طي النسيان. 

مقارعة إيبوال يف غرب أفريقيا

حينام أعلن رسمياً عن تفيش وباء إيبوال يف 22 مارس/آذار 

2014 يف غينيا، مل يكن بوسع أحد أن يتصور مدى املعاناة 

التي سيأيت بها. ويف نهاية العام كان املرض قد أودى بحياة 

يف  عاماًل   13 بينهم  أفريقيا  غرب  يف  شخص   8,000 نحو 

منظمة أطباء بال حدود. 

احتامل  الصحة  وزارة  وطواقم  املنظمة  طواقم  وواجهت 

عدم  وحقيقة  املرىض  من  باملئة   50 عن  يقل  ال  ما  وفاة 

عىل  ينطوي  كان  اليومي  عملهم  أن  كام  عالج،  أي  وجود 

الحاالت  أعداد  كانت  وفيام  لهم.  الفريوس  انتقال  مخاطر 

وكانت  بشدة  يتناقص  منها  لكل  املتاح  الوقت  كان  تزداد، 

لرعاية املرىض بصورة آمنة.  أعداد العاملني ال تكفي أحياناً 

إدخال  كرفض  مستحيلة  بتنازالت  للقيام  العاملون  واضطر 

بيري تربوفيتش،  الفريوس. وأشار  املرىض إىل مراكز مكافحة 

أنهم  إىل  املنظمة،  مع  يعمل  أنرثوبولوجيا  أخصايئ  وهو 

رفضوا ذات مرة إدخال أب كان قد أحرض ابنته املريضة يف 

صندوق سيارته الخلفي، وقال بيري: "لقد كان رجاًل متعلاًم 

وترجاين يك أقبل ابنته حيث أعرب عن إدراكه بعدم قدرته 

منها".  أرستها  ننقذ  أن  األقل  لكننا ميكن عىل  إنقاذها  عىل 

وخالل هذا الوباء، فارق الناس الحياة وحيدين تحت املطر 

وعىل قارعة الطريق وأمام بوابات مراكز مكافحة إيبوال. وال 

تتسع العبارات لوصف الرعب الذي مر به أولئك املقيمون 

والعاملون يف غرب أفريقيا خالل السنة الفائتة. 

4 أطباء بال حدود
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مل يشهد التاريخ من قبل انتشاراً جغرافياً واسعاً لتفيش وباء 

إيبوال كالذي شهدناه يف التفيش األخري للفريوس، فقد كانت 

األشخاص  عدد  وكان  بكثري  أصغر  كلها  السابقة  الفاشيات 

الذين يتمتعون بخربة يف التعامل مع املرض محدوداً. لكن 

السياسية  اإلرادة  غياب  يف  تكمن  كانت  األساسية  املشكلة 

إيبوال. وهذه اإلرادة مل تظهر إال مع حلول يوم 8  الحتواء 

أغسطس/آب، أي بعد فوات األوان بأشهر، حني أعلنت أخرياً 

منظمة الصحة العاملية بأن الوباء أصبح "حالة صحية عامة 

األموال  ضخ  بدأ  وبالتايل  الدويل"  القلق  تستوجب  طارئة 

تكن  مل  توفرت  التي  املساعدات  أن  إال  العاملني.  وإرسال 

منظمة  دعت  سبتمرب/أيلول،  من  الثاين  ويف  آنذاك  كافية 

املتحدة إىل مزيد  الدول األعضاء يف األمم  أطباء بال حدود 

وعسكرية  مدنية  طواقم  نرش  ذلك  يف  مبا  املساعدات،  من 

تتمتع بخربة يف احتواء األزمات البيولوجية. 

ورغم املعارف الكبرية التي اكتسبتها املنظمة حيال طبيعية 

ترصف فريوس إيبوال داخل الجسم البرشي، إال أننا ال نزال 

األودية  رشكات  تكن  ومل  الفريوس.  هذا  عن  الكثري  نجهل 

قبل  إيبوال  لفريوس  أدوية  عن  للبحث  أهمية  تويل  الكربى 

تفيش هذا الوباء، ألنه كان ينظر للمرض عىل أنه ينترش بني 

عدد محدود من سكان املجتمعات الفقرية يف إطار فاشيات 

قصرية األمد ترضب أماكن نائية من أفريقيا. 

ويف أغسطس/آب، قررت منظمة أطباء بال حدود أن تتعاون 

ووزارات  العاملية  الصحة  ومنظمة  البحثية  املؤسسات  مع 

الصحة ورشكات األدوية الختبار عالجات ولقاحات تجريبية 

مركز  يف  األوىل  التجربة  بدأت  وبالتايل  الوباء.  تفيش  خالل 

ديسمرب/  17 بتاريخ  غينيا  يف  غيكيدو  يف  حدود  بال  أطباء 

كانون األول.

البحث  جهود  الستدامة  عملية  خطة  تطوير  ويجب  هذا 

تشخيص  ووسائل  وعالجات  لقاحات  أجل  من  والتطوير 

يظهر خذالن  الذي مىض  العام  للفريوس. فام حدث خالل 

ميلكون  ال  والذين  النامية،  الدول  يف  الضعفاء  للناس  العامل 

األموال الكافية لرشاء أي دواء. وسيشكل البحث والتطوير 

سكان  لحامية  أساسياً  عاماًل  الربحية  األهداف  عن  بعيداً 

املناطق النائية من أي انتكاسة للوباء أو من أي وباء إيبوال 

أو غريه مستقباًل. 

ويف أواخر سنة 2014، بدأت أعداد حاالت إيبوال بالتناقص 

لكن الوباء مل ينته بعد، ولن ينتهي إال حني يتوقف وقوع 

حاالت جديدة ملدة 42 يوماً. 

النزاعات يف سوريا والعراق
بال حدود  أطباء  منظمة  واجهتها  التي  التحديات  أهم  من 

هذا العام كان محاولة الوصول إىل السكان الذين يحتاجون 

إىل الرعاية الطبية. فنتيجًة ملشاكل بريوقراطية أو سياسية أو 

أمنية، أو ثالثتها مجتمعًة، يف بلدان عىل غرار ليبيا ونيجرييا 

والسودان ومايل وميامنار، أجربنا عىل خفض أنشطة برامجنا 

نعمل  لذلك،  وكنتيجة  األحيان.  بعض  يف  إقفالها  حتى  أو 

السياقات،  بعض  يف  عملنا  طريقة  تقييم  إعادة  عىل  حالياً 

يناير/كانون  من  الثاين  ففي  ذلك.  عىل  مثال  خري  وسوريا 

الدولة  لدى  رهائن  املنظمة  عاميل  من  أخذ خمسة  الثاين، 

)التي أعيد تسميتها فأصبحت  العراق والشام  اإلسالمية يف 

االتفاقيات  رغم  وذلك  سوريا،  شامل  يف  اإلسالمية(  الدولة 

القادة املحليني بأنهم لن يعيقوا عمل املنظمة.  املربمة مع 

وتبعهم  أبريل/نيسان  يف  العاملني  من  ثالثة  رساح  أطلق 

اثنان الحقاً يف مايو/أيار. دفعت هذه الحادثة باملنظمة إىل 

االنسحاب من املناطق الخاضعة لسيطرة الدولة اإلسالمية، 

ورغم أن القادة املحليني طلبوا منها العودة، إال أننا ال نقدر 

عىل ذلك دون ضامنات من القادة بأن ال تتعرض طواقمنا 

لألذى. كام أننا مل نحصل بعد عىل إذن الحكومة للعمل يف 

املناطق الخاضعة لسيطرتها، فيام نكافح لتوفري دعم طبي 

البالد. وال تزال منظمة  مبارش ومستدام للمدنيني يف أنحاء 

أطباء بال حدود تدير بعض املرافق الصحية يف البالد وتدعم 

شبكة من العاملني الطبيني السوريني املتفانيني ممن يعملون 

غالباً يف ظروف يف غاية الخطورة. هذا الدعم ورغم أهميته 

ال ميكن لنا أن نقدمه سوى يف مناطق قليلة كام أنه ال يسد 

االحتياجات الهائلة للفرق الطبية داخل سوريا. 

وقد فر ماليني الناس هرباً من النزاع يف سوريا، حيث ذهب 

الكثري منهم إىل األردن ولبنان حيث تدير املنظمة عدداً من 

املشاريع التي تسعى لعالج جرحى الحرب وتخفيف العبء 

تلك  يف  التحتية  والبنى  املستضيفة  املجتمعات  كاهل  عن 
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مدنيون يف جبال سنجار يفرون عقب حصارهم أليام. وقد عرب عرشات اآلالف الحدود إىل سوريا يف أغسطس/آب باتجاه شامل العراق الذي يعترب منطقة آمنة نسبياً.
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البلدان. هذا وقد وصل عدد كبري من الالجئني السوريني إىل 

العراق الذي شهد أيضاً تفاقاًم للعنف حني اشتد القتال بني 

الجيش العراقي والجامعات املعارضة املسلحة. وعىل مدى 

عن  بحثاً  منازلهم  إنسان من  مليوين  يقرب من  ما  فّر  عام 

األمان، يف حني منع القصف والرضبات الجوية واالشتباكات 

الذين هم يف  السكان  الوصول إىل  املنظامت اإلنسانية من 

حاجة ماسة إىل اإلمدادات الطبية واملياه والغذاء.

هذا ونجد أن ما ال يقل عن نصف األشخاص الذين يستقلون 

يحاولون  أوروبا  نحو  متجهني  لإلبحار  صالحة  غري  قوارب 

لحياة  وسعياً  الحامية  عن  بحثاً  النزاع  مناطق  من  الفرار 

الحدود  وإقفال  اآلمنة  السفر  سبل  لتضاؤل  ونظراً  أفضل. 

الربية، ال يجد طالبو اللجوء واملهاجرون والالجئون خيارات 

يقل عن  ما ال  بأن  التقديرات  البحر. وتفيد  باستثناء  كثرية 

3,500 شخص قد ماتوا غرقاً قرب السواحل األوروبية خالل 

أفريقيا  الكثري منهم من سوريا وإريرتيا ودول  سنة 2014، 

بال  أطباء  منظمة  وتعمل  الكربى.  الصحراء  جنوب  الواقعة 

بلدان  يف  والالجئني  واملهاجرين  اللجوء  طالبي  مع  حدود 

توفر  حيث  ومرص،  ورصبيا  وإيطاليا  وبلغاريا  كاليونان 

االستشارات الطبية والدعم النفيس وتوزع مواد اإلغاثة. 

غياب احرتام البعثات الطبية

اضطررنا مرة أخرى هذه السنة إىل التفكري فيام ينبغي علينا 

فعله حني يتعرض طاقم أطباء بال حدود واملرافق الصحية 

واملرىض للتهديد والهجوم. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، 

بينهم أحد عاميل املنظمة  قتل يف أبريل/نيسان 19 شخصاً 

أحد  استهدفت  مسلح  سطو  عملية  خالل  وذلك  املحليني 

املنظمة  مستشفيات أطباء بال حدود يف بوغيال. وضاعفت 

مساعداتها الطبية يف جمهورية أفريقيا الوسطى كام بدأت 

بإدارة مشاريع إضافية لالجئي جمهورية أفريقيا الوسطى يف 

البلدان املجاورة، إال أن سالمة الطواقم واملرىض يف جمهورية 

أفريقيا الوسطى بقيت مشكلة. فقد قامت جامعات مسلحة 

بدخول املستشفيات أكرث من مرة واضطرت طواقم املنظمة 

إىل حامية املرىض والوقوف درعاً برشياً ضد الهجامت. 

هذا ومل يقترص غياب احرتام البعثات الطبية عىل جمهورية 

املثال،  سبيل  عىل  السودان  جنوب  ففي  الوسطى.  أفريقيا 

أرستهم،  عىل  وهم  النار  إلطالق  املرىض  من  عدد  تعرض 

كام أحرقت أجنحة طبية متاماً فيام تعرضت معدات طبية 

للرسقة، ويف إحدى املرات، تعرض مستشفى بأكمله يف لري 

للتدمري التام. وسيستغرق إعادة بناء ما دّمر خالل ساعات 

تحرم  يشابهها  وما  األفعال  وهذه  سنيناً.  وحتى  بل  أشهراً 

الطبية  الرعاية  الحصول عىل  املرىض من  اآلالف من  مئات 

املنقذة للحياة. 

ويف هذه السنة نجحت زميلتنا من الكونغو شانتال يف لقاء 

أرستها بعد أن كانت قد اختطفت عىل يد جامعة مسلحة 

يف يوليو/متوز 2013، لكن فيليب وريتشارد ورومي ال يزالون 

غائبني وقلوبنا مع أرسهم وأصدقائهم. 

دعم املستشفيات يف فلسطني وأوكرانيا

حينام تجدد النزاع بني إرسائيل وفلسطني أواسط سنة 2014، 

الشفاء  مستشفى  بدعم  حدود  بال  أطباء  منظمة  قامت 

كذلك  وتربعت  للطوارئ  ومعدات  كامل  جراحي  بفريق 

املنظمة من خالل  املركزية. عادًة ما تعمل فرق  للصيدلية 

ارتفاع  أن  إال  محدودة،  لفرتة  الفرق  خاللها  تبقى  زيارات 

طوارئ  فريق  تشكيل  إىل  باملنظمة  دفع  الضحايا  أعداد 

سبتمرب/أيلول  وحتى  يوليو/متوز  من  غزة  يف  عمل  جراحي 

حيث قام بإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة، كام تواجد 

هناك فريق جراحة تقوميية حتى ديسمرب/كانون األول. 
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املستشفى الواقع يف لري يف جنوب السودان بعد تعرضه للنهب والحرق. وقد كان املرفق الطبي التخصيص الوحيد يف والية الوحدة.
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وأثرت النزاعات هذه السنة عىل أوروبا أيضاً، حيث اكتسبت 

االحتجاجات التي اندلعت يف أوكرانيا أواخر 2013 زخاًم قاد 

إىل اشتباكات مسلحة بني الرشطة واملحتجني وتنحية رئيس 

االنفصالية  الجامعات  بني  القتال  بدأ  مايو/أيار  ويف  البالد، 

املسلحة والقوات الحكومية األوكرانية. وقد ترضرت بشدة 

ما  أحياناً، ورسعان  وانقطعت  الطبية  اإلمدادات  نقل  سبل 

الطبية. وفيام توسعت رقعة  املرافق  أثقل كاهل ميزانيات 

النزاع وتفاقمت حدته، زادت منظمة أطباء بال حدود دعمها 

بشكل كبري، وكانت قد وفرت بحلول نهاية العام إمدادات 

تقع  مستشفيات  يف  جريح   13,000 من  أكرث  لعالج  تكفي 

عىل طريف الجبهة.

مواجهة أمراض كاملالريا والسل وفريوس 

نقص املناعة البرشية

فرق  استمرت  العام،  هذا  للطوارئ  االستجابة  إىل  إضافًة 

نقص  وفريوس  كالسل  أمراض  مبواجهة  حدود  بال  أطباء 

املناعة البرشي/متالزمة نقص املناعة املكتسبة يف عدد من 

وكمبوديا  أفريقيا  وجنوب  أوزباكستان  فيها  مبا  البلدان، 

ارتفاعاً  هايتي  يف  الكولريا  حاالت  شهدت  وعندما  والهند. 

حاداً يف أكتوبر/ترشين األول، أنشأت املنظمة مراكز للعالج 

ووزعت مستلزمات التعقيم ونفذت أنشطة تثقيف وتوعية. 

بالتعاون مع منظامت أخرى من  النيجر، عملت فرقنا  ويف 

أجل خفض الوفيات بني األطفال دون الخامسة، مع الرتكيز 

بشكل خاص عىل األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

الشديد واملالريا. كام بحثنا سبل تحسني بروتوكوالت ومناذج 

العالج، من خالل مثاًل دعم النوادي املجتمعية التي تسعى 

لتعزيز االلتزام بالعالج وتوسيع اختبارات الحمل الفريويس. 

وسواٌء من خالل عالج مرىض الكاالزار يف جنوب السودان أو 

توفري رعاية متكاملة لضحايا العنف الجنيس يف الهندوراس، 

فقد عملت فرق أطباء بال حدود يف بعض من أقىس البيئات 

حول العامل سنة 2014. 

التطلع قدماً

سلطت أزمة إيبوال الضوء عىل الفشل العاملي يف املساعدات 

مل  لكنه  سنني  منذ  يحصل  الذي  الصحية  والنظم  اإلنسانية 

بال  أطباء  منظمة  صدم  ما  وأكرث  الوضوح.  بهذا  أبداً  يكن 

حدود هذا العام كان غياب القيادة العاملية وتحفظ أصحاب 

القرار عىل االنخراط يف االستجابة لوباء إيبوال. ولهذا رفعنا 

صوتنا عالياً لكن أطباء بال حدود منظمة تركز عىل املرىض 

حاجة  يف  هم  الذين  ألولئك  رئييس  بشكل  اهتاممنا  ونويل 

ماسة إىل الرعاية الطبية وال نسعى إلصالح النظم العاملية. 

وتركز منظمة أطباء بال حدود عىل األفراد ونسعى باستمرار 

إىل توفري املساعدات ألولئك الذين هم يف حاجة ماسة إليها. 

ودورنا اليوم يرتكز عىل إنقاذ حياة املرىض وهذا الدور هو 

البوصلة التي توجهنا حينام نستجيب لألزمات. 
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مرشدة صحية يف منظمة أطباء بال حدود تتحدث إىل سائق شاحنة حول اختبار فريوس نقص املناعة البرشية وذلك يف إطار مرشوع جديد انطلق يف ميدنتي تيتي وبريا يف املوزمبيق، التي ترتفع فيهام نسبة 
انتقال الفريوس.
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ملحة عامة عن األنشطة
مواقع املشاريعالتدخالت الكربى وفق نفقات املشاريع

عدد الربامج

أعداد أفراد الطاقم 
أكرب املشاريع حسب عدد أفراد طاقم املنظمة يف امليدان. تحسب أعداد أفراد الطاقم وفق 

وحدات الدوام الكامل.

استشارات العيادات الخارجية
أكرب املشاريع حسب عدد االستشارات الخارجية التي أجريت، وال تشمل

هذه الالئحة االستشارات التخصصية.

هذه البلدان العرشة كلفت يف مجموعها ميزانية قدرها 380.5 مليون يورو، أي 54 باملئة 
من إجاميل نفقات عمليات املنظمة.

1. جنوب السودان

2. جمهورية الكونغو الدميقراطية

3. جمهوريا أفريقيا الوسطى

4. هايتي

5. سرياليون

6. أفغانستان

أفريقيا

آسيا*

الرشق األوسط

1. جنوب السودان

2. جمهورية الكونغو الدميقراطية

3. جمهورية أفريقيا الوسطى

4. هايتي

5. النيجر

1. جمهورية الكونغو الدميقراطية

2. جمهورية أفريقيا الوسطى

3. جنوب السودان

4. النيجر

5. إثيوبيا

6. كينيا

7. أفغانستان

8. باكستان

9. تشاد

10. السودان

240

55

47

3,996

2,999

2,593

2,159

1,866

1,593,800

1,401,800

936,200

508,300

347,700

333,400

306,600

279,900

257,200

246,900

7. النيجر

8. ليبرييا

9. إثيوبيا

10. العراق

األمريكتان

أوروبا

املحيط الهادي

20

16

6

14%

12%

مرحلة ما بعد النزاع

* قارة آسيا تشمل منطقة القوقاز

63%

أفريقيا

آسيا*

الرشق األوسط

األمريكتان

أوروبا

املحيط الهادي

41%31%22%

5%

4%

2%

6%

سياق التدخالت

عدد املشاريع

مناطق مستقرة

نزاعات مسلحة

عدم استقرار داخيل

مرحلة ما بعد النزاع

مناطق مستقرة

157

120

86

21

نزاعات مسلحة
عدم استقرار داخيل
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أبرز األنشطة لعام 2014ملحة عامة عن األنشطة

ORAL
REHYDRATION
SOLUTION

تشمل هذه األرقام األنشطة املبارشة وتلك املنفذة عن بعد فضاًل عن أنشطة التنسيق. مالحظة: هذه األرقام ليست استعراضاً شاماًل ألنشطة املنظمة.

 8,250,700 
استشارة خارجية

511,800 
مريض تم قبولهم

  2,114,900 
حالة مالريا تم عالجها

  217,900 
طفل يعانون من سوء تغذية شديد 

تم قبولهم يف برامج التغذية الداخلية 
والخارجية

229,900 
مريض مصاب بفريوس نقص املناعة 

البرشية تم تسجيلهم يف برامج 
الرعاية بنهاية 2014

218,400 
مريض تلقوا عالجات الخط األول 

املضادة للفريوسات القهقرية 
بنهاية 2014

8,100 
مريض تلقوا عالجات الخط الثاين 

املضادة للفريوسات القهقرية بنهاية 
2014 )بعد فشل عالجات الخط 

األول(

194,400 
امرأة وضعت مولوداً، وهذا 
يتضمن العمليات القيرصية

81,700 
مداخلة جراحية كربى وهذا 

يتضمن جراحات التوليد تحت 
التخدير العام أو القطني

11,200 
مريض تلقى عالجاً طبياً 

ضد العنف الجنيس 

21,500 
مريض يتلقون عالجات الخط 

األول ضد السل

1,800 
مريض تلقوا عالجات الخط 

الثاين ضد السل املقاوم 
لألدوية املتعددة

185,700 
استشارة نفسية فردية

32,700 
استشارة جامعية أو 
جلسة صحة نفسية

46,900 
شخصاً تلقوا العالج ضد الكولريا

1,513,700 
شخصاً تلقوا اللقاح ضد الحصبة 

استجابًة لفاشيات

33,700 
شخصاً تلقوا العالج ضد 

الحصبة

75,100 
شخصاً تلقوا اللقاح ضد التهاب 

السحايا استجابًة لفاشيات

7,400 
شخصاً تم 
قبولهم يف 

مراكز مكافحة إيبوال يف بلدان غرب أفريقيا 
الثالث، بينهم 4,700 شخص تأكدت إصابتهم 

بالفريوس

2,200 
شخصاً شفوا من 

إيبوال وتم تخريجهم 
من مراكز مكافحة إيبوال يف بلدان غرب أفريقيا
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مرسد األمراض واألنشطة

التطعيم
يعترب التحصني واحداً من التدخالت الطبية التي تحقق أعىل 

مردود يف الصحة العامة. لكن التقديرات تشري إىل أن نحو 

مليونني ميوتون كل سنة من أمراض ميكن الوقاية منها عرب 

العاملية  الصحة  منظمة  تويص  التي  اللقاحات  من  سلسلة 

بإعطائها إىل األطفال. يف الوقت الراهن، تضم هذه اللقاحات 

اللقاح الثاليث ضد الدفترييا والكزاز والسعال الدييك، والتهاب 

الكبد B، واملستدمية النزلية من النوع B، ولقاح BCG ضد 

السل، وفريوس الورم الحليمي البرشي، والحصبة، واملكورات 

والحصبة  الروتا،  األطفال، وفريوس  املتقارنة، وشلل  الرئوية 

األملانية، والحمى الصفراء؛ عىل الرغم من أنها ال تويص بأخذ 

اللقاحات كلها يف جميع املناطق.

يف البلدان التي تكون فيها تغطية حمالت التطعيم منخفضة 

روتينية  تطعيم  حمالت  توفري  إىل  املنظمة  تسعى  عموماً، 

لألطفال دون الخامسة كجزء من برنامجها للرعاية الصحية 

أيضاً  التحصني  يشكل  ممكناً.  ذلك  يكون  عندما  األساسية 

الحصبة  أمراض  لتفيش  املنظمة  استجابة  من  رئيسياً  جزءاً 

نادرة. تشمل  الصفراء والتهاب السحايا يف حاالت  والحمى 

حمالت التطعيم واسعة النطاق أنشطة إلذكاء الوعي مبنافع 

التي  األماكن  للتطعيم يف  مراكز  إقامة  إىل  إضافة  التحصني 

الحملة  تستمر  األشخاص.  من  عدد  فيها  يجتمع  أن  يرجح 

يستفيد  أن  وميكن  أسابيع  وثالثة  أسبوعني  بني  النموذجية 

منها مئات اآلالف من األشخاص.

قدمت املنظمة 376,100 لقاحاً روتينياً يف عام 2014. 

التهاب السحايا باملكورات السحائية
بكتريية  عدوى  هو  السحائية  باملكورات  السحايا  التهاب 

الشويك.  والحبل  بالدماغ  املحيطة  الرقيقة  األغشية  تصيب 

والحمى  والشديد  املفاجئ  الصداع  يسبب  أن  وميكن 

وقد  الرقبة.  وتيبس  للضوء  والحساسية  والتقيؤ  والغثيان 

يعقب ذلك الوفاة يف خالل بضع ساعات من ظهور األعراض. 

ميوت 50 يف املئة من املصابني باملرض إذا تركوا دون عالج.

 A, B,( هناك ست سالالت من بكترييا النيرسية السحائية

السحايا.  التهاب  تسبب  بأنها  معروفة   )C, W135, X, Y

أعراض  أي  اإلصابة دون ظهور  األشخاص  أن يحمل  وميكن 

العطاس.  أو  السعال  عند  الجرثومة  ينقلوا  وأن  عليهم 

من  عينة  فحص  عرب  فيها  يشتبه  التي  الحاالت  وتشخص 

حيوية  مضادات  من  العالج  يتألف  بينام  الشويك،  السائل 

محددة. لكن حتى مع العالج، ميوت 10 يف املئة أو أكرث من 

املرىض، ويعاين واحد من كل خمسة من الناجني من تأثريات 

الحقة، تشمل فقدان السمع وإعاقات التعلم.

ينترش التهاب السحايا يف مختلف أرجاء العامل، لكن أغلبية 

"حزام  يف  خصوصاً  أفريقيا،  يف  تحدث  والوفيات  اإلصابات 

يف  إثيوبيا  من  ميتد  جغرايف  قطاع  وهو  السحايا"،  التهاب 

الرشق إىل السنغال يف الغرب، حيث تتسبب بالوباء الساللة 

A من املكورات السحائية عىل األرجح. هنالك لقاح جديد 

الحامية مدة 10 سنوات، بل مينع  يوفر  الساللة  ضد هذه 

وتنظم  املرض.  نقل  من  األصحاء  العدوى  حاميل  حتى 

وبينني  فاسو  بوركينا  يف  كبرية  وقائية  تحصني  حمالت  اآلن 

وتشاد والسنغال والسودان وغانا والكامريون ومايل والنيجر 

ونيجرييا. وقد أدت هذه الحمالت إىل انخفاض عدد حاالت 

التهاب السحايا.

لتفيش  استجابًة  شخص   75,100 بتطعيم  املنظمة  قامت 

املرض عام 2014.

الحصبة 

بعد  األعراض  تظهر  العدوى.  الحصبة مرض فريويس شديد 

يوماً،  و13  أيام  مثانية  بني  ترتاوح  مبدة  للفريوس  التعرض 

والطفح  العني  والتهاب  والسعال  األنف  سيالن  وتشمل 

فيعزل  للحصبة،  محدد  عالج  يوجد  ال  الشديدة.  والحمى 

املرىض ويعالجون بفيتامني A، لتجنب أي مضاعفات. وهذه 

)مرض  الفم  والتهاب  بالعني،  تتعلق  مشكالت  تشمل  قد 

فريويس يصيب الفم(، والتجفاف، ونقص الربوتني، والتهابات 

املجاري التنفسية.

وبينام يشفى معظم املصابني بالحصبة يف خالل أسبوعني إىل 

البلدان ذات  الوفيات جراء الحصبة يف  ثالثة وتندر حاالت 

املئة  الوفيات بني 3 و 15 يف  املرتفع، ترتاوح نسبة  الدخل 

وتحدث  املستضعفني.  السكان  عند  املئة  يف   20 إىل  وتصل 

الوفاة جراء مضاعفات عدة مثل اإلسهال والتجفاف والتهاب 

الدماغ والتهاب املجرى التنفيس الحاد.

يوجد لقاح آمن وعايل املردود ضد الحصبة، ونجحت حمالت 

التطعيم واسعة النطاق يف تخفيض عدد اإلصابات والوفيات 

إىل حد بعيد. لكن تبقى التغطية محدودة يف البلدان التي 

تعاين من ضعف األنظمة الصحية ويف املناطق التي ال تتاح 

فيها الخدمات الصحية بشكل كاف، األمر الذي يرتك أعداداً 

كبرية من الناس عرضة للمرض. 

عالجت املنظمة 33,700 مريض من الحصبة ولقحت أكرث 

من 1,513,700 شخصاً ضد املرض بعد تفشيه عام 2014.

الرعاية الصحية النفسية

من املرجح أن تؤثر األحداث الصادمة، مثل التعرض للعنف 

الرزق، يف  أو تدمري مصدر  األحباء،  أو موت  أو مشاهدته، 

النفيس  الدعم  املنظمة  توفر  النفسية.  والصحة  العافية 

احتامل  لتقليص  مسعى  يف  الصدمة  لضحايا  االجتامعي 

مواجهتهم مشاكل صحية نفسية عىل املدى الطويل.

تركز الرعاية النفسية االجتامعية عىل دعم املرىض يف تطوير 

ويساعد  الصدمة.  بعد  بالتالؤم  الخاصة  إسرتاتيجياتهم 

املستشارون األشخاص عىل التحدث عن تجاربهم، والتعبري 

للتوتر  العامة  املستويات  تنخفض  بحيث  مشاعرهم  عن 

مكمل  كنهج  استشارات جامعية  املنظمة  وتوفر  واإلجهاد. 

للرعاية النفسية. 

فردية  استشارة  جلسة   218,400 املنظمة  طاقم  أجرى 

وجامعية يف عام 2014.

العنف الجنيس

املجتمعات  جميع  يف  الجنيس  للعنف  األشخاص  يتعرض 

والظروف ويف أي وقت. ويف معظم األحيان، تؤدي الظروف 

االجتامعية غري املستقرة إىل ارتفاع مستويات العنف، ومنها 

العنف الجنيس الذي هو حالة معقدة للغاية وتشكل وصمة 

أن  ميكن  األمد  طويلة  عواقب  لها  كام  لضحاياها،  بالنسبة 

تؤدي إىل مخاطر صحية هامة. 

توفر منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطبية لضحايا العنف 

املنقولة  باألمراض  اإلصابة  ملنع  العالج  عن  فضاًل  الجنيس، 

ومرض  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  ضمنها  من  جنسياً، 

 .B الكبد والتهاب  الكزاز  والتطعيم ضد  الزهري والسيالن، 

النفيس ومنع  الجسدية والدعم  كام يشكل عالج اإلصابات 

برامج  من  جزءاً  فيها  املرغوب  غري  الحمل  حاالت  حدوث 

لضحايا  طبية  شهادة  املنظمة  توفر  كام  املنتظمة.  الرعاية 

العنف الجنيس.

للعنف  املنظمة  استجابة  من  جزء  الطبية  الرعاية  تشكل 

من  العديد  متنع  قد  والخوف  العار  ولكن وصمة  الجنيس، 

إىل  الحاجة  ترتفع  لذلك،  املنظمة.  إىل  اللجوء  من  الضحايا 

العواقب  بشأن  الوعي  مستوى  من  يرفع  استباقي  نهج 

الطبية للعنف الجنيس ويوفر العناية الرضورية له. وتهدف 

ضحايا  فيها  ينترش  التي  املناطق  يف  الوعي  إذكاء  حمالت 

رفع  إىل  النزاعات،  مناطق  يف  وخصوصاً  الجنيس،  العنف 

القوات  عن  فضاًل  املحلية،  السلطات  لدى  الوعي  مستوى 

املسلحة عندما تكون متورطة يف هذه االعتداءات. 
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من  يعانون  الذين  املرىض  من   11,200 املنظمة  عالجت 

إصابات ناتجة عن العنف الجنيس يف عام 2014.

الكاالزار )داء الليشامنيات الحشوي(
مداري  مرض  الهندية(  باللغة  السوداء"  )"الحمى  الكاالزار 

طفييل ينتقل بواسطة لسعة أنواع معينة من ذبابة الرمل، 

وهو غري معروف إىل حد كبري يف البلدان ذات الدخل املرتفع 

عىل الرغم من أنه موجود يف حوض البحر األبيض املتوسط. 

به  اإلصابات  عدد  ويرتاوح  بلداً،   76 يف  متوطن  املرض  إن 

بني 200,000 و400,000 إصابة سنوياً، تحدث نسبة 90 يف 

السودان  وجنوب  وإثيوبيا  والهند  بنغالديش  يف  منها  املئة 

ونقص  الحمى  الكاالزار:  أعراض  من  والربازيل.  والسودان 

املناعة.  ونقص  الدم  وفقر  والطحال  الكبد  وتضخم  الوزن 

وميكن أن يصبح مميتاً عىل الدوام تقريباً إذ ترك دون عالج.

رسيعة  تشخيصية  اختبارات  استعامل  ميكن  آسيا،  يف 

حساسة  ليست  االختبارات  هذه  لكن  املرض.  لتشخيص 

التشخيص  يتطلب  حيث  أفريقيا،  يف  لتستخدم  يكفي  مبا 

غالباً فحصاً مجهرياً للعينات املأخوذة من الطحال، أو نقي 

العظام، أو الغدد الليمفاوية. وتعد هذه اإلجراءات باضعة 

وصعبة وتتطلب موارد ليست متوافرة يف البلدان النامية.

السنوات  الكاالزار خالل  ملرض  العالجية  الخيارات  تطورت 

 B أمفوتريسني  دواء  أصبح  الراهن،  الوقت  يف  املاضية. 

أو  مبفرده  إما  آسيا،  يف  الرئييس  العالج  بالدهنيات  املغلف 

مدة  ويتطلب  أماناً  أكرث  ويعترب  عالجية.  تركيبة  من  كجزء 

أقرص من العالج مقارنة بالدواء املستعمل سابقاً. لكن يجب 

استخدامه  تعيق  مشكلة  ميثل  الذي  األمر  وريدياً،  إعطاؤه 

العالج  يزال  ال  أفريقيا،  املحلية. يف  العيادات  اآلن يف  حتى 

األنتيمونيات خامسية  تركيبة تجمع  يتمثل يف  توافراً  األكرث 

التكافؤ، والباراموميسني، ويتطلب عدداً من الحقن املؤملة. 

ويجري البحث عن عالج أبسط ويؤمل أن يتوفر قريباً.  

البرشية  املناعة  وفريوس  بالكاالزار  املزدوجة  اإلصابة  تعترب 

تحدياً صعباً، ألن كاًل من املرضني يؤثر يف اآلخر ضمن حلقة 

مفرغة ويهاجم جهاز املناعة ويضعفه.

عالجت املنظمة 9,500 مريض من الكاالزار عام 2014.

الكولريا
الكولريا مرض معدي-معوي حاد ينتقل بواسطة املياه امللوثة 

أو الطعام امللوث أو االتصال املبارش باألسطح امللوثة، نتيجة 

جرثومة ضمة الكولريا. يف املناطق التي ال يتوطن فيها املرض، 

العدوى  وتنترش  واسع  نطاق  عىل  فجأة  يتفىش  أن  ميكن 

برسعة. يعاين معظم الناس من الشكل املعتدل من املرض، 

وتقيؤاً،  غزيراً  مائياً  إسهاالً  ويسبب  وخياًم،  يكون  قد  لكن 

وميكن أن يؤدي إىل تجفاف حاد وحتى إىل املوت. يتألف 

تناوله عن طريق  اإلماهة، ميكن  إعادة  العالج من محلول 

الفم أو الوريد، يعوض السوائل واألمالح. من الشائع انتشار 

الرصف  نظام  يكون  وحيث  املكتظة  املناطق  يف  الكولريا 

الصحي سيئاً وإمدادات املياه غري آمنة. 

حاملا يشتبه بانتشار املرض، تجدر معالجة املرىض يف مراكز 

من  مزيد  لتجنب  العدوى  مكافحة  احتياطات  فيها  تتخذ 

لحفظ  صارمة  مامرسات  تنفيذ  يجب  كام  املرض.  انتقال 

الصحة والنظافة وتوفري كميات كبرية من املياه اآلمنة.

عالجت املنظمة 46,900 مريض من الكولريا يف عام 2014.

املالريا

للعدوى. تشمل  الحامل  البعوض  املالريا عن طريق  تنتقل 

املتكرر  والتقيؤ  والصداع  املفاصل  وآالم  الحمى  األعراض: 

تنتج  التي  الحادة،  املالريا  تسبب  والغيبوبة.  والتشنجات 

املنجلية، رضراً يف أحد  املتصورة  غالباً عن طفيليات تدعى 

عالج.  دون  تركت  إذا  الوفاة  إىل  وتؤدي  الحيوية  األجهزة 

إثبات  يف  املنظمة  أجرتها  التي  امليدانية  األبحاث  ساعدت 

أن تركيبة العالج املرتكزة إىل األرتيميسينني تعد حالياً األكرث 

فعالية لعالج املالريا التي يسببها طفييل املتصورة املنجلية. 

يف عام 2010، عدلت التوجيهات اإلرشادية ملنظمة الصحة 

العاملية لتويص باستعامل حقن األرتيسونايت وتفضلها عىل 

حقن األرتيميرث لعالج املالريا الحادة لدى األطفال.
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طويلة  الحرشية  باملبيدات  املعالجة  الناموسيات  تعد 

يف  املالريا.  ملكافحة  املهمة  الوسائل  من  واحدة  املفعول 

ناموسيات  منتظم  بشكل  املنظمة  توزع  املوبوءة،  املناطق 

العمر،  من  الخامسة  دون  واألطفال  الحوامل  النساء  عىل 

الذين هم األكرث عرضة لإلصابة باملالريا الحادة، بينام ينصح 

طاقم املنظمة الناس بشأن كيفية استخدام الناموسيات.

يف عام 2012، استخدمت املنظمة أيضاً إسرتاتيجية الوقاية 

الكيميائية املوسمية ألول مرة يف تشاد ومايل. حيث يتناول 

للمالريا  أدوية مضادة  الخمس سنوات  األطفال حتى عمر 

عن طريق الفم كل شهر ملدة أربعة إىل خمسة أشهر خالل 

موسم ذروة انتشار املرض.

عام  يف  املالريا  من  مريض   2,114,900 املنظمة  عالجت 

.2014

املياه والرصف الصحي
يحظى توفري مياه آمنة ونظام فعال للرصف الصحي بأهمية 

عىل  املنظمة  فرق  تعمل  لذلك  الطبية.  لألنشطة  حاسمة 

ضامن توافر إمدادات كافية من املياه النقية ووجود نظام 

التي  الصحية  املرافق  جميع  يف  النفايات  إلدارة  فعال 

فيها. تعمل 

نقية  مياه  توفري  يف  املنظمة  تساعد  الطوارئ،  حاالت  يف 

التخلص  املياه ونظام  الصحي. وتشكل  ونظام آمن للرصف 

عىل  العثور  يصعب  وحني  األولويات.  أحد  النفايات  من 

بالشاحنات.  خزانات  تنقل يف  النقية،  للمياه  قريب  مصدر 

استخدام  لتشجيع  توعية  بحمالت  املنظمة  طاقم  ويقوم 

املرافق وضامن احرتام مامرسات النظافة وحفظ الصحة.

تعزيز الصحة
وتشجيع  الصحة  تحسني  إىل  الصحة  تعزيز  أنشطة  تهدف 

االستخدام الفعال للخدمات الصحية. ويعترب تعزيز الصحة 

املحيل  املجتمع  ثقافة  فهم  يحظى  االتجاه:  ثنائية  عملية 

ومامرساته بالقدر ذاته من أهمية توفري املعلومات.

خالل تفيش مرض أو وباء، تزود املنظمة الناس باملعلومات 

هي  وما  منه،  والوقاية  املرض  انتقال  بكيفية  املتعلقة 

هي  وما  عنها،  البحث  يجب  التي  عليه  الدالة  العالمات 

الخطوات العملية التي يجب اتخاذها عند اإلصابة باملرض. 

تعمل  مثاًل،  الكولريا،  لتفيش  تستجيب  املنظمة  كانت  وإذا 

الصحة  لحفظ  الجيدة  املامرسات  أهمية  رشح  عىل  فرقها 

أو  امللوثة  املياه  خالل  من  ينتقل  املرض  لكون  والنظافة، 

الطعام امللوث أو االتصال املبارش باألسطح امللوثة.

توزيع مستلزمات اإلغاثة
يف  لكن  الطبية،  الرعاية  توفري  عىل  املنظمة  اهتامم  يرتكز 

اإلغاثة  مستلزمات  الفرق  توزع  ما  كثرياً  الطوارئ  حاالت 

هذه  مثل  تشمل  وجسدياً.  نفسياً  البقاء  يف  تسهم  التي 

املواد: املالبس والبطانيات والفرش واملأوى ومواد التنظيف 

وأواين الطبخ والوقود. يف العديد من حاالت الطوارئ، توزع 

مستلزمات اإلغاثة عىل شكل عدات. فتتألف عدات الطبخ 

مياه،  وصفيحة  املائدة  وأدوات  وأكواب  وقدور  موقد  من 

بينام  الطعام.  وجبات  لتحضري  استخدامها  ميكن  بحيث 

تشمل عدات النظافة الشخصية الصابون والشامبو وفرايش 

األسنان ومعجون األسنان وصابون الغسيل.

وحني يكون الناس من دون مأوى، وال تتوافر املواد محلياً، 

واألغطية  الحبال  مثل  الطوارئ  إمدادات  املنظمة  توزع 

البالستيكية أو الخيام، بهدف ضامن وجود سقف يظللهم. 

يف األجواء الباردة، توفر الفرق خياماً أكرث متانة وتحماًل، أو 

تحاول العثور عىل مبان أكرث استقراراً. 

وزعت املنظمة 52,200 عدة إغاثة يف عام 2014.

داء السل
يحمل نحو ثلث سكان العامل عصيات داء السل يف الوقت 

الحايل. ويف كل سنة، يصاب نحو تسعة ماليني شخص بالسل 

الفعال، وميوت بسببه 1,5 مليون مريض.

ينترش داء السل عرب الهواء حني يسعل مصاب أو يعطس. 

ال يصبح كل مصاب بعدوى السل مريضاً به، ولكن تتحول 

املصابني  املئة من  نسبة 10 يف  فعال يف  إىل مرض  العدوى 

يف مرحلة ما من مراحل حياتهم. يف معظم الحاالت يلحق 

املستمر  السعال  األعراض  وتشمل  بالرئتني.  رضراً  الداء 

يف  النفس  وانقطاع  الصدر  وآالم  الوزن  وفقدان  والحمى 

ويصبح  بالسل،  اإلصابات  تزيد  املوت.  إىل  املؤدية  املرحلة 

نقص  بفريوس  املصابني  لدى  للوفاة  الرئييس  السبب  الداء 

املناعة البرشية.

املعدة،  سائل  أو  البلغم  عينة  عىل  السل  تشخيص  يعتمد 

التي رمبا يصعب الحصول عليها من األطفال. يستخدم حالياً 

اختبار جزيئي جديد ميكن أن يعطي نتائج يف خالل ساعتني 

باهظ  لكنه  املقاومة لألدوية،  ويكتشف مستوى معني من 

إىل مصدر  إضافة  أيضاً،  البلغم  عينة من  ويتطلب  التكلفة 

موثوق للطاقة.

يتطلب عالج السل البسيط غري املصحوب مبضاعفات ستة 

ألقوى  مقاومة  املريض  يظهر  تقدير. وحني  أقل  أشهر عىل 

يعترب  األول،  الخط  عالج  يف  الحيوية  املضادات  من  اثنني 

مصاباً بالسل املقاوم لألدوية املتعددة. ليس من املستحيل 

عالج السل املقاوم لألدوية املتعددة، لكن الحمية العالجية 

األعراض  من  العديد  وتسبب  سنتني  وتتطلب  مرهقة 

لألدوية  املقاوم  بالسل  املريض مصاباً  يعترب  بينام  الجانبية. 

الشاملة حني يظهر مقاومة ألدوية الخط الثاين التي يتناولها 

الخيارات  وتبقى  املتعددة.  لألدوية  املقاوم  السل  لعالج 

املتاحة لعالج السل شديد املقاومة لألدوية محدودة.

عالجت املنظمة 21,500 مريض بالسل، باإلضافة إىل1,800 

مريضاً بالسل املقاوم لألدوية املتعددة عام 2014.

داء شاغاس
وإن  الالتينية،  أمريكا  يف  تقريباً  شاغاس حرصياً  داء  ينترش 

أدت زيادة السفر والهجرة يف العامل إىل مزيد من اإلصابات 

التي أبلغ عنها يف أمريكا الشاملية وأوروبا وأسرتاليا واليابان. 

داء شاغاس مرض طفييل ينتقل بواسطة خنفساء فينشوكا، 

من  املبنية  البيوت  وأسقف  تعيش يف شقوق جدران  التي 

الطني والقش. كام ميكن أن ينتقل عرب عمليات نقل الدم أو 

إىل الجنني أثناء الحمل، ومن خالل زرع األعضاء يف حاالت 

شاغاس  بداء  املصاب  يشعر  ال  األحوال  أغلب  يف  نادرة. 

تبدأ  ثم  املرض.  من  الحادة  األوىل  املرحلة  يف  أعراض  بأي 

لكن  سنوات.  تستمر  التي  األعراض  عدمية  املزمنة  املرحلة 

يف نهاية املطاف تتطور مضاعفات منهكة لدى نسبة 30 يف 

املئة تقريباً من املصابني، لتقرص العمر املتوقع 10 سنوات 

قصور  مثل  القلب،  مضاعفات  وتعترب  املتوسط.  املعدل  يف 

أكرث  القلب،  عضلة  واعتالل  رضباته  انتظام  عدم  القلب، 

األسباب شيوعاً وراء وفيات البالغني. 

التشخيص معقد، ويتطلب تحلياًل مخربياً لعينات الدم. يتوفر 

حالياً دواءان لعالج املرض: بنزنيدازول ونيفورتيموكس، طور 

الشفاء  معدالت  أما  سنة.  أربعني  من  أكرث  قبل  منهام  كل 

فتبلغ 100 يف املئة تقريباً يف املواليد واألطفال الرضع، ولكن 

كلام طالت الفجوة بني موعد اإلصابة بالعدوى وبدء العالج، 

انخفض معدل الشفاء.  

أن يكون ساماً ويتطلب أكرث  ميكن للعالج املستعمل حالياً 

من شهرين الستكامله. وعىل الرغم من الحاجة الواضحة إىل 

اآلن سوى  يطور  ال  وأماناً،  فعالية  األكرث  األدوية  من  مزيد 

عدد قليل من األدوية الجديدة.

رعاية الصحة اإلنجابية

من  واملواليد جزءاً  بالتوليد  املعنية  الشاملة  الرعاية  تشكل 

استجابة املنظمة ألي حالة طوارئ. ويساعد الطاقم الطبي 

يف إجراء الوالدات الطبيعية والعمليات القيرصية كلام دعت 

الحاجة وكان ذلك ممكناً، كام يتلقى املواليد املرىض وأولئك 

الذين يعانون من نقص الوزن عند الوالدة رعاية طبية.

تقدم العديد من برامج املنظمة طويلة األمد الرعاية الصحية 

الشاملة إىل األمهات. وتويص املنظمة النساء الحوامل بالقيام 

بعدة زيارات سابقة للوالدة بحيث ميكن تلبية االحتياجات 

أن  يحتمل  التي  الوالدات  وتحديد  الحمل  خالل  الطبية 

الالحقة  الرعاية  تشمل  الوضع،  بعد  مبضاعفات.  ترتافق 

األرسي  التخطيط  بشأن  واملشورة  الطبي،  العالج  للوالدة 

واملعلومات والتثقيف باألمراض املنقولة جنسياً.

منع  الوالدة  وأثناء  الحمل  فرتة  يف  الجيدة  للرعاية  ميكن 

املثانة،  أو  واملستقيم  املهبل  بني  ثقب  الوالدة. وهو  ناسور 

ينجم غالباً عن املخاض الطويل أو الوالدة املتعرسة، ويسبب 

العار االجتامعي.  الذي ميكن أن يؤدي إىل وصمة  السلس، 

يتلقني  وال  الوالدة  بناسور  املصابات  النساء  عدد  ويقدر 

الجديدة  الحاالت  عدد  يرتاوح  بينام  مليونني؛  بنحو  العالج 

برامج  من  عدد  ويجري  و100,000.   50,000 بني  سنة  كل 

املنظمة عمليات جراحية ترميمية لعالج ناسور الوالدة. 

أنجزت املنظمة أكرث من 665,400 استشارة سابقة للوالدة 

يف عام 2014.
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سوء التغذية
التغذية؛  سوء  األساسية  واملغذيات  الطعام  نقص  يسبب 

باألمراض  لإلصابة  استعدادهم  ويزيد  األطفال،  منو  فيتعرث 

فيرتاوح  التغذية  بسوء  لإلصابة  الحرج  العمر  أما  الشائعة. 

بني ستة أشهر، حني تبدأ األم عادة إضافة مكمالت إىل حليب 

الرضاعة، و24 شهراً. لكن األطفال دون الخامسة واملراهقني 

والنساء الحوامل أو املرضعات وكبار السن واملصابني بأمراض 

مزمنة، معرضون لإلصابة أيضاً. 

ميكن تشخيص سوء التغذية لدى األطفال بطريقتني: حسابه 

من قياس الوزن والطول، أو قياس محيط منتصف العضد. 

ووفقاً لهذه القياسات، يتبني حسب التشخيص إصابة الطفل 

بسوء التغذية املعتدل أو الحاد.

التغذية.  سوء  لعالج  الجاهزة  األطعمة  املنظمة  تستخدم 

املدّعم وتوفر  الحليب  األغذية عىل مسحوق  تحتوي هذه 

بسوء  املصاب  الطفل  إليها  يحتاج  التي  املغذيات  جميع 

الوزن.  الغذايئ واكتساب  النقص  التغذية من أجل تعويض 

ميكن لهذه املنتجات الغذائية، التي تستمر صالحيتها مدة 

طويلة وال تحتاج إىل تحضري، أن تستخدم يف جميع األماكن 

كانوا  إذا  إال  املنزل،  يف  العالج  للمرىض  وتتيح  واألوضاع 

يعانون من مضاعفات وخيمة. يف الحاالت التي يحتمل أن 

يصبح فيها سوء التغذية حاداً، تتخذ املنظمة مقاربة وقائية، 

حيث توزع املكمالت الغذائية عىل األطفال املعرضني للخطر 

ملنع مزيد من التدهور يف حالتهم.

أدخلت املنظمة 217,900 مريض يعاين من سوء التغذية إىل 

برامجها املعنية بالتغذية العالجية يف عام 2014. 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية عرب الدم وسوائل الجسم 

ويعمل بالتدريج عىل تدمري الجهاز املناعي، خالل مدة ثالث 

سنوات إىل خمسة عرش سنة عادة، أو خالل عرش سنوات 

مبتالزمة  اإلصابة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  األحيان،  معظم  يف 

نقص املناعة أو اإليدز. ومع متكن الفريوس من الجسم، يبدأ 

املصابون املعاناة من األمراض االنتهازية. أما املرض االنتهازي 

األكرث شيوعاً الذي يؤدي إىل املوت فهو داء السل.

ميكن الختبار فحص الدم البسيط أن يؤكد اإلصابة بفريوس 

يعيشون  املرىض  من  كثرياً  لكن  البرشية،  املناعة  نقص 

سنوات دون ظهور األعراض، ورمبا لن يعرفوا أنهم مصابون 

بالفريوس. تساعد تركيبات من األدوية تعرف باسم مضادات 

الفريوسات الرجعية يف مكافحة الفريوس ومتكن املرىض من 

حالة  تتدهور  أن  دون  جيدة  صحة  يف  أطول  مدة  العيش 

الفريوسات  مضادات  تقلص  كام  برسعة.  املناعية  أجهزتهم 

الرجعية احتامل انتقال الفريوس. 

ملكافحة  الشاملة  املنظمة  برامج  تضم  العموم،  وجه  عىل 

العالج:  إىل  إضافة  البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس 

الذكرية،  الواقيات  الوعي، وتوزيع  التثقيف وإذكاء  أنشطة 

واختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية، وخدمات 

الطفل.  إىل  األم  الفريوس من  انتقال عدوى  املشورة، ومنع 

أما منع انتقال عدوى الفريوس من األم إىل الطفل فيشمل 

إعطاء العالج املضاد للفريوسات الرجعية لألم خالل الحمل 

وبعده وخالل املخاض والرضاعة، وإىل الطفل بعد الوالدة. 

وفرت املنظمة الرعاية لنحو 229,900 مصاب بفريوس نقص 

للفريوسات  املضاد  العالج  وقدمت  البرشية/اإليدز،  املناعة 

الرجعية إىل نحو 226,500 مريض يف عام 2014.

مرض النوم
)داء املثقبيات األفريقي البرشي(

مبرض  عموماً  املعروف  البرشي،  األفريقي  املثقبيات  داء 

التي  تيس  تيس  ذبابة  بواسطة  ينتقل  طفييل  مرض  النوم، 

تنترش يف املنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا. 

يف مرحلته األخرية، يهاجم الطفييل الجهاز العصبي املركزي، 

من  كثري  يف  املوت  أو  حادة  عصبية  اضطرابات  ويسبب 

األحيان. تنتج نسبة 95 يف املئة من الحاالت التي يبلغ عنها 

عن طفيليات تدعى املثقبيات الغامبية التي توجد يف غرب 

الباقية فتسببها  ووسط أفريقيا. أما نسبة الخمسة يف املئة 

توجد يف رشق  التي  الروديسية  املثقبيات  تدعى  طفيليات 

وجنوب أفريقيا.

لكن  نسبياً  العالج  املرض سهل  يكون  األوىل  املرحلة  خالل 

صعب التشخيص، نظراً ألن األعراض مثل الحمى والضعف 

ليست خاصة به. تبدأ املرحلة الثانية حني يهاجم الطفييل 

األعراض  بإظهار  املصاب  ويبدأ  املركزي،  العصبي  الجهاز 

والتشوش  الضعيف  التنسيق  مثل  النفسية،  أو  العصبية 

يتطلب  املرحلة،  هذه  يف  النوم.  واضطراب  واالختالجات 

التشخيص الدقيق للمرض عينة من السائل الشويك.

)نيفورتيموكس+  "نيكت"  العالجية  الرتكيبة  تعترب 

األدوية  توفري  مبادرة  من  كل  طورتها  التي  إيفلورنيثني(، 

الخاصة باألمراض املهملة ومركز إبيسنرت التابعني ألطباء بال 

الصحة  منظمة  حالياً  به  أوصت  الذي  الربوتوكول  حدود، 

الذي  ميالرسوبرول،  عقار  من  أماناً  أكرث  وتعترب  العاملية. 

ميالرسوبرول،  عقار  يسبب  املرض.  لعالج  سابقاً  استعمل 

قد  بل  الجانبية  األعراض  من  كثرياً  زرنيخي،  مشتق  وهو 

املريض. وتخضع جزئيات جديدة إىل تجربة رسيرية  يقتل 

يف أمل إيجاد عالج أكرث أمناً وفعالية ملرحلتي املرض، ميكن 

تناوله عرب الفم.

برامج عالج مرض  إىل  مريض جديد   330 املنظمة  أدخلت 

النوم يف عام 2014.

مريضة مصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وبالسل شديد املقاومة لألدوية تخضع لفحص دوري يف عيادة تابعة ألطباء بال حدود يف 

مدينة مومباي الهندية.
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سوريا: مقابل كل مريض عالجناه 
إىل  بحاجة  اآلالف  هناك  كان 

العالج

كانت سوريا من أصعب البلدان التي حاولت منظمة أطباء 

بال حدود العمل فيها خالل عام 2014 بسبب تعدد جبهات 

القتال وتبدلها، وحرمان السكان املحارصين من مواد اإلغاثة 

املسلحة.  املجموعات  من  يحىص  ال  عدد  ووجود  األساسية 

أجربت املنظمة عىل إيقاف العديد من املشاريع وتم سحب 

املنظمة إىل  العاملة وهو ما جعل وصول  الدولية  الطواقم 

املرىض واملصابني أكرث صعوبة وقد تم مؤخراً توصيف الوضع 

يف سوريا عىل أنه أسوأ كارثة إنسانية يف العامل.

العمل يف شامل سوريا 

ومؤثراً  هاماً  املنظمة حضوراً  عام 2014 سجلت  بداية  مع 

يف شامل البالد يف مناطق ال تسيطر عليها الحكومة. مل يكن 

من السهل تشغيل هذه املرافق ولكن بالعمل مع شبكات 

املتطوعني السوريني استطاعت املنظمة بالتدريج أن توسع 

محافظتي  يف  املرىض  من  كبرياً  عدداً  تعالج  وأن  عملياتها 

حلب وإدلب عرب 6 مستشفيات تديرها و6 عيادات وعدة 

يعملون  فرداً   60 من  مؤلف  دويل  وطاقم  متنقلة  عيادات 

جنباً إىل جنب مع املئات من زمالئهم السوريني.

تغري هذا الوضع يف شهر يناير/كانون الثاين بعد أن احُتجز 13 

فرداً من طاقم املنظمة من قبل جامعة تسمي نفسها الدولة 

اإلسالمية وقد تم هذا األمر عىل الرغم من الضامنات األمنية 

إطالق  تم  أعضاء محليون.  قدمها  التي  والشفهية  املكتوبة 

قصري  وقت  بعد  السوريني  الطاقم  أفراد  من  مثانية  رساح 

لخمسة  محتجزين  الدوليني  األفراد  من  خمسة  بقي  بينام 

املنظمة يف شامل  الحادثة طريقة عمل  أشهر. غريت هذه 

سوريا بشكل كبري وأدت إىل انخفاض ملحوظ يف أنشطتها، 

يف  أنشطتها  كافة  بإيقاف  صعباً  قراراً  املنظمة  واتخذت 

مناطق سيطرة جامعة الدولة اإلسالمية بعد خرق الضامنات 

األمنية التي قدمها قادة كبار يف املجموعة ولكنها استمرت 

الخارجة عن سيطرة  املناطق  املرافق يف  إدارة  ذلك يف  مع 

املنظمة  تستطع  مل  اإلسالمية.  والدولة  السورية  الحكومة 

لسيطرة  الخاضعة  املناطق  يف  طبي  مرشوع  أي  إطالق 

ثالثة  تشغيل  استمرت يف  ولكنها  عام 2014  منذ  الحكومة 

مستشفيات يف الشامل ووحدة حروق اختصاصية يف إدلب 

بالكامل  الطواقم  أفراد  ومستشفيني آخرين يف حلب وكان 

من السوريني، كام استطاعت املنظمة أيضاً أن تدير مرفقني 

آخرين يف شامل رشق سوريا.

حلب تحت القصف بالرباميل املتفجرة 

الحرب  سنوات  ولكن  سورية  مدينة  أكرب  ثاين  هي  حلب 

أنهكت نظامها الصحي ونزح آالف العامل الطبيني أو قتلوا. 

خالل عام 2014، استمرت املرافق التي يشغلها طاقم سوري 

من  كبرية  مجموعة  تقديم  يف  بعد  عن  املنظمة  وتديرها 

إنساين  وضع  يف ظل  املحتجزين  للسكان  الطبية  الخدمات 

يزداد تدهوراً، وشملت تلك الخدمات عالج اإلصابات الكبرية 

املتفجرة: وهي عبارة عن أجهزة غري  الرباميل  التي تسببها 

من  وترمى  املعدنية  بالخردة  متأل  االنفجار  موجهة شديدة 

املروحيات أو الطائرات وألن هذه الرباميل ال تصيب أهدافها 

العسكرية بدقة فغالباً ما يسقط املدنيون ضحايا لها. 

وحدها  هي  القتال  سببها  التي  الكبرية  اإلصابات  تكن  مل 

االفتقار إىل خدمات  سبب الوضع الصحي الكاريث بل أيضاً 

الرعاية الصحية األساسية وعالج األمراض املزمنة كالسكري 

ويعاين  تحتمل  ال  ظروف  يف  للوالدة  النساء  وتضطر  مثاًل. 

األوسط،  والرشق  أفريقيا  بلدان شامل  اجتاحت  التي  العريب  الربيع  بعد مظاهرات 
بدأت االحتجاجات املناهضة للحكومة يف جنوب سوريا يف مارس/آذار 2011. ردت 
الحكومة عىل االحتجاجات بالقوة وتدهور الوضع برسعة كبرية، وعىل مدى السنوات 
وضع  وأصبح  لالنقسام،  وإثارة  وتجذراً  تعقيداً  أكرث  النزاع  أصبح  تلت  التي  األربع 

السكان يف سوريا حرجاً للغاية.

تدير املنظمة يف محافظة إدلب املركز الوحيد لعالج الحروق يف شامل سوريا حيث ميكن للسكان الحصول عىل الرعاية التخصصية التي 

يحتاجون إليها كتنظيف الجروح وتغيري الضامدات تحت التخدير.
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سام تايلر

14 أطباء بال حدود
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أحد أفراد طاقم أطباء بال حدود يعتني مبريضة تعاين من حرق يف عيادة واقعة شامل سوريا.

الكثري من الناس تأثريات نفسية حادة ناتجة عن العيش يف 

منطقة النزاع لسنني. 

السكان  احتياجات  فإن  البالد  يف  آخر  مكان  كل  يف  كام 

تفوق بكثري ما قدمته منظمة أطباء بال حدود وغريها من 

املنظامت اإلنسانية العاملة يف املنطقة. ولزيادة األمر سوءاً، 

أو  للقصف  األقل يف حلب  تعرضت ستة مستشفيات عىل 

بينها  من  كان  يوليو/متوز  الجزيئ يف شهر  أو  الكيل  التدمري 

مستشفى تديره املنظمة. 

الدعم الطبي األسايس 

الشبكات  لدعم  مبعدات  املنظمة  تربعت  النزاع  بدء  منذ 

الطبية التي تستمر يف العمل يف أقىس الظروف يف أنحاء 

البسيطة  العنارص  بني  املعدات  هذه  وترتاوح  سوريا، 

املعقدة  الكاملة  املجموعات  إىل  وصوالً  الجروح  كشاش 

أجهزة  فيها  مبا  العمليات  غرف  ومعدات  كأدوية 

العظمية.  الجراحية  العمليات 

اإلمدادات  وأصبحت  الوقت  مرور  مع  الدعم  هذا  توسع 

اليوم تصل إىل أكرث من 100 مستشفى ميداين ومركز وعيادة 

الخدمات  تقديم  لتستطيع  تكن  مل  مرافق  وهي  صحية 

الطبية لوال مساعدة املنظمة. 

املناطق  أكرب يف  بقيمة  املنظمة  تقدمه  الذي  الدعم  يتمتع 

خضعت  مناطق  وهي  الحكومية  القوات  تحارصها  التي 

لحظر عىل إدخال بضائع معينة ملدة قاربت السنتني، وعىل 

الرغم من فائدة هذا الدعم لكنه ال يقارب االحتياجات التي 

تعلم املنظمة بوجودها. 

تدير مشاريع كبرية يف سوريا  أن  املنظمة  ينبغي عىل  كان 

للطاقم  أمنية  ضامنات  أية  غياب  لكن   2014 عام  خالل 

الحكومة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  دخول  عن  والعجز 

جعل ذلك مستحياًل. لن يكون هناك مجال لتقديم مساعدة 

من  املسلحة  الجامعات  تظهر  عندما  إال  ومتزايدة  مبارشة 

العمل  الحرتام  سياسية  إرادة  واملعارض  الحكومي  الطرفني 

مل  اإلرادة  به، ولكن هذه  بالقيام  والسامح  اإلنساين  الطبي 

من  مخيفة  مستويات  ذلك  عن  ونتج   2014 عام  تظهر يف 

املعاناة بالنسبة للشعب السوري. 

ملعرفة املزيد عن عمل منظمة أطباء بال حدود يف سوريا عام 

2014، انظر الصفحات 51-50. 

قصة أحد العاملني

الدكتور "س": جراح شاب يعمل يف مستشفى تدعمه املنظمة رشق دمشق.

البؤس. كنت  اكتفيت من مشاهد  القاسية وقد  الظروف  الجراحية تحت  العمليات  أرهقتني ثالث سنوات من  لقد 

أتحدث مع أستاذي الجراح مؤخراً وقال يل أن عميل خالل هذه السنوات الثالث يعادل خربته كجراح مدة ثالثني سنة 

بغض النظر عن ظروف العمل وأنني وصلت إىل سن التقاعد يف وقت مبكر. ويف الواقع أنا أشعر يف كل لحظة أنني 

اكتفيت من هذا العمل ولكن ال خيار آخر أمامنا فالناس بحاجة إلينا، إنهم بحاجة ماسة إىل كل أنواع الرعاية الطبية 

من أبسط درجاتها إىل أعقدها وال ميكننا أن نكون سبباً آخر لتدهور هذه الحالة الكارثية أصاًل. أنا متأكد متاماً أنني 

سأترك الطب عندما تنتهي هذه الحرب وأعتقد أن أي شخص آخر سيتخذ هذا القرار إن مر مبا مررت به، لذلك أتطلع 

إىل انتهاء هذه الحرب التي يجب أن تتوقف يوماً ما وعندها أستطيع أن أختار ما سأقوم به ووقتها فقط سنعود إىل 

الحياة من جديد".

التقرير الدويل لعام  2014  15
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يف عام 2014، اجتاح فريوس إيبوال ليبرييا 

مل  جغرايف  انتشار  يف  وسرياليون  وغينيا 

يسبق له مثيل. 

مارس/أذار   22 يف  إيبوال  وباء  تفيش  عن  اإلعالن  تم 

منظمة  بدأت  التاريخ.  األكرب يف  الوباء  أصبح  ما  ورسعان 

التفيش  لهذا  مسبوقة  غري  باستجابة  حدود  بال  أطباء 

ثلث  عالجوا  الذين  األفراد  آالف  ونرشت  االستثنايئ 

أفريقيا. الحاالت املؤكدة يف غرب 

الصحية  الرعاية  تعرض عامل  فكانت  املضاعفة  املأساة  أما 

لإلصابة بفريوس إيبوال حيث استطاع أن ينال ممن يفرتض 

أنهم يكافحونه فكانت الحصيلة وفاة ما يقارب 500 عامل 

املرىض  لدعم  بحياتهم  اآلالف  خاطر  حيث  صحية  رعاية 

واملساعدة يف السيطرة عىل التفيش. كذلك كان لهذا الفريوس 

تأثريه عىل طاقم منظمة أطباء بال حدود حيث أصيب 27 

قىض منهم لألسف 13 عام 2014. 

مل تستجب فرق املنظمة لتفيش حمى نزفية فريوسية عىل 

هذا املستوى من قبل حيث امتد تأثريها إىل سرياليون ومايل 

يف  منفصل  إيبوال  تفيش  إىل  باإلضافة  والسنغال  ونيجرييا 

جمهورية الكونغو الدميقراطية. 

رغم إطالق اإلنذار يف وقت مبكر وطلب املساعدة كافحت فرق 

املنظمة فريوس إيبوال ألشهر يف وجه "ائتالف دويل متكاسل". 

انترش الفريوس بشكل واسع يف املنطقة وهو ما دفع منظمة 

املتحدة  األمم  فيه  دعت  نادر  نداء  إلطالق  حدود  بال  أطباء 

يف شهر سبتمرب/أيلول لفتح املوارد الطبية اإلغاثية العسكرية 

واملدنية القادرة عىل احتواء الكوارث البيولوجية.

بسبب  ماتوا  الذين  األشخاص  عدد  بالضبط  يعرف  أحد  ال 

أمراض  من  ولكن  فقط  إيبوال  فريوس  بسبب  ليس  الوباء، 

وعلل أخرى مل يستطع ضحاياها الحصول عىل العالج بسبب 

انهيار النظام الصحي. 

مع نهاية السنة، بدأ معدل اإلصابات يف املنطقة باالنخفاض 

ولكن الوباء ما زال بعيداً عن االنتهاء. تستمر فرق املنظمة 

بإدارة مراكز مكافحة إيبوال وتركز انتباهها عىل الثغرات يف 

ممرض يقدم الدواء ملريض تشتبه بإصابته بالفريوس يف املنطقة عالية الخطورة ضمن مركز كيالهون إلدارة إيبوال يف سرياليون.
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اتصال  كانوا عىل  من  وتعقب  كاملراقبة  الخارجية  األنشطة 

باملرىض والتوعية االجتامعية. 

التدخل ملكافحة فريوس إيبوال،  للمزيد من املعلومات عن 

راجع صفحات غينيا )58-59( وليبرييا )70-71( وسرياليون 

 .)53-52(

6 ديسمرب/كانون األول
وفاة من يعتقد بأنه "املريض 
صفر" بسبب الوباء وهو فتي 

غيني يف الثانية من العمر.

22 مارس/آذار 
السلطات الغينية تعلن تفيش 

وباء إيبوال.

27 مارس/آذار
تم اإلبالغ رسمياً عن الحاالت 

األوىل يف العاصمة الغينية 
كوناكري.

31 مارس/آذار
أبلغت ليبرييا عن تسجيل حالتني 

مؤكدتني. 

2 مايو/أيار
رغم تناقص أعداد املرىض لكن منظمة 

أطباء بال حدود أعلنت أن الوباء مل ينته 
وأن اليقظة واجبة. 

26 مايو/أيار
أعلنت منظمة الصحة العاملية عن أول 
اإلصابات وحاالت الوفاة يف سرياليون. 

3 يونيو/حزيران 2014
قرعت منظمة أطباء بال حدود أجراس 
الخطر حول عودة تفيش وباء إيبوال يف 

غرب أفريقيا.

17 يونيو/حزيران
تم اإلبالغ عن حاالت إصابة يف العاصمة 

الليبريية مونروفيا.

23 يونيو/حزيران 
بلغ تفيش الوباء مستوى مل يشهده 

التاريخ وقالت منظمة أطباء بال حدود 
أنه "خارج عن السيطرة" ودعت لتوفري 

موارد هائلة.

20 يوليو/متوز 
تم تأكيد حالة اإلصابة األوىل يف 
نيجرييا وتم اإلعالن عن تفيش 

فريوس إيبوال يف 20 أكتوبر/
ترشين األول.

28 يوليو/متوز
تم اإلبالغ عن أول حالة إصابة يف 

فريتاون، عاصمة سرياليون.

ديسمرب/كانون األول
2013

مارس/آذار
2014

مايو/أيار
2014

يونيو/حزيران
2014

يوليو/متوز
2014

النجاة من إيبوال

16 أطباء بال حدود

النجاة من إيبوال



2-5 أغسطس/آب
أصيب اثنان من أفراد الطاقم 

 Samaritan’s( الدويل من منظمة
Purse( بالعدوى ونقال إىل 

الواليات املتحدة لتلقي العالج، 
وتم اإلعالن عن شفائهام يف 21 من 

الشهر ذاته.

8 أغسطس/آب
أعلنت منظمة الصحة العاملية 

أن وباء إيبوال أصبح حالة طوارئ 
صحية عامة عىل مستوى العامل.

12 أغسطس/آب
أعطت منظمة الصحة العاملية 
موافقتها عىل استخدام األدوية 

واللقاحات التجريبية لعالج إيبوال. 

24 أغسطس/آب
جمهورية الكونغو الدميقراطية 

تعلن تفيش وباء إيبوال الذي يعتقد 
أنه منفصل عن وباء غرب أفريقيا. 

كام أنه انتهى يف 21 نوفمرب/
ترشين الثاين.

29 أغسطس/آب
السنغال تعلن أول حالة إصابة 
مؤكدة. تم إعالن خلو البلد من 
اإلصابات يف 17 أكتوبر/ترشين 

األول. 

2 سبتمرب/أيلول
الدكتورة جوان ليو الرئيسة الدولية ملنظمة أطباء بال 

حدود تلقي خطاباً أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
تحذر فيه أن العامل يخرس املعركة يف مواجهة وباء إيبوال. 

17 سبتمرب/أيلول
منظمة أطباء بال حدود تؤكد إصابة ممرضة فرنسية 

بفريوس إيبوال، وتم اإلعالن عن شفائها يف 4 أكتوبر/ترشين 
األول بعد عالجها يف باريس. 

18 سبتمرب/أيلول
الدكتور يك يب جاكسون ناميا وهو أحد أطباء املنظمة من 
ليبرييا يلقي خطاباً أمام الدول األعضاء يف مجلس األمن 
ليعلمهم أن املنظمة بلغت أقىص طاقتها ويناشد اإلغاثة 
الدولية. املجلس يتبنى القرار رقم 2177 باإلجامع ويتم 

إعالن الوباء كتهديد للسالم واألمن العامليني. 

25 سبتمرب/أيلول
يف خطابها أمام األمم املتحدة، دعت الدكتورة ليو الدول 
األعضاء التخاذ إجراءات فورية، ليس باملساهمة الجزئية 

يف االستجابة ولكن بتقديم املوارد البرشية واللوجستية 
املطلوبة للتعامل مع تفيش الوباء.

30 سبتمرب/أيلول
مركز الوقاية ومكافحة األمراض يف أمريكا يعلن إصابة 

املواطن الليبريي توماس دونكان بفريوس إيبوال، وهو أول 
مريض يتم تشخيص إصابته خارج غرب أفريقيا وتويف يف 8 

أكتوبر/ترشين األول.

13 نوفمرب/ترشين الثاين
تعلن منظمة أطباء بال حدود أنها ستقوم بتجارب 

لعالج إيبوال يف ثالثة من مراكز العالج يف غرب 
أفريقيا.

10 ديسمرب/كانون الثاين
مجلة تايم متنح "محاريب إيبوال" 

لقب شخصية العام

17 ديسمرب/كانون الثاين
بدء العالج بعقار فافيبريافري يف 

غوكيدو، غينيا.

بحلول نهاية ديسمرب/كانون 
األول، أعلنت منظمة الصحة 

العاملية عن 20,206 إصابة 
مؤكدة بفريوس إيبوال و7,905 

حالة وفاة. 

3 أكتوبر/ترشين األول
بدأت منظمة أطباء بال حدود بتوزيع مستلزمات 

الحامية والتطهري العائلية يف مونروفا، ليبرييا. 
هذه املعدات مصممة لحامية الذين كانوا عىل 

اتصال باملصابني والذين ال ميكن نقلهم مبارشة إىل 
مراكز عالج إيبوال. تسمي املنظمة هذه املعدات 
باالستجابة غري املثالية لحالة وبائية غري مسبوقة. 

23 أكتوبر/ترشين األول
الكشف عن إصابة الدكتور كريغ سبنرس 

بفريوس إيبوال وتم إعالن شفائه يف 10 نوفمرب/
ترشين الثاين.

تم تأكيد حالة اإلصابة األوىل يف مايل. 

25 أكتوبر/ترشين األول
بدأت املنظمة بتوزيع العالجات املضادة للمالريا 

يف مونروفيا، ليبرييا. 

أغسطس/آب
2014

سبتمرب/أيلول
2014

أكتوبر/ترشين األول
2014

نوفمرب/ترشين الثاين
2014

ديسمرب/كانون الثاين
2014

قصة أحد العاملني
باتريك تريه ـــــ املنسق الطبي املساعد، فريتاون، سرياليون

"أعمل مع منظمة أطباء بال حدود منذ عام 2008 وعندما مرضت يف شهر سبتمرب/أيلول عام 2014 ذهبت مبارشة 
إىل عيادة املنظمة مفرتضاً أنني مصاب باملالريا. وعندما مل استجب لعالج املالريا بعد 48 ساعة قرر املنسق الطبي 
إحالتي إىل مركز إدارة الحاالت يف بو إلجراءات املزيد من االختبارات وحصلت عىل تقرير عن حالتي خالل 24 ساعة. 
رغم أنه كان وقتاً مرعباً لكنني خضعت بشكل مبارش للعالج قبل بدء ظهور إشارات وأعراض خطرية لإلصابة بفريوس 
إيبوال. كان األمر أسوأ بالتأكيد لو أنني اتصلت عرب نظام املكاملات املجانية )117( ألن فريق االستجابة كان سيصل 

بعد 48 ساعة أو أكرث. 

يف مركز إدارة الحاالت كنت أشعر بالرعب لرؤية الناس متوت من املرض الذي شخصت إصابتي به إال أنني ساعدت 
من كان حويل قدر ما استطعت، ولكن رسعان ما بدأت قواي تنهار بسبب تأثري الفريوس وبدأ التقيؤ واإلسهال والتهاب 
الحلق والضعف العام وأدركت عندها أنني لن أستطيع الصمود مبفردي. لقد كان صوت الغريزة يقول يل أن دوري 
قد حان ليك أموت، وبدأت أفكر بعائلتي.... وبزوجتي املتفانية التي لطاملا وقفت إىل جانبي وأوالدي األحباء وأمي 

الطاعنة يف السن. 

ال أستطيع أن أصف اللحظات املرعبة التي عشتها يف املركز ولكن ما زاد معانايت هو ذكرى إحدى الزميالت يف املنظمة والتي 
كانت متلك أمالً كبرياً بالنجاة من هذا املرض. لقد أخربتني أنها تعافت من حمى السا قبل عدة سنوات وكانت متأكدة أنها 

ستنجو من فريوس إيبوال أيضاً ولكنها لألسف توفيت بعد أن أخربتني هذه القصة بيومني وترك ذلك تأثرياً سيئاً عيل. 

املركز كانوا  األدوية ولكن املسؤولني عن  تناول  أيام ووصلت إىل مرحلة رفضت فيها  بقيت حراريت مرتفعة لسبعة 
مثابرين وداعمني يل ومل يسمحوا يل بالترصف كام أريد وأقنعوين بإكامل العالج. أعطوين صادات حيوية اللتهاب الحلق 
وعندما شعرت بالضعف والتجفاف أعطوين سوائل وريدية وأدوية فموية مضادة للغثيان. فقدت شهيتي ومل أعد آكل. 
ولكن بعد عرشة أيام عىل دخويل املركز بدأت االستجابة للعالج وتحسن حلقي وتوقف اإلسهال والتقيؤ. بدأت شهيتي 
بالعودة تدريجياً وأصبحت درجة حراريت طبيعية واستعدت قويت ببطء، ويف 23 اكتوبر/ترشين األول تم اإلعالن عن 

شفايئ من املرض. 

بعد ستة أسابيع من الراحة التامة أدركت أن معركتي مل تنته بعد، لقد رأيت العديد من الناس ميوتون بأمل وعرفت 
أن مساهمتي ملكافحة وباء إيبوال أصبحت اآلن رضورية أكرث من السابق، وبدأت العمل بدوام جزيئ استجابة لنصيحة 

املنسق الطبي وأنا سعيد باستعادة حيايت االعتيادية". 

قصة مريضة

بينيتا كوملان 25 سنة ناجية من فريوس إيبوال

"لقد دمر فريوس إيبوال مستقبيل، أنا وحيدة وعاجزة 
رغم  الحياة  قيد  عىل  لبقايئ  ممتنة  ولكنني  ويائسة. 
ابني  فقدت  لقد  واليأس.  والعجز  والحزن  الخسارة 
وزوجي و22 فرداً آخر من عائلتي مبن فيهم والداي 
جانب  إىل  ونجوت  وأخوايت،  إخويت  وأبناء  وأشقايئ 

أربعة من أبناء إخويت وأخوايت وأنا أعتني بهم اآلن. 

أول  أربع سنوات كانت  العمر  البالغة من  ابنة أخي 
من أصيب بالفريوس ونرشته برسعة بني أفراد العائلة 
زلت  ما  ولكنني  املجاورة  األبنية  يف  يعيشون  الذين 

أجهل كيف أصيبت بالفريوس. 

قبل حدوث ذلك كنت امرأة سعيدة أعيش مع عائلة 
وحولني  سعاديت  رسق  إيبوال  فريوس  ولكن  سعيدة 
إىل مرشدة. أنا اليوم أرملة ويتيمة وأم ثكىل. مل أكن 
الواقع  ولكنه  هكذا  ستصبح  حيايت  أن  يوماً  أتصور 
املرير الذي عيل مواجهته وينبغي عيل أن أضع املايض 
إيبوال كاماًل  املريع خلفي. مل يكن شفايئ من فريوس 

وما زلت حتى اليوم أشعر بأمل يف ساقي. 

قبل أن يرضب الفريوس عائلتي كنت قد نجحت إىل 
السنة الدراسية األخرية من املرحلة الثانوية ولكنني ال 
اليوم إن كنت سأعود إىل املدرسة وخاصة أن  أعرف 
زوجي ووالداي كانوا املعيلني يل. ال أملك موارد مالية 
كافية ألعيش وأعتني بأطفايل... لقد تبعرثت أحالمي". 
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18 أطباء بال حدود

أكرث من عقد مّر عىل بدء أبحاث العمليات يف منظمة أطباء بال حدود: هل هي حاجة ثانوية أم رضورة؟

أكرث من عقد مّر عىل بدء أبحاث العمليات يف منظمة أطباء بال حدود: 

هل هي حاجة ثانوية أم رضورة؟
املساهمون: روين زكريا، طوين ريد، ناثان فورد، إريك جيومايري، مارك بيوت، توم إيلامن، روجر تيك، فيلام فان دين بوغارد، إنجي 
عيل، مارسيل مانزي، رافائيل فان دين بريغ، بيرتوس إيزاكيديس، محمد خوجيل، والرت كيزيتو، توم ديكرو، لورا بيانتيش، بول دولونوا، 

برتراند دراكيز.

ما هو تعريف أبحاث العمليات؟

من منظور منظمة أطباء بال حدود فإن التعريف الواقعي 

ألبحاث العمليات هو "البحث عن املعرفة حول التدخالت 

واالسرتاتيجيات واألدوات التي تعزز نوعية أو أداء الربامج". 

وبشكل عام فإن أبحاث العمليات هي "علم األداء األفضل" 

وهي تدور غالباً حول إظهار "الوسيلة الفعالة" و "الوسيلة 

إلحداث  وذلك  املشاريع  يف  العمل  سياق  يف  الفعالة"  غري 

التغيري بطريقة موثوقة علمياً. 

ما الذي تحققه أبحاث العمليات؟

املنظمة  العمليات يف  أبحاث  بداية  مثة عدة قصص توضح 

األوىل  معركتنا  بفرتات  املتعلقة  تلك  وضوحاً  أكرثها  ولعل 

يف أفريقيا جنوب الصحراء ضد دايئ املالريا وفريوس نقص 

املناعة البرشية/نقص املناعة البرشية املكتسب. 

املالريا

يف  مايل  يف  املستشفيات  ألحد  الخارجية  العيادة  يف 

وصفة  املالريا  يعالجون  الذين  األطباء  أعطى  التسعينيات، 

طبية تحوي الكلوروكني لرجل كان يشتيك من تناول الدواء 

عدة مرات يف املايض ومل ينفع فطلب دواء بدياًل. ويف ذلك 

املستندة  الوطنية  اإلجراءات  تطبق  املنظمة  كانت  الوقت 

إىل توصيات منظمة الصحة العاملية وكان الكلوروكني الدواء 

أن  والدولية  الوطنية  السلطات  اعتربت  املتوفر.  الوحيد 

لتربير  كافياً  ليس  الكلوروكني  مقاومة  عىل  املتوفر  الدليل 

فاعلية  أكرث  دواء  إيجاد  عن  الناجمة  االقتصادية  العواقب 

وتكلفة أيضاً وكان ال بد من جمع أدلة أكرث عن عدم فاعلية 

الكلوروكني.

البحثية،  أذرعها  وأحد  حدود  بال  أطباء  منظمة  قامت 

الصحة  وزارات  مع  بالتعاون  الجدوى  بدراسات  إيبيسنرت، 

يف بداية األلفية الجديدة لتقييم اإلجراءات الوطنية، وثبت 

معدل  سجل  الكلوروكني  أن  حيث  محقاً،  كان  املريض  أن 

فشل بلغ 91 باملئة يف عالج مالريا بالسموديوم فالسيباروم 

شيوعاً  املالريا  أشكال  أكرث  من  وهي  املنجلية(  )املتصورة 

وفتكاً، وأصبح باإلمكان تغيري اإلرشادات وتطبيق البدائل. 

األطباء  عىل  اللوم  إلقاء  السابق  املثال  خالل  من  نريد  ال 

الرسيريني الذين فعلوا أقىص ما يستطيعون مبوارد محدودة، 

يف  العمليات  أبحاث  أهمية  ببساطة  توضح  القصة  ولكن 

أي  دورة  يف  ثابتاً  جزءاً  تكون  أن  ورضورة  الربنامج  تقييم 

العلمية  األساليب  تطبيق  مع  االستقصاء  فثقافة  برنامج. 

واملنشورات البحثية املنقحة هي أمور أساسية لحشد الدعم 

وإظهار ما هو فعال وغري فعال وإيجاد حلول عملية. 

فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص

املناعة املكتسب 

يف أواخر التسعينيات وبداية األلفية الثالثة شهدت منظمة 

أطباء بال حدود بشكل مبارش تأثريات فريوس نقص املناعة 

املجتمعات  عىل  املكتسب  املناعة  نقص  ومتالزمة  البرشية 

نقاش داخيل حول مشاركة  الفقرية وكان هناك  البلدان  يف 

القهقرية  الفريوسات  مبضادات  العالج  قسم  يف  املنظمة 

الغربية  الحكومات  اعتربت  الحياة.  إنقاذ  شأنها  من  التي 

جداً  ومكلفة  معقدة  القهقرية  الفريوسات  مضادات  أن 

يف ذلك  لكل مريض سنوياً  أمرييك  )10.000-15.000 دوالر 

الوقت( وأن عىل أفريقيا الرتكيز عىل أولويات صحية أخرى. 

حدث ذلك يف وقت كان فيه أكرث من 25 مليون شخص يف 

إىل 17  إضافة  بالفريوس،  الصحراء مصابون  أفريقيا جنوب 

مليون شخص ماتوا وعدة دول يف املنطقة أصيبت باإلنهاك 

املناعة  نقص  بفريوس  املتعلقة  والوفيات  األمراض  بسبب 

البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب.

اإلدراك.  كانت  للبعض  بالنسبة  الحقيقية  املشكلة  ولكن 

رئيس  ناتسيوس  أندرو  عارض  ذلك،  عىل  واضح  وكمثال 

الرئيس  إدارة  عهد  يف  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

القهقرية يف  الفريوسات  االبن متويل مضادات  جورج بوش 

يف  غلوب"  "بوستون  جريدة  مع  مقابلة  يف  وذلك  أفريقيا 

إىل  تعود  "املشاكل  قال  حيث   2001 يونيو/حزيران  شهر 

التوقيت وال يستخدمون  أنفسهم، فهم ال يعرفون  األفارقة 

األدوية  فهذه  الغريب  التوقيت  يعرفون  ال  إنهم  الساعة... 

نفع  فال  وإال  يوم  كل  محددة  ساعات  يف  تؤخذ  أن  يجب 

منها، ولكن إذا قلت لهم أن موعد الدواء الساعة الواحدة 

ظهراً فلن يفهموا ما تقول". ال حاجة للقول أن هذا الكالم 

رفض بشكل واسع وطالب البعض باستقالته فوراً، أما دور 

أبحاث العمليات يف كل هذا األمر فكان تقديم دليل للناس 

الذين فكروا مثله عىل أنهم مخطئون. البحث الذي أجرته 

املنظمة يف أوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا وماالوي وتايالند 

وفعالية عالج فريوس  إظهار مالءمة  يف  تاريخياً  دوراً  لعب 

نقص املناعة البرشية يف حاالت املوارد املحدودة، كام أظهر 

فريوس  يحول  قد  القهقرية  الفريوسات  مضادات  إتاحة  أن  تقديم العالج الشهري ملريض بفريوس نقص املناعة البرشية يف مستشفى تيولو يف ماالوي. 
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املنظمة والتي ارتفع عددها من 5 ركزت بشكل أسايس عىل 

فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

يف عام 2000 إىل أكرث من 150 تغطي مختلف املواضيع يف 

www.( عام 2014. سجل املوقع اإللكرتوين للبحث امليداين

التي  املنشورات  يحفظ  والذي   )fieldresearch.msf.org

عملية   430,000 من  أكرث   2010 عام  منذ  املنظمة  ألفتها 

تنزيل للملفات من كل أنحاء العامل، وكان ذلك مؤرشاً عىل 

املنظمة  بها  قامت  التي  العمليات  بأبحاث  االهتامم  تزايد 

وأنها تقدم بوضوح معلومات يسعى الناس للحصول عليها. 

وشاركت  العمليات  أبحاث  يف  منحاً  املنظمة  قدمت  لقد 

أخالقي  تقييم  لجنة  وأسست  دولية  علمية  مؤمترات  يف 

املنشورات  إتاحة  دعم  حول  مؤسساتياً  منصباً  وطورت 

سجالت  وأنشأت  متويلية  مبادرة  وأطلقت  مجاين  بشكل 

املنهج  أيضاً رشيكاً رائداً يف تطوير  املنظمة  بحثية. كانت 

يعترب  والذي  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من  املعتمد 

برنامج عمل ألبحاث العمليات املتزايد يف البلدان الفقرية 

التدخل إىل أبحاث أكرث  واملتوسطة. يجب أن يؤدي هذا 

املزيد  حياة  وإنقاذ  الصحية  للربامج  أفضل  وتطبيق  ثباتاً 

املنشودة. الغاية  الناس وهو  من 

لقد ساعد دمج أبحاث العمليات مع العمليات عىل تحسني 

فعالية برامج املنظمة وقدم دلياًل لرضورة دعمه نيابة عن 

املرىض املعرضني للخطر وساهم يف منو القدرة البحثية حول 

العامل. مل تعد أبحاث العمليات مجرد أمر ثانوي، فاألبحاث 

املنظمة مثل "لوكسور" يف  التي تقوم بها وحدات  العملية 

لوكسمبورغ و"سامو" يف جنوب أفريقيا و"وحدة مانسون" 

يف  و"برامو"  فرنسا  يف  و"إيبيسنرت"  املتحدة  اململكة  يف 

الربازيل هي عنرص حيوي يف اإلغاثة اإلنسانية الفعالة. 

التدخالت والدعوة لتغيري السياسات. كام أنها تجعل املنظمة 

مسؤولة أمام مرضاها ومانحيها وأمام نفسها أيضاً وتضعها يف 

حالة تحد دائم ملقاربة "العمل االعتيادي". وأكرث من ذلك، 

تؤدي أبحاث العمليات إىل تحسني الرؤية واملصداقية الطبية 

العلمية وتزيد الوعي باألدب العلمي بني الطواقم امليدانية 

وتسهل إنشاء الشبكات والرشاكات مع منظامت أخرى، كام 

أنها تحسن جمع املعطيات واملراقبة والرد بطريقة تعاونية 

وهو أمر حيوي بالنسبة ملصداقية الشهادة الطبية. تستخدم 

أبحاث العمليات معطيات املرشوع مبثابة ’شاهد’ علمي. 

إىل أي مدى تبنت حركة أطباء بال حدود هذا العلم؟

أصبحت منظمة أطباء بال حدود رشيكاً دولياً هاماً يف أبحاث 

العمليات عرب امتداد أنشطتها البحثية، وانعكس هذا األمر 

من خالل املنشورات التحليلية املعمقة التي ظهر فيها عمل 
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التأثري عىل السياسات واملامرساتالنتائج الرئيسيةدراسات أبحاث العمليات

تحسني أداء التدخالت الطبية

تايلرـــ سميث يك، زكريا أر، هندريكر إس جي، مانزي إم، دي بليكر إي، فان وولفيلر يب... 
 Trop Med Int Health. العنف الجنيس يف ليبرييا بعد النزاع: الناجون ورعايتهم. صحيفة

2012؛ 17 )11(: 60-1356.

يتم  ومل  فقط  النساء  عىل  تركز  الرعاية  حزمة  كانت 
تكييفها الستيعاب ضحايا العنف الجنيس من القارصين 

والرجال.

الليبريية وإرشادات  الوطنية  متت مراجعة اإلرشادات 
املنظمة.

تقييم نجاعة التدخالت يف تجمعات سكانية محددة

أوبراين دي يب، ساوفاغويت دي، زكريا آر، همبليت يب. يف الحاالت محدودة املوارد ميكن 
تحقيق نتيجة جيدة مبكرة عند األطفال باستخدام جرعة البالغني الثابتة من تركيبة العالج 
مبضادات الفريوسات القهقرية. متالزمة نقص املناعة املكتسب. 2006؛ 20)15(:60-1955.

يف  القهقرية  الفريوسات  مضادات  عالج  تقديم  ميكن 
حاالت النزاع والنتائج جيدة.

املوحد  الربنامج  تطبيق  كيفية  حول  معلومات  يقدم 
املناعة  نقص  البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  لفريوس 
النزاع يف األرياف. أدى البحث إىل  املكتسب يف حاالت 

إعادة النظر يف إرشادات "اسفري"* حول النازحني.

الدعوة لتغيري السياسات

غومثان جي يب، تشييش إف، فان دين برويك إل، بالكان اس، فان هريب إم، كومت إي، 
عىل  قامئة  عالجات  مجموعة  الستخدام  االنتقال  فرتة  يف  املالريا  مضادات  جدوى  تقييم 

اآلرتيميسني: دور منظمة أطباء بال حدود. PLoS Med 2008؛ 5 )8(: اي 169.

يف  األدوية  مقاومة  من  مرتفعة  مستويات  تسجيل 
املالريا املنجلية وعدم فعالية األنظمة الوطنية املتبعة 

يف 18 بلداً.
حول  والدولية  الوطنية  السياسات  يف  تغيري  إىل  أدى 

استخدام عالج أكرث فاعلية للمالريا.

ثالثة أمثلة عن دراسات أبحاث العمليات التي نرشتها املنظمة ومساهمتها يف السياسة واملامرسة:

من  املكتسب  املناعة  نقص  البرشية/متالزمة  املناعة  نقص 

مرض قاتل إىل مرض مزمن قابل للعالج. 

منظامت  مع  الوثيق  بالتعاون  جهودها  املنظمة  وبدأت 

ناشطة لخفض أسعار مضادات الفريوسات القهقرية ) أصبح 

اليوم قرابة 70 دوالر أمرييك للمريض سنوياً( والتي  السعر 

قدمت  حيث  فيها  الحربة  رأس  العمليات  أبحاث  كانت 

توفري  باتجاه  السيايس  الزخم  توجيه  يف  أساسية  مساهمة 

مضادات الفريوسات القهقرية. 

بالنسبة  هاماً  عنرصاً  العمليات  أبحاث  تعترب  ملاذا 
ملنظمة أطباء بال حدود؟

برامجها  أداء  بتحسني  للمنظمة  العمليات  أبحاث  تسمح 

و/أو  الجديدة  املشاريع  مالءمة  وتقييم  املرىض  ومساعدة 

والنازحني. لالجئني  الصحية  الخدمات  لتوفري  إرشادات مرجعية   *
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حملة منظمة أطباء بال حدود 
لتوفري األدوية األساسية

الرسومات: © فيفيان بينغ

يف عام 1999 أطلقت منظمة أطباء بال حدود حملة توفري األدوية األساسية التي كان هدفها الوحيد هو تأييد حق الحصول عىل 
األدوية وتطوير األدوية املنقذة للحياة واملطيلة للعمر، ووسائل التشخيص واللقاحات للمرىض يف مشاريع املنظمة وخارجها، 

وفيام ييل بعض املجاالت التي عملت عليها حملة توفري األدوية األساسية عام 2014: 

أولويات عام 2015

يف عام 2015، سيتم إطالق حملة تطعيم شاملة، والعمل عىل خفض األسعار وزيادة 

شفافية التسعري. ستستمر حملة توفري األدوية األساسية يف الضغط لتوفري أدوية عالج 

التهاب الكبد من النمط C بأسعار مقبولة وتوفري كميات أكرب من األدوية الجديدة 

لعالج السل املقاوم لألدوية.

ابقوا عىل اتصال

إذا أردتم البقاء عىل اطالع حول عمل حملة منظمة أطباء بال حدود لتوفري األدوية 

لتلقي  وسجلوا   www.msfaccess.org االلكرتوين  الحملة  موقع  زوروا  األساسية، 

.MSF_Access@ :الرسائل اإلخبارية كام ميكنكم متابعتنا عرب موقع تويرت عىل

20 أطباء بال حدود

حملة منظمة أطباء بال حدود لتوفري األدوية األساسية

اللقاحات

لقاحات  االنتباه إىل تحديات تقديم  الحملة  لفتت 

ودعت  النامية  الدول  يف  لألطفال  للحياة  منقذة 

الحراري  الثبات  وتحسني  األسعار  لخفض  الرشكات 

البعيدة  النائية  املناطق  إىل  اللقاحات  نقل  لتمكني 

دون الحاجة إىل التربيد املستمر. 

السل

بعد نجاتها من مرض السل املقاوم لألدوية املتعددة وهو أشد أنواع السل فتكاً، أطلقت 

الخاص  عالجني"  "افحصني،  شعار  هيوغز  جيني  املنظمة  من  طبيبتها  مع  تيسيل  فوميزا 

مبرض السل املقاوم لألدوية وذلك لحث الدول والرشكات واملانحني 

هذا  تشخيص  دعم  عىل  والباحثني 

املرض وعالجه. وقع أكرث من 55,000 

شخص من أنحاء العامل عىل العريضة 

التي قدمت إىل قادة العامل يف جمعية 

املتحدة  لألمم  التابعة  العاملية  الصحة 

يف جنيف يف شهر مايو/أيار. 

حامية "صيدلة البلدان النامية"

يتعرض الدور الحيوي الذي تلعبه الهند يف توفري 

برامج  إىل  إضافة  النامية  للبلدان  متاحة  أدوية 

الرامية  التحركات  تفرضه  تهديد  إىل  املنظمة، 

لسحب ’وسائل وقاية’ الصحة العامة يف قانون 

براءات االخرتاع الهندي الذي يحمي من إساءة 

املنافسة  ويشجع  االخرتاع  براءات  استخدام 

لصالح توفري أدوية متاحة للجميع. وقد حثت 

منظمة أطباء بال حدود الحكومة الهندية عىل 

األمريكية  الحكومة  متارسها  التي  الضغوطات  وجه  يف  بحزم  الوقوف 

ورشكات األدوية متعددة الجنسية. 

C التهاب الكبد

العالجية  برامجها  مستوى  لرفع  تستعد  حدود  بال  أطباء  منظمة  كانت 

للمصابني بالتهاب الكبد من النمط C وهو مرض يصيب 150 مليون 

شخص حول العامل، ودعت الحملة رشكات تصنيع األدوية إىل خفض 

أسعار أدوية عالج هذا املرض املرتفعة، كام سلطت املنظمة الضوء 

عىل الفجوة الهائلة بني األسعار املفروضة وكلفة اإلنتاج الفعلية 

الالزمة  اإلجراءات  كل  اتخاذ  عىل  والدول  الرشكات  وحثت 

لضامن إتاحة هذه األدوية املنقذة للحياة بأسعار مقبولة. 

إيبوال

أفريقيا  غرب  يف  إيبوال  لوباء  املسبوق  غري  التفيش  دفع 

باملنظمة إىل الطلب من املانحني والباحثني ورشكات صناعة 

واللقاحات  العالجات  تجارب  التعاون يف ترسيع  إىل  األدوية 

لهذا الوباء وأن تجري بعض التجارب يف مراكز العالج التابعة 

املنتجات  إتاحة  يكون  أن  وينبغي  أفريقيا.  للمنظمة يف غرب 

الواعدة بأسعار مقبولة أولويًة يف الدول األكرث ترضراً. 

اتفاقيات التجارة

حالياً  عليها  التفاوض  يتم  التي  التجارية  االتفاقيات 

بني الدول النامية واملتقدمة مبا فيها اتفاق الرشاكة 

لتوفر  خطرياً  تهديداً  تشكل  الهادئ  املحيط  عرب 

األدوية. وقد حثت منظمة أطباء بال حدود الدول 

الضارة  الفكرية  امللكية  رشوط  قبول  عدم  عىل 

التي تطيل فرتات احتكار األدوية مرتفعة الثمن 

ومتنع املنافسة لخفض األسعار. 



إسامعيل ذو األربعة أعوام يعاين من إصابة شديدة بالكولريا وقد أدخل إىل مركز أطباء بال حدود يف حي ديلامس يف مدينة بورت أو برنس يف هايتي.
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الشيشان
غروزين

موسكو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

العمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  تواصل 
عىل سد الثغرات يف مجال رعاية املصابني 
الصحية  والرعاية  والسل  القلب  بأمراض 

النفسية يف الشيشان.

قصة مريض
أصالن بيك، 54 سنة، مصاب مبرض قلبي:

"عندما دخلت إىل املستشفى بسبب إصابتي باحتشاء 
العضلة القلبية )نوبة قلبية(، تلقيت حقنة من دواء 
حال للخرثة ألجل إعادة تشغيل عضلة القلب. ولكن 
أحس  أزال  ال  كنت  املستشفى،  من  خروجي  بعد 
باألمل. بعد ذلك عرض عيل أطباء املنظمة إجراء عملية 
وضع  العملية  تضمنت  وقد  ذلك.  فقبلت  جديدة، 
دعامتني. ومنذ إجراء ]العملية[ أشعر أنني قد تغريت 

وأستطيع اآلن أن أميش دون صعوبة".

القلب،  بأمراض  لإلصابات  عالية  معدالت  الشيشان  تشهد 
احتياجات  تلبي  ال  الطبية  الخدمات  ونطاق  نوعية  أن  إال 
املصابني مبتالزمة الرشيان التاجي وحاالت اإلصابات الطارئة 
بأمراض القلب والرشايني. ويف غروزين، واصلت منظمة أطباء 
بال حدود عملها من أجل تحسني الخدمات املقدمة للمرىض 
مستشفى  يف  القلبية  األمراض  قسم  يف  اإلنعاش  وحدة  يف 
واملعدات  باألدوية  تربعت  حيث  الجمهوري،  الطوارئ 
الرشايني  تصوير  عىل  املوظفني  بتدريب  وقامت  الطبية 
الرشايني  لتوسيع  وعايئ  داخل  )إجراء  الوعاء  التاجية ورأب 
التاجية املتضيقة أو املسدودة(. كام تم الرشوع يف تدريب 

موظفي اإلسعاف الذين يقدمون اإلسعافات األولية. 

يعترب السل املقاوم لألدوية مرضاً مهدداً للحياة يف الشيشان، 
املتقطع  والعالج  التشخيص  سوء  من  لسنوات  نتيجة  وهو 
مرافق وزارة  إىل  برنامج شامل  إدخال  تم  السل. وقد  لداء 
ملكافحة  واإلرشاد  والعالج  التشخيص  يضم  وهو  الصحة، 
السل املقاوم لألدوية املتعددة. كام يشهد مرض السل املقاوم 
لألدوية الشديد انتشاراً كبرياً، وهو شكل من أشكال املرض 
ال يستجيب ألدوية الخط الثاين التي تقدم يف حاالت السل 
حدود  بال  أطباء  منظمة  قامت  املتعددة.  لألدوية  املقاوم 
املقاوم  السل  ملرىض  العالج  لتوفري  املناسبة  األدوية  بتأمني 
لألدوية الشديد. ويتضمن برنامج مكافحة مرض السل أيضاً 
دعم املختربات والتوعية الصحية وتقديم املساعدة النفسية 

للمرىض وألرسهم. 

يف  النفسية  الصحة  برنامج  حدود  بال  أطباء  منظمة  تدير 
غروزين واملناطق الجبلية يف الشيشان التي ال تزال تعاين من 
السكان  التي يظهرها  األعراض  العنيفة. وترتبط  املواجهات 
من الصدمات والقلق بالعنف املبارش وغري املبارش أو اإلساءة 

التي تعرضوا لها خالل االحتجاز. 

يف أغسطس/آب، افتتحت منظمة أطباء بال حدود مرشوعاً 
خارجية  استشارة   700 من  أكرث  وقدمت  موسكو  يف 
الذين  السابق  السوفييتي  االتحاد  دول  من  للمهاجرين 
يعانون من انعدام أو محدودية الوصول إىل خدمات الرعاية 
الصحية، كام تم ترتيب عدد محدود من اإلحاالت للحصول 

عىل الرعاية التخصصية يف املرافق الطبية الحكومية. 
األرقام الطبية الرئيسية:

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   5,300

السل عالج  تلقوا  مريض   300

األرقام الطبية الرئيسية:

املقاوم  السل  لعالج  خضع  مريضاً   120
املتعددة لألدوية 
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جيغاركونيك

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

كوتايك

وزارة  حدود  بال  أطباء  منظمة  تدعم 
الصحة األرمنية لتحسني النشاطات التي 
تسعى إىل الحد من السل املقاوم لألدوية 

يف البالد.

ال يزال السل مشكلة طبية عامة لها وقعها يف أرمينيا التي 
املقاوم  بالسل  اإلصابة  معدالت  أعىل  من  واحداً  تسجل 
املرجعي  املخترب  وبحسب  العامل.  يف  املتعددة  لألدوية 
النمط من  بهذا  املصابني سنة 2012  الوطني، بلغت نسبة 
السل 38 باملئة من مجمل املرىض الذين أعيد عالجهم و14 

باملئة من مجمل الحاالت الجديدة.

أرمينيا  يف   2005 سنة  منذ  حدود  بال  أطباء  منظمة  تعمل 
املتعددة  املقاوم لألدوية  السل  عىل تحسني سبل تشخيص 
ويتم  املضني.  العالج  اتباعهم  يف  املرىض  ودعم  وعالجه، 
تحقيق ذلك من خالل توعية املريض وتقديم االستشارة له 
ودعمه اجتامعياً. كام ساعدت فرق املنظمة يف تطبيق تدابري 

مراقبة العدوى ومامرساتها.

بات  وقد  السل،  لعالج  جديد  دواء  هو  بيداكويلني 
لألدوية  املقاوم  السل  من  يعانون  الذين  للمرىض  متوفراً 
أبريل/ منذ  لألدوية  املقاومة  الشديد  والسل  املتعددة 
 2013 أبريل/نيسان  بني  الفرتة  ويف   .2013 نيسان 
حدود  بال  أطباء  منظمة  أّمنت   ،2014 وسبتمرب/أيلول 
ووزارة الصحة هذا الدواء إىل 46 مريضاً. تدعم املنظمة 
تأمني الدواء باإلضافة إىل الرعاية اليومية ومتابعة املرىض 

أخرى  حيوية  مضادات  توفري  تّم  كام  للعالج.  الخاضعني 
للمرض. املقاومة  األشكال  معالجة  فّعالة يف 

املتعددة  املقاوم لألدوية  الحالية للسل  العالجات  تستغرق 
سنتني،  إىل  متتد  قد  طويلة  فرتات  املقاومة  الشديد  والسل 
كفقدان  جانبية خطرية  آثار  لها  يكون  وقد  مؤملة  أنها  كام 
السمع. باإلضافة إىل ذلك، ال تتسم العالجات بفعالية كبرية، 
إذ تشفي أقل من 50 باملئة من املرىض. هذا وتعّقد الهجرة 
املوسمية ألسباب اقتصادية والتهميش االجتامعي الناتج عن 
املرض من سبل إبقاء املرىض ضمن برنامج العالج. وتعمل 
الصحة من أجل تقديم  منظمة أطباء بال حدود مع وزارة 
دعم مناسب للمرىض كتوفري الرعاية يف املنزل عند الحاجة 

وتقديم االستشارة الطبية.

قدرة  تحسني  إىل  حدود  بال  أطباء  منظمة  فريق  يهدف 
املقاوم  السل  الوطني عىل تطبيق خطط مكافحة  الربنامج 
لسنة  واملقرر  املرض،  هذا  إدارة  لتسليم  تحضرياً  لألدوية 

.2016
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األرقام الطبية الرئيسية:

1,500 استشارة نفسية فردية وجامعية

1,500 شخص عولجوا بعد تعرضهم ألحداث عنف

1,300 عملية جراحية
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يف  تعرضت  قد  كانت  درعا  محافظة  من  سورية  الجئة  رّيا 

أدت  قنبلة  انفجار  جراء  إصابة  إىل   2012 الثاين  يناير/كانون 

إىل تهشم ساعدها. وقد خضعت منذ ذلك الحني إىل عدد من 

العمليات الجراحية يف األردن عىل يد طاقم أطباء بال حدود.

من  فار  سوري   600,000 من  أكرث  لجأ 
الحرب إىل األردن ويقيمون بشكل رئييس 
الحاجة  زادت  لذلك،  ونتيجة  املدن.  يف 
إىل الخدمات األساسية كالرعاية الصحية 

بشكل كبري.

يتقاسمون  حيث  املخيامت،  خارج  الالجئني  أغلبية  يعيش 

وهذا  األردنيني،  مضيفيهم  مع  والخدمات  واملوارد  املكان 

ما شّكل ضغطاً عىل جميع الخدمات العامة ابتداًء بالصحة 

والرتبية وانتهاًء بجمع النفايات والتخّلص منها. ويف نوفمرب/

الالجئني  عىل  أّن  األردنية  السلطات  أعلنت  الثاين،  ترشين 

السوريني دفع رسوم لقاء الخدمات الطبية يف املراكز العامة.

إربد  يف  للتوليد  مستشفى  حدود  بال  أطباء  منظمة  تدير 

لسد  املجانية  الصحية  الرعاية  تؤمن  حيث  األردن،  شامل 

العائالت  ومن  السوريني  الالجئني  من  كبري  عدد  حاجات 

األردنية ذات األوضاع الهشة. ويقّدم املستشفى االستشارات 

الخارجية السابقة والتالية للوالدة والرعاية التوليدية الطارئة 

األساسية والرعاية املتعلقة بالوالدات املبكرة. وقد ساعدت 

منظمة أطباء بال حدود يف أكرث من 2,000 والدة سنة 2014. 

كام وّسعت املنظمة خدماتها من خالل افتتاح قسم معاينة 

خارجية لطب األطفال يف يناير/كانون الثاين، الذي أجرى ما 

أكتوبر/ترشين  ويف  السنة.  خالل  استشارة   14,000 يقارب 

األول، افتتحت منظمة أطباء بال حدود برنامج رعاية نفسية 

الحرب  بسبب  نفسية  مشاكل  من  يعانون  الذين  لألطفال 

نهاية  بحلول  استشارة   351 املنظمة  أجرت  وقد  والنزوح، 

يف  منوذجياً  مرشوعاً  للمنظمة  تابع  فريق  بدأ  كام  العام. 

منتصف شهر ديسمرب/كانون األول، يقدم من خالله الرعاية 

الذين يعانون  الطبية املجانية لالجئني السوريني ولألردنيني 

من الحرمان، وذلك يف ميدان األمراض املزمنة، وبشكل خاص 

إربد،  يف  حكومية  عيادة  يف  الدم  ضغط  وارتفاع  السكري 

الضغط عىل  تخفيف  املرشوع يف  الهدف من هذا  ويكمن 

املوارد الطبية املحلية.

جراحة اإلصابات البالغة يف الرمثا

درعا  محافظة  مع  الحدود  من  قليلة  كيلومرتات  بعد  عىل 

الطارئة  الجراحة  حدود  بال  أطباء  منظمة  تؤّمن  السورية، 

للجرحى السوريني يف مستشفى الرمثا الذي أجرى أكرث من 

ساعد  وقد  مريضاً،   538 عىل  كربى  جراحية  عملية   1,300

عدد كبري منها يف إنقاذ حياة املصابني. كام يؤّمن املستشفى 

قصة مريض

تسع  العمر  من  البالغ  أحمد  ابن  أصيب   - أحمد 

وجدوه،  بيشء  يلهوان  كانا  عندما  وصديقه  سنوات 

أحمد  جاء  بعد.  تنفجر  مل  ذخرية  اليشء  ذلك  وكان 

بابنه إىل الرمثا للعالج الطارئ.

نوع  معالجة  يستطيعون  ال  أنهم  درعا  يف  يل  "قالوا 

توفر  لعدم  وذلك  ابني،  منها  يعاين  التي  اإلصابة 

املعدات الالزمة ، ومل يكن هناك سوى طبيب واحد. 

لكن حالفنا الحظ، إذ بلغنا الحدود خالل 15 دقيقة 

كان  دقيقة.   25 غضون  يف  املستشفى  إىل  ووصلنا 

جسده مليئاً بالشظايا، وكانت اإلصابة األكرب يف رجله. 

وقد خضع حتى اآلن لسبع عمليات جراحية، ونأمل 

أن يكون العالج قد بلغ خواتيمه".

الرعاية االستشفائية العامة والعالج الفيزيايئ، فيام قّدم أكرث 

من 1,160 استشارة نفسية.

يف مارس/آذار، افتتحت منظمة أطباء بال حدود مركزاً للرعاية 

التالية للعمليات الجراحية يف مخيم الزعرتي لالجئني. وهذا 

املركز الذي يضم 40 رسيراً مخصص لجرحى الحرب املنقولني 

من الرمثا ومن مستشفيات أخرى يف األردن. ومن بني أكرث 

من 460 مريضاً استقبلهم املركز، كان 244 منهم بحاجة إىل 

املتابعة ملعالجة األمل وعالج الجروح. كام قّدم املركز الدعم 

النفيس والعالج الفيزيايئ.

الجراحة التقوميية يف عاّمن

أساسية  التقوميية يف عاّمن خدمات  الجراحة  برنامج  يؤّمن 

إىل ضحايا النزاع القادمني من سوريا والعراق واليمن والذين 

من  املرىض  يحال  حيث  منهم،  كبرياً  عدداً  األطفال  يشكل 

الجراحون  ويجري  املنطقة  يف  األطباء  من  شبكة  خالل 

عمليات عظم وجراحة فك ووجه وجراحة ترميمية تجميلية 

مجاناً ملساعدة املرىض عىل التعايف من إصابات بالغة. وقد 

وشّكل   ،2014 سنة  جراحية  عملية   1,369 الفريق  أجرى 

قسم  يؤّمن  كام  املرىض.  عدد  من  باملئة   45 السوريون 

خضعوا  الذين  للسوريني  االستشارات  الخارجية  العيادات 

لعمليات يف مكان آخر ويحتاجون إىل رعاية تالية للجراحة. 

للمرىض  نفيس  عالج  جلسة   8,000 من  أكرث  أجريت  وقد 

ضمن هذا املرشوع.
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للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    
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األمم الجنوبية

غامبيال

أمهارا

أديس أبابا
بنيشاغول غوموز

فروا  الجئ   200,000 يقارب  ما  وصل 
السودان  جنوب  يف  األهلية  الحرب  من 
بني  إثيوبيا،  غرب  يف  غامبيال  منطقة  إىل 
وأكتوبر/  2013 األول  ديسمرب/كانون 

ترشين األول 2014.

التي خاضوها سرياً عىل األقدام  الطويلة  الرحلة  أّثرت  وقد 

ومن دون طعام أو مياه كافيني، عىل صحة النازحني حيث 

وصل عدد كبري منهم إىل إثيوبيا يعاين من املرض ومن سوء 

التغذية. وابتداًء من فرباير/شباط، قامت منظمة أطباء بال 

حدود بتوفري االستشارات والرعاية الطبية يف مناطق دخول 

الالجئني القريبة من الحدود. وعملت الفرق يف مركز صحي 

يف باغاك وتيريغول، فيام سرّيت عيادات متنقلة يف بامدونغ 

يف  صحي  مركز  يف  خارجية  استشارات  وأجرت  وبوربيي 

مخيامت ماثار املؤقتة.

مخّيم  يف  برنامجاً  حدود  بال  أطباء  منظمة  افتتحت  كام 

رسير   100 عىل  يحتوي  الذي  املستشفى  وقّدم  ليتشور، 

والرعاية  الطارئة،  والخدمات  الخارجية،  االستشارات 

قام  فيام  التغذية،  سوء  وعالج  لألمهات،  الصحية 

األشخاص  وحّددوا  صحية  توعية  بحمالت  العاملون 

يف  املخيم  يتواجد  طبية.  رعاية  إىل  يحتاجون  الذين 

خالل  فعلياً  حصل  ما  وهذا  للفيضانات  معّرضة  منطقة 

مخيامت  إىل  الالجئني  نقل  إىل  أدى  ما  األمطار،  موسم 

أخرى يف القرى املجاورة وعىل أراض أكرث ارتفاعاً.

الخارجية  العيادات  خدمات  حدود  بال  أطباء  فرق  قّدمت 

مركز  يف  املحليني  والسكان  لالجئني  االستشفاء  وخدمات 

صحي يحتوي عىل 118 رسيراً يف إيتانغ بالقرب من مخّيمي 

كول وتيريكيدي، حيث استقّر أكرث من 100,000 شخص يف 

أبريل/نيسان. وعند تعرّض مركز إيتانغ الصحي للفيضانات 

مجّمع  إىل  نشاطاتها  املنظمة  نقلت  أغسطس/آب،  يف 

العاملني واضطرّت لتقليص عدد األرسّة. وأّمنت فرق املنظمة 

يف  صحّيني  مركزيني  خالل  من  الالمركزية  الطبية  الرعاية 

مخيم تيريكيدي وثالثة يف كول، فيام أدارت مستشفى يضم 

120 رسيراً يف كول. ويتضمن املستشفى وحدة لعزل مرىض 

التهاب الكبد الفريويس E، ويف الفرتة املمتدة بني يوليو/متوز 

ونهاية العام، حصل 541 شخصاً عىل الرعاية الطبية لالشتباه 

بإصابتهم بهذا املرض.

وبغرض معالجة مشكلة النقص يف املياه النظيفة وخدمات 

الرصف الصحي يف مخيمي كول وتيريكيدي، شّيدت منظمة 

أطباء بال حدود مركزاً ملعالجة املياه أنتج 56.4 ماليني ليرت 

من املياه النظيفة قبل تسليمه إىل أوكسفام يف يوليو/متوز، 

كام جّهزت الفرق املخيمني بأكرث من 2,500 وحدة استحامم 

و1,200 مرحاض و180 نقطة لغسل اليدين.

ضد  وقائية  تلقيح  حملة  حدود  بال  أطباء  منظمة  أطلقت 

الكولريا يف منطقة غامبيال يف يوليو/متوز، مستهدفة 155,000 

عىل  حصلوا  الذين  املحليني  والسكان  الالجئني  من  شخصاً 

جرعتني من اللقاح. ويف نوفمرب/ترشين الثاين، حصل 23,000 

أشهر وخمس سنوات عىل  ترتاوح أعامرهم بني ستة  طفل 

لقاحات ضد املكورات الرئوية وضد أمراض أطفال شائعة.

منطقة األمم الجنوبية

ز عىل الخدمات الصحية لألمهات  استمر الربنامج الذي يركِّ

واألطفال ما دون الخامسة يف دائريت أروريسا وشري يف سيداما، 

الفرق يف مراكز صحية  الجنوبية. وعملت  يف منطقة األمم 

يف ميجو وشري ونفذت أنشطة توعية يف 13 موقعاً. وخالل 

املرشوع الذي سّلم إىل وزارة الصحة يف أكتوبر/ترشين األول، 

ُشّيد منزالن إلقامة الحوامل بهدف السامح للنساء ذات الحمل 
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حملة تلقيح يف أحد مخيامت الالجئني يف منطقة غامبيال.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   347,700

6,800 لقاح دوري

2,800 والدة
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باإلنجاب  الصحية  املراكز  عن  بعيداً  يعشن  واللوايت  الصعب 

بسالم. كام دعمت منظمة أطباء بال حدود إحاالت طوارئ طب 

األطفال والنساء اللوايت يعانني من مضاعفات خالل املخاض إىل 

مستشفيات يف هواسا ويرغا أليم وأديس أبابا.

وافتتحت املنظمة مرشوعاً جديداً يف منطقة األمم الجنوبية يف 

أكتوبر/ترشين األول بالتعاون مع مكتب الصحة اإلقليمي، حيث 

يهدف املرشوع إىل تعزيز حالة التأّهب للطوارئ ونظم املراقبة 

وقدرة استجابة فريق إدارة الصحة العامة يف ست مناطق داخل 

منطقة األمم الجنوبية، وهي سيداما وواليتا وغاموغوفا وسيغني 

وجنوب أومو وبينش ماجي.

املنطقة الصومالية

الحكومة ومجموعات  بني  والنزاع  التنمية  النقص يف  يعيق 

ما  ويصل  الصومال،  يف  الصحية  الرعاية  املسلحة  املعارضة 

بني 200 إىل 500 الجئ من الصومال إىل منطقة لينب شهرياً. 

لالجئني  وهيلوين  بورامينو  مخّيمي  سّكان  عدد  بلغ  وقد 

بال  أطباء  منظمة  استمرت  نسمة.  لينب 77,000  منطقة  يف 

األساسية يف  الطبية  الرعاية  تأمني  املساعدة عىل  يف  حدود 

مركز االستقبال يف املخيمني، كام أمن فريق تابع للمنظمة 

الرعاية الطبية لالجئني الصوماليني والسكان املحليني يف دولو 

أدو يف منطقة لينب. ويف املستشفى، دعمت فرق أطباء بال 

حدود قسم االستشفاء لألطفال ومركز تأمني استقرار حالة 

املرىض وغرفة الطوارئ واملخترب، باإلضافة إىل قسم عمليات 

الفرتة  ويف  األمومة.  وخدمات  الطارئة  التوليدية  الجراحات 

الفرق 12,100  لقحت  ومارس/آذار،  الثاين  يناير/كانون  بني 

ضد  التلقيح  من  عدة  جوالت  وأجرت  الحصبة  ضد  طفل 

السل بالتعاون مع املكتب اإلقليمي للصحة.

يف  اإلقليمي  املستشفى  حدود  بال  أطباء  منظمة  دعمت 

ديجيهابور، حيث وفرت رعاية األطفال ما دون الخمس سنوات 

الغذايئ،  والدعم  السل،  ضد  والعالج  املستشفى،  داخل 

وخدمات غرفة الطوارئ والعناية املركزة، كام دعمت ثالثة 

ديجيهابور  مناطق  يف  صحية  نقاط  وتسع  صحية  مراكز 

الرتكيز  وكان  توعية.  نشاطات  ونفذت  وبريكود،  وأرارسو 

خالل عام 2014 عىل صحة األم والطفل حيث أجرت الفرق 

نشاطات  إىل  باإلضافة  الوالدة،  قبل  ما  استشارة   2,578

التلقيح والتغذية.

دعم  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  سبتمرب/أيلول،  يف 
إحالة  نظام  وأمنت  نوغوب،  منطقة  يف  فيك  مستشفى 
الغذايئ،  والدعم  الخارجية،  العيادات  وخدمات  طارئة، 
والتوليد،  النساء  وطب  املستشفى،  يف  األطفال  ورعاية 
تضم  شبكة  أسست  كام  واملخربية،  الصيدلية  والخدمات 

عاملني طبيني محليني.

ويف دانود، قّدمت منظمة أطباء بال حدود الرعاية الصحية 

الساعة  مدار  عىل  يعمل  الذي  الصحي  املركز  يف  األساسية 

الدائرة،  أربع قرى من  يف  أسبوعياً  متنقلة  عيادات  وسرّيت 

 .2014 عام  استشارة   12,000 من  أكرث  الفريق  وأجرى 

باإلضافة إىل ذلك، ساعدت املنظمة يف بناء قدرات الرعاية 

الصحية املحلية من خالل التربع باإلمدادات الطبية وتدريب 

سوء  وعالج  األمومة  خدمات  وتشّكل  ومراقبتهم،  العاملني 

التغذية محط اهتامم هذا الربنامج. استمرت منظمة أطباء 

يف  الطبية  الرعاية  تأمني  يف  النواقص  معالجة  يف  بال حدود 

واردهر، من خالل تسيري عيادات متنقلة يف خمس قرى يف 

الدائرة، ومن خالل زيارة مركز يوكوب الصحي ثالث مرات 

يف األسبوع لدعم فريق العمل ومراقبته والتربع باإلمدادات 

قرية   18 تغطي  إسعاف  سيارة  خدمة  بدأت  كام  الطبية. 

من  يعانون  الذين  املرىض  لنقل  ودانود  واردهر  دائريت  يف 

املنظمة  واردهر. وقد دعمت  إىل مستشفى  حاالت خطرة 

أقسام طب األطفال والسل واألمومة يف املستشفى، باإلضافة 
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معاينة طفل يف مركز شري الصحي يف سيداما، حيث تدير منظمة أطباء بال حدود برنامًجا مخصًصا لصحة األمهات واألطفال ما دون الخمس سنوات.

إىل وحدة تأمني استقرار حاالت لألطفال الذين يعانون من 

عمليات  غرفة  تشييد  يف  ساهمت  كام  شديد.  تغذية  سوء 

الطارئة.  التوليدية  الجراحة  تؤّمن  الصحة،  وزارة  تديرها 

وأطلقت حملة تلقيح ضد الحصبة يف مارس/آذار، بالتعاون 

مع السلطات الصحية املحلية، غطت 4,300 طفل، وقامت 

املنطقة  ويف  واردهر  يف  السل  ضد  للتلقيح  جوالت  بثامين 

املحيطة. ويف سبتمرب/أيلول، سّلمت منظمة أطباء بال حدود 

عمليات التلقيح الروتينية، ورعاية األمراض املزمنة، وعملية 

فرز املرىض إىل السلطات الصحية الوطنية.

الكاالزار وسوء التغذية يف أمهرة

عادة  الحشوي(  الليشامنيات  )داء  الكاالزار  داء  يودي 

بحياة املريض يف حال مل يعالج، وقد تابعت منظمة أطباء 

الداء يف  بهذا  املصابني  باملرىض  الخاص  برنامجها  بال حدود 

يف  املصابني  املرىض  ذلك  يف  مبا  أمهرة،  منطقة  يف  أبدرايف 

البرشية/ متالزمة نقص  املناعة  الوقت عينه بفريوس نقص 

املناعة املكتسب أو بداء السل، يشار إىل أن الدعم الغذايئ 

من  أكرث  ُشّخص  وقد  الربنامج.  ضمن  للمرىض  أيضاً  يتوفر 

1,200 مريضاً بداء الكاالزار سنة 2014. هذا وسّدت منظمة 

وقدمت  الطارئة،  الخدمات  يف  الحاجات  حدود  بال  أطباء 

سنوات  الخمس  دون  ما  لألطفال  االستشفائية  الرعاية 

والذين يعانون من سوء تغذية وأمنت خدمات نقل مرىض 

إىل مستشفيات يف هومريا وغوندار.

إغالق املشاريع

يف راد يف منطقة غامبيال، أُغلق يف يناير/كانون الثاين مرشوع 

طوارئ كان قد بدأ يف يوليو/متوز 2013 وذلك عقب إغالق 

املخيم املؤقت لالجئي جنوب السودان. كام أُغلق مرشوع 

بينيشانغول  منطقة  يف  الجئني  إىل  العون  يقّدم  كان  ثاٍن 

غوموز الواقعة يف غرب البالد نهاية شهر مايو/أيار.
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Afghanistan

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

Afghanistan

قندوز

كابول

خوست

الشكرجاه

الطبية  الرعاية  إىل  الوصول  زال  ما 

للغاية  محدوًدا  أفغانستان  يف  الطارئة 

املتنامية  الحاجات  مع  يتالءم  وال 

الرغم  عىل  القائم،  النزاع  عن  الناتجة 

واستثامرات  مساعدات  تدفق  من 

دولية منذ أكرث من عرش سنوات.

يف فرباير/شباط 2014، نرشت منظمة أطباء بال حدود تقريراً 

عىل  للحصول  القائم  الرصاع  والواقع:  الخطاب  )بني  بعنوان 

الرعاية الصحية يف أفغانستان(، كشف عن املخاطر الحقيقية 

والقاتلة يف أغلب األحيان والتي يواجهها الناس للحصول عىل 

املشمولني  املرىض  أغلبية  أن  التقرير  وجد  الطبية.  الرعاية 

باالستبيان والبالغ عددهم 800 مريض مل يتمكنوا من الحصول 

عىل الرعاية الطبية األساسية بسبب غياب األمن وبعد املسافة 

وارتفاع الكلفة. أبلغنا 40 باملئة من الذين متكنوا من الوصول 

تفتيش  ونقاط  وألغام  معارك  واجهوا  بأنهم  املستشفى  إىل 

ومضايقات خالل مسريتهم إىل املستشفى. وأظهرت شهاداتهم 

هّوة واسعة بني ما يتوفر عىل الورق من رعاية طبية وما هو 

متوفر عىل أرض الواقع.

مستشفى داشت بارجي، كابول

يف نهاية نوفمرب/ترشين الثاين، افتتحت منظمة أطباء بال حدود 

قساًم للتوليد يف مستشفى داشت بارجي غرب كابول.

خالل العقد املنرصم، باتت كابول إحدى أرسع مدن العامل منواً 

ولكن الخدمات مل تجاري النمو السكاين الكبري. ويقطن منطقة 

داشت بارجي أكرث من مليون نسمة، يف مقابل مستشفى عام 

وحيد وثالثة مراكز طبية عامة. ويف محاولة للحد من نسبة 

بال  أطباء  منظمة  افتتحت  الوالدة،  األمهات وحديثي  وفيات 

حدود قسم توليد جديد ضمن املستشفى، يؤّمن الرعاية الطبية 

املجانية عىل مدار الساعة للنساء اللوايت يعانني من تعقيدات 

يف الحمل أو الوالدة ولحديثي الوالدة الذين يعانون من أمراض 

خطرية. وبعد أقل من شهر عىل افتتاح القسم، كان يعمل بأقىص 

طاقة وأجرى 627 والدة بنهاية شهر ديسمرب/كانون األول، مبا يف 

ذلك 33 والدة قيرصية.

يضم القسم 46 رسيراً، وغرفة والدة، ووحدة عناية مركزة للنساء 

وحديثي الوالدة، وقسم الستقبال املرىض، وغرفة عمليات. كام 

للدم.  بنكاً  ويضّم  املخربية  والخدمات  التلقيح  القسم  يؤّمن 

للعناية  غرفة  املستحدث  القسم  يشمل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

عىل طريقة الكنغر التي تقوم من خاللها األم بضّم مولودها 

إىل صدرها يف متاس مبارش مع البرشة، فيسمح الدفء بتعديل 

حرارة الطفل تلقائياً.

مستشفى أحمد شاه بابا، كابول

بتحسني  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت  كابول،  غرب  يف 

مستوى الخدمات يف مستشفى أحمد شاه بابا من خالل زيادة 

عدد األرسّة وتدريب العاملني. بات املستشفى الذي يضم غرف 

عمليات وجراحني متوّفرين عىل مدار الساعة أهم مركز توليد 

يف باغرامي واملناطق املجاورة، وذلك بفضل تأمني الرعاية الطبية 

الطوارئ  الجودة، وبرتكيز خاص عىل خدمات  عالية  املجانية 

والدة،   14,968 يف  السنة  هذه  الفريق  ساعد  وقد  والوالدة. 

سابقة  استشارة  وقّدم 10,094  جراحية،  عملية  وأجرى 949 

للوالدة.

مركز اإلصابات البالغة يف قندوز

يف والية قندوز الشاملية، يؤمن مركز اإلصابات البالغة التابع 

مخيم غوالن يف خوست رشق أفغانستان يؤوي مؤقتاً آالف السكان الذين عربوا الحدود قادمني من باكستان.
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   306,600

39,600 والدة

جراحية عملية   7,800
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قابلتان قانونيتان تراقبان توأمني يف مستشفى األمومة يف خوست. ساعدت منظمة أطباء بال حدود يف والدة 15,204 أطفال هنا يف سنة 2014.
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قصة مريض

فاطمة، 30 سنة، داشت بارجي

إنه  للغاية..  سعيدة  ولكّني  الشديد  بالتعب  "أشعر 

سابقاً  مرات  أربع  حملت  قد  كنت  يل.  طفل  أول 

يف  جميعاً  فقدتهم  فقد  بطفل.  أبداً  أرزق  مل  لكني 

وعندما  والسادس...  والخامس  والرابع  الثالث  الشهر 

خاصة  صغرية  عيادة  إىل  ذهبت  جديد،  من  حملت 

عيادة  إىل  سابقاً  أذهب  مل  للوالدة.  السابقة  للرعاية 

تلك  يف  لكن  الكايف،  املال  أملك  أكن  مل  ألنني  خاصة 

العيادة  للغاية وقد زرت  أنه أمر رضوري  املرة، رأينا 

لتسديد  كثرياً  العمل  زوجي  عىل  كان  مرات...  ثالث 

نفقات العالج، وحثني الجريان عىل التوجه ]إىل عيادة 

منظمة أطباء بال حدود[ بعد اإلنجاب. أخربوين بأنهم 

يستطيعون االعتناء يب".

ملنظمة أطباء بال حدود العمليات الجراحية املجانية إىل املصابني 

جراء النزاع، باإلضافة إىل ضحايا اإلصابات البالغة العامة الناتجة 

عن حوادث السري مثالً، واألشخاص الذين يعانون من إصابات 

متوسطة وبالغة يف الرأس. استمرّت أعامل البناء وإعادة التأهيل 

سنة 2014، حيث تّم توسيع وحدة العناية املركزة ورفع عدد 

األرسّة يف املستشفى إىل 70 رسيراً.

ارتفع عدد املرىض الذين زاروا املركز سنة 2014. وقدم أفراد 

الطاقم العالج إىل 22,193 شخصاً وأجروا 5,962 عملية جراحية. 

بلغت نسبة املرىض الذين أمضوا فرتة طويلة للعالج من إصابات 

تعرضوا لها جراء املعارك 54 باملئة وكانت اإلصابات ناتجة عن 

انفجارات وعيارات نارية وهجامت صاروخية. يأيت املرىض من 

الواليات املحيطة عىل غرار بغالن وتخار وبدخشان، كونه املركز 

الوحيد الذي يعالج اإلصابات البالغة يف املنطقة الشاملية. وخالل 

املركز  إىل  الوافدون  األشخاص  يتعرض  القتال،  اشتداد  فرتات 

لخطر اإلصابة بنريان املتقاتلني وخطر التأخر عىل نقاط التفتيش، 

خاصة وأن الوصول يف غضون ساعة من اإلصابة بالنسبة لبعض 

املرىض ميكن أن ُينقذ أطرافهم ال بل حياتهم.

أشارت دراسة أجرتها املنظمة يف فرباير إىل أن أكرث من ُخمس 

املرىض يف قندوز انتظروا أكرث من 12 ساعة قبل الذهاب إىل 

الليل  املستشفى، إما بسبب عدم قدرتهم عىل السفر خالل 

ألسباب أمنية، أو بسبب االقتتال أو بسبب عدم قدرتهم عىل 

إيجاد وسيلة نقل.

مستشفى األمومة يف خوست

مستشفى خوست هو مستشفى األمومة التخصيص الوحيد يف 

املنطقة، ويسعى إىل تأمني بيئة آمنة للنساء للتوليد. وهو يركز 

عىل املساعدة يف الوالدات الصعبة وخفض عدد وفيات األمهات 

املرتفع يف الوالية. تضطر الكثري من املريضات للسفر مسافات 

طويلة للحصول عىل رعاية مجانية وعالية الجودة. وقد ساهم 

الطاقم يف توليد 15,204 أطفال. وبذلك، يكون قد ولد ما يقارب 

ثلث أطفال والية خوست هذه السنة يف مستشفى منظمة 

أطباء بال حدود.

املساعدة الطارئة يف مخيم غوالن لالجئني

الفارين من  يف بداية الصيف، اجتاز عرشات آالف األشخاص 

الباكستانية  الشاملية  وزيرستان  منطقة  يف  عسكري  هجوم 

الحدود إىل أفغانستان، باحثني عن اللجوء يف واليات خوست 

أّمنت فرق  يوليو/متوز وسبتمرب/أيلول،  وبكتيا وبكتيكا. وبني 

منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطبية واملياه وخدمات اإلصحاح 

يف مخيم غوالن لالجئني، الذي يبعد 18 كيلومرتاً عن مدينة 

خوست. ونظراً لنسبة التلقيح املتدنية يف وزيرستان الشاملية، 

رّكزت الفرق الطبية عىل التلقيح ضد الحصبة لألطفال ما بني 

الستة أشهر و15 سنة، وقد بلغ عدد األطفال امللقحني 2,900 

طفل. كام ُشيدت عيادة يف املخيم، حيث عالجت الفرق الطبية 

الخدمات األساسية،  ما يعادل مئة مريض يومياً. وفور تأمني 

سلمت منظمة أطباء بال حدود النشاطات الطبية وخدمات 

الدعم  توفري  تستطيع  أخرى  إنسانية  منظامت  إىل  اإلصحاح 

لالجئني عىل مدى أطول.

مستشفى بوست، لشكرجاه، والية هلمند

الدعم  بتأمني  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابع  فريق  استمر 

ملستشفى بوست من خالل العمليات الجراحية والطب الداخيل 

والخدمات الطارئة وخدمات التوليد، وطب األطفال والعناية 

املركزة. واستقبل املركز الذي يضم 285 رسيراً ما يقارب من 

2,480 مريضاً وأجرى 300 عملية جراحية شهرياً. ارتفع عدد 

األرسّة يف قسم التوليد من 40 إىل 60 رسيراً، وولد 9,207 أطفال 

يف املركز سنة 2014.

والية هلمند هي إحدى الواليات األكرث ترضراً بالنزاع القائم، 

وعىل الناس التعامل يومياً مع األلغام والقنابل واملعارك. وأشار 

نتيجة  أنه  إىل  فرباير  لشهر  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقرير 

لغياب االستقرار، كان بعض املرىض ينتظرون أكرث من أسبوع 

قبل أن يطلبوا املساعدة الطبية. يشكل هذا التأخري خطراً عىل 

األطفال بشكل خاص، إذ يكون املرض قد استفحل بوصولهم إىل 

املستشفى. هذا ويبقى سوء التغذية أحد أهم أسباب وفيات 

األطفال يف والية هلمند، وقد استقبل مركز التغذية العالجية 

2,200 طفل يعانون من سوء تغذية حاد هذه السنة.



أوزبكستان
msf.org/uzbekistan | 1997 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 246 | اإلنفاق: 5.9 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف أوزبكستان

Uzbekistan

Uzbekistan

نوكوس

قرقل باكستان

طشقند

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

السل  مرض  عالج  نوعية  تحسني  أجل  من  تعمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  تزال  ال 
وإمكانية الحصول عليه.

أوزبكستان واحدة من عدة دول يف آسيا الوسطى تعاين من 
من  وهو شكل  لألدوية  املقاوم  السل  لداء  مرتفعة  معدالت 
أشكال السل ال يستجيب لعالجات الخط األول املعتادة، وما 
تزال إمكانية التشخيص محدودة فيام يبقى األغلبية الساحقة 

من املصابني بهذا النوع من السل بدون تشخيص أو عالج. 

وتعتقد منظمة أطباء بال حدود أن سلوك مقاربات جديدة 
املتنقلة  كالرعاية  لألدوية  املقاوم  السل  يف تشخيص وعالج 
واختبارات التشخيص الرسيعة وبرنامج دعم شامل للمريض 
واملساعدات  والنقل  النفيس  والدعم  التثقيف  يشمل 
التزام املريض  الغذائية واإلعانات املالية سيساعد يف زيادة 

بالعالج والسيطرة عىل انتشار املرض. 

برنامج السل يف قرقل باكستان 

باكستان  قرقل  بال حدود يف جمهورية  أطباء  منظمة  تدير 
مع  بالتعاون  السل  ملرض  برنامجاً  ذايت  بحكم  تتمتع  التي 
وزارة الصحة ملساعدة املرىض عىل التعامل مع اآلثار الجانبية 
لألدوية وتقديم الدعم النفيس لتحسني االلتزام بالعالج. ويف 

برنامج  يف  2,000 شخص  من  أكرث  تسجيل  تم   ،2014 عام 
عالج السل األسايس و607 أشخاص يف برنامج السل املقاوم 
لألدوية. خضع العديد من املرىض للعالج كمرىض خارجيني 
عام  وخالل  املستشفى.  يف  اإلقامة  معاناة  أنفسهم  وجنبوا 
املقاوم  السل  مرىض  تسجيل  يف  املنظمة  استمرت   2014
أشهر  أقرص مدته تسعة  برنامج عالج  املتعددة يف  لألدوية 
عوضاً عن برنامج السنتني االعتيادي، وأنهى أول األشخاص 
الذين بدؤوا النظام العالجي فرتة العالج وستستمر املنظمة 

يف مراقبته ملدة 12 شهراً للتأكد من عدم عودة املرض.

عالج فريوس نقص املناعة البرشية يف طشقند 

التصدي  عىل  أيضاً  حدود  بال  أطباء  منظمة  تعمل 
العاصمة  يف  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  تفيش  لتنامي 
يف  املنظمة  فرق  استمرت  حيث  طشقند  األوزباكستانية 
مدينة  يف  املكتسب  البرشية  املناعة  نقص  مركز  يف  العمل 
الفريوسات  مبضادات  العالج  شخصاً   671 وبدأ  طشقند 

القهقرية كام تم القيام بأنشطة نفسية كاالستشارات.

األرقام الطبية الرئيسية:

السل لعالج  يخضعون  مريض   2,000

الخط  لعالجات  يخضعون  مريض   570
القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول 

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   129,300
املستشفى أدخلوا  مريض   4,000
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Uganda

Uganda

أروا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

أدجوماين

كامباال

نزح مع نهاية شهر أكتوبر/ترشين األول 
جنوب  من  شخص   128,000 من  أكرث 

السودان إىل أوغندا بسبب العنف.

مقاطعة  استقروا يف   81,000 يقارب  ما  أي  الالجئني  أغلب 
أدجوماين يف شامل أوغندا، فبعد تسجيلهم يف مركز العبور 
منظمة  املخيامت. ورشعت  عىل  توزيعهم  تم  نومانزي،  يف 
الصحية   الرعاية  لتأمني  طوارئ  بربنامج  حدود  بال  أطباء 
األساسية لالجئني يف مركز العبور واملخيامت األربعة، وقامت 

وافتتحت  التغذية  بسوء  املصابني  األطفال  بفحص  الفرق 
أقساماً للمرىض الداخليني والخارجيني وأجنحة والدة ومركز 
املياه  بأنشطة  االهتامم  تم  كام  مكثفة.  عالجية  تغذية 
معايري  من  األدىن  الحد  تطبيق  لضامن  الصحي  والرصف 
الصحة. ومع تناقص أعداد الوافدين وتغطية منظامت أخرى 
تركيزها  حدود  بال  أطباء  منظمة  نقلت  االحتياجات  بعض 
إىل أكرب مخيمني يف الجنوب وهام أيلو 1 وأيلو 2 إضافة إىل 
وأجرت  العبور.  مركز  يف  واالستشارات  الصحية  املسوحات 
الفرق أكرث من 124,000 استشارة وأدخلت 4,000 مريض 

إىل املستشفى.

املصابني  األطفال  من  كبري  عدد  وجود  املنظمة  والحظت 
البيئات  يف  االنتشار  سهلة  التنفيس وهي  الجهاز  بالتهابات 
املزدحمة، ولذلك قامت املنظمة يف الفرتة املمتدة من شهر 
يوليو/متوز إىل شهر ْسبتمرب/أيلول بثالث جوالت تلقيح ضد 
 ،B النمط  من  النزلية  واملستدمية  الرئوية  املكورات  مرض 
عند  التنفيس  الجهاز  أمراض  يف  الرئيسيان  السببان  وهام 
األطفال حيث تم تلقيح 2,700 طفل تحت سن الثانية يف 
الرئوية.  املكورات  ضد  املحيطة  والقرى  الالجئني  مخيامت 
وكانت تلك الحملة األوىل التي يستخدم فيها لقاح املكورات 
مواقع  يف  الحمالت  أوائل  ومن  أوغندا  يف  املوحد  الرئوية 

اللجوء.

إغالق برنامج فريوس نقص املناعة البرشية/السل يف أروا

تم تسليم برنامج فريوس نقص املناعة البرشية /السل الذي 
مستشفى  يف   2001 عام  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأته 

)التي   SUSTAIN ومنظمة  الصحة  وزارة  إىل  أروا  منطقة 
اإليدز  ملعالجة  أوغندا  أنظمة  تقوية  لعبارة:  اختصار  هي 
وطنياً( وهي منظمة أوغندية-أمريكية غري حكومية وذلك 
يف شهر يوليو/متوز. كان املرشوع يتضمن الرعاية الرسيرية 
وإدارة مخترب لفريوس نقص املناعة البرشية والسل واختبار 
الفريوسات  مضادات  وتأمني  لألدوية  املقاوم  السل  مرض 
السل  إدارة  مركز  بتسليم  املنظمة  قامت  كذلك  القهقرية. 

املقاوم لألدوية الذي بنته وكانت تديره. 

تحسني  عىل  العمل  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  تستمر 
بالتعاون  للرضع  الفريويس مبا يف ذلك  الحمل  اختبار  إتاحة 
مع مرشوع العالج الناجح الذي متوله منظمة يونيتيد، كام 
يقّيم أحد فرق املنظمة االحتياجات الطبية املحددة املتعلقة 
املجموعات  يف  وباألخص  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 

الضعيفة كاألطفال واملراهقني والسكان املتنقلني.

جاهزية الطوارئ لحمى ماربورغ

تم تأكيد حالة إصابة بحمى ماربورغ النزفية يف كامباال يف 
مشرتكة  باستجابة  دفع  ما  وهو  األول  أكتوبر/ترشين  شهر 
بني وزارة الصحة ومنظمة أطباء بال حدود واملركز األمرييك 
خمسة  املنظمة  أنشأت  حيث  األمراض،  ومكافحة  للوقاية 
مراكز متنقلة ومركز عالج لفريوس إيبوال ضمن مستشفيات 
كامباال ودربت الطاقم العامل يف هذه املواقع ويف مناطق 

اخرى ومل يتم تسجيل أية إصابات أخرى.



األرقام الطبية الرئيسية:

صحية  استشارة   1,200
وجامعية  فردية  نفسية 

السل  مرض  عالج  يتلقون  مريض   280
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أوكرانيا

أوكرانيا
msf.org/ukraine | 1999 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 71 | اإلنفاق: 5.5 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف أوكرانيا

Ukraine

Ukraine

دونيتسك

لوهانسك

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

وجرح  شخص   600,000 من  أكرث  نزح 
أكرث من 10,000 خالل النزاع الدامي يف 

رشق أوكرانيا عام 2014.

عام  أواخر  يف  بدأت  التي  السياسية  االحتجاجات  اكتسبت 

بني  عنيفة  اشتباكات  إىل  وأدت   2014 عام  زخاًم يف   2013

الرشطة واملحتجني واإلطاحة بالرئيس األوكراين يف شهر فرباير/

شباط. قدمت منظمة أطباء بال حدود األدوية واإلمدادات 

العاصمة  يف  املصابني  تستقبل  التي  الصحية  املرافق  إىل 

املجموعات  بني  مايو/أيار  شهر  يف  القتال  اندلع  كييف. 

وذلك  األوكرانية  الحكومية  والقوات  املسلحة  االنفصالية 

عقب احتجاجات رشق البالد.

الكيل  أو  الجزيئ  لالنقطاع  الطبي  اإلمداد  تعرضت خطوط 

واستنزفت املوازنات السنوية للمرافق الصحية برسعة ومع 

أن األطباء املحليني استطاعوا التعامل مع معالجة الجرحى 

لكنهم واجهوا نقصاً حاداً يف اإلمدادات الطبية لذلك تربعت 

مستشفيات  إىل  واملواد  باألدوية  حدود  بال  أطباء  منظمة 

منطقتي دونيتسك ولوهانسك ملعالجة جرحى الحرب.

مع متدد النزاع وتصاعده زادت املنظمة هذا الدعم بشكل 

كبري ومع نهاية السنة قدمت إمدادات كافية ملعالجة أكرث 

من 13,000 جريح يف املستشفيات عىل طريف خط املواجهة. 

خالل  القصف  بفعل  كبرية  ألرضار  املستشفيات  تعرضت 

حاالت  أشد  يف  الطبية  الرعاية  من  الناس  وحرم  النزاع 

ألفراد  احرتام  قلة  عن  األمر  هذا  وكشف  إليها،  حاجتهم 

وهم  الرعاية  تقديم  يف  استمروا  الذين  الطبية  الطواقم 

أجره  يتلق  مل  منهم  العديد  أن  رغم  بأنفسهم  يخاطرون 

ألشهر يف النهاية. 

استمر القتال رغم إعالن وقف إطالق النار يف شهر سبتمرب/

أيلول وازدادت صعوبة الحصول عىل األدوية، وعقب إعالن 

الدولة  أجهزة  عن  الدعم  كل  سحب  األوكرانية  الحكومة 

التقاعدية وهو ما  املناطق املتمردة تم وقف املعاشات  يف 

جعل ذوي اإلعاقة وكبار السن يف وضع حرج بشكل خاص 

يؤجلون  الناس  أصبح  املرصفية.  الخدمات  كل  حجب  وتم 

زيارة الطبيب ألنهم ببساطة ال ميلكون ما يكفي للتنقل أو 

الناس  واجهها  التي  املصاعب  هذه  وجه  ويف  األدوية  رشاء 

املنظمة  بدأت  األساسية،  الصحية  الرعاية  الحصول عىل  يف 

املزمنة  باألمراض  املصابني  ليشمل  الطبي  دعمها  بتوسيع 

كالسكري مثاًل. 

وزعت فرق املنظمة أيضاً ما يزيد عن 2,600 صندوق من 

مستلزمات النظافة عىل األشخاص الذين نزحوا من منطقة 

واملناديل،  األسنان  ومواد  الصابون  تشمل  وهي  دونيتسك 

مجموعه  مبا  املنظمة  تربعت  القايس  للشتاء  واستعداداً 

15,000 بطانية إىل املستشفيات والنازحني حول دونيتسك 

ولوهانسك.

عالج اآلثار النفسية للحرب

العمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  مارس/آذار  شهر  يف 

جلسات  ونظمت  كييف  يف  األوكرانيني  النفس  علامء  مع 

أو  كاالكتئاب  النفسية  املشاكل  حول  عمل  وورش  تدريب 

توتر ما بعد الصدمة وعالج املرىض من طريف النزاع. وبدءاً 

من شهر أغسطس/آب بدأت املنظمة بإقامة جلسات صحة 

طريف  عىل  مدن  عدة  يف  وعائلية  وجامعية  فردية  نفسية 

خط املواجهة يف الرشق، وتثقيف الناس حول ردود األفعال 

األدوات  وتعليمهم  الصادمة  األحداث  تيل  التي  العاطفية 

باإلضافة  والكوابيس.  والقلق  الخوف  مع  للتعامل  العملية 

الطواقم  املنظمة  النفسيون يف  األخصائيون  ذلك، درب  إىل 

وتجنب  مهاراتهم  تحسني  عىل  املحلية  والنفسية  الطبية 

اإلنهاك.

 برنامج مكافحة السل

كانت منظمة أطباء بال حدود تدير برنامجاً للمصابني مبرض 

اإلقليمي يف  املقاوم لألدوية ضمن نظام اإلصالحيات  السل 

النزاع مل تؤل  امتداد فرتة  دونيتسك منذ عام 2011. وعىل 

للحفاظ عىل استمرارية هذا الربنامج ودعم  املنظمة جهداً 

املرىض لتفادي انقطاع العالج، وعندما كان القصف العنيف 

مينع وصول الفرق إىل السجون كانت تضمن إتاحة األدوية 

وذلك بإيصالها إىل موقع آمن ليقوم طاقم السجن بأخذها.
ود
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فرق أطباء بال حدود توصل اإلمدادات الطبية إىل مستشفى 

يقع عىل أطراف مدينة دونيتسك.

قصة مريض

سفيتالنا مريضة تتلقى االستشارة من طبيب نفيس يف املنظمة 

"كنت يف الحديقة مع زوجي عندما بدأ القصف. كنا نسمع أصوات 

إحدى  انفجرت  هكذا.  قريبة  تكن  مل  ولكنها  قبل  من  القذائف 

القذائف املدفعية يف مكان قريب وأصيب زوجي بجروح خطرية، 

تزال هناك شظية  وما  الشظايا يف ساقي ويف صدري  كام دخلت 

خطري  الوضع  أن  فقالوا  باإلسعاف  اتصلت  أضالعي.  بني  معدنية 

جداً... ومات زوجي يف الحديقة. 

أقيم يف هذا املستشفى يف سفيتلودارسك منذ شهرين مع ابنتي التي تبلغ الخامسة ألننا ال منلك مكاناً آخر نذهب 

إليه. أنا خائفة جداً من العودة إىل ديبالتسيفو وما أزال اسمع أصوات االنفجارات يف رأيس، وعندما تسمع ابنتي صوت 

انفجار تسألني: هل هذا انفجار صاروخ غراد أم قذيفة؟ فهل هذا طبيعي بالنسبة لطفلة عمرها خمسة أعوام؟".
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إيطاليا
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Iran

Iran

طهران

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

واالعرتاف  الصحي  النظام  طالت  التي  التحسينات  ورغم 

نقص  مثل فريوس  املهمشة  واألمراض  باإلدمان  أكرب  بشكل 

استمر  وقد  موجودة.  الثغرات  زالت  ما  البرشية،  املناعة 

فريق تابع ملنظمة أطباء بال حدود يف تأمني الرعاية الطبية 

والدعم  التطوعية،  االستشارات  إىل  باإلضافة  والنفسية، 

املناعة  نقص  لفريوس  الفحوصات  وإجراء  االجتامعي، 

السكان  أكرث  من  لبعض  الفريويس،  الكبد  والتهاب  البرشية 

تهميشاً يف دروازه غار جنوب إيران. كام عملت مجموعة من 

املوظفني املحليني واملدربني املتخصصني مع منظمة أطباء بال 

حدود من أجل الوصول إىل من هم بحاجة للمساعدات.

 2012 سنة  أبوابها  افتتحت  التي  الطبية  العيادة  تقّدم 

الرعاية للمدمنني عىل املخدرات وللمقصيني عن الخدمات 

بائعات  ذلك  مبا يف  النساء،  وبشكل خاص  العادية،  الطبية 

الهوى واألطفال ما دون الـ15 سنة.

كام أولت الفرق أهمية خاصة للسكان األكرث عرضة لألمراض 

املنقولة جنسياً كفريوس نقص املناعة البرشية والتهاب الكبد 

الفريويس C والسل. وهؤالء املرىض قد يكونون مدمنني عىل 

املخدرات )مبا يف ذلك أطفال( وعائالتهم أو بائعات هوى أو 

أطفاالً يجربون عىل العمل.

وخالل سنة 2015، ستطّور منظمة أطباء بال حدود مقاربة 

نقص  وفريوس   C الفريويس  الكبد  التهاب  ملعالجة  محددة 

من  الحد  إىل  تهدف  نشاطات  وستبارش  البرشية،  املناعة 

مخاطر العدوى وتأمل أن تبدأ العمل مع املدمنني الرجال.

متعاطو املخدرات وبائعات الهوى والالجئون الفقراء الوافدون من أفغانستان هم 
من بني املجموعات التي تعيش يف ظروف هشة يف إيران والتي تواجه عقبات 

للحصول عىل الرعاية الطبية.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   5,000

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   1,900

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   42,100
املستشفى إىل  أدخلوا  مريض   136
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كبري  لعدد  األسايس  الخيار  املتوسط  األبيض  البحر  يزال  ال 

الذين يحاولون الوصول إىل  اللجوء  من املهاجرين وطالبي 

أوروبا واملطالبة بحامية دولية. وال يشكل االستغالل والعنف 

أوضاٍع  يعانون أصاًل من  ومخاطر االحتجاز رادعاً ألشخاص 

حياتهم فيها عىل املحك.

وقد شهدت فرق منظمة أطباء بال حدود ارتفاعاً يف أعداد 

أوضاع  من  يعانون  والذين  إيطاليا  إىل  القادمني  األشخاص 

واملصابني  والتعذيب،  العنف  ضحايا  ذلك  يف  مبا  هّشة، 

اإلحصاءات  وتشري  الحوامل.  والنساء  واألطفال،  بإعاقات، 

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  عن  الصادرة 

الجنسيتني  من  معظمهم  يف  الوافدين  أن  إىل  الالجئني 

أطباء  ملنظمة  تابعة  فرق  أجرت  وقد  واإليريرتية.  السورية 

بال حدود، بالتعاون مع وزارة الصحة، حمالت كشف صحية 

يف بوزالو يف صقلية، وأّمنت الدعم النفيس لألشخاص الذين 

يعيشون يف مراكز االستقبال يف مقاطعة راغوزا. كان العديد 

التنفيس،  الجهاز  والتهابات  الجرب  من  يعاين  املرىض  من 

وأعراض السل، واملشاكل النفسية. كام شّيدت خيمة مؤقتة 

الجدد  للوافدين  الطبية  الرعاية  لتقديم  أوغوستا  مرفأ  يف 

مرشوع  وُسّلم  املستشفى.  إىل  الطارئة  اإلحاالت  وإجراء 

أوغوستا إىل وزارة الصحة وإىل الصليب األحمر اإليطايل يف 

ديسمرب/كانون األول، بعد انخفاض عدد الوافدين.

تابع  فريق  أدار  وسبتمرب/أيلول،  مارس/آذار  بني  الفرتة  ويف 

ملنظمة أطباء بال حدود قسم استشفاء يحتوي عىل 23 رسيراً 

يف ميالنو من أجل تأمني الرعاية الطبية إىل املرّشدين الذين 

اتخذ املرشوع من مأوى مقراً  خرجوا من املستشفى. وقد 

بال  أطباء  منظمة  وأدارته  شخصاً،   150 استقبال  بقدرة  له 

حدود بالتعاون مع منظامت محلية. وقّدم املرشوع خدمات 

التمريض.  ذلك  يف  مبا  الخارجية،  واالستشارات  االستشفاء 

أو من  أمراض مزمنة  يعانون من  املرىض  العديد من  وكان 

أمراض ناتجة عن ظروف معيشية صعبة، كالتهابات الجهاز 

التنفيس. ُسّلم املرشوع إىل وزارة الصحة يف سبتمرب/أيلول.

التابع  شاغاس  مرض  مرشوع  انتهى  يونيو/حزيران،  ويف 

التوعية  نشاطات  تضّمن  الذي  حدود،  بال  أطباء  ملنظمة 

والكشف.

الالجئني واملهاجرين  للحصول عىل معلومات إضافية حول 

الوافدين إىل أوروبا، راجعوا صفحات بلغاريا )31( واليونان 

)86( ورصبيا )54(.

وصلت أعداد غري مسبوقة من املهاجرين 
السواحل  إىل  اللجوء  وطالبي  والالجئني 
كبري  عدد  وكان   ،2014 عام  اإليطالية 
منهم قد فّروا من الvحروب التي تجتاح 

بالدهم.

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

30 أطباء بال حدود

إيران | إيطاليا



بابوا غينيا الجديدة

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   21,900
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املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

افتتحت منظمة أطباء بال حدود يف يوليو/
متوز مرشوعاً لتشخيص وعالج داء السل 

يف إقليم غلف. 

رشعت منظمة أطباء بال حدود هذه السنة يف تقديم الدعم 

الكشف  معدالت  تحسني  أجل  من  العام  كريميا  ملستشفى 

عن داء السل، فقد تم ترميم املستشفى مبا يف ذلك املخترب، 

وجرى كذلك إنشاء غرفة استشارات لحاالت السل املشتبه 

بها. وقد تم تشخيص أكرث من 290 مريضاً وتقديم العالج 

واالستشارات  التثقيف  أنشطة  تنظيم  إىل  باإلضافة  لهم، 

الطبية للمرىض. كام بدأت الفرق بتقديم خدمات التشخيص 

والعالج لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية، حيث 

إن بعضهم ال يتأىت الوصول إليهم إال عىل منت القوارب. وقد 

أجرت منظمة أطباء بال حدود ورشكة التكنولوجيا األمريكية 

طيار  بدون  طائرات  استخدام  تجربة  بنجاح   Matternet

البعيدة  الصحية  املراكز  بني  والنتائج  البلغم  عينات  لنقل 

ومستشفى كريميا. 

العنف الجنيس واألرسي واملجتمعي والقبيل 

طبية  طوارئ  حالة  ميثل  والجنيس  القبيل  العنف  يزال  ال 

إنسانية يف بابوا غينيا الجديدة لها آثارها عىل الفرد واألرسة 

عىل املستوى الوطني. ويف هذا الشأن، تعمل منظمة أطباء 

الضحايا  استفادة  لضامن  الصحية  السلطات  مع  حدود  بال 

من رعاية طبية جيدة ومجانية بشكل رسي ومتكامل. 

استفاد 50,000 شخص يف مرشوع العالج والتدريب اإلقليمي 

يف بورت مورسبي من دورات توعية ُتَعرف بخدمات الرعاية 

العيادات  استقبلت  وقد  الجنيس.  العنف  لضحايا  املتاحة 

استشارة   265 أجرت  كام  شخص،   900 من  أكرث  الخارجية 

أوىل لضحايا االغتصاب. ويف إقليم هايالندز الجنويب، أجرى 

عملية   1,190 تاري  مستشفى  يف  للمنظمة  تابع  فريق 

الطبية  الرعاية  توفري  يف  املنظمة  واستمرت  كربى،  جراحية 

يونيو/حزيران،  ويف  العنف.  لضحايا  واالجتامعية  والنفسية 

يف  والطفل  األم  صحة  مجال  يف  مرشوعها  املنظمة  سلمت 

بوين للسلطات الصحية املحلية. 

االستجابة يف حاالت الطوارئ يف جزر سليامن 

بالسيول  سليامن  جزر  أصيبت  أبريل/نيسان،  شهر  خالل 

 10,000 نحو  فقدان  إىل  أدى  مام  األرضية،  واالنهيارات 

الجسور  دمرت  فيام  هونيارا،  العاصمة  يف  ملنازلهم  شخص 

أطباء بال  الصحية. وأنشأت منظمة  املراكز  والطرق وبعض 

حدود عدداً من العيادات املتنقلة يف املالجئ املؤقتة، حيث 

بال  أطباء  فرق  أجرت  كام  طبية.  استشارة   1,443 قدمت 

حدود دورات يف الصحة النفسية وتدريبات عىل اإلسعافات 

األمراض.  تفيش  احتامالت  برصد  وقامت  النفسية،  األولية 

العنف  حول  للتوعية  برنامجاً  أيضاً  املنظمة  نفذت  وقد 

الفيضانات، فيام تم  له قبل حدوث  الجنيس، كان مخططاً 

تعزيز الخدمات ذات الصلة يف هونيارا وإقليم غوادالكانال.

بلغاريا
msf.org/bulgaria | 1981 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 16 | اإلنفاق: 0.5 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف بلغاريا

Ukraine

Ukraine

صوفياهرمنيل

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

شهدت بلغاريا ارتفاعاً كبرياً يف عدد 
السوريني الوافدين عرب تركيا هذه السنة.

الزيادة  هذه  ملثل  مستعدة  غري  البلغارية  الحكومة  كانت 

تشييد  من  الرغم  وعىل  الجدد.  الوافدين  عدد  يف  الكبرية 

والرعاية  واملأوى  الطعام  تأمني  كان  فقد  مؤقتة،  مخيامت 

ينامون يف خيم  الناس  كان  إذ  كاٍف،  غري  والنفسية  الطبية 

غري مدّفأة، وكان أكرث من 50 فرداً يتشاركون حامماً واحداً.

بال  أطباء  منظمة  بدأت   ،2014  –  2013 شتاء  خالل 

مراكز  يف  الصعبة  املعيشية  للظروف  معاينتها  بعد  حدود، 

فرزديفنا  مركزا  األكرث حرماناً:  املراكز  بالعمل يف  االستقبال، 

القريب  هارمانيل  مخيم  يف  وأيضاً  صوفيا،  يف  رامبا  وفوينا 

من الحدود الرتكية واليونانية. وأّمنت فرق منظمة أطباء بال 

الوالدة،  قبل  ما  ورعاية  والنفسية  الطبية  الرعاية  حدود 

األبنية  عىل  تحسينات  وأجرت  املساعدات  وزعت  كام 

واملراكز. وقد أجرت فرق أطباء بال حدود أكرث من 5,500 

خارجية. استشارة 

تحسني  وبعد  لقدراتها  السلطات  تعزيز  بعد  مايو/أيار،  يف 

الرشوط املعيشية لالجئني، سّلمت منظمة أطباء بال حدود 

البلغارية  الوكالة  إىل  والنفسية  الطبية  الخدمات  تأمني 

الوطنية لالجئني وإىل عدد من املنظامت اإلنسانية.

واملهاجرين  الالجئني  حول  إضافية  معلومات  عىل  لالطالع 

واليونان   )30( إيطاليا  أوروبا، راجع صفحات  إىل  الوافدين 

)86( ورصبيا )54(.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   6,600
إغاثة 800 صندوق 
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باكستان

باكستان
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بلوشستان

السند

خيرب بختونخوا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة  تتخذه  موقف  أي  عن  تعرب  ال  األماكن  وأسامء  الخرائط 
القانوين وضعها  تجاه 
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طبيب يعمل مع املنظمة يقوم بفحص طفل يعاين من سوء التغذية يف منطقة ديرا مراد جاميل رشق بلوشستان.

تعاين النساء واألطفال عىل وجه الخصوص 

الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  عدم  من 

يف باكستان، وهناك حاجة ماسة لتقديم 

وتحظى  الوالدة.  حديثي  األطفال  رعاية 

لدى  خاصة  بأهمية  والطفل  األم  صحة 

منظمة أطباء بال حدود.

للمجتمعات  الطبية  لالحتياجات  الفرق  استجابت  كام 

النازحني  خاصة  الطبية،  الرعاية  من  املستبعدة  الضعيفة 

بسبب الرصاع واملهمشني والفئات منخفضة الدخل.

األمن  وانعدام  والبريوقراطية  الحكومية  القيود  متثل 

باكستان،  يف  تشغيلية  تحديات  املتفرقة  العنف  وأعامل 

واستمرار  مسلحة،  متشددة  جامعات  وجود  إن  حيث 

املساعدات  وصول  تعيق  اإلرهاب  مكافحة  عمليات 

عامل  إزاء  العامة  الثقة  عدم  إىل  باإلضافة  اإلنسانية، 

حدود  بال  أطباء  منظمة  أنشطة  متويل  ويتم  اإلغاثة. 

أي  توجد  وال  فقط،  األفراد  تربعات  من  باكستان  يف 

الحكومات. أو  املؤسسات  قبل  مساهامت من 

بلوشستان

الصحية  الرعاية  توفري  حدود  بال  أطباء  منظمة  واصلت 

األساسية مع الرتكيز عىل النساء واألطفال يف كويتا وكوشالك 

يف بلوشستان، وهي الوالية األقل تنمية يف باكستان، والتي 

تؤوي اآلالف من الالجئني األفغان. يستقبل العاملون بانتظام 

املصابني بسوء التغذية، ويوفرون املساعدة الغذائية للرضع 

الصغار  ولألطفال  الشديد،  الوزن  نقص  من  يعانون  الذين 

مجموعه  ما  إجراء  تم  وقد  واملرضعات.  الحوامل  وللنساء 

والرجال  النساء  مع  وجامعية  فردية  نفسية  جلسة   3,361

خالل سنة 2014، وقدمت خدمات إضافية للدعم النفيس 

واالجتامعي، مثل مجموعات للعب األطفال.

كام استقبلت الفرق 697 مصاباً بداء الليشامنيات الجلدي، 

وهو مرض طفييل منترش يف هذه املنطقة، وواصلت تقديم 

لدغة  طريق  عن  املرض  وينتقل  الداعمة.  والرعاية  العالج 

ذبابة الرمل، وميكنه أن يتسبب يف آفات جلدية منهكة.

وبشكل عام، أجرت منظمة أطباء بال حدود تقريباً 59,690 

استشارة وقدمت املساعدة يف 3,598 حالة والدة يف كويتا 

وكوشالك. 

تدعم  شامان،  منطقة  مستشفى  يف  كويتا،  شامل  ويف 

منظمة أطباء بال حدود الخدمات الطبية للنساء واألطفال، 

املتخصصة  والرعاية  اإلنجابية  الصحية  الرعاية  ذلك  يف  مبا 

لحديثي الوالدة ولألطفال. هناك أيضاً برامج تغذية للمرىض 

ملرىض  والدعم  العالج  وخدمات  والخارجيني،  الداخليني 

استشارة   6,978 الفرق  قدمت  وقد  البليغة.  اإلصابات 

خارجية وساعدت يف 4,048 حالة والدة. استفادت أكرث من 

5,795 امرأة من االستشارات قبل الوالدة. كام ترشف أطباء 

يديره  الذي  للنساء  الخارجيني  املرىض  بال حدود عىل قسم 

باستخدام بروتوكوالت منظمة  موظفو وزارة الصحة أساساً 

أطباء بال حدود.

املناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   279,900

25,200 والدة

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   10,900

جراحية عملية   3,600
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طبيب تابع ملنظمة أطباء بال حدود يطمنئ أمينة أن طفلها بخري ويتمتع بصحة جيدة.

عن  حدود  بال  أطباء  منظمة  تعمل  بلوشستان،  رشق  يف 

قرب مع وزارة الصحة، حيث تركز عىل سوء التغذية وعىل 

توفري الرعاية التخصصية لحديثي الوالدة والرضع واألطفال 

مستشفى  يف  حادة  طبية  مضاعفات  من  يعانون  الذين 

املنطقة  تعرف  مراد جاميل.  ديرا  منطقة  يف  املقاطعة  مقر 

موسمي  بني  سوءاً  تزداد  التغذية  سوء  من  عالية  معدالت 

يعرف  ما  يف  األول  وأكتوبر/ترشين  مايو/أيار  بني  الحصاد 

بـ"فجوة الجوع". خالل هذه الفرتة، تم تعزيز برنامج تغذية 

املرىض الخارجيني الذي ميتد عىل مدار السنة وذلك من أجل 

أباد،  ونصري  أباد  جعفر  مقاطعتي  يف  مواقع  مثانية  تغطية 

حيث تلقى أكرث من 8,800 شخص الدعم الغذايئ.

وجعفر  أباد  نصري  يف  واألمومة  التوليد  خدمتا  سلمت 

األول.  أكتوبر/ترشين  نهاية  يف  الصحة  وزارة  إىل  أباد 

الصحية  الوحدات  حدود  بال  أطباء  منظمة  سلمت  كام 

يف  للوزارة  حسن  ومري  بور  صحبة  من  كل  يف  األساسية 

تسليم  تم  الثاين  أكتوبر/ترشين  ويف  مايو/أيار،  نهاية 

واإلنجابية. الجنسية  الصحة  خدمات 

املناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية 

للنازحني  الطبية  الرعاية  حدود  بال  أطباء  منظمة  توفر 

املنطقة  وهي  باجور،  منطقة  يف  الضعيفة  واملجتمعات 

الطبية  الطواقم  تدعم  الشامل.  أقىص  إىل  الواقعة  القبلية 

عىل  وتعمل  وبيلوت،  طالئع  يف  األساسية  للصحة  مركزين 

الرعاية  ووحدات  الخارجية  العيادات  يف  الخدمات  تحسني 

لألطفال   التغذية  سوء  فحص  إجراء  يتم  للوالدة.  السابقة 

وإعطاؤهم التطعيامت الرضورية. كام تعمل فرق أطباء بال 

حدود يف مستشفى نواغاي املدين يف قسم العيادة الخارجية، 

وغرفة الطوارئ، وقسم صحة األم والطفل. تشمل خدمات 

لألطفال  العالجية  والتغذية  التطعيامت  األطفال  طب 

املصابني بسوء التغذية. يف الحاالت املعقدة، تعمل املنظمة 

عىل إحالة املرىض يف الوقت املناسب إىل خار أو تيمورغارا 

أو بيشاور.

تدير  كورام،  منطقة  يف  سادا،  املعزولة  السنية  املنطقة  يف 

قسم  تهسيل،  مستشفى  داخل  حدود،  بال  أطباء  منظمة 

هناك  الخامسة.  سن  حتى  لألطفال  الخارجية  العيادات 

يقدم  العمرية.  الفئة  لهذه  العالجية  للتغذية  برنامج  أيضاً 

العالج لألطفال حديثي الوالدة واألطفال دون سن 12 الذين 

يحتاجون لالستشفاء يف جناح األطفال الذي تدعمه منظمة 

أطباء بال حدود، حيث يتم أيضاً تنظيم اإلحاالت. كام تقدم 

املنظمة املساعدة لقسم الخدمات الصحية ملا قبل وما بعد 

العالج  تلقى نحو 160 مريضاً  الوالدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

ضد داء الليشامنيات الجلدي يف أحد املراكز الصحية العامة 

التي أنشأتها منظمة أطباء بال حدود.

تدير  كورام،  منطقة  يف  شيعي  تجمع  وهو  زاي،  عيل  يف 

الخارجية لألطفال  العيادات  أطباء بال حدود قسم  منظمة 

دون سن 12. خالل 2014، كان أكرث من نصف املرىض )59 

يف املئة( دون سن الخامسة.

خيرب باختونخوا 

حدود  بال  أطباء  تدير  املقاطعة،  عاصمة  بيشاور،  يف 

من  املرىض  ويستقبل  رسيراً   35 يضم  للوالدة  مستشفى 

وسائر  الحكومية  املستشفيات  ومن  الصحية  الوحدات 

الخاضعة  القبلية  املناطق  املنطقة ويف  الصحيني يف  الرشكاء 

أكرث من 3,700  املستشفى  استقبل  وقد  االتحادية.  لإلدارة 

مريض، وسجلت 3,268 والدة.

وتحظى صحة األم والطفل برتكيز خاص يف مستشفى هانغو 

الحكومي أيضاً، حيث تدير أطباء بال حدود غرفة الطوارئ 

الدامئة، غرفة عمليات معقمة وأقسام العمليات الجراحية، 

غرفة  إىل  اإلحاالت  مجال  يف  والدعم  الفني  الدعم  وتوفر 

الوالدة. كام تقدم منظمة أطباء بال حدود الدعم لبنك الدم 

وقسم األشعة السينية التابعني لوزارة الصحة. 

وتواصل منظمة أطباء بال حدود العمل يف مستشفى مركز 

توفري  السفيل، عن طريق  الدير  تيمورغارا، يف  املقاطعة يف 

 114,957 فرز  تم  )حيث  الطوارئ  غرفة  يف  الطبية  الخربة 

وعالج  استقبال  تم  )حيث  اإلنعاش  غرفة  ويف  مريضاً(، 

27,576 مريضاً( ويف غرفة املراقبة. توفر أيضا خدمة الرعاية 

التوليدية الشاملة، مبا يف ذلك العمليات الجراحية يف حاالت 

الوالدات املستعصية. كام قدمت املساعدة يف 7,369 حالة 

والدة خالل سنة 2014. ويف مايو/أيار، فتحت منظمة أطباء 

وذوي  الخدج  لألطفال  الوالدة  حديثي  وحدة  حدود  بال 

الدم  بنك  املنظمة  تدعم  إىل ذلك،  باإلضافة  الهزيل.  الوزن 

وأنظمة التعقيم وإدارة النفايات يف املستشفى.

مرض  تفيش  غداة  تيمورغارا  يف  العزل  أجنحة  إنشاء  تم 

اإلسهال املايئ الحاد والحصبة. كام أطلقت منظمة أطباء بال 

الضنك يف  التوعية والوقاية من مرض حمى  حدود أنشطة 

املجتمعات املحلية وداخل املدارس يف املنطقة. استفاد أكرث 

من 8,000 تلميذ ومعلم من دورات تعزيز الصحة. 

كراتيش 

يف  السمك  ميناء  قرب  كولوين  ماشار  الصفيح  حي  يقع 

كراتيش. وهو حي مكتظ ويعاين من التلوث ومن انعدام 

 ،2014 سنة  خالل  املناسبة.  الصحي  الرصف  مرافق 

مع  بالتعاون  عيادة  حدود  بال  أطباء  منظمة  افتتحت 

رشيكها املحيلSINA Trust للصحة والتعليم والرفاهية، 

مبا  والطارئة،  األساسية  الصحية  الرعاية  توفري  طريق  عن 

االستقرار  وتحقيق  والفرز  الخارجية  االستشارات  ذلك  يف 

الدعم  العيادة  توفر  كام  الطوارئ.  حاالت  يف  واإلحالة 

للحوامل أثناء املخاض والوالدة. تقدم فرق تعزيز الصحة 

للوالدين  والنظافة  الصحة  مجال  يف  تثقيفية  دورات 

صحية  استشارات  املوظفون  يقدم  فيام  واألطفال، 

االرتفاع  يف  الخدمات  هذه  عىل  الطلب  استمر  ونفسية. 

قبل  من  العيادة  خدمات  عىل  السكان  تعرف  أن  بعد 

فرق تعزيز الصحة، وبعد علمهم بالتزام أطباء بال حدود 

الجودة دون مقابل. عالية  الرعاية  بتوفري خدمات 

قصة مريض

أحرضت جول بيبي* حفيدتها ذات الثامنية أشهر إىل 

يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  تدعمه  الذي  املستشفى 

من  وعائلتها  بيبي  جول  هربت  العالج.  لتلقي  سادا 

قريتهم بعد أن سيطر عليه متشددون دمروا منازلهم 

مخيم  يف  اآلن  يعيشون  وهم  عيشهم.  وطريقة 

وسالم...  أمن  يف  نعيش  "كنا  جول:  تقول  للنازحني. 

وقبل ثالث سنوات تغري كل يشء. جاؤوا إىل املنطقة، 

سعادة  يف  العيش  من  انتقلنا  يشء.  كل  تغري  وفجأة 

وسلم حيث يتعارف الجميع، إىل حالة من عدم الثقة 

قريتنا  أرى  زلت  ما  بيننا...  يعيش  من  معرفة  وعدم 

تحرتق عندما أغمض عيني ألحاول النوم".

* تم تغيري االسم. 



األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   96,900

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   4,200

34 أطباء بال حدود

بنغالديش

بنغالديش
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Bangladesh

Bangladesh

داكا

فولباريا

كوتوبالونج

بانداربان

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

ممرض يعمل مع أطباء بال حدود وعاملني صحيني محليني يذهبون بالقارب إىل قرية نائية يف منطقة شيتاغونغ هيل تراكتس ويقدمون 

عالج املالريا للسكان.
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استمرت منظمة أطباء بال حدود يف تأمني 
املجموعات  إىل  األساسية  الطبية  الرعاية 
غري  الالجئون  بنغالديش:  يف  املحرومة 
الذين  واألشخاص  والشابات،  املسجلون، 
يعيشون يف مناطق نائية ويف أحياء فقرية.

يعيش عدد كبري من الالجئني الروهينغا غري املسجلني والذين 

مخيامت  يف  ميامنار  يف  والتنكيل  العنف  أعامل  من  فروا 

مؤقتة قريبة من الحدود البنغالديشية منذ عقود؛ ومع ذلك 

فإنهم ما زالوا يعانون من التمييز واإلقصاء عن نظام الرعاية 

بازار،  كوكس  يف  املؤقت  كوتوبالونغ  مخيم  يف  الصحية. 

تدير منظمة أطباء بال حدود عيادة تؤّمن الرعاية الصحية 

الحاضن،  وللمجتمع  لالجئني  والطارئة  الشاملة  األساسية 

املخربية  والخدمات  املرىض  استقبال  خدمة  إىل  باإلضافة 

وعالج السل. أجرت منظمة أطباء بال حدود حواىل 80,000 

معاينة خارجية واستقبلت 1,200 مريض خالل السنة، كام 

أجرت أكرث من 3,000 استشارة نفسية وقدمت استشارات 

الحوامل إىل نحو 6,000 امرأة.

ظروف معيشية صعبة يف أحياء فقرية

ومدابغ  مصانع  الفرق  زارت  وهازاريباغ،  كامرانغريشار  يف 

وأجرت أكرث من 4,450 استشارة خارجية. وتبحث منظمة 

أطباء بال حدود عن سبل لزيادة فرص حصول العاملني يف 

هذه القطاعات عىل الرعاية الصحية، خاصًة وأن عدداً كبرياً 

منهم يعمل يف ظروف خطرة لساعات طويلة.

للصحة الجنسية واإلنجابية  كام استمرت الفرق يف برنامجاً 

للمراهقات ما بني 10 سنوات و19 سنة، وأجرت أيضاً أكرث 

من 7,700 استشارة، وساعدت يف إنجاب 460 طفل، وأجرت 

1,070 استشارة نفسية ملعالجة مشاكل اجتامعية كالعنف 

 670 من  أكرث  حصلت  كام  الرشيك.  عن  الصادر  الجنيس 

والدعم  الطبية  الرعاية  أو منزيل عىل  لعنف جنيس  ضحية 

منهن  باملئة   80 طلب  وقد  القصري،  املدى  عىل  النفيس 

استشارات نفسية إضافية. 

تلقيح  حدود  بال  أطباء  فرق  تابعت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

األطفال وقدمت أكرث من 3,560 لقاح ضد الحصبة و3,050 

ضد شلل األطفال كانت قد أّمنتها وزارة الصحة.

انتشار املالريا

دعمت منظمة أطباء بال حدود استجابة وزارة الصحة إزاء 

تفيش املالريا يف منطقة بانداباران يف شيتاغونغ هيل تراكتس 

يف أغسطس/آب 2014. وقد تنقلت الفرق الطبية بالقوارب 

املجتمعات  إىل  للوصول  الغابات  يف  األقدام  عىل  وسرياً 

املحتاجة للدعم الصحي. وحصل أكرث من 2,280 شخصاً عىل 

العالج خالل العملية التي استمرت ثالثة أشهر.

البحث عن عالج ملرض الكاالزار

يف فولباريا، يف مقاطعة ميمينسينغ، استمرت منظمة أطباء 

الجلدي  الليشامنيات  داء  عالج  عن  البحث  يف  حدود  بال 

سنة  أواخر  النتائج  تصدر  أن  وينتظر  الكاالزار،  لداء  التايل 

.2015



بوركينا فاسو
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يف سبتمرب/أيلول، أغلقت منظمة أطباء 
بال حدود الربنامج الذي يؤّمن الرعاية 
الطبية لالجئني املاليني يف بوركينا فاسو.

بدأ املاليون يف فرباير/شباط 2012 باجتياز الحدود نحو والية 

أوداالن، فارين من العنف واالضطراب يف بلدهم األم. ويف 

الشهر التايل، افتتحت منظمة أطباء بال حدود مركزاً لتوفري 

الرعاية الطبية األساسية ملا يقارب 8,000 شخص متواجدين 

يف مخيامت غري رسمية حول غاندافابو.

يف  رسمية  مخيامت  إىل  الالجئني  السلطات  نقلت  وعندما 

يوليو/متوز 2013، أعادت املنظمة توجيه نشاطاتها ملساعدة 

من استقّر يف ديو )2000 شخص( وديبييس )4000 شخص(. 

مرات يف  ثالث  متنقلة  عيادات  بإدارة  املنظمة  طاقم  وقام 

األسبوع لتوفري الرعاية الطبية.

لألطفال  الطبية  الرعاية  حدود  بال  أطباء  فرق  وفرت  كام 

أيضاً  وقامت  الصحية،  ديو  دائرة  يف  الخامسة  دون  ما 

تغذية  سوء  من  يعانون  الذين  األطفال  عن  باالستقصاء 

أعامرهم  ترتاوح  الذين  األطفال  تلقيح جميع  من  وتأكدت 

بني ستة أشهر وخمس سنوات.

أوداالن،  منطقة  يف  املاليني  الالجئني  عدد  تراجع  ظل  يف 

بعد  سبتمرب  يف  املرشوع  حدود  بال  أطباء  منظمة  أقفلت 

تقديم تربعات إىل مراكز طبية يف املنطقة.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   10,900

املالريا مرض  من  عولجوا  مريض   430

370 والدة

Burkina Faso

Burkina Faso

أوداالن

أواغادوغو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

بوروندي
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Burundi

Burundi

غيتيغا

كابيزي كريوندو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

بتسليم  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  لذلك،  ونتيجة 

الحادة  املالريا  بسبب  الوفيات  من  بالحد  الخاص  الربنامج 

ُسّلم   ،2014 يوليو/متوز  يف  الصحة.  وزارة  إىل  تدريجياً 

املرشوع الخاص باملالريا يف كريوندو، والذي كان يدعم 34 

يف  عينه  األمر  يجري  أن  عىل  والعالج،  بالتشخيص  عيادة 

مرشوع منطقة موكينيك يف بداية سنة 2015. وتعد عملية 

حقن األرتيسونات عملية سهلة كام أن العالج أقرص وأكرث 

فعالية من الكينني، مع عوارض جانبية أقّل.

تأمني العالج لناسور الوالدة

تابع ملنظمة أطباء بال حدود يف تأمني عالج  استمر فريق 

جانب  إىل  الصّحي،  أوروموري  مركز  يف  الوالدة  ناسور 

ونشاطات  الطبيني  العاملني  وتدريب  الصحية  التوعية 

حدود  بال  أطباء  منظمة  تجري  اإلصابات.  عن  البحث 

وتقدم  الفيزيايئ،  والعالج  الرتميمية  الجراحة  عمليات 

الدعم النفيس االجتامعي، وتدير خطاً ساخناً للوايت يبحنث 

تعقيدات  الناتج عن  الوالدة  ناسور  يؤّدي  املساعدة.  عن 

الذي  الوالدة ليس فقط إىل األمل ولكن أيضاً إىل السلس، 

بعض  ويف  التهميش  إىل  األحيان  أغلب  يف  بدوره  يؤدي 

العائلة واألصدقاء. نفور  األحيان إىل 

السنوات  خالل  الوالدة  بناسور  اإلصابات  عدد  انخفض 

كان  الذي  الرتاكم  معالجة  متت  حيث  املاضية،  القليلة 

املرشوع  وسُيسّلم   ،2010 سنة  املرشوع  إطالق  عند  قامئاً 

حيث   ،2015 سبتمرب/أيلول  شهر  نهاية  الصحة  وزارة  إىل 

دّربت  بعدما  املتبقية  الحاالت  الصحة  وزارة  ستعالج 

منظمة أطباء بال حدود ثالثة أطباء بورونديني عىل إجراء 

الوالدة. ناسور  جراحة 

مغادرة بوروندي

حاالت  يف  تطبق  خطة  حدود  بال  أطباء  منظمة  وضعت 

لتدخل  حاجة  من  هناك  يكن  مل  حال  يف  لكن  الطوارئ، 

كبري ملنظمة أطباء بال حدود خالل السنة الجارية، ستغلق 

املشاريع جميعها قبل نهاية سنة 2015.

بات الحقن باألرتيسونات ملعالجة املالريا 
معالجة  قامئة يف سياسة  الحادة مامرسة 
يف  الصحة  وزارة  تتبعها  التي  املالريا 

بوروندي.

األرقام الطبية الرئيسية:

املالريا من  عولجوا  مريض   2,700
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بلغ عدد الجئي الحرب السوريني يف تركيا 
نهاية 2014 أكرث من 1.8 ماليني الجئ.

ال تزال الظروف املعيشية السيئة مقلقة وكذلك الحال فيام 

يتعلق مبحدودية فرص الحصول عىل الرعاية الطبية للعديد 

من الالجئني الذين يقيم معظمهم يف املدن وغري مسجلني 

كالجئني يف تركيا. وقد أجرت منظمة أطباء بال حدود هذا 

العام عدة عمليات استجابة لدعم منظامت املجتمع املدين 

الرتيك يف تقديم املساعدات للمحتاجني.

كيليس  الجنوبية  املحافظات  يف  السوريني  من  عدد  استقر 

وتقدم  الرتكية.  السورية  الحدود  طول  عىل  أورفا  وشانيل 

أطباء بال حدود الدعم املايل والتقني لعدد من املنظامت، مبا 

يف ذلك جمعية مواطني هلسنيك التي تدير عيادة يف كيليس 

كخدمات  الجودة  عالية  األساسية  الصحية  الرعاية  لتوفري 

ويتمثل  الضعفاء.  السكان  الفئة من  لهذه  النفسية  الصحة 

يف  كيليس  يف  النفسية  الصحة  ألنشطة  الرئييس  الهدف 

مساعدة الالجئني عىل قبول الوضع الجديد والتكيف معه، 

بغض النظر عام إذا كانوا يعيشون داخل أو خارج املخيامت.

والتقني  املايل  الدعم  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقدم  كام 

للوكاالت اإلنسانية مثل Support to Life والهالل األزرق 

الدويل ومؤسسة التنمية يف شانيل أورفا، حيث توفر خدمات 

الحصول  لتحسني  أنشطة  وتجري  لالجئني  النفسية  الصحة 

رضوري  أمر  وهو  الصحي،  والرصف  والنظافة  املياه  عىل 

استجابت  وقد  املحافظة.  يف  لالجئني  املؤقتة  املخيامت  يف 

حدود  بال  أطباء  تدعمها  التي  املدين  املجتمع  منظامت 

توزيع  طريق  عن  السوريني  الالجئني  تدفق  إىل  الفور  عىل 

مستلزمات اإليواء ومواد اإلغاثة غري الغذائية مثل الصابون 

والبطانيات واألغطية البالستيكية.

وإذا ما استجابت السلطات الرتكية لطلب التسجيل القانوين 

الذي تقدمت به منظمة أطباء بال حدود، فإن ذلك سيسمح 

بزيادة الدعم املبارش لألعداد املتزايدة من الالجئني.

msf.org/bolivia | 1986 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 12 | اإلنفاق: 0.5 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف بوليفيا

مساحة  من  باملئة   60 يف  شاغاس  داء  يستوطن  عالج.  أي 

يف  تعيش  التي  ترياتومني  حرشة  خالل  من  وينقل  بوليفيا 

من  باملئة  أربعة  لكن  الريفية.  املنازل  وأسقف  صدعات 

ضعف  بسبب  وذلك  العالج،  عىل  يحصلون  فقط  املصابني 

أنه  املرض عىل  الحكومة هذا  تصّنف  عليه.  الحصول  سبل 

مشكلة صحية أساسية وتعمل عىل معالجته، إال أنه ما من 

يندرج ضمن  أنه ال  داء شاغاس، كام  لعالج  تغطية صحية 

نظام الرعاية الصحية األساسية.

وضعت منظمة أطباء بال حدود برامج ملعالجة داء شاغاس 

والية  يف  خاص  وبشكل  بوليفيا،  يف  عملها  سنني  مر  عىل 

يسترشي  حيث  كوتشابامبا،  منطقة  يف  كامبريو،  نارسيسو 

املرض. وتدير وزارة الصحة هذا الربنامج منذ سنة 2013. ويف 

سنة 2014، رّكزت فرق أطباء بال حدود عىل منطقة أخرى، 

هريناندو  والية  يف  مونتياغودو،  بلدية  شوكويزاكا،  وهي 

يبلغ عددهم  الذين  السكان  سيليز. فبالكاد ميكن ألي من 

61,900 نسمة يف هذه املنطقة الحصول عىل العالج. وتعمل 

املنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة عىل منوذج وقاية وعالج 

إلدراجه يف نظام الرعاية الصحية األساسية.

الصحة  وزارة  مع  حدود  بال  أطباء  منظمة  تعاونت  كام 

أجل  من  السنة  هذه  هوبكنز  جون  وجامعة  بالتعاون 

للمراقبة.   EMOCHA إميوكا  تطبيق  إلطالق  التحضري 

من  متطّوع  يقوم  ترياتومني،  حرشة  تفيش  اكتشاف  فعند 

داخل املجتمع بإرسال رسالة قصرية مجانية إىل نظام اإلعالم 

املركزي، عىل أن يتم نرش فريق مراقبة.

)داء  شاغاس  بداء  املصابني  عدد  يقّدر 
مبليون  بوليفيا  يف  األمرييك(  املثقبيات 

شخص.

من  لسنوات  الطفييل  املرض  هذا  مع  العيش  للناس  ميكن 

ثلث  حوايل  يف  التعقيدات  تظهر  عوارض.  أي  ظهور  دون 

الحاالت وميكنها أن تؤدي إىل الوفاة يف حال مل يتلق املريض 

Bolivia

Bolivia

كوتشابامبا

شوكويزاكا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

كيليس

شانيل أورفا

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    
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South Africa

South Africa

خايليتشا

كوازولو-ناتال

جوهانسربغ

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    
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الربنامج أيضاً عىل أنشطة  البرشية يف ضواحي ايشاوي يف كوازولو-ناتال. يركز  املناعة  عيادة متنقلة لفحص اإلصابات بفريوس نقص 
الوقاية كتعزيز املامرسة الجنسية اآلمنة. 

يف  برنامج  أكرب  أفريقيا  جنوب  يف  يوجد 

العامل لعالج فريوس نقص املناعة البرشية 

مبضادات الفريوسات القهقرية.

ورغم التقدم الكبري الذي تحقق يف مجال الفحص والعالج 
املناعة  نقص  بفريوس  للمصابني  التشخيص  وتحسني جودة 
الجديدة  اإلصابات  من  العديد  تسجل  تزال  ال  البرشية، 
تشهد  جهتها،  من  سنة.  كل  بالفريوس  املرتبطة  والوفيات 
أيضاً.  ارتفاعاً  والسل  باإليدز  الثنائية  اإلصابات  معدالت 
املناعة  نقص  فريوس  انتقال  من  للحد  املزيد  فعل  ويجب 
البرشية وبدء عالج املصابني مبضادات الفريوسات القهقرية 
خاصة  برامج  خالل  من  وذلك  العالج،  مواصلتهم  وضامن 
باألطفال واملراهقني واملجتمعات التي يصعب الوصول إليها. 

اسرتاتيجيات  عىل  العمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  تواصل 
جديدة لتوسيع نطاق إجراء الفحوص والحصول عىل العالج 

ضد فريوس نقص املناعة البرشية ومرض السل. 

خايليتشا، كيب تاون 

يف كل شهر يكتشف نحو ألف شخص أنهم يحملون فريوس 
نقص املناعة البرشية يف بلدة خايليتشا التي تقع يف ضواحي 
كيب تاون، حيث وصلت معدالت اإلصابة املشرتكة بفريوس 
املائة.  يف   70 نحو  إىل  السل  ومرض  البرشية  املناعة  نقص 
تقدم منظمة أطباء بال حدود الفحوص والعالج ضد فريوس 
املقاوم  السل  ذلك  يف  مبا  والسل،  البرشية  املناعة  نقص 
لألدوية، واألمر يتطلب عقاقري ملدة أطول وبشكل أكرث كثافة 
عىل  املرىض  تحث  التي  األندية  تعترب  فعالية.  وأقل  وقوة 
االلتزام بالعالج عنرصاً أساسياً يف برنامج مكافحة الفريوس. 
فبدالً من املواعيد الشهرية الفردية يف املركز الصحي، يحرض 
يجرون خاللها  كل شهرين  تعقد  اجتامعات  النادي  أعضاء 
الفحوص ويحصلون عىل ما يكفيهم من األدوية، إضافة إىل 

إمكانية طرح األسئلة و تقديم الدعم املتبادل. 

واملراهقني.  األطفال  احتياجات  أيضاً  الربنامج  يتناول  كام 
خدمات  يقدم  تجريبي  مرشوع  إطالق   2014 عام  شهد 
يف  األطفال  يشارك  الوالدة.  لحديثي  والعالج  التشخيص 
أندية تركز عىل  األندية األرسية، حيث توجد اآلن تسعة 
سنة.  و25   12 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  السن  صغار 

نادياً باملجمل.   18 ويدعم املرشوع 

مشاريع  من  تجريبيا  مرشوعا  حدود  بال  أطباء  أطلقت 
تنظيم  خدمات  خالله  من  تقدم  بالصحة"،  العناية  "مراكز 
األرسة واختبار الحمل واألمراض املنقولة عن طريق االتصال 
عىل  الفتيات  حصول  ملحوظ  بشكل  حسن  مام  الجنيس، 
حرض  البرشية.  املناعة  نقص  بفريوس  الخاص  الفحص 
قبل  بالصحة  للعناية  مركزين  إىل  مريض   15,000 من  أكرث 
دعمت  كام  الغربية.  كيب  يف  الصحة  وزارة  إىل  تسليمهام 
منظمة أطباء بال حدود حملتني للتطعيم ضد فريوس الورم 
الحليمي البرشي يف خايليتشا، حيث استفادت منها أكرث من 

3,800 فتاة.

كوازولو ناتال 

السل  ملكافحة  برنامجاً  حدود  بال  أطباء  منظمة  واصلت 
الصحية  املنطقة  يغطي  البرشية  املناعة  نقص  وفريوس 
امبونغولوان وبلدية إيشوا يف كوازولو ناتال. وخالل 2014 

بفريوس  إصابتهم  الختبار  شخص   50,000 من  أكرث  خضع 
نقص املناعة البرشية، وأجريت اختبارات الحمل الفريويس 
عىل ثالثة أضعاف املستفيدين مقارنة مع 2013. وقد مكن 
ذلك العاملني من تحديد املرىض الذين ميكن أن يستفيدوا 
أنشطة  عىل  الربنامج  يركز  كام  األدوية.  نظام  تغيري  من 
الوقاية مثل تشجيع مامرسة الجنس اآلمن، حيث تم توزيع 
للختان  رجل   3,000 من  أكرث  وخضع  ذكري  واٍق  مليون 
الطوعي، الذي ميكن من خفض مخاطر انتقال فريوس نقص 

املناعة البرشية.

منع نفاذ املخزون

يتسبب نفاد مخزون األدوية يف خلق أزمات كربى يف برامج 
جنوب  يف  البرشية  املناعة  نقص  وفريوس  السل  محاربة 
أطباء  املصابني. وقد أطلقت منظمة  أفريقيا، ويهدد صحة 
نفاذ  ملنع  مرشوعاً  رشكائها  بعض  مع  بالتعاون  حدود  بال 
املخزون سنة 2013، حيث تطلب من املرىض والعاملني يف 
مجال الرعاية الصحية أن يصبحوا "خفر املخزونات" أي أن 
املخزون  مستويات  عن  تقارير  بجمع  بشكل رسي  يقوموا 
يف املرافق التي يحرضونها أو يعملون بها، وبإنشاء خريطة 
للحاالت وتتبع الحاالت الخاصة. كان الهدف العام من هذه 
ولفت  املخزون،  نفاد  أو  نقص  أسباب  فهم  هو  العملية 

االنتباه إىل النظام الصحي املتعرث.

قصة مريض
ثواليل، 29 سنة

"سمعت ألول مرة عن منظمة أطباء بال حدود يف بداية العام املايض، وانضممت 
ألول ناٍد يف نهاية 2013. قبل إنشاء األندية، كان عيل الوقوف يف طابور للحصول 
عىل ملفي، ثم الوقوف يف طابور لقياس ضغط الدم والوزن ثم االنتظار لزيارة 
املمرضة من أجل الحصول عىل العالج. إذا كانت العيادة ممتلئة، قد أضطر للبقاء 
هناك من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا. عندما ينفذ مخزوين الشهري من 
فأقوم  العيادة،  زيارة  من  بالرعب  إحساس  ينتابني  للفريوس،  املضادة  األدوية 
الزيارة. يستغرق األمر ساعة  أتطلع ملوعد  بتأخريها. ولكن بفضل األندية، فإين 

واحدة للحصول عىل ما يكفي من الدواء لشهرين".
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األرقام الطبية الرئيسية:

لعالجات  يخضعون  مريض   15,600
القهقرية الفريوسات  مبضادات  األول  الخط 

السل لعالج  يخضعون  مريض   1,400
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تشاد
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   257,200
)تفيش( الحصبة  ضد  لقاح   158,200
املالريا من  عولجوا  مريض   156,700

التغذية مراكز  يف  عولجوا  مريض   15,500

Chad

Chad

سالمات

دار سيال

مواين شاري

أواداي

وادي فريا
الكباثا

شاري باغرمي

حجر مليس

مياو كيبي ويست

لوغوين أورينتالمندول للمنظمة تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

األساسية  الصحية  الرعاية  عىل  الحصول 

يف تشاد محدود، حيث أّن سوء التغذية 

شائع.  أمر  األمراض  وتفيش  واملالريا 

جمهورية  من  الالجئني  تدّفق  زاد  وقد 

إىل  الحاجة  الوسطى سنة 2014  أفريقيا 

املساعدات الطبية.

عىل الرغم من تحقيق تحسينات عىل صعيد النظام الصحي، 

فال تزال هناك ثغرات أساسية تعمل منظمة أطباء بال حدود 

تدابري  تطبيق  املنظمة  نشاطات  وتتضّمن  مواجهتها.  عىل 

يعانون  الذين  لألطفال  مجانية  طبية  رعاية  وتأمني  وقائية 

أنشطة  تشمل  كام  املالريا،  ومن  الحاد  التغذية  سوء  من 

أطباء بال حدود االستجابة لتفيش األوبئة – مبا يف ذلك تفيش 

كبري للحصبة – حيث تؤمن العالج والتلقيح، وتعمل كذلك 

النزاع.  بسبب  للنازحني  امللحة  الطبية  الحاجات  سّد  عىل 

تحتّل تشاد املرتبة الثالثة يف أفريقيا من حيث عدد الالجئني 

الذين تستقبلهم، ونظراً الستمرار أعامل العنف يف نيجرييا 

مجاورة  دول  والسودان وهي  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 

لتشاد، من املرجح أن يزيد عدد الالجئني.

الالجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى

 200,000 من  أكرث  لجأ   ،2013 األول  ديسمرب/كانون  منذ 

شخص إىل جنوب تشاد هرباً من أعامل العنف يف جمهورية 

أفريقيا الوسطى. ويف يناير/كانون الثاين، بدأت منظمة أطباء 

مشاريع يف  الطبية، من خالل  املساعدات  تأمني  بال حدود 

أكتوبر/ترشين  غوري حتى  ويف  أبريل/نيسان،  حتى  بيتوي 

األول ويف سيدو، التي استقبلت أكرب نسبة الجئني )17,000(. 

أجرت فرق أطباء بال حدود أكرث من 35,000 استشارة أغلبها 

للمالريا، كام دعمت فرق املنظمة وزارة الصحة خالل حملة 

تلقيح ضد الحصبة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني ستة 

أشهر وعرش سنوات يف غوري ويف املناطق املجاورة غطت 

7,000 طفل. 

سرّيت  األول،  وأكتوبر/ترشين  مايو/أيار  بني  الفرتة  ويف 

منظمة أطباء بال حدود عيادات متنقلة يف ثالث قرى بالقرب 

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  مع  الحدود  عىل  غوري  من 

وأمنت الوقاية الكيميائية املوسمية ضد املالريا لألطفال ما 

دون السنوات الخمس، بعد أن سّجلت نسب االستشارات 

للمالريا 60 باملئة من مجمل االستشارات. كام متت حامية 

األطفال  إعطاء  اسرتاتيجية  بفضل  طفل   1,300 من  أكرث 

أدوية مضادة للمالريا كتدبري وقايئ.

االستجابة للعنف يف دارفور

الرعاية  حدود  بال  أطباء  منظمة  توفر   ،2013 سنة  منذ 

تييس  بلدة  يف  املحيل  للمجتمع  والتخصصية  األساسية 

موسم  خالل  معزولة  تصبح  نائية  بلدة  وهي  ومحيطها، 

األمطار. وقد أدى العنف يف منطقة دارفور القريبة إىل عبور 

أعداد كبرية من النازحني السودانيني والتشاديني القاطنني يف 

عيادة  حدود  بال  أطباء  منظمة  وأدارت  للحدود.  السودان 

وأمسييس،  بيار  يف  متنقلة  عيادات  وسرّيت  تييس  يف  ثابتة 

كام أدارت نقاط طبية يف أم دخوم وأب غادام. يف املحصلة، 

أجرت الفرق أكرث من 47,300 استشارة خارجية عامة ضمن 

وتقّلص  املنطقة  استقرار  تحسن  سمح  كام  تييس.  برنامج 

دارفور  إىل  النازحني  عودة  بعد  عنه  الناتج  املرىض  أعداد 

التنمية  وكالة  إىل  غادام  أب  يف  الطبية  النقطة  بتسليم 

االقتصادية واالجتامعية وهي جمعية غري حكومية.

املالريا وسوء التغذية

دون  ما  األطفال  لوفيات  الرئييس  السبب  املالريا  تشّكل 

الخمس سنوات ، خاصة خالل موسم الذروة الذي ميتد من 

بال  أطباء  فرق  وترّكز  األول.  أكتوبر/ترشين  إىل  يوليو/متوز 

حدود عىل عالج األطفال الذين يعانون من إصابات حاّدة يف 

وحدة املالريا التابعة ملستشفى مويساال يف منطقة ماندول 

محليني يف  وعاملني طبيني  مراكز صحية  إىل  الدعم  وتؤّمن 

منطقتي مواساال وبونا. وقد وفرت الفرق الوقاية الكيميائية 

سنوات  الخمس  دون  ما  لألطفال  املالريا  ضد  املوسمية 

باملالريا  اإلصابة  خطر  تقليص  أجل  من  الحوامل  وللنساء 

تّم  النشاطات،  هذه  وبفضل  الذروة.  موسم  خالل  الحادة 

من  أكرث  متنيع  جرى  كام  املالريا.  من  طفل   68,000 عالج 
27,200 طفل من خالل اللقاحات التقليدية.

هذا وتؤّمن منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطارئة لألطفال 
ما دون 15 سنة وعالجات تخصصية ملعالجة سوء التغذية 
لدى األطفال يف مستشفى ماساكوري، عاصمة منطقة حجر 
مراكز  أربعة  يف  األساسية  الطبية  الرعاية  تؤّمن  كام  مليس، 
مجاورة مع اعتامد نظام إحالة للحاالت املعّقدة. ويف سنة 
2014، قبلت فرق املنظمة 2,800 حالة لالستشفاء وأجرت 
من  ألكرث  العالج  قدمت  كام  خارجية،  استشارة   55,300
يونيو/ بني  الفرتة  ويف  املالريا.  موسم  خالل  طفل   23,900
بال  أطباء  منظمة  أدارت  األول،  وديسمرب/كانون  حزيران 
حدود برنامج طوارئ لألطفال الذين يعانون من سوء تغذية 
حاد يف بوكورو يف حجر مليس، كام عالجت أكرث من 4,760 
طفل ما دون الخمس سنوات ضمن برنامج تغذية عالجية، 

وقبلت 574 حالة يف املستشفى للعالج.

منطقة سالمات

املستشفى  دعم  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت 
سالمات.  منطقة  يف  صحية  ومراكز  تيامن  أم  يف  الحكومي 
 15 دون  ما  لألطفال  التخصصية  الرعاية  عىل  الرتكيز  وكان 
والصحة  الحاد،  التغذية  سوء  من  العالج  ذلك  يف  مبا  عاماً، 
 5,200 من  أكرث  املنظمة  أجرت  وقد  للنساء،  اإلنجابية 
كام  والدة.   1,900 عىل  وأرشفت  للوالدة  سابقة  استشارة 
والسل  البرشية  املناعة  الفريق عالجات فريوس نقص  قّدم 
ورشع يف استجابة طارئة ضد املالريا. وأجرت املنظمة أكرث 
مريض   2,900 ُأدخل  فيام  خارجية  استشارة   20,600 من 
بال  أطباء  منظمة  دعمت  ذلك،  إىل  باإلضافة  لالستشفاء. 
حدود البنى التحتية للمستشفى من خالل تحسني خدمات 

املاء واإلصحاح.

منطقة أوداي

الطارئة يف  الخدمات  بدعم  بال حدود  أطباء  بدأت منظمة 
كام  يونيو/حزيران،  يف  أوداي  منطقة  يف  أبييش  مستشفى 
أمنت الفرق الرعاية املنقذة للحياة لجميع حاالت الطوارئ 
الجراحية الوافدة من أبييش أو املحالة من تييس. وقد كانت 
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تشاد

منذ ديسمرب/كانون األول 2013، لجأ أكرث من 200,000 نسمة فروا من وجه العنف يف جمهورية أفريقيا الوسطى إىل جنوب تشاد.
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اإلصابات ناتجة بشكل رئييس عن حوادث السري والحوادث 
املنزلية. وأجرت طواقم املنظمة أكرث من 900 عملية جراحية 
كبرية، حيث كانت خمس هذه اإلصابات ناتجة عن العنف.

تفيش الحصبة

منظمة  تعاونت  العام،  بداية  يف  الحصبة  لتفيش  استجابًة 
ليربيت  مستشفيي  يف  الصحة  وزارة  مع  حدود  بال  أطباء 
أساسية،  صحة  مراكز  سبعة  ويف  ندجامينا  يف  ويونيون 
وقدمت الفرق العالج ألكرث من 4,500 مريض خالل شهري 
 69,600 من  أكرث  لقحت  كام  وأبريل/نيسان،  مارس/آذار 

طفل ضد الحصبة يف ماساكوري خالل تفيش الوباء. 

مدونة          كيم كومري، مسؤولة لوجيستية: 

"القبلة" تسلم وتسليم من نوع آخر

"اليوم، قمنا بعملية القبلة، وهي تبدو رومنسية أكرث مام هي عليه".

العملية هي كناية عن تحرك بني مرشوعني أو موقعني حيث تلتقي مركبتان من كال املرشوعني يف منتصف  "هذه 

الطريق لتبادل البضائع أو الركاب. تسمح هذه العملية بتقليص مدة قيادة السائق ومدة ابتعاد املركبة عن امليدان. 

باللغة اإلنكليزية، تشّبه هذه الحركة بالقبلة، إذ أنه نظرياً، تلتقي املركبتان وجهاً لوجه، كام القبلة. ولكن عملياً، نادراً 

ما تلتصق السيارتان بهذا الشكل. أوالً، املسألة خطرية. وثانياً، من الصعب إفراغ الحمولة وتحميلها عندما تكون أبواب 

الصندوق متباعدة بهذا الشكل؛ عوضاً عن ذلك، تكون السيارتان مركونتني جنباً إىل جنب. غري أن العملية حافظت 

عىل هذا االسم"

blogs.msf.org/kim :لالطالع عىل املدّونة، زوروا املوقع التايل
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msf.org/car | blogs.msf.org/car | 1997 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 2,593 | اإلنفاق: 53 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف جمهورية أفريقيا الوسطى

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   1,401,800
املالريا من  عولجوا  مريض   749,100

جراحية عملية   13,400

CAR

CAR

أوهام باندي

مامبريي كادي

أواكاآوكوتو

مبومو

آومبومو

أوهام

أومبيال مبوكو

بانغي

كيمو

بامينغي بانغورام

نانا مامبريي

للمنظمة تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

أفريقيا  جمهورية  يف  الصحة  وضع  يعّد 
والنزوح  النزاع  ومينع  كارثياً،  الوسطى 
الناس من الحصول عىل الخدمات الطبية 

التي هم يف أمّس الحاجة إليها.

املسلمني  السكان  أغلبية  غادرت   ،2014 العام  بداية  يف 
يف  البالد  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  من  الغريب  القسم  يف 
غضون أشهر قليلة هرباً من الهجامت، وبقي آالف األشخاص 
يقترص  مل  حياتهم.  عىل  خوف  يف  ويعيشون  محارصين 
العنف املذهبي وهجامت املجموعات املسّلحة عىل السكان 
املسلمني فحسب، بل تأثرت جميع املجتمعات يف جمهورية 

أفريقيا الوسطى.

يف ديسمرب/كانون األول 2014، نزح نحو 430,000 شخص 
تشاد  إىل  الحدود  اآلالف  مئات  اجتاز  فيام  البالد،  داخل 
يناير/كانون  انتقالية يف  والكامريون. ورغم تشكيل حكومة 
الثاين )وتحديد موعد النتخابات مبكرة سنة 2015(، تبقى 
إىل  العودة  من  الناس  مينع  ما  آمنة  غري  عديدة  مناطق 
األمنية،  والحوادث  الرسقة  عمليات  زادت  وقد  ديارهم. 
وتأثرت منظمة أطباء بال حدود مبارشة بالهجامت املسّلحة 
 19 قتل  أبريل/نيسان،   26 ويف  والرسقات.  واملضايقات 
مدين أعزل، مبا يف ذلك ثالثة أفراد محليني يعملون لصالح 
منظمة أطباء بال حدود، عىل يد مسّلحني يف مستشفى تابع 

للمنظمة يف بوغيال.

يعاين البلد من قصور حاد يف املوارد البرشية الطبية املاهرة 
محدوداً  العالج  إىل  الحصول  ويعد  اللقاحات،  يف  وكذلك 
وباهظاً يف ظل انقطاع متكرر للدواء. وتبقى منظمة أطباء 

أفريقيا  جمهورية  يف  الرئييس  الطبي  الراعي  حدود  بال 
تقّدم  األمد  طويلة  عديدة  برامج  تدير  حيث  الوسطى، 
خدمات شاملة، باإلضافة إىل برامج طارئة تطلق حني تدعو 
الظروف  تتسبب  فيام  املالريا،  وتسترشي  هذا  الحاجة. 
املعيشية املزرية مبشاكل صحية كاإلنتانات املعوية واإلسهال 

واألمراض الجلدية.

توفري الرعاية الصحية يف بانغي

يف العاصمة بانغي، تجري منظمة أطباء بال حدود العمليات 
الجراحية الطارئة يف املستشفى العام لضحايا أعامل العنف 
واإلصابات األخرى كتلك الناتجة عن حوادث السري. وخالل 
مارس/ إىل   2013 األول  ديسمرب/كانون  من  املمتدة  الفرتة 
النشاطات  حدود  بال  أطباء  منظمة  دعمت   ،2014 آذار 
مركز  يف  الجراحية  والعمليات  باألمومة  املتعلقة  الصحية 
الناس  ومتّكن  األوضاع  تحسنت  حني  إىل  الصحي  كاستور 
من الوصول إىل مراكز صحية أخرى يف املدينة. ويف يونيو/

أطباء  منظمة  وبدأت  النشاطات  بعض  استؤنفت  حزيران، 
طارئة  جراحية  وعمليات  توليد  عمليات  بإجراء  حدود  بال 
والنفسية  الطبية  الرعاية  يقّدم  برنامج  افتتح  كام  أخرى، 

لضحايا العنف الجنيس يف يوليو/متوز.

تتوفر الرعاية الصحية األساسية لألطفال ما دون 15 سنة يف 
مركز مامودو مباييك الصحي يف منطقة يب يك 5 يف بانغي، 
حدود  بال  أطباء  ملنظمة  التابعة  اإلسعاف  سيارات  وتنقل 
مرىض الطوارئ من جميع األعامر إىل املستشفى. كام بدأت 
عيادات متنقلة يف زيارة النازحني مّرات عّدة خالل األسبوع 
يف الجامع الكبري وكنيسة فاطمة ومركز مار يوسف الرعوي 
هذه السنة. وأجرت الفرق أكرث من 39,000 استشارة يف يب 

يك 5، ثلثها تقريباً ملرىض مصابني باملالريا.

وجواره  مبومو  مطار  يف  نازح   100,000 يقارب  ما  أحيص 

سنة  العنف  ذروة  خالل  وذلك  مؤقتة  خيم  يف  يقطنون 

2014، لكن انخفض هذا العدد إىل 20,000 يف نهاية العام. 

وسافر ثلثا املرىض من بانغي للحصول عىل الرعاية الصحية 

يف  املخيامت،  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقدمها  التي 

املنظمة  فرق  عالجت  املدينة.  الخدمات يف  النقص يف  ظل 

املصابني باملالريا وأرشفت عىل الوالدات وقدمت املساعدة 

إىل 80 ضحية من ضحايا العنف الجنيس.

وعندما بدأت منظمة أطباء بال حدود العمل يف املستشفى 

الطارئة  الجراحية  العمليات  ُسّلمت  فرباير/شباط،  العام يف 

يف املستشفى العام يف العاصمة إىل اللجنة الدولية للصليب 

األحمر. ُأقفل برنامج مساعدة الالجئني يف مركز دون بوسكو 

يف مارس/آذار بعدما انخفض عددهم بشكل ملموس.

رعاية النازحني

يف يناير/كانون الثاين، بدأت منظمة أطباء بال حدود بالعمل 

لحاجات  استجابًة  اإلقليمي  الجامعي  بربرايت  مستشفى  يف 

النازحني وضحايا العنف والنساء الحوامل واألطفال. وزارت 

يقرب من 350 شخصاً  ما  أسبوعي  متنقلة بشكل  عيادات 

الفرق  بدأت  يوليو/متوز،  ويف  بربرايت.  منطقة  يف  يقطنون 

نشاطات خارجية لدعم سبعة مراكز صحية يف تأمني الرعاية 

عىل  اهتاممها  الفرق  وركزت  املجاورة.  القرى  يف  الصحية 

سوء التغذية واملالريا واإلسهال والتهابات املجاري التنفسية 

خارجية  استشارة   41,900 من  أكرث  وأجرت  والحصبة، 

امتدت  املنظمة حملًة  بدأت  و3,000 عملية جراحية. كام 

من بربرايت إىل نوال يف منطقة شانغا مبايري لقحت خاللها 

23,000 طفاًل ضد الحصبة.

فريق من منظمة أطباء بال حدود يف مرشوع الطوارئ الطبية، مستشفى بانغي العام.
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ويف الفرتة املمتدة من يناير/كانون الثاين حتى أبريل/نيسان، 
استجابت منظمة أطباء بال حدود للعواقب الصحية لتفاقم 
أعامل العنف ضد مناطق محارصة لجأ إليها نازحون وضد 
مستعينًة  مامبريي،  ونانا  بوار  يف  أيضاً  املحليني  السّكان 
والعمليات  الطوارئ  غرفة  وداعمة  متنقلة  بعيادات 

الجراحية يف مستشفى بوار.

أبريل/ أوهام يف  بوغيال يف منطقة  الهجوم يف  وبعد وقوع 
التي  الشاملة  الطبية  الرعاية  خدمات  تقّلصت  نيسان، 
مركز صحي  عىل  لتقترص  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقدمها 
صحية،  نقاط  وأربع  خارجية،  معاينة  وحدة  يضم  واحد 
فريوس  ومعالجة  ومعالجتها  املالريا  عن  للكشف  ومواقع 
نقص املناعة البرشية، وقد ُسّلمت نقاط املالريا إىل مبادرة 
منتور يف نوفمرب/ترشين الثاين. كام أّمن مرشوع آخر طويل 
أدت  كابو.  يف  التخصصية  األساسية  الصحية  الرعاية  األمد 
سلسلة من الحوادث األمنية إىل إجالء جزيئ لفريق منظمة 
أطباء بال حدود يف فرباير/شباط، غري أن الوضع عاد واستقر 
من  أكرث  العمل  فريق  وعالج  السنة.  من  الثاين  النصف  يف 

46,000 مريض أغلبهم كانوا مصابني باملالريا.

باتانغافو  بال حدود مستشفى  أطباء  هذا ودعمت منظمة 
محلية.  صحية  مراكز  وخمسة  رسيراً   165 يضم  الذي 
أصبحت القرية جزءاً من الجبهة سنة 2014 ووقعت أحداث 
أمنية خالل السنة. أجرت الفرق أكرث من 96,000 استشارة 
املستشفى.  إىل  تقريباً  مريض   5,000 إدخال  وتم  خارجية 
 2013 سنة  بوسانغوا  يف  بدأ  الذي  الطوارئ  برنامج  استمّر 
املخيامت يف  النشاطات يف  توقف  الرغم من  لالجئني، عىل 

أبريل/نيسان عندما متّكن الناس من العودة إىل ديارهم.

منطقة  يف  السكان  ونزوح  العنف  أعامل  اندالع  وعقب 
أواكا، افتتحت منظمة أطباء بال حدود مشاريع يف بامباري 

وغرمياري يف أبريل/نيسان. وتوجهت العيادات املتنقلة إىل 

زالوا  ما  األشخاص  من  كبرياً  عدداً  أن  القرى حيث وجدت 

يعيشون يف الربية خوفاً عىل حياتهم. ودعمت فرق املنظمة 

نقاطاً صحيًة ملعالجة املالريا ومراكز صحية ولقحت 4,000 

أقفل  أغسطس.  يف  والحصبة  السل  ضد  املنطقة  يف  طفل 

مرشوع غرمياري يف أكتوبر/ترشين األول وتركز العمل عىل 

بامباري.

رعية  عيادة  بال حدود دعم  أطباء  بدأت منظمة  كيمو،  يف 

جراءها  نزح  التي  املواجهات  أثر  عىل  مايو/أيار،  يف  ديكوا 

الخارجية  االستشارات  عىل  النشاطات  رّكزت  مدنيون. 

والوالدات ومعالجة سوء التغذية. كام سريت منظمة أطباء 

حدود  بال  أطباء  فرق  وأجرت  متنقلة.  عيادات  حدود  بال 

ُأقفل املرشوع يف  أكرث من 5,500 استشارة، أغلبها ألطفال. 

أغسطس/آب عندما غادر الناس املنطقة.

كارنوت  يف  شاملة  صحية  رعاية  خدمات  الفرق  قّدمت 

وأجرت  األمد،  طويل  مرشوع  إطار  يف  كاديي  مامبريي  يف 

49,000 استشارة خالل السنة. لجأ ما يقارب 500 مسلم من 

كارنوت إىل كنيسة يف املدينة؛ وأجرت الفرق أكرث من 4,470 

استشارة لهم من خالل عيادة متنقلة دورية.

الحصول إىل الرعاية الصحية العامة

مستشفى  يف  مرشوعاً  حدود  بال  أطباء  منظمة  افتتحت 

ولكنها  الثاين،  يناير/كانون  يف  بيندي،  أوهام  يف  بوزوم  يف 

زيارة  يف  أكرب  بأمان  الناس  شعر  إذ  مارس/آذار،  يف  أقفلته 

منظمة  أدارت  بوكارانغا،  ويف  لهم.  أقرب  صحية  مراكز 

مايو/أيار وسبتمرب/ بني  الفرتة  يف  بال حدود مرشوعاً  أطباء 

أيلول ملعالجة األطفال ما دون الخمس سنوات خالل موسم 

البالد.  غرب  شامل  متنقلة  عياداٌت  وزارت  املالريا،  انتشار 

يعمل مرشوع الرعاية الصحية الشاملة يف باوا منذ سنوات 
وأجرى الفريق ما يقارب 71,400 استشارة فيه سنة 2014.

العمل يف مستشفى  املنظمة  يف أواخر فرباير/شباط، بدأت 
منطقة  عاصمة  يف  ويقع  رسيراً   80 يضم  الذي  بانغاسو 
مبومو، حيث انقطعت الخدمات بشكل واسع. وّفرت فرق 
أطباء بال حدود الرعاية الصحية األساسية والتخصصية، مبا يف 
ذلك الطب الداخيل واألمومة وطب األطفال والجراحة. ويف 
مستشفى  بدعم  بال حدود  أطباء  منظمة  بدأت  مايو/أيار، 
األمومة  أقسام  تأهيل  وأعادت  رسيراً   30 يضم  أوانغو  يف 
وطب األطفال والطب الداخيل والجراحة، باإلضافة إىل غرفة 
أوانغو  مستشفى  املنظمة  دعمت  كام  واملخترب،  العمليات 
مؤقتاً يف الفرتة املمتدة بني مايو/أيار وأكتوبر/ترشين األول.

هذا وأمنت منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطبية الشاملة 
لألطفال ما دون 15 سنة يف مستشفى بريا يف هوت كوتو 
من  عالية  نسب  سجلت  منطقة  يف  تأهيله،  أعيد  والذي 
من 48,000  أكرث  الفرق  أجرت  التغذية.  ومن سوء  املالريا 
يف  وسطي  بشكل  طفاًل   80 قبول  يتم  وكان  استشارة، 

املستشفى أسبوعياً.

يف  والتخصصية  األساسية  الصحية  الرعاية  برنامج  استمر 
مستشفى ندييل يف بامينغي بانغوران ويف أربعة مراكز طبية 
قريبة، وشهد العاملون ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد املرىض الذين 

يعانون من إصابات ناتجة عن أعامل العنف.

بقيت منظمة أطباء بال حدود الراعي الصحي الرئييس ملن 
املراكز  وأن  خاصة  مبومو،  هو  يف  البالد  رشق  يف  يعيشون 
الصحية قليلة جداً يف هذه الوالية حيث يضطر الناس لقطع 
مسافة 200 كيلومرت تقريباً لبلوغ املركز الصحي الرئييس يف 

زمييو والنقاط الصحية األربع النائية. 

مسلمون لجؤوا إىل كنيسة كاثوليكية يف كارنوت بعد مغادرة منازلهم خوفاً من أعامل العنف.
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خالل  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت 
للتبعات  االستجابة  يف   2014 سنة 
اإلنسانية للنزاع القائم يف األقاليم الرشقية 
لجمهورية الكونغو الدميقراطية، باإلضافة 
إىل تفيش األمراض يف جميع أرجاء البالد.

الكونغو  اندلعت يف جمهورية  التي  املتتالية  للحروب  كان 

التحتية الطبية والخدمات  البنى  بالٌغ عىل  أثٌر  الدميقراطية 

والخوف  العنف  ينخفض مستوى  مل  الحكومة.  متولها  التي 

املباحثات  من  الرغم  عىل  الرشقية  األقاليم  يف  والنزوح 

أطباء  منظمة  تعمل  الكبرية.  السالم  حفظ  بقوة  املرتبطة 

تأمني  أجل  من  الصحة  وزارة  مع  وثيق  بشكل  حدود  بال 

النائية  املناطق  أكرث  من  بعض  يف  الشاملة  الطبية  الرعاية 

يف البالد، حيث ال ميكن للناس الحصول عىل الرعاية الطبية 

خدمات  وتغطي  تكاليفها.  تحّمل  أو  إليها  يحتاجون  التي 

أطباء بال حدود األساسية والتخصصية االستشارات الخارجية 

وطب  اإلنجابية  والصحة  النفسية  والرعاية  واالستشفاء 

األطفال مبا يف ذلك التلقيح وعالج سوء التغذية وعالج مرىض 

السل ومتابعة ضحايا  البرشية وعالج  املناعة  فريوس نقص 

العنف وبشكل خاص العنف الجنيس. وتعمل الفرق بشكل 

والكولريا  املالريا  ألمراض  املتكرر  التفيش  منع  عىل  مستمر 

والحصبة والذي يشكل خطراً عىل حياة الناس.

أطباء  منظمة  فريق  من  محليني  عاملني  أربعة  اخُتطف 

بال حدود سنة 2013 يف شامل كيفو. وهذه السنة، عادت 

وقررت  عائلتها،  إىل  األربعة،  املخطوفني  من  وهي  شانتال، 

العمل مجدداً يف صفوف منظمة أطباء بال حدود، فيام تبذل 

الجهود لتحديد مكان تواجد فيليب وريشار ورومي.

شامل كيفو

رسير   300 يضم  الذي  روتشورو  يف  العام  املستشفى  بات 

والنازحني  املحليني  للسكان  فيه  ميكن  الذي  الوحيد  املكان 

منطقة  كامل  يف  التخصصية  الطبية  الرعاية  عىل  الحصول 

روتشورو. واستقبل املستشفى أكرث من 28,800 مريض هذه 

السنة، أي بزيادة سنوية بلغت نسبتها 31 باملئة. كام تعمل 

الفرق يف مستشفى ماسييس، ويف مركز استشارات خارجية 

يف بلدة ماسييس، ويف مركز نيابيوندو الصحي غريب ماسييس، 

والقرى  النازحني  مخيامت  املتنقلة  العيادات  تزور  حني  يف 

امرأة  من 4,000  أكرث  تلقيح  استهدفت حملة  كام  النائية. 

حامل وطفل يف منطقة جبلية وعرة جنويب ماسييس غطت 

عدداً كبرياً من األمراض.

الطبية  الرعاية  حدود  بال  أطباء  منظمة  وتؤّمن  هذا 

وواليكال  مويسو  مستشفيي  يف  والتخصصية  األساسية 

متنقلة  عيادات  وتسرّي  بهام،  املرتبطة  الطبية  املراكز  ويف 

حيث  الصحية،  واليكال  منطقة  يف  باملالريا  متخصصة 

 16,200 من  أكرث  الفرق  عالجت  وقد  املرض.  يسترشي 

مريض من املالريا سنة 2014.
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أم وطفلها يف جناح طب األطفال يف مستشفى باراكا يف جنوب كيفو.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   1,593,800

املالريا  عالج  تلقوا  مريض   499,400

املستشفيات يف  قبوله  تم  116,300 مريض 
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فريق تابع للمنظمة يف طريقه إىل قرية لوكويتي يف ماسييس رشق البالد من أجل تقديم خدمات العيادة املتنقلة، مع العلم أن هذا 
الطريق غري سالك للسيارات.

ويف ظل تراجع نسب الوفيات، انسحبت منظمة أطباء بال 

حدود من مخيم موغونغا 3 يف غوما بعد أن أجرت 21,100 

إىل  بولينغو  يف  النشاطات  وسّلمت   ،2014 سنة  استشارة 

استمر مركز  األول، فيام  منظامت أخرى يف ديسمرب/كانون 

الكولريا يف معالجة عدد صغري ومستقر من  صغري ملعالجة 

يف  أما  املتاخمة.  املخّيامت  ويف  غوما  مشارف  عىل  املرىض 

حدود  بال  أطباء  منظمة  دعمت  الطبية،  بريامبيزو  منطقة 

خدمات طب األطفال يف مركز كابيزو الصحي حتى مايو/أيار 

وتّم ضبط تفيش للكولريا يف يوليو/متوز يف كيبرييزي.

جنوب كيفو

تستمر منظمة أطباء بال حدود يف دعم مستشفى شابوندا 

العام، أصغر مستشفيات ماتييل، وسبعة مراكز صحية. كام 

النازحني  إىل  والتخصصية  األساسية  الطبية  الرعاية  تؤمن 

وكذلك إىل املجتمعات املضيفة يف مينوفا وكالونج من خالل 

مرشوع  ُسّلم  وقد  املحلية.  الطبية  واملراكز  املستشفيات 

كالونج إىل وزارة الصحة يف أبريل/نيسان.

من  أكرث  حدود  بال  أطباء  فرق  عالجت  فيزي،  منطقة  يف 

101,200 مريض مصاب باملالريا ضمن مرشوع باراكا التابع 

أيضاً عىل 8,500 والدة وقدمت  للمنظمة، يف حني أرشفت 

تأمني  وتم  بالكولريا.  مصاباً  مريضاً   2,035 إىل  الرعاية 

الطبية يف مستشفى لوليمبا  مجموعة كاملة من الخدمات 

منظمة  شهدت  وقد  الصحية.  لولينج  كيمبي  منطقة  يف 

املرىض سنة 2014 يف ظل  ارتفاع يف عدد  بال حدود  أطباء 

أجرى  حيث  املنطقة  أخرى  طبية  إغاثة  منظامت  مغادرة 

وعالجوا  خارجية  استشارة   76,100 من  أكرث  العاملون 

للصحة  عيادة  افتتحت  باملالريا.  مصاب  مريض   42,800

األول يف ميسييس،  أكتوبر/ترشين  والجنسية يف  اإلنجابية 

للوالدة،  والتالية  السابقة  الرعاية  خدمات  قدمت  حيث 

لضحايا  والرعاية  جنسياً،  املنقولة  لألمراض  والعالجات 

األرسي. التنظيم  الجنيس، وخدمات  العنف 

كاتانغا

وقائية  تدابري  تطوير  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت 

مع رشكاء آخرين ملحاربة التفيش املتكرر للكولريا يف مدينة 

باملاء،  التموين  تحسني  التدابري  هذه  وتضمنت  كاليمي، 

وتوزيع فالتر املياه للمنازل يف منطقة كاتايك الصحية، وتلقيح 

فرق  وقدمت  يوليو/متوز.  يف  املرض  ضد  شخص   51,400

يقرب من 700 مريض خالل تفيش  ما  إىل  العالج  املنظمة 

كونغولو،  يف  أما  وأغسطس/آب.  يوليو/متوز  شهري  الكولريا 

أكرث من 12,300 طفل  أطباء بال حدود  فقد عالجت فرق 

دون الخامسة من املالريا وأدخلت 1,350 طفاًل يعانون من 

بني مارس/ إىل مستشفى كونغولو  أو معقدة  مالريا حاّدة 

آذار ويونيو/حزيران. كام عملت فرق تابعة للمنظمة يف ستة 

مراكز صحية حيث عالجت االلتهابات التنفسية واإلصابات 

لوبومبايش،  اإلقليم  اإلسهال. ويف عاصمة  الطفيلية وأمراض 

استجابت منظمة أطباء بال حدود لزيادة اإلصابات بالحصبة 

من خالل تأمني الرعاية الرسيرية يف مركزين صحيني. وعقب 

الكولريا يف املدينة، وّزعت املاء وقامت بتعقيم  تفيش وباء 

املنازل واآلبار.

وستة  شاموانا  مستشفى  حدود  بال  أطباء  منظمة  دعمت 

الصحية  وكيلوا  وميتوابا  كيامبي  مناطق  يف  صحية  مراكز 

املترضرة بالنزاع والنزوح من خالل مّدها بخدمات الرعاية 

الصحية األساسية والتخصصية، وأجريت ما يقارب 67,000 

استشارة خارجية. كام افتتح برنامج محيل ملكافحة املالريا 

يف تسعة مواقع ثابتة عىل طول محور مبيانا كيشايل، يؤّمن 

توسيع  أيضاً  تم  املنطقة.  قرى  البسيطة يف  للمالريا  العالج 

نظام إحالة بواسطة الدراجات النارية يهدف إىل نقل املرىض 

إىل املستشفى، يف حني أجريت أعامل إعادة تأهيل لتحسني 

مستوى الحصول عىل الرعاية الصحية.

هذا وتلقى أكرث من 37,000 شخص عالجات املالريا خالل 

حملة طارئة دامت 14 أسبوعاً يف كينكوندجا.

أورينتال

مجموعات  وبني  الجيش  بني  العنيفة  املعارك  استمرت 

املعارضة املسلحة يف تأثريها عىل السكان يف منطقة جيتي 

عىل  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابع  برنامج  يرّكز  الصحية. 

الرعاية الطبية للمرأة وللطفل ما دون الخمس سنوات، كام 

تدير املنظمة أقسام الطوارئ والعناية املركزة وطب األطفال 

الدم واملخترب يف مستشفى جيتي،  واألمومة وخدمات نقل 

فيام افتتح جناح لحديثي الوالدة يف سبتمرب/أيلول. وبهدف 

تربعت  املنطقة،  يف  الطبية  املراكز  عن  الضغط  تخفيف 

منظمة أطباء بال حدود باألدوية وعالجت أكرث من 96,800 

الطارئ  والدعم  الطبية  الرعاية  املنظمة  أمنت  مريض. كام 

ونوفمرب/ترشين  يونيو/حزيران  بني  الجنيس  العنف  لضحايا 

أعامل  من  هرباً  السكان  من  كبري  عدد  نزوح  بعد  الثاين، 

الطبية.  وبافواسيندي  ومامباسا  نيا  نيا  مناطق  يف  العنف 

استشارات  املنظمة  فرق  قّدمت  األول،  أكتوبر/ترشين  ويف 

طبية يف مقاطعة إيتوري بعد توافد 25,000 شخص فّروا من 

النزاع يف شامل كيفو.

هذا وأقفل مرشوع الكشف عن مرض النوم )داء املثقبيات 

بسبب  وزوبيا  وأنغو  دينجيال  غانغا  يف  وعالجه  اإلفريقي( 

نسب اإلصابة املتدنية، فيام استمّر يف دوروما. كام استمرت 

املنظمة يف إدارة قسمي العناية املركزة والطوارئ ملستشفى 

دينجيال حتى ديسمرب/كانون األول حني أقفل املرشوع.

كينشاسا

سنوات  منذ  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  عالج  يشهد 

توزيع  محيّل  برنامٌج  ويدير  كينشاسا  يف  متزايدة  المركزية 

باتت  الذين  للمرىض  القهقرية  للفريوسات  املضاد  العالج 

حالتهم مستقرة. ويرّكز برنامج فريوس نقص املناعة البرشية 

التابع ملنظمة أطباء بال حدود اليوم عىل تأمني رعاية شاملة 

وعالية الجودة لألشخاص القاطنني يف حّي ماسينا ويتضّمن 

الخطورة،  عالية  املجموعات  عىل  خاصًة  االختبارات  إجراء 

وإنشاء مجموعات محلية للعالج املضاد للفريوسات وتطبيق 

مراقبة الحمل الفريويس.

تأمني استجابة رسيعة يف حاالت الطوارئ

حدود  بال  أطباء  ملنظمة  التابعة  الطوارئ  فرق  تراقب 

كامل  عىل  املناسبة  اإلجراءات  وتتخذ  عنه  وتتحّرى  املرض 

وقد  الحاجة.  عند  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  مساحة 

أطلقت حمالت بعد تفيش أمراض الحصبة والحمى التيفية 

وفريوس إيبوال وخطر تفيش الحمى الصفراء، كام استجابت 

وضحايا  النازحني  لحاجات  للمنظمة  التابعة  الطوارئ  فرق 

العنف. وعند تأكيد الحاالت األوىل لإلصابة بفريوس إيبوال يف 

أغسطس/آب، شيدت منظمة أطباء بال حدود مركَزي عالج 

وعملت مع وزارة الصحة من أجل إدارة التفيش وتطويقه. 

وقد ُشفي 13 مريضاً مصاباً باملرض عولجوا يف هذه املراكز 

نوفمرب/ يف  الفريوس  تفيش  وانتهى  مصاب،   25 أصل  من 

ترشين الثاين.
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واراب

البحريات جوبا

منظمة  استجابت   ،2014 عام  خالل 
الطبية  لالحتياجات  حدود  بال  أطباء 
بينام  النزاعات  عن  الناشئة  الطارئة 
برنامجها  عىل  للحفاظ  تناضل  كانت 
املوجود  الصحية  للرعاية  األسايس 

السودان.  مسبقاً يف جنوب 

نهاية عام 2013  العاصمة جوبا يف  القتال يف  عندما نشب 
حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  البالد  عرب  برسعة  وانترش 
األكرث  املناطق  عىل  والطواقم  الطبية  املساعدات  بتوزيع 
ترضراً، وارتفع عدد املشاريع برسعة من 13 إىل أكرث من 20 
يف تسع واليات. نزح الكثريون عن منازلهم واختبأ اآلالف يف 
األدغال وتشري التقديرات إىل أن 1.5 مليون شخص كانوا قد 

نزحوا مع نهاية عام 2014.

جنوب  يف  األزمة  بداية  منذ  حدود  بال  أطباء  منظمة  دعت 
السودان جميع األطراف إىل احرتام سالمة املرافق الطبية وأن 
تسمح ملنظامت اإلغاثة بالوصول إىل األماكن املترضرة. يف شهر 
يناير/كانون الثاين عام 2014 نشب قتال عنيف يف بلدة لري يف 
والية الوحدة الجنوبية وساعدت املنظمة يف إعادة تأهيل أحد 
املستشفيات الذي نهب وأحرق. وحدث انقطاع لعدة أشهر 
يف رعاية املرىض الداخليني والخارجيني من األطفال والبالغني 
فريوس  مرىض  وعالج  الوالدة  وخدمات  الجراحية  والعمليات 

نقص املناعة البرشية والسل والرعاية املكثفة.

جنوب  يف  مرة  من  أكرث  للهجوم  الصحية  الرعاية  تعرضت 
السودان حيث تعرض املرىض إلطالق النار وهم يف أرستهم 
التجهيزات  ورسقت  كامل  بشكل  األجنحة  بعض  وأحرقت 
من  اآلالف  مئات  حرم  األعامل  لتلك  وكنتيجة  الطبية. 
حدود  بال  أطباء  منظمة  طاقم  شهد  الحيوية.  املساعدات 
والية  يف  واالشتباكات  املسلحة  للهجامت  املخيفة  اآلثار 
داخل  قتلهم  تم  مرىض  وجود  اكتشفوا  عندما  النيل  أعايل 

يف  نشب  الذي  القتال  فعقب  التعليمي،  البلدة  مستشفى 
بانتيو يف شهر نيسان/أبريل لجأت مجموعة من الناس داخل 

املستشفى ولكنهم قتلوا فيه.

جوبا 

إىل  السكان  آالف  لجأ عرشات  جوبا  العنف يف  من  للنجاة 
مخيامت األمم املتحدة حيث كانت هناك مواقع مخصصة 
لحامية املدنيني. أنشأت منظمة أطباء بال حدود مرافق طبية 
ولكنها  هاوس  وجوبا  تومبنغ  يف  املدنيني  حامية  مواقع  يف 
مواقع  ويف  هناك  املأساوية  الحياة  ظروف  عن  تحدثت 
االستقرار  السنة. مع  البالد طيلة  املدنيني يف  لحامية  أخرى 
املنظامت  نشاط  تزايد  ومع  الطبية  لالحتياجات  التدريجي 
األخرى تم تسليم مشاريع املنظمة الطبية,يف مواقع حامية 

والصليب  العاملية  الطبية  املؤسسات  إىل  جوبا  يف  املدنيني 
األحمر يف جنوب السودان ومنظمة هيلث لينك يف جنوب 

السودان يف شهر أغسطس/آب.

والية الوحدة 

األول/يناير  كانون  شهر  يف  األوضاع  تردي  رسعة  أجربت 
بانتيو. ويف شهر نيسان/أبريل  عىل إجالء طاقم الدويل من 
أجرب تزايد العنف املنظمة عىل وقف خدمات العناية التي 
والسل  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  ملرىض  توفرها  كانت 
البلدة إىل مخيم األمم املتحدة  يف املستشفى، ونزح سكان 
أكرث  إىل   6,000 من  النازحني  عدد  ارتفع  حيث  املجاور 
إىل  السنة  نهاية  مع  العدد  ارتفع  أيام.  خالل   22,000 من 
40,000 شخص. حافظت منظمة أطباء بال حدود يف موقع 
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التجأ سكان بانتيو إىل مجمع األمم املتحدة هرباً من العنف، وبحلول نهاية العام كان هناك 40,000 نسمة يعيشون يف مخيم مؤقت. 
ويف يوليو/متوز، عمت الفيضانات معظم املخيم حني بدأت األمطار.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   936,200

22,700 مريض تلقى العالج يف مراكز التغذية

جراحي  تدخل   6,900

الكاالزار  عالج  تلقى  مريض   6,800

الكولريا  عالج  تلقى  مريض   6,800
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يقوم جراح يعمل يف مستشفى املنظمة يف أجوق وفريقه بتغيري الضامد وإزالة األنسجة املترضرة لطفل أصيب 
ناري. بطلق 

حامية املدنيني عىل عمل غرفة الطوارئ عىل مدار الساعة 
مريض   10,000 من  ألكرث  الطبية  االستشارات  وقدمت 
خارجي وعالجت قرابة 1,000 طفل من سوء التغذية الحاد 
وأجرت 300 تدخاًل جراحياً طارئاً كان 83 باملئة منها مرتبطاً 
بالنزاع وأغلبها جروح إصابات بالرصاص. تم تلقيح عرشات 
حامية  موقع  وخارج  داخل  الحصبة  ضد  األطفال  آالف 
عيادة  وأنشأت  متنقلة  عيادات  املنظمة  وأدارت  املدنيني، 
املوقع.  خارج  من  لألشخاص  بالوالدة  خاصة  وعيادة  عامة 
الخدمات  برنامج  عىل  املنظمة  من  آخر  فريق  حافظ  كام 
مخيم  يف  سوداين  الجئ   70,000 من  ألكرث  الشامل  الطبية 
وهي  الرئوية  املكورات  ضد  تلقيح  حملة  إىل  إضافة  ييدا، 
األوىل من نوعها يف موقع لالجئني حيث تم تلقيح أكرث من 

10,000 طفل تحت عمر السنتني.

يف لري، تم إجالء الفريق الدويل ملنظمة أطباء بال حدود يف 
شهر يناير/كانون الثاين بسبب تردي الحالة األمنية، وبعدها 
بوقت قصري أجرب 240 سودانياً من طاقم مستشفى املنظمة 
عىل الهرب إىل األدغال مع عائالتهم واملرىض املصابني بشدة. 
يف منتصف شهر نيسان/أبريل بدأ السكان املحليون بالعودة 
إىل البلدة وتم استئناف األنشطة الطبية يف شهر مايو/أيار. 
بلغ حد  قد  املنطقة  التغذية يف  كان سوء  الوقت  مع هذا 
عالجت  ويونيو/حزيران  مايو/أيار  شهري  وخالل  األزمة 
أكرث  التغذية  منظمة أطباء بال حدود مرىض مصابني بسوء 

من عام 2013 بأكمله.

والية جونقيل

العنف  نتيجة  بور  بلدة  من  شخص   70,000 قرابة  نزح 
ساعد  مايو/أيار  شهر  يف  للنهب.  البلدة  مستشفى  وتعرض 
املستشفى  إصالح  عىل  الصحة  وزارة  للمنظمة  تابع  فريق 
فريق  ساعد  كام  األساسية،  الطبية  األنشطة  واستئناف 
الهجوم عىل مطار بور. كذلك  الذين أصيبوا يف  الناس  آخر 
عام  ويف  طويل  لوقت  النكني  مستشفى  املنظمة  ساعدت 
األعداد  ملعالجة  الطارئة  الجراحية  العمليات  بدأت   2014
الحرب، فمن بني 910 تدخل جراحي  املتزايدة من مصايب 
أسايس تم إجراؤه يف املستشفى كانت نسبة املصابني بسبب 
العنف 76 باملئة. كام تفىش أيضاً مرض الكاالزار )الليشامنيا 

الحشوية( وتم عالج 6,000 شخص.

 دفع انعدام األمن يف بيبور عام 2013 املنظمة لالنسحاب 
عيادات  يف  ذلك  من  بدالً  والعمل  ثابت  صحي  مركز  من 
متنقلة. ويف شهر يونيو/متوز عام 2014 استقر الوضع وتم 
االستشارات  لتشمل  بيبور  يف  املنظمة  أنشطة  استئناف 
والرعاية  الداخليني  املرىض  وخدمات  األساسية  الصحية 
يف  الصحية  الرعاية  املنظمة  فرق  وفرت  كذلك  اإلنجابية. 
بلدات غوموروك وليكوونغول وأولد فانغاك املجاورة وهي 

مناطق تترضر من الحرب بشكل دائم. 

والية أعايل النيل

معدل  كان  النارص  مستشفى  يف  مسبقاً  موجود  برنامج  يف 
اندلع  أن  إىل  استشارة   4,100 يبلغ  الشهرية  االستشارات 
القتال العنيف يف املناطق املجاورة حيث نزح سكان البلدة 
يونيو/ شهر  ويف  مايو/أيار،  شهر  يف  املستشفى  إخالء  وتم 
منهوباً  فوجدوه  املستشفى  املنظمة  طاقم  زار  حزيران 
الذين  مكان  ملعرفة  مجال  وال  مهجورة.  والبلدة  بالكامل 

نزحوا عن البلدة أو وضعهم الصحي. 

وقف  إىل  األمني  الوضع  تدهور  نتيجة  املنظمة  اضطرت 
أبريل/نيسان  شهر  يف  العام  ملكال  مستشفى  يف  العمل 

حيث  املدنيني  لحامية  موقع  يف  عيادة  برسعة  وافتتحت 
الفرق  قدمت  ميلتو  ويف  شخص.   20,000 يلتجئ  كان 
العنف وتضمن ذلك عالج  للنازحني بسبب  الطبية  الرعاية 
الصحي  الوضع  استقرار  ومع  والسل،  الحشوية  الليشامنيا 
عدد  املنظمة  خفضت  السنة  خالل  الالجئني  مخيامت  يف 

عياداتها الخارجية. 

والية البحريات

األساسية  الصحية  الرعاية  حدود  بال  أطباء  منظمة  وفرت 
يف  مينكامان  مخيم  يف  اللقاحات  فيها  مبا  والتخصصية 

أويريال.

استقر  وقد  املخيم  يف  نازح  شخص   95,000 حوايل  يعيش 
الكثري منهم يف املناطق املحيطة وقد قدمت الفرق أكرث من 
52,000 استشارة خارجية و2,700 استشارة يف مجال الصحة 
النفسية وأطلقت كذلك حمالت تلقيح ضد الحصبة وشلل 

األطفال والكولريا والتهاب السحايا. 

وعقب تفيش مرض الحصبة يف مقاطعة كويبيت يف أواخر 
وزارة  حدود  بال  أطباء  منظمة  دعمت  مارس/آذار  شهر 
األطفال  وشلل  الحصبة  ضد  تلقيح  حملة  ونظمت  الصحة 

شملت 32,700 طفل دون سن الخامسة. 

والية شامل بحر الغزال

الطبية  الرعاية  بتوفري  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت 
األساسية والتخصصية للنازحني بسبب الحرب يف بامات قرب 
وقدم  إغاثية  مواد  الطاقم  وزع  حيث  السودانية،  الحدود 
االستشارات الصحية للوافدين الجدد يف شهر ديسمرب/كانون 
األول. دعمت املنظمة مستشفى اويل املدين منذ عام 2008 
وكانت تقدم الخدمات الطبية لألطفال واألمهات عىل مدار 
الخطورة  وعالية  الطارئة  اإلنجابية  الرعاية  فيها  مبا  الساعة 
الوالدة  جناح  إىل  امرأة   1,700 من  أكرث  إدخال  تم  حيث 
ومتت املساعدة يف 1,500 حالة والدة معقدة خالل السنة. 
باإلضافة إىل ذلك، عالجت املنظمة أكرث من 30,000 شخص 
حصيلة  أضعاف  ثالثة  وهو   2014 عام  يف  باملالريا  مصاب 

السنة السابقة.

غرب  والية  يف  يامبيو  مستشفى  أيضاً  املنظمة  دعمت 
االستوائية منذ عام 2008 مع أطباء أطفال مختصني ورعاية 
سابقة للوالدة والجراحة وعالج فريوس نقص املناعة البرشية 
ويضم برنامج العالج أكرث من 3,000 مريض. تدير املنظمة 
وهو  غوغريال  بلدة  يف  صغري  مستشفى  واراب  والية  يف 
يوفر خدمات الرعاية األساسية والتخصصية مبا فيها مرسح 

عمليات للجراحات الطارئة.

أجوق

عىل  أجوق  يف  بالعمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت 
عليها  متنازع  منطقة  وهي  أبيي  جنوب  كيلومرت   40 بعد 
الفرق يف املستشفى  السودان. تقدم  السودان وجنوب  بني 
رعاية  املنطقة  يف  تخصصية  خدمات  يقدم  الذي  الوحيد 
الوالدة  وخدمات  الطارئة  والجراحات  الداخليني  املرىض 
للمرىض  عالجية  تغذية  مركز  كذلك  املستشفى  ويضم 
وغرفة  فرز  منطقة  افتتاح  تم  السنة  بداية  يف  الداخليني. 
عملية   1,500 من  أكرث  يف  املساعدة  ومتت  أيضاً،  طوارئ 
شهر  يف  املستشفى.  إىل  شخص   6,600 إدخال  وتم  والدة 
فرباير/شباط توقفت العيادات املتنقلة التي تديرها املنظمة 
عن العمل بسبب املخاوف األمنية ويف شهر مارس/آذار تم 
تسليم العيادات الخارجية ملنظمة GOAL غري الحكومية. 

االستجابة الطارئة للكولريا 

يف 15 مايو/أيار أعلنت وزارة الصحة عن تفيش وباء الكولريا 
يف جوبا فافتتحت منظمة أطباء بال حدود وأدارت خمسة 
كام  الفموية  لإلماهة  مراكز  وثالث  الكولريا  لعالج  مراكز 
التعليمي.  جوبا  مستشفى  يف  التقنية  املساعدة  قدمت 
واستجابت املنظمة أيضاً لحاالت التفيش الصغرية يف توريت 
يف والية رشق االستوائية ويف ملكال ويف واو شيلوك يف والية 

أعايل النيل.
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Georgia

Georgia

تبلييس

أبخازيا

سوخومي

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

سّلمت منظمة أطباء بال حدود نشاطاتها 
املتعلقة بالسل املقاوم لألدوية املتعددة 
 ،2014 أغسطس/آب  يف  أبخازيا  يف 
من  يعانون  الذين  املرىض  عىل  ورّكزت 
لألدوية  املقاوم  للسل  الشديدة  الحاالت 

يف العاصمة تبلييس.

جورجيا  يف  السل  حاالت  يف  كبري  انخفاض  من  الرغم  عىل 

عىل مدى السنوات العرشين املاضية، إال أن نسب اإلصابة 

ما تزال مرتفعة، فكل عام يصاب 500 شخص بالسل املقاوم 

 10 يقارب  وما  العالج،  عىل  ويحصلون  املتعددة  لألدوية 

باملئة منهم يعاين من السل شديد املقاومة لألدوية، يف حني 

الحاالت وميوت  باملئة من  أكرث من 60  العالج يف  ينجح  ال 

عدد كبري منهم نتيجة لذلك. تشري هذه األرقام الصادرة عن 

وزارة الصحة الجورجية بشكل واضح إىل الحاجة إىل أمناط 

بيداكويلني   – عالجان  مؤخراً  صدر  وقد  محّسنة.  عالجية 

خيار  أي  لديهم  يعد  مل  الذين  املرىض  لبعض   – وديالمانيد 

متأنية  دراسة  بعد  العالجات  هذه  وتوصف  آخر،  عالجي 

لحالة املريض. 

يف سبتمرب/أيلول 2014، بدأت منظمة أطباء بال حدود بدعم 

املركز الوطني للسل وأمراض الرئة يف تبلييس، حيث أّمنت 

بهدف  املستشفى  يف  للعاملني  التقني  والدعم  التدريب 

تحسني الكشف عن املرىض املصابني بالسل شديد املقاومة 

األدوية  عىل  املبكر  حصولهم  وتسهيل  ومعالجتهم  لألدوية 

الجديدة. ويف ديسمرب/كانون األول، بات 18 مريضاً يعانون 

من السل شديد املقاومة لألدوية يستفيدون من بيداكويلني. 

الجديدة  للعالجات  الرسيرية  التجارب  بدء  املنتظر  ومن 

واملحَسنة السل املقاوم لألدوية املتعددة يف املستشفى سنة 

العالج  خطط  تحديد  إىل  التجارب  ستهدف  حيث   ،2016

للسل،  القدمية والجديدة  األدوية  تدمج بني  التي  الجديدة 

األدوية  هذه  لسّمية  تقييم  عمليات  كذلك  وستتضمن 

ولفعاليتها. وبحلول نهاية سنة 2014، بدأت مفاوضات مع 

يونيتيد لتقديم منحة لتمويل نشاطات يف تبلييس.

تسليم األنشطة يف أبخازيا

برنامج  حدود  بال  أطباء  منظمة  سّلمت  أغسطس/آب،  يف 

رعاية املسنني واملحتاجني ، كام سّلمت النشاطات املتعلقة 

إىل  أبخازيا  يف  املتعددة  لألدوية  املقاوم  وبالسل  بالسل 

يف  سابقون  أعضاء  أسسها  محلية  حكومية  غري  منظمة 

منظمة أطباء بال حدود. شمل الدعم املرىض الذين يعانون 

واستشارات  املنزل،  يف  الرعاية  فيها  مبا  مزمنة  أمراض  من 

تزال  وال  املتحركة.  كالكرايس  معّدات  وتأمني  العني،  أمراض 

من  البلغم  عّينات  نقل  يف  تسهم  بال حدود  أطباء  منظمة 

أبخازيا إىل مخترب الزرع يف تبلييس.

جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية 
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Democratic Peoples Republic of Korea 

Democratic Peoples Republic of Korea 

جنوب بيونغان

أنجو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

تجري مباحثات عىل قدم وساق من أجل 
إقامة مشاريع طبية جديدة يف جمهورية 

كوريا الدميقراطية الشعبية.

كوريا  جمهورية  يف  الطبية  للمراكز  دورية  صيانة  من  ما 

الشعبية الدميقراطية، كام تعاين البالد من نقص يف املعدات 

بنقص الغذاء.  واإلمدادات الطبية، فيام يتأثر السكان أيضاً 

وُيسمح فقط لعدد محدود جداً من املنظامت غري الحكومية 

بالعمل يف البلد، يف ظل مراقبة دقيقة لنشاطاتها.

حدود  بال  أطباء  منظمة  أكملت   ،2014 يونيو/حزيران  يف 

بيونغان، يهدف  إقليم جنوب  أنجو، يف  مرشوعاً يف منطقة 

للسكان  الطبية  الخدمات  تأمني  عىل  القدرة  زيادة  إىل 

والتربع  العاملني  تدريب  رئييس من خالل  بشكل  املحليني، 

باألدوية واإلمدادات. رّكزت مقاربة منظمة أطباء بال حدود 

عىل الرعاية الطبية لألم والطفل، مبا يف ذلك التدريب عىل 

وسوء  والعصبية،  التنفسية  واألمراض  اإلسهال،  معالجة 

للحياة.  املنقذة  التوليد  وعمليات  األطفال،  بني  التغذية 

وإضافًة إىل تدريب الطاقم الطبي، زار فريق منظمة أطباء 

املحيل،  املستشفى  يف  واألطفال  الوالدة  أقسام  حدود  بال 

أّمنت  كام  التدريب.  حصص  تطبيق  وقّيم  املرىض،  وعاين 

املنظمة املعدات الطبية واألدوية املتصلة مبواضيع التدريب، 

باإلضافة إىل الطعام للمرىض واملسؤولني عن املرىض والفريق 

الطبي. وقد وفرت منظمة أطباء بال حدود الرعاية املبارشة إىل 

250 مريضاً ودعاًم غري مبارش إىل 3,000 شخص بفضل املرشوع.

دراسة  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  أكتوبر،  نهاية  يف 

املستشفى  الفريق  زار  أخرى.  مواقع  يف  لنشاطات  جدوى 

كيم  ومستشفى  بيونغان  جنوب  يف  سوكشون  يف  اإلقليمي 

الحكومة عىل إطالق برامج  يانغ وفاوض  بيونغ  مان يو يف 

إضافية. يف ديسمرب، دعت منظمة أطباء بال حدود موظَفني 

جنيف  يف  تدريب  جلسة  ملتابعة  الصحة  وزارة  من  اثنني 

ملواجهة وباء إيبوال.

46 أطباء بال حدود

األرقام الطبية الرئيسية:

عالج  يتلقون  مريضاً   18
املتعددة لألدوية  املقاوم  السل 

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  | جورجيا 
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Zimbabwe

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

Zimbabwe

بوهريا

هراري

إيبورث

تشولوتشو
غوتو

تشيكومبا

شامل غوكوي

نيانجا

تحسنت سبل الحصول عىل عالج فريوس نقص 

املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

ولكنها  األخرية  السنوات  خالل  زميبابوي  يف 

معينة  ملجموعات  بالنسبة  محدودة  تزال  ما 

ضعيفة.

البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابون  األطفال  يعاين 
وهناك  املناسبة،  الرعاية  عىل  الحصول  يف  خاصة  مصاعب 
عقبات متعددة يواجهها املرىض منها نقص الطواقم الطبية 
وبعد  األجور  وارتفاع  العيادات  عمل  ساعات  ومحدودية 
املرافق الصحية، لذلك عملت منظمة أطباء بال حدود مع 
املرافق  يف  مدمجة  رعاية  تطوير  عىل  الصحية  السلطات 
والعالج  التشخيص  مركزية  وإلغاء  الحكومية  الصحية 

للمساعدة يف تلبية احتياجات الناس قرب منازلهم. 

األطفال  عىل  هراري  يف  إيبورث  منطقة  يف  املنظمة  تركز 
والسل  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  واملراهقني 
وعىل تقديم العالج للمرىض الذين فشلت معهم العالجات 
االعتيادية. وقد تم فحص أكرث من 2,660 مريض تحت سن 
العرشين وبدأ أكرث من 200 شخص بتلقي العالج، كام جرى 
تسليم العالج الدوري لفريوس نقص املناعة البرشية والسل 
إىل وزارة الصحة يف عام 2014 بعد أكرث من سنة عىل بناء 

قدرات الطاقم الرضورية. 

ركز برنامج املنظمة يف بوهريا وغوتو وتشيكومبا عىل تدريب 
وتوجيه الطاقم الطبي وتقديم الدعم التقني واملادي ملراكز 
الصحة املحلية لتطبيق اإلرشادات الجديدة ملنظمة الصحة 
العاملية وزيادة إمكانية مراقبة الحمل الفريويس االعتيادي. 
أصبح االختبار والعالج مبضادات الفريوسات القهقرية متاحاً 
القطاعات  العيادات يف  توفريه يف جميع  للجميع وتم  اآلن 
الثالث املدعومة واستمرت املنظمة يف تطبيق أمناط الرعاية 
املراكز  عىل  الضغط  تخفيف  أجل  من  للمريض  املريحة 
الصحية، ومع نهاية السنة كانت هناك 72 مجموعة محلية 
القهقرية  الفريوسات  مبضادات  العالج  ومتابعة  لدعم 
مبجموع أعضاء بلغ 477 يتناوبون عىل جمع عبوات الدواء 
القابلة للتعبئة لبعضهم. متت تجربة أساليب جديدة أيضاً 

يف غوتو لزيادة أعداد الذين يقومون بفحص فريوس نقص 
الليلية  األسبوعية  العيادات  ذلك  يف  مبا  البرشية  املناعة 
وحمالت االختبار واالستشارات املوجهة للشباب الصغار أو 

املرتبطة بأحداث رياضية.

استمرت املنظمة أيضاً يف دعم اختبارات الحمل الفريويس 
من  مكن  ما  وهو  هراراي  يف  املركزي  املستشفى  يف 
مراقبة املرىض الذين يتلقون العالج مبضادات الفريوسات 
الحمل  اختبار  آلة  يونيتيد  منظمة  مولت  وقد  القهقرية. 
منظمة  تولت  بينام  الجارية  نفقاتها  وغطت  الفريويس 
إجراء  باملحصلة  وتم  التنفيذ  عملية  حدود  بال  أطباء 

35,439 اختبار يف عام 2014. 

نقص  رعاية مرىض فريوس  تعميم  تم  نيانغا  مقاطعة  ويف 
يف   21 أصل  من  عيادة   18 عىل  البرشية/السل  املناعة 

عام 2014. 

الرعاية النفسية يف السجون

للنزالء  والعالج  التشخيص  حدود  بال  أطباء  منظمة  توفر 
الذكور واإلناث املصابني بأمراض نفسية يف سجن تشيكورويب 
10 سجون  يتلقى طواقم  كام  الحراسة يف هراري،  الشديد 
األمراض  وعالج  املناسب  التشخيص  عىل  تدريباً  أيضاً 
النفسية، فيام تعمل املنظمة عىل ضامن توفر عالج فريوس 
نقص املناعة البرشية والسل يف السجون عرب وزارة الصحة. 

برنامج العنف الجنيس

يشكل العنف الجنيس مشكلة خطرية يف زميبابوي وتستمر 
يف  مباري،  ففي  لها.  التصدي  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة 
هراري تقدم عيادة املنظمة لضحايا العنف الجنيس الرعاية 
تعزيز  أجل  من  واإلحاالت  واالستشارات  املجانية  الطبية 

الدعم النفيس واالجتامعي والقانوين.

تسليم الربنامج

مقاطعة  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  مرشوع  تعميم  تم 
الصحية  الرعاية  تحسني  جرى  فيام  الريفية  غوكوي  شامل 
وضحايا  والسل  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  للمصابني 
صحية.  رعاية  مرفق  و18  مستشفيني  عرب  الجنيس  العنف 

بعد ثالث سنوات اعتمد 12 مرفقاً كمواقع أساسية للعالج 
مبضادات الفريوسات القهقرية فيام اعتمدت 6 مرافق أخرى 
الصحة  لوزارة  املرشوع  تسليم  وتم  الحق  عالج  كمواقع 
ويف  األولية.  األهداف  تحقيق  تم  أن  بعد  الطفل  ورعاية 
هراري دعمت املنظمة أيضاً الوزارة لتعميم هذه الخدمات 
والتي أصبحت متوفرة اآلن يف ستة مراكز صحية، أما تركيز 
الفريق الحايل فينصب عىل تحسني رعاية األطفال املصابني 
من  تعقيداً  أكرث  وحاالت  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
هذا  تسليم  تم  وقد  والسل.  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
املرشوع لوزارة الصحة يف شهر أكتوبر/ترشين األول بعد أن 

امتلكت إمكانات تقديم الرعاية الطبية الرضورية. 

الرعاية ملرىض  بعد تسعة سنوات تقريباً من العمل لتوفري 
تسليم  تم  تشولوتشو،  يف  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
نوفمرب/ شهر  يف  املحلية  الصحية  السلطات  إىل  املرشوع 
ترشين الثاين بعد أن حقق الربنامج هدفه الرئييس يف عالج 
انتقال  معدل  وخفض  البرشية/السل  املناعة  نقص  فريوس 
ومع  ووفيات.  إصابات  من  بها  يرتبط  وما  األمراض  هذه 
يعالجون  شخصاً   10,400 أصبح  أغسطس/آب،  شهر  نهاية 
مجموع  من  باملئة   85 أي  القهقرية  الفريوسات  مبضادات 
املناعة  نقص  فريوس  عالج  إىل  يحتاجون  الذين  األشخاص 

البرشية يف املنطقة. 
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الذين  للمرىض  املجتمعي  الدعم  مجموعات  تنظيم  قبل 

موريفي  بيج  كانت  القهقرية،  الفريوسات  مضادات  يتلقون 

تضطر لقطع 20 كيلومرتاً للحصول عىل أدويتها.

األرقام الطبية الرئيسية:

الخط  عالج  يتلقون  مريض   6,000
القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول 

السل  مرض  عالج  يتلقون  مريض   1,400

زميبابوي
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Swaziland

Swaziland

شيسلويني

مانزيني
مبابان

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

والعالجات  الالمركزية  الرعاية  تساعد 
املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  املبتكرة 
وأكرث  أطول  حياة  العيش  عىل  البرشية 

صحة.

املناعة  نقص  لفريوس  املشرتكة  العدوى  معدالت  تعترب 

البرشية ومرض السل مبا يف ذلك السل املقاوم لألدوية مثرية 

مقاومة  السل  حاالت  من  باملئة   10 أن  كام  للغاية  للقلق 

لألدوية، ولذلك بدأت منظمة أطباء بال حدود بالتعاون مع 

وزارة الصحة للتصدي لتفيش فريوس نقص املناعة البرشية 

والسل يف شيسلويني عام 2007 و يف مانزيني عام 2010.

منطقة شيسلويني

الرعاية  استمرت منظمة أطباء بال حدود يف دعم خدمات 

الثنائية ملريض فريوس نقص املناعة البرشية والسل يف منطقة 

هالتيكولو  يف  مشاريع  وأقامت  السنة  هذه  شيسلويني 

وماتسانجيني. ومنذ عام 2010 قام الربنامج بتدريب عاملني 

محليني وأفراد املجتمع املحيل املصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية وساعد يف توسيع خدمات التشخيص والعالج لهذين 

املرضني يف هذه املنطقة الريفية الجنوبية، وأصبح باستطاعة 

 22 عرب  النفيس  والدعم  العالج  عىل  الحصول  اآلن  املرىض 

عيادة صحية وثالث مرافق تخصصية. وأظهرت عملية تقييم 

استمرت خمس سنوات من توسيع الرعاية أن تبسيط هذه 

العملية وتقريبها من السكان يحقق االستدامة ويؤدي إىل 

زيادة توفري مضادات الفريوسات القهقرية ويساعد املرىض 

عىل االلتزام بنظامهم الدوايئ.

 يعتمد الربنامج عىل أفراد املجتمع املحيل املصابني بفريوس 

نقص املناعة البرشية الذين دربتهم املنظمة ووزارة الصحة، 

س
في

وتا
 م
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أم وابنها يف إحدة العيادات يف منطقة شيسلويني 

قصة مريض 

سفيوي - بدأ العالج مبضادات الفريوسات القهقرية 

إتاحة  اسرتاتيجية  إطار  يف  ماشوبيني  عيادة  يف 

مضادات الفريوسات القهقرية للجميع 

وأنا  األرياف  يف  الصحية  التوعية  مجال  يف  "أعمل 

وزارة  يد  عىل  التدريب  تلقوا  الذين  األشخاص  من 

الصحة للقيام بالتوعية الصحية والعناية املنزلية عىل 

عن  صحية  توعية  كعامل  أتحدث  املجتمع.  مستوى 

هذه القضية ونناقشها ضمن مجموعتنا أيضاً ونشجع 

الناس عىل معرفة وضعهم وااللتزام بنظامهم الدوايئ. 

ساعدين وجودي كفرد يف هذه املجموعات عىل تقبل 

وضعي وتشجيع الناس يف مجتمعي من خالل قصتي".

أكرث من 3,200 جلسة  قدموا  الذين  الخرباء  العمالء  وعىل 

 137,100 نحو  منها  استفاد   2014 عام  يف  تثقيفية  صحية 

جميع  فحص  آلية  إدراج  تم  وقد  شيسلويني.  من  شخص 

ما  وهو  الربنامج  ضمن  بالفريوس  اإلصابة  لكشف  السكان 

زاد يف اكتشاف عدد املصابني. باإلضافة إىل ذلك، تم تطبيق 

قياس الحمل الفريويس املنتظم ملراقبة الوضع الصحي وهو 

اكتشاف  ميكن  ال  الذين  املرىض  عىل  بالتعرف  يسمح  ما 

السيطرة  تحت  الفريوس  أن  يعني  وهذا  الفريويس  حملهم 

وأن مخاطر انتقاله منخفضة جداً.

استهدفت املرحلة األوىل من العالج والقامئة عىل اسرتاتيجية 

الوقاية النساء الحوامل، وتم تطبيقها عىل املستوى الوطني 

مرشوع  خالل  من  فعاليتها  ثبتت  أن  بعد   2014 عام  يف 

متهيدي يف نالنغانو. بدأ العمل باملرحلة الثانية وهي توفري 

القهقرية للجميع يف نالنغانو يف شهر  الفريوسات  مضادات 

بفريوس  املصابني  جميع  األول حيث حصل  أكتوبر/ترشين 

الفريوسات  مبضادات  العالج  عىل  البرشية  املناعة  نقص 

القهقرية بغض النظر عن حالتهم العالجية أو املناعية. 

منطقة مانزيني

يستطيع العامل املهاجرون وسكان منطقة ماتسافا الخضوع 

البرشية والسل بشكل  املناعة  لفحص وعالج فريوس نقص 

العائلية  الصحية  حدود  بال  أطباء  منظمة  عيادة  يف  مبارش 

األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  العيادة  تقدم  الشاملة. 

التي تشمل رعاية األمومة ومتنيع األطفال دون سن الخامسة 

والتخطيط األرسي وخدمات الرعاية املنزلية والعالج الطبي 

والنفيس لضحايا العنف الجنيس. 

املناعة  نقص  فريوس  ملرىض  أيضاً  متوفرة  الشاملة  الرعاية 

املحلية،  والعيادات  مانكاياين  والسل يف مستشفى  البرشية 

خارجيني  كمرىض  عالجهم  يتم  ممكناً  األمر  يكون  وعندما 

اإلقامة  بسبب  وضيقهم  عزلتهم  تقليل  يف  يساعد  ما  وهو 

الطويلة يف املستشفى ويزيد التزامهم بالعالج.

 ويف حال فشل عقاقري السل األساسية يكون املريض مصاباً 

بالسل املقاوم لألدوية املتعددة، وألن العالج التقليدي لهذا 

آثار  وله  شهراً   20 األقل  عىل  يستغرق  املرض  من  الشكل 

لدراسة  مراقبة  تجربة  املنظمة  بدأت  فقد  مؤملة  جانبية 

فعالية وسالمة نظام دوايئ يستخدم لعالج هذا الشكل من 

املرض ملدة تسعة أشهر يف ماتسافا ومانكاياين يف عام 2014. 

األرقام الطبية الرئيسية:

الخط  لعالجات  خضعوا  مريض   16,500
القهقرية  الفريوسات  مضادات  من  األول 

السل  لعالج  يخضعون  مريض   1,700
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السودان

السودان

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية. استشارة   246,900

الكاالزار. عالج  تلقوا  مريض   400
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Sudan

Sudan

الغضارف

سنار

جنوب دارفور

شامل دارفور النيل األبيض

غرب دارفور

الخرطوم

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

الثقيلة عىل  بظالله  يلقي  النزاع  يزال  ما 
وجنوب  دارفور  واليات  يف  الناس  صحة 

كردفان والنيل األزرق السودانية. 

لالحتياجات  االستجابة  إىل  حدود  بال  أطباء  منظمة  تهدف 

الصحية الطارئة يف البالد ولكن يف عام 2014 أعاقت قيود 

أحد  وتعرض  بالنزاع،  املترضرة  املناطق  إىل  عديدة وصولها 

املستشفيات التابعة للمنظمة للقصف يف شهر يناير/كانون 

اإلنسانية  املساعدات  الناس من  ُيحرم آالف  الثاين، يف حني 

وهم بحاجة ماسة للرعاية الطبية.

شامل دارفور

العربية  والقبائل  الزغاوة  قبائل  بني  اشتباكات  وقعت 

للمنظمة  تابع  مستشفى  يوجد  حيث  طويلة  يف  البدوية 

والرقود  الخارجية  العيادات  ملرىض  الرعاية  خدمات  يقدم 

الداخيل مع الرتكيز عىل احتياجات األمهات واألطفال. قدم 

العيادات  العامل أكرث من 34,900 استشارة ملرىض  الفريق 

طفل   1,300 وعالج  للحوامل  استشارة  و5,400  الخارجية 

للمنظمة يف  تابع  آخر  فريق  يعمل  التغذية. كام  من سوء 

أربعة مراكز صحية يف دار الزغاوة مع الرتكيز عىل الرعاية 

الصحية األساسية لألطفال واألمهات، وتتوفر خدمات الرعاية 

السابقة للوالدة يف ثالثة مواقع صحية خارجية وقد أجرت 

الفرق أكرث من 46,800 استشارة خالل عام 2014.

النازحني  مساعدة  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  تستمر 

واملواد  اإلصحاح  وخدمات  املاء  لهم  وتؤمن  الرسيف  يف 

أجريت  حيث  الجراحة  فيها  مبا  الطبية  والرعاية  اإلغاثية 

 1,100 عالج  وتم  خارجية  استشارة   17,700 من  أكرث 
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افتتحت عيادة صحية يف فرباير/شباط يف والية النيل األبيض لتوفري الرعاية الصحية األساسية لنحو 30,000 الجئ من جنوب السودان 

بينهم الكثري من النساء واألطفال وكبار السن.

القائم  دارفور  شامل  يف  الطارئة  االستجابة  مرشوع  يجري 

بالتعاون مع وزارة الصحة يف الوالية عمليات تقييم وتدخل 

املواد  توزيع  الربنامج  أنشطة  تضمنت  رسيعة.  صحية 

التهاب  ومعالجة  والفارش،  وعزبان  الطويشة  يف  اإلغاثية 

الكبد E يف أم كدادة وتقيص سوء التغذية يف شنقل طوباي 

من خالل  الفارش  يف  الضنك  مكافحة حمى  ودعم حمالت 

عالج اإلصابات ومكافحة الحرشات الناقلة للمرض واملراقبة 

النشطة والتدريب عىل االستجابة الطارئة.

جنوب دارفور

نازح   4,000 وصل  وأبريل/نيسان  مارس/آذار  شهري  يف 

جديد إىل مخيم الرسيف قرب نياال، حيث تعرضت قراهم 

الرعب.  من  حالة  يف  ونزحوا  للتدمري  املدينة  غرب  جنوب 

كانت املنظمة تعمل بشكل مسبق يف املخيم عىل تحسني 

إمدادات املاء )التي كانت بعيدة جداً عن معايري الطوارئ( 

ومعالجة السكان الذين كانوا يعانون عىل املستوى الصحي 

بسبب سوء الظروف املعيشية. 

غرب دارفور

مراكز  أربعة  بدعم  املنظمة  بدأت   2014 عام  نهاية  مع 

خدمات  وتقديم  دارفور  غرب  كرينك  محلية  يف  صحية 

الرعاية الطبية األساسية، وعمل فريق آخر مع وزارة الصحة 

عىل االستعداد ملواجهة إيبوال حيث تم تدريب أكرث من 100 

عامل إضافة إىل تدعيم نظام املراقبة. 

توفري املساعدات لالجئي جنوب السودان

تم افتتاح عيادة صحية يف شهر فرباير/شباط يف والية النيل 

 30,000 لحوايل  األساسية  الصحية  الرعاية  لتقديم  األبيض 

األطفال  من  منهم  الكثري  كان  السودان  جنوب  من  الجئ 

سرياً  طويلة  مسافات  قطعوا  الذين  السن  وكبار  والنساء 

عىل األقدام بحثاً عن األمان، حيث أجريت 4,300 استشارة 

صحية كمعدل شهري. 

األمراض املهملة 

الكاالزار  أقامت منظمة أطباء بال حدود تدريباً عىل مرض 

شمل 590 عاماًل صحياً يف والية سنار وتم عالج 400 مصاب 

دعمت  كام  القضارف،  والية  يف  الله  تبارك  مستشفى  يف 

املنظمة خدمات الصحة اإلنجابية يف املستشفى.

السل يف خمسة  املنظمة خدمات تشخيص وعالج  دعمت 

أولياء وهي منطقة واسعة فقرية يف  مراكز صحية يف جبل 

املزدحمة  العيش  ظروف  تزيد  حيث  الخرطوم  ضواحي 

مخاطر انتقال العدوى. 
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سوريا

سوريا
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Syria

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

للعاملني  الالزمة  واملواد  التقنية  اإلمدادات  املنظمة  توفر 
امليدانية  املستشفيات  إدارة  أجل  من  السوريني  الطبيني 
واملراكز الصحية يف محافظات حلب ودرعا ودمشق وحامه 

وحمص إدلب والالذقية وطرطوس.

Syria

طرطوس

حامه

درعا

دمشق

الالذقية

إدلب

حلب

حمص

الرقة

الحسكة

دمشق
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طفلة تخضع الستشارة طبية يف عيادة متنقلة يف محافظة الحسكة.

املحتاجني  األشخاص  ماليني  لوجود  نظراً 
بال  أطباء  منظمة  عىل  كان  للمساعدة 
الربامج  أكرب  من  بعضاً  تدير  أن  حدود 
 44 مدى  عىل  املمتد  تاريخها  يف  الطبية 

عاماً ولكنها منعت من القيام بذلك.

الصحية  املرافق  عىل  والهجامت  األمن  وانعدام  العنف 
التزام  وعدم  الحكومي  اإلذن  وغياب  الطبية  والطواقم 
بعض  هي  طواقمنا  سالمة  بضامن  املسلحة  املجموعات 
العقبات التي منعت تنفيذ برنامج إغاثة طبية إنسانية أكرب. 

تتسم  تزال  وما   2014 سنة  الرابع  عامها  الحرب  دخلت 
واملقاتلني،  املدنيني  بني  يفرق  ال  الذي  الوحيش  بالعنف 
ونزوح  شخص   200,000 نحو  مقتل  إىل  التقديرات  وتشري 
البالد أو إىل دول الجوار. كام أن  نصف السكان إما داخل 
هناك مجتمعات كاملة محارصة ومحرومة من أية مساعدة 
خارجية والناس عالقون بني جبهات القتال املتغرية باستمرار، 
واملسعفني  والصيادلة  واملمرضني  األطباء  آالف  قتل  فيام 
واختطفوا أو نزحوا بسبب العنف، األمر الذي خلف فجوة 

هائلة يف الخربات الطبية.

 ويف 2 كانون األول/يناير 2014 تعرض 13 فرداً من طاقم 
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يد  عىل  لالختطاف  املنظمة 
العراق والشام )والتي سميت الحقاً الدولة اإلسالمية(، وكان 
من بني املخطوفني مثانية زمالء سوريني تم إطالق رساحهم 
بعد عدة ساعات، أما الخمسة اآلخرين فظلوا يف األرس مدة 
خمسة أشهر. أدت هذه الحادثة إىل انسحاب فريق املنظمة 
الدويل وإغالق املرافق الصحية يف املناطق الخاضعة لسيطرة 
يف  اإلقليمي  املستشفى  املنظمة  أغلقت  اإلسالمية.  الدولة 
منطقة جبل األكراد غرب محافظة إدلب إضافة إىل مركزين 

صحيني كانت تديرهام يف املناطق املجاورة.

محافظة حلب

التي  حلب  محافظة  يف  صحية  مرافق  ثالثة  املنظمة  تدير 

شهدت أعنف العمليات القتالية وهي أحد ممرات الهروب 

املستشفيات  أحد  يحوي  البالد.  خارج  للسوريني  األساسية 

28 رسيراً ويقدم خدمات الرعاية الطارئة واإلنجابية ورعاية 

الجراحة  وخدمات  اللقاحات  إىل  إضافة  الخارجيني  املرىض 

العظمية وعالج بعض األمراض املزمنة. يقوم الفريق بإدخال 

املرىض إىل هذا املستشفى قبل نقلهم إىل مرافق أخرى يف 

انطالق  نقطة  املستشفى  املنظمة  وتتخذ  الرضورة.  حال 

إىل  الطبية  واإلمدادات  باألدوية  بالتربع  خاللها  من  تقوم 

10 مستشفيات ميدانية وتسع نقاط إسعافات أولية وثالثة 

مراكز صحية. 

حلب  يف  لها  آخر  مستشفى  إغالق  إىل  املنظمة  واضطرت 
يف شهر أغسطس/آب ألسباب أمنية. وكان املستشفى يقدم 
خدمات الرعاية الصحية للبالغني واألطفال مبا فيها العمليات 
الجراحية لجرحى الحرب وحاالت اإلصابات البالغة والحروق 
والرعاية  الوالدة  وخدمات  الطارئة  الخدمات  إىل  إضافة 

السابقة والتالية للوالدة واالستشارات الخارجية.

 أما يف ضواحي حلب، فيقع مستشفى ثالث تابع للمنظمة 
املوقع  هذا  يف  الطبية  الفرق  قدمت  وقد  12 رسيراً.  يضم 
22,000 استشارة خارجية وأكرث من 12,300 استشارة طارئة 
مريض.   1,200 وأدخلت  جراحي  تدخل   500 من  وأكرث 
ودعم  اإلنجابية  والرعاية  اللقاحات  يوفر  املستشفى  كان 
الصحة النفسية كام كان يحوي نظام إحالة لألشخاص الذين 

يحتاجون إىل خدمات إضافية. 

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   135,600

إغاثة 4,900 صندوق 

جراحية عملية   4,400

1,400 والدة
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سوريا

محافظة إدلب

هناك حاالت نقص حاد بسبب الحرب كام أن الوقود اليسء 

يسبب  ما  غالباً  والطبخ  للتدفئة  العائالت  تستخدمه  الذي 

منظمة  تدير  شديدة.  حروق  إىل  تؤدي  التي  االنفجارات 

أطباء بال حدود يف إدلب وحدًة لعالج الحروق هي الوحيدة 

يف شامل سوريا حيث يستطيع الناس الحصول عىل العناية 

وتغيري  )التنضري(  الجروح  كتنظيف  املطلوبة  التخصصية 

الضامد يف غرفة العمليات تحت التخدير والطعوم الجلدية 

 15 يضم  الذي  املستشفى  يحتوي  النفيس.  العالج  وكذلك 

رسيراً عىل غرفة طوارئ وفريق يقدم الدعم النفيس للمرىض 

إىل  بالحروق  مصاب  شخص   1,800 من  أكرث  وصل  وقد 

تلقوا  مريض   5,800 من  وأكرث   2014 عام  يف  املستشفى 

العالج يف غرفة الطوارئ فيام أجرى الفريق أكرث من 3,800 

تدخل جراحي.

تجمع  يف  بالحصبة  اإلصابة  تقارير  من  للعديد  واستجابًة 

تركيا،  مع  الحدود  طول  عىل  نازح   100,000 يضم  سكاين 

قامت املنظمة بحملة تلقيح شملت أكرث من 11,000 طفاًل 

يف املخيامت والقرى يف شهر أغسطس/آب وتستمر املنظمة 

يف عمليات التلقيح الدورية لألطفال تحت سن ثالث سنوات 

التلقيح الدوري كنتيجة للحرب إىل ارتفاع  فقد أدى غياب 

معدل أمراض األطفال التي ميكن الوقاية منها.

محافظة الرقة 

تناضل املراكز الصحية واملستشفيات التي ما تزال تعمل يف 

محافظة الرقة للحفاظ عىل إمداداتها وأفراد طاقمها وضامن 

تخزين األدوية يف درجة الحرارة الصحيحة. وتشري التقديرات 

إىل أن 40,000 شخص تقريباً يف املحافظة أجربوا عىل ترك 

منازلهم وهو ما شكل ضغطاً إضافياً عىل املجتمعات املحلية 

سابقاً  كانت  وما  ومدارسها  منازلها  يف  بإيوائهم  تقوم  التي 

مراكزها الصحية.

الرعاية الصحية األساسية  استمرت املنظمة يف إدارة عيادة 

يف مستشفى تل أبيض لإلحاالت ودعمت جناح األطفال فيه، 

للنازحني يف  الطارئة  املساعدات  املتنقلة  الفرق  كام قدمت 

عدة مواقع، ودعمت أيضاً أنشطة التلقيح الدوري بواسطة 

العامل الصحيني يف املنطقة. وقدمت الفرق أكرث من 5,200 

استشارة خارجية فيام لقحت 7,000 طفل ضد الحصبة قبل 

يف  املحلية  والسلطات  الصحة  لوزارة  املهام  تسليم  يتم  أن 

شهر مايو/أيار.

محافظة الحسكة 

شهد شامل رشق سوريا نقصاً حاداً يف األدوية واإلمدادات 

عىل  مدمر  أثر  له  كان  ما  وهو  الخبري  والطاقم  الطبية 

الطواقم  حدود  بال  أطباء  منظمة  قدمت  الصحية.  الرعاية 

يف  للجراحة  والتالية  السابقة  الرعاية  لدعم  واإلمدادات 

فريق  وقام  املستشفيات  أحد  يف  البالغة  اإلصابات  جناح 

آخر باملساعدة يف جناح الوالدة التي أعادت املنظمة تأهيله 

وتزويده مبعدات جديدة، كام بدأت املنظمة بإدارة عيادتني 

توفران االستشارات الخارجية والرعاية الصحية للطفل واألم.

وكانت املنظمة تدير العيادات املتنقلة يف املنطقة الحدودية 

الصحية  الرعاية  وتقدم   2013 عام  منذ  للعراق  املحاذية 

عىل  الرتكيز  مع  املضيفة  واملجتمعات  للنازحني  األساسية 

كام  الحدود،  من  السوري  الجانب  عىل  واألمهات  األطفال 

األطفال يف  تلقيح دورية ضد شلل  املنظمة بحمالت  تقوم 

يف  األطفال  بشلل  إصابة  أول  عن  اإلبالغ  تم  وقد  املنطقة 

سوريا منذ 14 عاماً يف شهر أكتوبر/ترشين األول. 

بعد  يونيو/حزيران  شهر  يف  العراق  مع  الحدود  فتح  أعيد 
واحد  اتجاه  من  وذلك  سبتمرب/أيلول  شهر  منذ  إغالقها 
شهر  ويف  سوريا.  إىل  العراق  من  بالعبور  للناس  للسامح 
أغسطس/آب عرب عرشات آالف العراقيني الحدود هرباً من 
العنف يف محافظة نينوى العراقية. واستجابت فرق املنظمة 
العاملة عىل جانبي الحدود لالحتياجات املتزايدة من خالل 
املخيامت  يف  صحية  مرافق  وتأسيس  املتنقلة  العيادات 

املؤقتة ومخيامت النازحني.

دعم برامج أطباء سوريا 

تقديم  يف  األطباء  شبكات  استمرت  القيود  زيادة  رغم 
أطباء سوريون  يديرها  التي  الطبية  للمرافق  الرسي  الدعم 
يف مناطق سيطرة الحكومة واملعارضة. تسمح برامج الدعم 
بالعمل يف ظروف  املتفانية  السورية  الطبية  للطواقم  هذه 
الرعاية  من  األدىن  الحد  وتقديم  غالباً  الخطورة  شديدة 

الصحية للسكان العالقني جراء النزاع.

ألكرث  واسع  دعم  برنامج  حدود  بال  أطباء  منظمة  طورت 
موقعني  يف  ومؤقت  رسي  صحية  رعاية  مرفق   100 من 
هذه  ونصف  محافظات،  ست  ويف  السورية  الحدود  عىل 
املساعدات تقريباً مخصصة للمناطق املحارصة يف محافظة 
دمشق. تقع املرافق يف املناطق الخاضعة لسيطرة كل من 
فرق  يستحيل عىل  مناطق  كلها  وهي  واملعارضة  الحكومة 
هذه  تركيز  يزداد  مبارش.  بشكل  فيها  تتواجد  أن  املنظمة 
الربامج عىل املناطق املحارصة وتقديم األدوية واملواد الطبية 
إىل  إضافة  التقني  والدعم  بعد  عن  والتدريب  األساسية 
الدعم بحسب الحاجة كسيارات اإلسعاف يف بعض املناطق.
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مخّيم باب الهوى الذي يعيش فيه سوريون ضمن ظروف مريعة بعد أن اضطروا لرتك بيوتهم جراء العنف.
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املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

كايالهون

فريتاون

وحتى قبل تفيش فريوس إيبوال، كان السكان يف سرياليون 

يعانون من محدودية فرص الحصول عىل الرعاية الطبية، 

وكان النظام الصحي يعاين من نقص املوارد وارتفاع عدد 

منطقة  يف  تعمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  كانت  املرىض. 

مستشفى  تدير  بو، حيث  مدينة  من  مقربة  غوداما عىل 

استجابة  للقبالة  عيادة  وكذا  والوالدة،  لألطفال  الطوارئ 

واألطفال  األمهات  وفيات  من  جدا  املرتفعة  للمعدالت 

البالد. الرضع يف 

يف  إيبوال  بفريوس  اإلصابة  حاالت  أوىل  تأكدت  عندما 

سرياليون، طلبت وزارة الصحة من منظمة أطباء بال حدود 

التدخل. افتتحت فرقنا مركزاً إلدارة إيبوال عىل مشارف بلدة 

كايالهون يوم 26 يونيو/حزيران، حيث تم توفري الفحوص 

أطلقت فرق  بالفريوس. كام  بإصابتهم  يشتبه  والرعاية ملن 

األمراض،  ومراقبة  الصحة  وتعزيز  للتوعية  أنشطة  املنظمة 

تدريب  تم  املحليني.  الصحيني  العاملني  بتدريب  وقامت 

حول  رسائل  إليصال  املجتمعية  الصحة  مجال  يف  العاملني 

كيفية حامية السكان ألنفسهم من فريوس إيبوال، وما يجب 

القيام به إذا ظهرت عليهم عالمات أو أعراض املرض. وقد 

قدم خبري علم النفس التابع ألطباء بال حدود الدعم للمرىض 

ينتقل برسعة يف جميع  املرض  كان  الضحايا. وحيث  وألرس 

أنحاء البالد، بدأت سيارات اإلسعاف تحرض مرىض من أماكن 

االستيعابية  القدرة  كانت  املركز.  عن  ساعات  عرش  تبعد 

إىل  باإلضافة  رسير.   100 تبلغ  إيبوال  إدارة  ملركز  القصوى 

ذلك، أنشأت منظمة أطباء بال حدود وحدة صغرية لألمومة 

الحوامل  النساء  تتلقى  حيث  األول  أكتوبر/ترشين  يف 

املتخصصة داخل  الصحية  الرعاية  إيبوال  بفريوس  املصابات 

منطقة شديدة الخطورة.

بو، اإلقليم الجنويب 

الثاين  املركز  حدود  بال  أطباء  افتتحت  سبتمرب/أيلول،  يف 

إلدارة إيبوال عىل بعد خمسة كيلومرتات من بو، التي كان 

يسهل الوصول إليها من معظم أنحاء البالد. تم توسيع املركز 

الستيعاب 104 أرَسّة. قدمت فرق أطباء بال حدود أنشطة 

التوعية وتعزيز الصحة واملراقبة، وقامت بتدريب املوظفني 

الصحيني املحليني، ووفرت الدعم ألنشطة وزارة الصحة.

كام أطلقت املنظمة يف بو مرشوعا ثالثا ملكافحة إيبوال يركز 

من  لغريها  ومتخصص  ومنتظم  نوعي  تدريب  تقديم  عىل 

بشكل  إيبوال  إلدارة  مراكز  تشغيل  من  لتمكينها  املنظامت 

آمن. كانت الدورات التدريبية تقدم يف مرافق منظمة أطباء 

الحكومية  غري  للمنظامت  التابعة  املرافق  يف  أو  حدود  بال 

استفادت  وقد  أنشطتها.  إطالق  عىل  ملساعدتها  املستفيدة 

ست منظامت من التدريب.
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إحدى العامالت مع أطباء بال حدود تعلق املعدات املعقمة عىل حبل للغسيل يف مركز إدارة إيبوال يف فريتاون.

لإلصابة  املؤكدة  الحاالت  أوىل  سجلت 
بفريوس إيبوال يف رشق سرياليون بالقرب 
من الحدود مع غينيا يف نهاية مايو/أيار.

52 أطباء بال حدود

سرياليون

األرقام الطبية الرئيسية:

إىل  أدخلوا  مريض   1,800
بينهم وكان  إيبوال،  إدارة  مراكز 

إيبوال بفريوس  إصابتهم  تأكدت   1,400

فريوس  من  تعافوا  مريضاً   770
املراكز من  تخريجهم  وتم  إيبوال 
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عامل صحة رسيرية يقدم األدوية ألحد أفراد طاقم املنظمة املتواجد يف املنطقة عالية الخطورة.

مدونة       باتريسيا كاريك، ممرضة

كانت ساقاها  فيام  الغرفة،  أرجل رسير يف وسط  إحدى  التف عىل  قد  السيدة  تلك  العلوي من جسم  الجزء  "كان 

ملتفتان عىل رجل الرسير املقابلة. كانت ساقاها والجزء السفيل من قدميها ظاهرين تظهران من تحت الرسير، فيام 

يربز وجهها من الجانب اآلخر. عيناها جاحظتان تحدقان يف الفراغ، وكان فمها فاغراً. لقد رأيت املوت عىل وجه تلك 

السيدة. كانت ال تزال تتنفس ولكنها كانت غري قادرة عىل االستجابة، وال حتى عىل األنني". 

"رغم التدريب الذي تلقيته يف بروكسل، وجلسات االستامع التي قمت بحضورها يف فريتاون وبو وكايالهون، هنالك 

قصص ال تصدق عن البؤس. ورغم تجربتي املاضية أعرتف أنني قد ُصعقت مبا رأيت. بدأت أتقرب إليها، وأدركت 

أنه ال ميكن فعل أي يشء عىل اإلطالق. التفت إىل كونيه بغباء، وحتى من معدات الوقاية الشخصية التي كانت تلفنا 

بالكامل، قال يل بتعاطف: "ليس باستطاعتنا مساعدتها يا باتريسيا ". مل يكن بإمكاننا أن نحركها أو أن نرفعها من 

مكانها. مل نستطع حتى حملها من تحت الرسير. مل تكن لدينا املعدات املناسبة، كان يعوزنا الوقت والطاقة الكافية؛ 

لقد أتينا من أجل مهام أخرى... ترسيح الناجني".
blogs.msf.org/patricia لقراءة املزيد، يرجى زيارة

فريتاون 

املرافق  أصبحت  حيث  األول،  ديسمرب/كانون  أوائل  يف 
بال  أطباء  فتحت  مكتظة،  فريتاون  العاصمة  يف  الصحية 
ويلز  أوف  برينس  مدرسة  يف  إيبوال  إلدارة  مركزا  حدود 
فردية  غرفة   30 هناك  كانت  املدينة.  وسط  تقع  التي 
باإلضافة  إيبوال،  بفريوس  إصابتهم  يف  املشتبه  لألشخاص 
إىل 70 رسيراً. استخدم تصميم جديد مكن من النظر إىل 
جناح العناية املركزة من خالل نوافذ زجاجية، مام ميكن 
من مراقبة املرىض بشكل أفضل من قبل املوظفني الذين 

الحامية. مل يرتدوا معدات 

التوعية  حمالت  تنظيم  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت 
فرعية  مقاطعات  تسع  املراقبة يف  وأنشطة  الصحة  وتعزيز 
من فريتاون لدعم هيئة التنسيق الحكومي، واملركز الوطني 
انتشار  الخرائط ومتابعة  إيبوال يف رسم  لفريوس  لالستجابة 
اجتامعات  املناطق وعقدوا  األوبئة هذه  زار علامء  املرض. 
ووزارة  العاملية  الصحة  منظمة  من  موظفني  مع  يومية 
لدعم  إيبوال  لفريوس  لالستجابة  الوطني  واملركز  الصحة 
نظام االستجابة واملساعدة عند اإلمكان. كام قدمت الفرق 

تدريبات حول كيفية تعقيم املنازل.

ماغبوراكا، اإلقليم الشاميل 

يف 15 ديسمرب/كانون األول، افتتحت أطباء بال حدود مركزا 

رابعا إلدارة إيبوال يف منطقة ماغبوراكا، مقاطعة تونكولييل، 

حيث أطلقت مرة أخرى أنشطة تكميلية هامة مبا يف ذلك 

التوعية وتعزيز الصحة واملراقبة وتدريب املوظفني الصحيني 

املحليني. وقد أنشئ فريق االستجابة الرسيعة يف ماغبوراكا 

ليتم نرشه برسعة كلام ظهرت حاالت جديدة يف البالد. 

صعوبات مكافحة العدوى وتوزيع مضادات املالريا 

الصحة يف سرياليون  مجال  املوظفني يف  من  العديد  أصيب 

نتيجة  املرض  أثناء تفيش  املواجهة  يعملون عىل خط  الذين 

تقديم الرعاية للمرىض وبسبب افتقارهم إىل معدات الحامية  

انتقال املرض. ويقدر عدد  الالزمة حول طريقة  وإىل املعرفة 

الوفيات بني العاملني الصحيني املحليني بنحو 10 يف املئة، مام 

أدى إىل تخفيض عدد املوظفني يف املرافق الصحية الحكومية 

وأضعف من قدرتها عىل االستجابة للمرض.

حدود  بال  أطباء  منظمة  علقت  األول،  أكتوبر/ترشين  يف 

الضغط  بسبب  غنداما.  يف  األطفال  وطب  التوليد  مشاريع 

إيبوال،  نتيجة لالستجابة لتفيش فريوس  املوارد  املتزايد عىل 

مل يعد مبقدور املنظمة ضامن الجودة العالية جدا للرعاية 

الطبية الالزمة لعالج املرىض أو لحامية موظفيها من عدوى 

فريوس إيبوال.

يف أثناء ذلك، أصبحت النساء اللوايت تعانني من مضاعفات 

أخرى  وبأمراض  باملالريا  املصابون  واملرىض  الوالدة  عند 

الحكومية خوفا  الرعاية يف املستشفيات  مرتددين يف طلب 

أعداد هائلة  إيبوال، مام أدى إىل وفاة  من اإلصابة بعدوى 

بسبب أمراض غري مرتبطة بإيبوال خالل 2014. ويف ديسمرب/

كانون األول، وألجل التصدي لخطر اإلصابة باملالريا، وتجنب 

األولية،  أعراضهام  تشابه  بسبب  إيبوال  وبني  بينه  الخلط 

وظفت منظمة أطباء بال حدود ودربت نحو 6,000 متطوع 

لتقديم أدوية العالج ضد املالريا يف بيوت املصابني يف عملية 

الصحة.  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  أيام،  أربعة  استغرقت 

وقد مكنت هذه العملية من الوصول إىل حوايل 1.5 مليون 

شخص يف منطقة فريتاون. وقد نفذت حملة أخرى للتوزيع 

يف يناير/كانون الثاين 2015.
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Greece

Greece

سوبوتيتشا بوغوفادجا

توتني

سينيتشا

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

تابع  فريق  وصل   ،2014 سنة  أواخر  يف 
وهو  إىل رصبيا  بال حدود  أطباء  ملنظمة 
يدرك أن آالف املهاجرين وطالبي اللجوء 
إىل  طريقهم  يف  البالد  يقطعون  كانوا 

شامل أوروبا.

من  عىل  كبرياً  خطراً  تشكل  الباردة  الشتاء  أشهر  كانت 

يجربون عىل النوم يف الشارع، والحظت أطباء بال حدود أن 

املهاجرين غري املوثقني وطالبي اللجوء مل يكونوا مسجلني وال 

وقد  املرتفعة.  أعدادهم  بسبب  املناسبة  املساعدة  يتلقون 

عملت املنظمة بالتعاون مع السلطات عىل إصالح وتجديد 

مؤقتني  مركزين  يف  االستحامم  ومرافق  املراحيض  وبناء 

لالجئني يقعان يف سينيتشا وتوتني.

يف  أيضاً  الفرق  رشعت   ،2014 األول  ديسمرب/كانون  يف 

تقديم املساعدة الطبية للمهاجرين وطالبي اللجوء يف قرية 

العاصمة  عن  كيلومرتاً   80 بعد  عىل  تقع  التي  بوغوفادجا 

بلغراد، وكذلك يف سوبوتيتشا بالقرب من الحدود مع املجر. 

كان فريق تابع ملنظمة أطباء بال حدود يدير عيادات متنقلة 

اإلغاثة  مواد  فيها  الحمل  سهلة  صناديق  بتوزيع  ويقوم 

األساسية عىل مئات األشخاص لتعينهم عىل سفرهم. وكانت 

وبعض  النظافة  مستلزمات  عىل  تحتوي  الصناديق  هذه 

إىل  وانتهاء  األسنان  مبعجون  ابتداًء  أساسية  ومواد  الغذاء 

بأواين الطهي، وقد صممت لتلبية احتياجات املهاجرين أثناء 

واجهتها  التي  الصحية  املشاكل  أهم  أحد  ومتثلت  العبور. 

فرقنا يف أمراض الجهاز التنفيس واألمراض الجلدية )معظمها 

بسبب الطقس البارد والظروف الصحية السيئة( وإصابات 

العضالت والعظام. كان هناك أيضاً مرىض يعانون من أمراض 

قصة مريض
 رجل أفغاين، 27 سنة 

"لقد كان عيل عبور كثري من البلدان من أجل الوصول 

كانت  بلغاريا.  وأخرياً  فرتكيا  إيران  من  بدءاً  هنا،  إىل 

وقد  خطورة...  األكرث  وأفغانستان  إيران  بني  الحدود 

إىل  بلغاريا. وصلت  اعتقلت ملدة شهرين ونصف يف 

هنا ]سوبوتيتشا[ قبل أربعة أيام، ويف كل يوم أحاول 

عبور الحدود ]إىل املجر[ ولكني مل أفلح حتى اآلن. يف 

أعاود  أن  أمامي خيار سوى  يكون  ال  أفشل  مرة  كل 

الكرة، فليس هناك مكان آخر أذهب إليه. الجو بارٌد 

جداً وبالكاد أستطيع النوم لياًل".

مزمنة ال ميلكون أدويتها مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. 

اإلمدادات  أطباء بال حدود بعض  وقد قدمت لهم منظمة 

ملساعدتهم إىل أن يبلغوا وجهتهم املقبلة. 

إىل   يصلون  الذين  واملهاجرين  الالجئني  عن  املزيد  ملعرفة 

أوروبا، راجع صفحات بلغاريا وإيطاليا واليونان. 

رصبيا
msf.org/serbia | 1991 :السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف رصبيا

الصني
msf.org/china | 1989 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 2 | اإلنفاق: 0.2 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف الصني

China

China

يونان

للمنظمة تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

عن  حدود  بال  أطباء  منظمة  توقفت 

العمل يف الصني سنة 2014.

عىل الرغم أن نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/

غري  الصني،  يف  منخفضة  املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة 

الحصول عىل  يعانون من صعوبات يف  املصابني  املرىض  أن 

الصني  بدأت  تهميشهم.  إىل  باإلضافة  الرضورية،  الرعاية 

األول  ديسمرب/كانون  يف  الفريوس  ملرىض  عالجية  سياسة 

املناعة  نقص  فريوس  حول  املشورة  بتأمني  تسمح   ،2003

املضاد  والعالج  املرض،  عن  الكشف  واختبارات  البرشية 

إىل  األم  من  الفريوس  انتقال  ومنع  القهقرية،  للفريوسات 

الطفل، وتأمني الدراسة لألطفال الذين فقدوا أهلهم بسبب 

املرض، كل ذلك مجاناً. ولكن فعلياً، مل يستفد عدد كبري من 

األشخاص الحاملني للفريوس من هذه التدابري.

تشاينا،  كري  إيدز  منظمة غري حكومية صينية، وهي  تطور 

رعاية ومعالجة عالية الجودة من خالل العيادات الخاصة، 

عىل أمل إبراز الوقع الذي ميكن أن يكون لذلك عىل صحة 

الناس والحث عىل إصالحات تسمح بتوفري العالج عىل مدى 

أوسع. يف أكتوبر/ترشين األول 2001، وبطلب من الجمعية، 

من  بالقرب  عيادة  بدعم  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت 

الحدود مع ميامنار، يف جيغاو يف والية يونان، حيث يوجد 

عدد كبري من الصينيني والبورميني الذين يتعاطون املخدرات 

البرشية،  املناعة  نقص  بفريوس  واملصابني  امللوثة  باإلبر 

بالسل  املرض  هذا  جانب  إىل  أيضاً  إصابتهم  إمكانية  مع 

 ،2013 سبتمرب/أيلول  يف   .C الفريويس  الكبد  بالتهاب  أو 

املساعدة  بتأمني  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابع  فريق  بدأ 

فريوس  ملرىض  الرسيرية  اإلدارة  لتحسني  للجمعية  التقنية 

املكتسب.  املناعة  نقص  متالزمة  البرشية/  املناعة  نقص 

يكمن الهدف يف إظهار أنه ميكن لنموذج جديد من العالج 

الشامل، يتضّمن مشورة املريض، أن يؤدي إىل نتائج أفضل 

للعالج. كام دعمت منظمة أطباء بال حدود تطوير الجمعية 

من خالل تعزيز خربتها الطبية يف عالج فريوس نقص املناعة 

هذا  انتهى  املكتسب.  املناعة  نقص  متالزمة  البرشية/ 

يف  مبا  األسباب،  من  لعدد   2014 أبريل/نيسان  يف  التعاون 

ذلك التغيري يف أهداف الجمعية وبدء وزارة الصحة معالجة 

واملصابني  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  املرىض 

.C أيضاً بالتهاب الكبد الفريويس
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طاجيكستان
msf.org/tajikistan | 1997 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 67 | اإلنفاق: 1.4 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف طاجيكستان

Tajikistan

Tajikistan

دوشانبي

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

السل  ضد  العالج  مريض  أول  تلقى 

يف  املتعددة  لألدوية  املقاومة  الشديد 

طاجيكستان يف ديسمرب/كانون األول.

تلقى املصاب الذي يبلغ من العمر 17 سنة العالج من خالل 
منظمة  تدعمه  الذي  األطفال  لدى  السل  مكافحة  برنامج 
الربنامج  يوفر  دوشانبي.  مستشفى  يف  حدود  بال  أطباء 
خدمة تشخيص السل وعالجه لصغار السن الذين ال يتجاوز 
املرشوع  هذا  املنظمة  تفتتح  أن  وقبل  سنة.   18 عمرهم 
تحمل  االعتيادي  السل  لعالج  الخاضعني  األطفال  كان عىل 
املكوث لفرتات طويلة داخل أجنحة معزولة يف املستشفى، 
فيام مل يكن يعالج املصابون بالسل املقاوم لألدوية املتعددة 
أو السل الشديد املقاومة لألدوية املتعددة )الذين فشل يف 
الحيوية  املضادات  من  الثاين  والخط  األول  الخط  عالجهم 

عىل التوايل(.

يتلقى اآلن األطفال املصابون بالسل العالج املناسب كمرىض 
خارجيني كلام أمكن ذلك، إضافة إىل الدعم الغذايئ والنفيس 
ويف  الشاق.  بالعالج  التمسك  عىل  ملساعدتهم  واالجتامعي 
بني  )الجمع  األدوية  تعدد  نظام  إدخال  تم   ،2014 سنة 
املريض(  باحتياجات  خاصة  معينة  صيغة  لخلق  األدوية 
وذلك بغرض تركيب أدوية مناسبة لألطفال املصابني بالسل 

املقاوم لألدوية املتعددة. 

بال  أطباء  منظمة  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  وتقوم 
تبحث  فيام  املصاب،  أرسة  أفراد  وعالج  بتشخيص  حدود 

الذين  لألشخاص  فردية  حلول  عن  حدود  بال  أطباء 
أيضاً  املنظمة  تعمل  كام  املستشفى.  عن  بعيداً  يعيشون 
وتسهيل  السل  بداء  املرتبط  التهميش  عىل  القضاء  عىل 

عودة األطفال إىل املدرسة.

وحتى اآلن، توفر منظمة أطباء بال حدود العالج ضد السل 
الحظ  ولحسن  طاجيكستان،  يف  لألدوية  املقاومة  الشديد 
األمم  وبرنامج  العاملي  الصندوق  مع  النقاش  نجح  فقد 
أوسع.  نطاق  العالج عىل  توفري  اآلن  اإلمنايئ، ويتم  املتحدة 
عند  السل  داء  حول  املنظمة  بروتوكول  اعتامد  تم  كام 

األطفال كمبدأ توجيهي وطني.

الكاالزار

يف مايو/أيار، استكملت منظمة أطباء بال حدود االستجابة 
لتفيش الكاالزار )داء الليشامنيات الحشوي( سنة 2013 يف 
التابعني لوزارة  طاجيكستان. وقد دربت املنظمة املوظفني 
األوبئة  وأخصائيي  واملمرضني  األطباء  ذلك  يف  مبا  الصحة 
تطوير  عىل  وعملت  مواقع،  سبعة  يف  املختربات  وفنيي 

مبادئ توجيهية وطنية للتعامل مع املرض.

األرقام الطبية الرئيسية:

بينهم  السل،  لعالج  يخضعون  مريضاً   160
املتعددة لألدوية  املقاوم  بالسل  مريض   30

تقوم الرعاية الصحية يف البالد عىل نظام صحي بدايئ يف حني 

ال  كام  إحالة  ونظام  املوارد  إىل  تفتقر  الضعيفة  املرافق  أن 

ميكن للجميع الوصول إليها. 

الصحية  الرعاية  فخدمات  البالد،  وسط  بافاتا  منطقة  ويف 

مناطق  يف  يقيمون  السكان  أن  حني  يف  محدودة،  العامة 

متفرقة وتفصل بينهم وبني أقرب املرافق الصحية مسافات 

عمر  متوسط  ويقدر  الوفاة  معدالت  ترتفع  ولهذا  بعيدة. 

السكان بنحو 48 عاماً، كام أن معدل الوفيات بني األطفال 

واألمهات مقلق للغاية. ويف استجابة مبدئية الرتفاع نسب 

منظمة  قامت  الصغار،  األطفال  بني  والوفيات  األمراض 

أطباء بال حدود بافتتاح مرشوع يف بافاتا يف نوفمرب/ترشين 

الجودة يف غينيا بيساو وباألخص يف  الرعاية الصحية عالية  هناك نقص يف خدمات 
املناطق الريفية.

املراكز  يف  األساسية  األطفال  رعاية  خدمات  وتتوفر  الثاين. 

الصحية املتواجدة يف منطقة تانتان كوسيه الريفية التابعة 

ملنطقة كونتوبويل، يف حني يقوم أحد الفرق بتوفري الرعاية 

الصحية األساسية والتخصصية لألطفال يف عيادات األطفال 

الخارجية ويف جناح األطفال ضمن املستشفى اإلقليمي. كام 

رعاية صحية المركزية  تطوير خدمات  إىل  املرشوع  يهدف 

ومجتمعية لألطفال الصغار، والعمل مع العاملني الصحيني 

التي  العوائق  مواجهة  يف  سيساعد  األمر  وهذا  املحليني. 

تقف يف وجه تطبيق أساليب تشخيص أسهل لألطفال الذين 

يعانون من الحّمى. 

غينيا بيساو
 msf.org/guineabissau | 1998 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 8 | اإلنفاق: 0.9 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف غينيا بيساو

Guinea-Bissau

Guinea-Bissau

بافاتا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   1,000
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العراق

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   219,800
وجامعية فردية  نفسية  استشارة   17,700

توزيعه تم  إغاثة  صندوق   7,300

العراق
msf.org/iraq | 2003 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 627 | اإلنفاق: 20.4 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف العراق

Iraq

Iraq

كركوك

بغداد

دياىل

دهوك

النجف

إربيل

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

العراق  يف  للنزاع  الرسيع  التفاقم  أدى 
ما  فّر  حيث   ،2014 سنة  كبري  نزوح  إىل 
بحثاً  بيوتهم  من  شخص  املليوين  يقارب 

عن األمان.

أعاقت املعارك املستمرة تأمني املساعدات اإلنسانية للنازحني 

بال حدود  أطباء  العراق ووسطه، وبدأت منظمة  يف شامل 

استجابة طارئة ووجدت أن معظم املشاكل الصحية القامئة 

متصلة بحالة الرصف الصحي السيئة، وبشكل خاص النقص 

املنظمة  فريق  عالج  وقد  النظيفة.  املياه  ويف  املراحيض  يف 

التنفيس ويف  الجهاز  االلتهابات يف  الناس من  بشكل دوري 

املسالك البولية، ومن املشاكل املعدية املعوية، ومن أمراض 

البرشة واألمراض املزمنة.

اإلغاثة الطارئة للنازحني

شنت مجموعة الدولة اإلسالمية وحلفاؤها هجامت كبرية يف 

سامراء واملوصل يف يونيو/حزيران، وحول سنجار بالقرب من 

الحدود السورية يف أغسطس/آب. وخالل هذه الفرتة، هرب 

الناس حفاظاً عىل حياتهم، وقصدوا بشكل خاص كردستان 

العراق. استجابت منظمة أطباء بال حدود من خالل إطالق 

األساسية  الطبية  الرعاية  تأمني  أجل  من  طارئة  حمالت 

واإلغاثة للعائالت النازحة يف مواقع عدة.

يف  بالعمل  متنقلة  عيادات  أربع  بدأت  يونيو/حزيران،  ويف 

األساسية  الطبية  الرعاية  تأمني  خالل  من  دهوك  محافظة 

الفرق  أّمنت  وقد  للنازحني،  اإلغاثة  مستلزمات  وتوزيع 

)صابون،  النظافة  مستلزمات  من  1,000 صندوق  من  أكرث 

شامبو( وبارشت أنشطة املياه والرصف الصحي، مبا يف ذلك 

بناء مراحيض وحاممات يف دابني من أجل اإلبقاء عىل حد 

أدىن من النظافة.

سرّي  فقد  املجاورة،  املناطق  ويف  كركوك  مدينة  يف  أما 

الرعاية  وأّمنا  مواقع،  خمسة  يف  متنقلة  عيادات  فريقان 

ورعاية  املزمنة  األمراض  الرتكيز عىل  مع  األساسية،  الصحية 

بطانية   20,000 من  أكرث  الفريقان  وّزع  وقد  والطفل.  األم 

و2,200 صندوق من مستلزمات النظافة إىل النازحني. هذا 

وقد وصلت العيادات املتنقلة إىل النازحني يف مواقع متعددة 

يونيو/ شهري  بني  املمتدة  الفرتة  يف  وأربيل  املوصل  بني 

حدود  بال  أطباء  منظمة  وكانت  وأغسطس/آب  حزيران 

الراعي الصحي األول الذي يصل ويشّيد عيادة صحة أساسية 

يف مخيم بحركة، حيث كان النازحون يتجّمعون. وقد ُسّلمت 

العيادة إىل الهيئة الطبية الدولية بعد أسابيع.

حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  األول،  أكتوبر/ترشين  ويف 

حيث  دياىل،  محافظة  يف  األساسية  الطبية  الرعاية  بتقديم 

املنطقة،  يف  النزاع  بسبب  النازحني  حاجات  عىل  ركزت 

وأجرت الفرق أكرث من 4,700 استشارة طبية. ومع اقرتاب 

مبا  اإلغاثة،  مستلزمات  املنظمة  فرق  وزعت  الشتاء،  فصل 

ألكرث  املالجئ  بناء  ومستلزمات  والخيم  البطانيات  ذلك  يف 

من 400 عائلة تعيش يف مخيامت مؤقتة ويف تجمعات غري 

رسمية شامل دياىل.

ويناير/كانون   2014 الثاين  نوفمرب/ترشين  بني  الفرتة  ويف 

املساعدات  حدود  بال  أطباء  منظمة  قدمت   ،2015 الثاين 

للنازحني الوافدين من شامل البالد ومن محافظات النجف 

وكربالء وبابل وواسط والقادسية، من خالل تسيري عيادات 

تأمني  خالل  ومن  طبية،  توعية  نشاطات  وتنفيذ  متنقلة 

إمدادات اإلغاثة. وقد جرى توزيع أكرث من 14,000 صندوق 

تحتوي عىل بطانيات وأدوات طهو ومستلزمات نظافة، فيام 

أجرت الفرق 1,387 استشارة.

ونينوى  األنبار  محافظات  يف  املعارك  حّدة  اشتداد  ومع 

وجد  العام،  نهاية  عند  وكركوك  ودياىل  الدين  وصالح 

النازحون الذين كانوا يحاولون البحث عن مالذ آمن أنفسهم 

بشكل  بال حدود  أطباء  منظمة  وأكدت  نارين.  بني  عالقني 

للحصول  ومساعدتهم  الحامية  تأمني  رضورة  عىل  متكرر 

عىل املساعدات اإلنسانية والحق يف الوصول إىل أماكن آمنة 

لجميع املجتمعات.

تبعات النزاع

يف يونيو/حزيران، وبعد يوم من إكامل تشييد عيادة الرعاية 

الصحية األساسية يف تكريت، ُدّمر املرفق نتيجة انفجار، فتم 

إجالء الفريق الطبي الدويل والعراقي من املنطقة. واستولت 

جامعة الدولة اإلسالمية عىل املدينة ومل يتسن ملنظمة أطباء 

بال حدود العودة إليها منذ ذلك الحني.

تعمل فرق املنظمة يف مستشفى الحويجة العام عىل دعم 

خدمات الطوارئ منذ سنة 2010، ويف أغسطس/آب ترضرت 

املستشفى  حرم  داخل  حدود  بال  أطباء  منظمة  مكاتب 

بشكل فادح خالل املعارك، ما أدى إىل إقفال املرشوع. ويف 

الشهر عينه اضطر فريق العمل للفرار من مستشفى سنجار 
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نازحون من سنجار يعيشون يف محافظة دهوك يف أبنية غري مكتملة ومساكن عشوائية.
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مرىض يف عيادة متنقلة تابعة ملنظمة أطباء بال حدود، يتسلمون أدويتهم بعد االستشارات الطبية.

املدينة. وقام  الدولة اإلسالمية عىل  استولت جامعة  عندما 

منظمة  بفرق  بااللتحاق  الحقاً  العمل  فريق  أفراد  بعض 

أطباء بال حدود يف دهوك وما زالوا يعملون لتأمني الخدمات 

الطبية ملجتمعاتهم.

أما يف ديسمرب/كانون األول، فقد انسحبت منظمة أطباء بال 

الدولة  استولت جامعة  بعدما  حدود من مستشفى هيت 

الطبي  الطاقم  أفراد  معظم  وغادر  املدينة،  عىل  اإلسالمية 

فيام نزح آالف الناس من األنبار مرة ثانية. 

تقديم املساعدات لالجئني السوريني يف كردستان
العراق

إىل  يحتاجون  الذين  العراقيني  النازحني  إىل  باإلضافة 

الجئ   200,000 من  أكرث  يعيش  املنطقة،  يف  املساعدات 

يف  كبري  عدد  ضمنهم  من  العراق،  كردستان  يف  سوري 

منظمة  وكانت  دامئة.  ولهم حاجات طبية  أربيل،  محافظة 

أطباء بال الحدود الجهة األساسية التي توفر الرعاية الطبية 

األساسية للسوريني يف مخيمي دار شكران وكوارغوسك، إىل 

حني تسليم النشاطات إىل الهيئة الطبية الدولية يف نوفمرب/

املخيمني،  من  كّل  يف  األول  وديسمرب/كانون  الثاين  ترشين 

استشارة   64,000 من  أكرث  حدود  بال  أطباء  فرق  وأجرت 

خارجية. لكن ما زالت الحاجة ملحة للدعم النفيس لسكان 

العنف ويعيشون يف ظل  أعامل  فروا من  الذين  املخيامت 

يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  واستمرت  واملجهول.  الخوف 

تأمني برنامج دعم الصحة النفسية يف املخيامت وأجرت أكرث 

من 1,100 استشارة خالل السنة.

تبقى منظمة أطباء بال حدود الراعي الصحي األّول يف مخيم 

دوميز يف محافظة دهوك، الذي يضّم 60,000 الجئ سوري. 

الصحة  املنظمة عىل  فرق  توفرها  التي  الخدمات  وتشتمل 

الصحة  ودعم  املزمنة  األمراض  وإدارة  واإلنجابية  الجنسية 

واإلحاالت  الطوارئ  خدمات  املنظمة  تؤّمن  كام  النفسية، 

إىل مستشفى دهوك عىل مدار الساعة. ويف أغسطس/آب، 

وأرشفت  لألمومة  وحدًة  حدود  بال  أطباء  منظمة  افتتحت 

عىل 571 والدة خالل السنة.

الجراحة التقوميية يف األردن

ال ميكن لعدد كبري من ضحايا الحرب الحصول عىل خدمات 

الجراحة التقوميية يف العراق بسبب الكلفة والوضع األمني، 

الجراحية  للعمليات  التالية  الرعاية  يف  النقص  إىل  باإلضافة 

الفيزيايئ. وتقّدم منظمة أطباء بال حدود خدمات  كالعالج 

التقوميية إىل الجرحى العراقيني وتوفر لهم كذلك  الجراحة 

خالل  من  الفيزيايئ  والعالج  االجتامعي  النفيس  الدعم 

شبكة  تقوم  حيث  عاّمن،  األردنية  العاصمة  يف  مرشوعها 

مؤلفة من مثانية أطباء بإحالة املرىض، وقد أحيل أكرث من 

150 عراقياً وقعوا ضحية أعامل عنف ويحتاجون إىل هذه 

الخدمات املتخصصة إىل املركز سنة 2014.

إقفال برامج

دعمها  حدود  بال  أطباء  منظمة  أنهت  فرباير/شباط،  يف 

كام  العام،  كركوك  مستشفى  يف  املبكرة  الوالدة  لوحدة 

أنجزت املنظمة برنامج تدريب ودعم يف مستشفى الزهراء 

يف محافظة النجف يف أكتوبر/ترشين األول.
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األرقام الطبية الرئيسية:

أدخلوا  3,100 مريض 
إيبوال مكافحة  مراكز  إىل 

بالفريوس إصابتهم  تأكدت  منهم   1,700
من  تعافوا  مريض   800

العالج مراكز  من  وأخرجوا  املرض 
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أحد عاميل منظمة أطباء بال حدود يرتدي معّدات وقاية تتضمن سرتة ونظارات وقناع وقفازات ومئزر وجزمات مطاطية، حيث يجب تغطية جميع أنحاء الجلد.

ديسمرب/ غينيا يف  غابات  منطقة  بدأ يف  التفيش  أن  ُيعتقد 

قد  للفريوس  السابقة  األوبئة  وكانت   .2013 األول  كانون 

أفريقيا ورشقها،  النائية يف وسط  القرى  ظهرت معظمها يف 

حيث أمكن حرص املرض بشكل أسهل. لكن هذه املرة، ظهر 

وسرياليون،  وليبرييا  غينيا  بني  الحدود  عىل  إيبوال  فريوس 

حيث يجتاز الناس الحدود بشكل دائم. وأّدت النواقص يف 

نظام الصحة العامة يف غينيا والتشابه يف األعراض األولية بني 

إيبوال واملالريا – وهو مرض يهدد البلد بشكل دائم – إىل 

ما  الوباء،  األوىل من  املرحلة  لإلصابات يف  تشخيص خاطئ 

سمح بتفيش املرض.

الصحة  وزارة  مع  تتعاون  حدود  بال  أطباء  منظمة  كانت 

الغينية عىل برنامج ملعالجة املالريا يف املستشفى يف غيكيدو 

االشتباه  تّم  عندما  غينيا  غابات  منطقة  يف  موقعاً   20 ويف 

بفريوس إيبوال. ويف 18 مارس/آذار، وصل فريق دعم يضم 

استكشافياً،  عماًل  وبدأ  الفريوسية  النزفية  الحمى  أخصائيي 

حيث دعم وزارة الصحة يف جمع العينات لالختبار. وعقب 

نقل  إذ  املالريا  مرشوع  ُجّمد  إيبوال،  وباء  تفيش  إعالن 

بال  أطباء  ملنظمة  التابع  الطوارئ  فريق  العاملون ملساعدة 

غيكيدو،  يف  إيبوال  حاالت  إلدارة  مركز  أّول  بناء  يف  حدود 

وأُغلق برنامج املالريا يف أغسطس/آب.

 23 يف  أبوابه  غيكيدو  يف  إيبوال  إدارة  مركز  افتتح 

حاالت  مع  للتعامل  األسايس  املركز  وشّكل  مارس/آذار 

املرىض،  برعاية  يهتم  كان  حيث  املنطقة،  يف  إيبوال 

تدريبات  ويجري  طبية،  توعية  حمالت  بإطالق  ويقوم 

عمل  كام  الصحي.  الرصف  ولعاميل  الطبيني  للعاملني 

لدعم  يبوال  إ إدارة  مركز  يف  اجتامعي  نفيس  فريق 

املجتمعات  ومع  العائالت  مع  وقتاً  وأمىض  املرىض، 

ومع  الهواجس  مع  تعاملها  يف  ساعدها  حيث  املحلية، 

وباء  أكرب  أصبح  ما  تفيش  عن  غينيا  يف  رسمياً  أعلن  مارس/آذار،   22 يف 
يبوال. إ لفريوس  مسجل 
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السنة،  نهاية  ويف  واملحيط.  العائلة  من  أفراد  فقدان 

 430 وتعاىف  مؤكدة،  يبوال  إ حالة   1,076 سّجلت 

املركز. من  تخريجهم  تم  حيث  مريضاً 

افتتحت  إيبوال،  إدارة  مركز  نشاطات  تعزيز  وبهدف 

يف ماسينتا يف منطقة  مؤقتاً  أطباء بال حدود مركزاً  منظمة 

نزيريكوري، بهدف تسهيل الكشف عن املرض وفرز وإحالة 

املرىض اآلتني من جنوب رشق غينيا، كام أّمن املركز الدعم 

النفيس. ويف الفرتة املمتدة بني مارس/آذار ونوفمرب/ترشين 

إيبوال  إصابات  إدارة  مركز  إىل  مريضاً   520 نقل  تم  الثاين، 

يف غيكيدو، ويف نهاية العام، تحّول املركز املؤقت إىل مركز 

إلدارة إيبوال وُسّلم إىل الصليب األحمر الفرنيس.

مركزاً  بال حدود  أطباء  منظمة  افتتحت  مارس/آذار،  يف 25 

كوناكري  يف  دونكا  مستشفى  داخل  إيبوال  حاالت  إلدارة 

عاصمة غينيا. أطلق الفريق حمالت توعية وتثقيف، مبا يف 

بالفريوس.  بإصابتهم  يشتبه  الذين  األشخاص  تحديد  ذلك 

وبحلول نهاية العام، أدخل 1,463 مريضاً إىل املركز، حيث 

تم تأكيد إصابة 594 بالفريوس تعاىف 290 منهم.

كيلومرتاً   270 بعد  عىل  الواقعة  تيليمييل  مقاطعة  كانت 

إدارة  مركز  عن  ما  حّد  إىل  بعيدة  وهي  كوناكري،  شاميل 

إيبوال يف منطقة الغابات الجنوبية الرشقية، ومع ذلك، فقد 

تحّركت  وقد  مايو/أيار.  يف  إيبوال  بفريوس  إصابات  سجلت 
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سيا بينتو يف يوم تخريجها بعد أن قضت أكرث من 10 أيام يف مركز غيكيدو حيث متكنت من التغلب عىل فريوس إيبوال.

فحّولت  الرسعة،  جناح  عىل  حدود  بال  أطباء  منظمة  فرق 

وبنت  عزل،  منطقة  إىل  املحيل  الصحي  املركز  أقسام  أحد 

مركزاً إلدارة حاالت إيبوال عىل مقربة من املوقع الذي افتتح 

أعلنت  يوليو/متوز،  شهر  نهاية  وبحلول  أيام.  بعد  أبوابه 

تيليمييل منطقة خالية من إيبوال.

بحوث عالجات إيبوال

يف غياب أي عالجات متوفرة لفريوس إيبوال، عقدت منظمة 

أطباء بال حدود رشاكة مع املعهد الوطني الفرنيس للبحوث 

الصحية والطبية إلجراء تجارب حول عالج تجريبي يف خضم 

تفيش الوباء، وكان الدواء الذي اخترب يف غيكيدو ملعرفة مدى 

للفريوسات  مضاد  وهو  فافيبريافري،  هو  إيبوال  ضد  فعاليته 

عند  لألدوية  املقاومة  اإلنفلونزا  لعالج  اليابان  يف  يستعمل 

البالغني. رسعان ما تم إرشاك مواقع أخرى غري تابعة ملنظمة 

أطباء بال حدود يف تجارب فافيبريافري، يف حني تم التخطيط 

يف  التشخيص  وأدوات  واللقاحات  العالجات  من  للمزيد 

املنطقة بداية عام 2015.

التحديات القامئة

من  كان  إيبوال،  فريوس  تفيش  عىل  السيطرة  أجل  من 

االستجابة،  عملية  من  أساسية  مكونات  تعزيز  الرضوري 

اتصال  عىل  كانوا  الذين  األشخاص  عن  والبحث  كاملراقبة 

مراقبة  بروتوكوالت  واتباع  املجتمع  وتوعية  املريض  مع 

بال  أطباء  منظمة  تتوقف  مل  اإلطار،  هذا  ويف  اإلصابات. 

عدد  كان  وقد   .2014 سنة  إضايف  دعم  طلب  عن  حدود 

كبري من الغينيني يرفضون إيالء االهتامم الكايف للمعلومات 

العامة  املعلومات  نسبة  وأن  خاصة  إيبوال،  حول  املعطاة 

الصحيون  العاملون  يهَمش  ما  وغالباً  متدنية.  املرض  حول 

واملرىض ومخالطوهم والناجون، ما مينع الناس من البحث 

عن املساعدة الطبية، عىل غرار ما حدث مع مرىض املالريا، 

الذي مل يرتاجع خالل أزمة إيبوال.

التلقيح ضد الحصبة يف كوناكري

حدود  بال  أطباء  منظمة  لقحت   ،2014 فرباير/شباط  يف 

أشهر  ستة  بني  أعامرهم  ترتاوح  370,000 طفل  من  أكرث 

وراتوما  ماتام  أحياء  يف  الحصبة  ضد  سنوات  وعرش 

نهاية  يف  التغطية  نسبة  وبلغت  كوناكري،  يف  وماتوتو 

حالة   2,948 الطبي  الفريق  عالج  كام  باملئة.   87 الحملة 

241 منها كانت حادة. حصبة 
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مرىض ينتظرون دورهم يف قسم العيادات الخارجية ضمن املستشفى يف غويوان حيث يتم إجراء نحو 80 استشارة يومياً.

تقديم  حدود  بال  أطباء  منظمة  واصلت 
الفلبني  يف  املحلية  للمجتمعات  الدعم 
من  هايان  إعصار  بسبب  ترضرت  التي 

خالل أنشطة االستجابة والتعايف. 

اليوم  ليتي  جزيرة  عىل  املحلية  الخدمات  أصبحت 
قامت  ولهذا  الطبية،  االحتياجات  تلبية  عىل  قادرة 
تبلغ  خيمة  من  املكون  املستشفى  بإغالق  املنظمة 
إقليم  يف  تناوان  يف  رسيراً   25 االستيعابية  قدرتها 
الذي  امليداين  املستشفى  وكذلك  مارس/آذار،  يف  بالو 
أبريل/نيسان.  يف  تاكلوبان  مدينة  يف  رسيراً   60 يضم 
 45,600 من  أكرث  املرافق  هذه  قدمت  وباإلجامل، 
كربى  جراحية  عملية   475 يف  وساهمت  استشارة 

صغرى.  جراحية  عملية  و5,400 

املنظمة  به  بارشت  الذي  النفسية  الصحة  برنامج  استمر 
وجامعية  فردية  جلسات  خالل  من  اإلعصار  بعد  مبارشًة 
يف تاكلوبان، ويف املدارس يف بالو وتناوان، حيث ساعدت 
من  يعانون  زالوا  ما  الذين  األطفال  تحديد  يف  الفرق 
من  أكرث  استفاد  وقد  لإلعصار.  نتيجة  النفسية  الصدمات 

7,400 مريض من هذه الخدمات. 

أظهر  حدود  بال  أطباء  منظمة  أجرته  تقيياًم  أن  إال 
وخدمات  االحتياجات  بني  قامئة  تزال  ال  الفجوة  أن 
أطباء  بدأت  مايو/أيار،  ويف  بالو.  يف  املتوفرة  التوليد 
وللفريق  الوالدة  لجناح  الدعم  تقدم  حدود  بال 
املرشوع  ركز  وقد  ليت.  إقليم  مستشفى  يف  الجراحي 
وقسم  الجراحة  قسم  يف  البرشية  املوارد  دعم  عىل 
األجنحة  تجديد  مجال  ويف  الوالدة،  وحديثي  الوالدة 
واملستلزمات  األدوية  من  كافية  إمدادات  وضامن 
األقسام  بإصالح  املنظمة  فرق  قامت  كام  الطبية. 
والتربع  جديدة  مرافق  ووضع  املستشفى  من  املترضرة 

املعدات.  ببعض 

تأهيل  إعادة  عىل  حدود  بال  أطباء  منظمة  عملت 
يف  ملرفقني  إضافًة  ليتي،  يف  العام  أبويوغ  مستشفى 
دوران  ألبينو  مستشفى  وهام  الرشقي،  سامار  إقليم 
آرثر  ماك  جرنال  ومستشفى  باالنغيغا  يف  ميموريـال 
املتوقع  ومن  آرثر.  ماك  جرنال  منطقة  يف  البلدي 

 .2015 خالل  التجديد  أعامل  كافة  استكامل 

اإلعصار  دمر  حيث  سامار،  جزيرة  يف  غويوان  يف 
منظمة  استمرت  ميموريـال،  أبريغو  فيليبي  مستشفى 
مستشفى  داخل  املرىض  عالج  يف  حدود  بال  أطباء 
مستشفى  بناء  من  االنتهاء  تم  أن  إىل  خيمة  يف  أقيم 
حوايل  تجري  الفرق  وكانت  يونيو/حزيران.  يف  دائم 
التهابات  بخصوص  معظمها  يومياً،  استشارة   80
حمى  مثل  األخرى  األمراض  وبعض  التنفيس  الجهاز 
الطبية  االحتياجات  وطبيعة  حجم  عاد  وقد  الضنك. 
منظمة  سهلت  كام  اإلعصار.  قبل  ما  مستوياتهام  إىل 
الجديد  املرفق  إىل  املرىض  حركة  حدود  بال  أطباء 
اإلقليم.  يف  الصحة  مكتب  إىل  بتسليمه  وقامت 
باملستشفى  الخاصة  املعدات  ببعض  أيضاً  وتربعت 
ملدة  الكافية  الطبية  واللوازم  األدوية  من  وبإمدادات 

بقي  وقد  كافية.  مخزونات  وجود  لضامن  أشهر  ستة 
أكتوبر/ شهر  نهاية  حتى  حدود  بال  أطباء  عاميل  بعض 
بشكل  املستشفى  خدمات  سري  لضامن  األول  ترشين 

التسليم.  عملية  إمتام  قبل  سلس 

إعصار  أمام  الصمود  الجديد  املستشفى  واستطاع 
ديسمرب/كانون  يف  املنطقة  رضب  الذي  هاغوبيت 
مبتكرة  مواد  من  املستشفى  بني  فقد   ،2014 األول 
مع  تتكيف  التدوير،  إلعادة  وقابلة  ومستدامة 
الفلبني.  يف  الجو  متيز  التي  املناخية  والظروف  الحرارة 

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   5,900

2,700 والدة

جراحية عملية   840

الفلبني
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طبيبة تخدير تابعة ملنظمة أطباء بال حدود تقدم الرعاية لطفل يف مستشفى يف غزة أصيب بحروق شديدة إثر سقوط صاروخ عىل 
منزل عائلته.

أنحاء  العنف يف مختلف  تزايدت أعامل 
سنة  خالل  املحتلة  الفلسطينية  األرايض 
بحرب  السنة  هذه  متيزت  وقد   .2014
أطباء  منظمة  ضاعفت  يوماً.  الخمسني 
تلبية  يف  للمساعدة  قدراتها  حدود  بال 

االحتياجات الطبية والنفسية.

يونيو/ يف  وفلسطني  إرسائيل  بني  التوتر  حدة  تصاعدت 
حزيران، وأطلقت عملية الجرف الصامد ضد قطاع غزة يوم 
)25 يف  8 يوليو/متوز، حيث خلفت 2,286 قتياًل فلسطينياً 
املئة منهم أطفال(، وأكرث من 11,000 مصاباً بينهم 3,000 
النار يف  إطالق  أعلن عن وقف  دامئة.  إعاقات  يعانون من 
مجموعه  ما  من  نازح   54,000 أن  إال  أغسطس/آب،   26

500,000 نازح مل يتمكنوا بعد من العودة إىل بيوتهم.

املحتلة  األرايض  يف  الصحية  الرعاية  إىل  الوصول  يبقى 
والحصار  الغربية  الضفة  جدار  بسبب  للغاية  محدوداً 
يف  نقص  هناك  التدابري.  من  وغريها  غزة  عىل  املفروض 
يف  مبا  املتخصصة،  الرعاية  عىل  والتدريب  التقنية  املعدات 
تستمر  غزة.  يف  والنفسية  الصحية  والرعاية  الجراحة  ذلك 
إمكانيات  تتعرض  فيام  التدهور،  يف  املعيشية  الظروف 
فيها  مبا  الغربية،  الضفة  يف  كبري.  لضغط  للتكيف  السكان 
اليومي والعقاب الجامعي  العنف  القدس الرشقية، يستمر 
هذه  مام جعل  انقطاع  دون  التفتيش  نقاط  عند  واإلذالل 

الترصفات تتسبب يف مشاكل نفسية جمة.

الضفة الغربية 

يف  النفسية  للصحة  برنامجاً  حدود  بال  أطباء  أطلقت 
محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية يف الضفة الغربية سنة 
2000. وقد تم توسيع هذا الربنامج ليغطي القدس الرشقية 
يف 2011. يركز الربنامج عىل البالغني واألطفال الذين تعرضوا 

أو  )العنف اإلرسائييل-الفلسطيني  العنف  أو شهدوا أعامل 
يستطيعون  ال  والذين  الفلسطينية(،  الفصائل  بني  العنف 
ويهدف  النفسية.  املعاناة  تلك  بسبب  عادية  حياة  العيش 
خضعوا  الذين  أولئك  مساعدة  إىل  خاص  بشكل  الربنامج 
يتعرضون  ومن  منازلهم،  هدمت  والذين  اإلخالء،  ألوامر 
البحث  ولعمليات  املستوطنني  من طرف  متكررة  لهجامت 
من  أكرث  تلقى  اإلرسائييل.  الجيش  ينفذها  التي  واالعتقال 

5,500 شخص الدعم النفيس خالل السنة.

قطاع غزة

ارتفع الطلب عىل الجراحة التجميلية يف قطاع غزة بشكل 
الفرق عىل  تعمل  ما  عادة  املحتدم.  النزاع  بسبب  ملحوظ 
أساس االستقدام املؤقت للمختصني يف جراحة اليد والجراحة 
عدد  ارتفاع  أن  إال  التقوميية،  والجراحة  للحروق  التالية 
اإلصابات دفع منظمة أطباء بال حدود إىل إنشاء فريق من 
الجراحني يف حاالت الطوارئ يف غزة بني يوليو/متوز وسبتمرب/
أيلول إلجراء العمليات املنقذة للحياة. كان فريق الجراحة 
الرتميمية متواجداً بشكل دائم يف ديسمرب/كانون األول. وقد 

أجريت أكرث من 320 عملية جراحية يف 2014. 

أطباء بال حدود، يف مدينة  تابعان ملنظمة  قدمت عيادتان 
نارص،  مستشفى  يف  للنفخ  قابلة  مطاطية  خيمة  ويف  غزة 
ذلك ضامدات  يف  مبا  الجراحية،  للعمليات  الالحقة  الرعاية 
جلسة(   11,800( الطبيعي  والعالج   )12,700( الجروح 
الرعاية  مريض   1,000 من  أكرث  تلقى  الوظيفي.  والعالج 

التأهيلية وتم عالج 350 مريضاً بحلول نهاية السنة.

العناية  لوحدة  دعمها  املنظمة  علقت  ونصف،  سنة  بعد 
أقل  النتائج  جاءت  أن  بعد  نارص  مستشفى  يف  املركزة 
لألطباء  تدريبية  دورات  إجراء  املقرر  ومن  املتوقع.  من 

واملمرضني.

للصحة  بربنامج  العمل  األول  أكتوبر/ترشين  يف  استؤنف 
سنة  علقته  قد  املحلية  السلطات  كانت  غزة  يف  النفسية 
عن  املرتتبة  االحتياجات  الرتفاع  يستجيب  حيث   ،2011
عملية الجرف الصامد. تم دمج استشارات الصحة النفسية 
بال  أطباء  وتعتزم  الجراحية.  للعمليات  الالحقة  الرعاية  مع 
لألطفال  النفسية  الصحة  يف  مختص  بربنامج  البدء  حدود 

داخل املرافق التابعة لوزارة الصحة يف األشهر املقبلة. 

مدونة         حازم أبو ملوح، طبيب

"لقد أصبح األمر صعبا للغاية، إذ ليست لدينا أخبار من املرىض الذين دأبوا عىل الحضور للحصول عىل الرعاية. يحيك 
لنا املرىض قصصا مروعة، مثل طفلة ذات سبعة سنوات تعرض وجهها لحروق بسبب انفجار. جاءت لتلقي العالج، 
وعندما سألتها عن أبويها قالت إنهام قد توفيا. هناك أيضا امرأة تبلغ من العمر 32 سنة كانت يف صحة جيدة باستثناء 
بينهم  األربعة،  أشقائها  فقدان  بسبب  الصدمة  تحت  كانت  أنها  إال  بشظايا،  إصابتها  جراء  الطفيفة  الجروح  بعض 
اثنان كانا قد تزوجا للتو. ماتوا جميعا يف األسابيع األخرية. إننا نستمع للمرىض، فهم يحتاجون إىل الحديث، لكنهم ال 

يستطيعون استيعاب ما يحدث لهم".

"نستمع إىل قصص مؤثرة جدا وأحيانا ال ميكن تصديقها. هناك مثال مريض مقعد نتابع حالته منذ فرتة... عندما علمت 
أن مدينة الشجاعية حيث يسكن تتعرض للقصف الشديد وأن كل من فيها يفرون تساءلت كيف له أن يفعل وهو يف 
هذه الحال. كيف له أن يهرب وهو عىل كريس متحرك؟ ويف إحدى الليايل، كنت أشاهد برنامجا عن عائالت الالجئني 

يف مدرسة ورأيته عىل التلفاز! لقد كان عىل قيد الحياة. وكان يبدو يف حالة جيدة.".

blogs.msf.org/hazem  لقراءة املزيد، يرجى زيارة 

األرقام الطبية الرئيسية:

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   9,100
خارجية استشارة   3,400

1,600 مريض تلقوا العالج بعد حوادث عنف
جراحية عملية   400
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تم  مرىض  أربعة  كل  من  واحد  يحمل 

قريغيزستان  يف  بالسل  حديثاً  تشخيصهم 

ساللة مقاومة لألدوية املتعددة املضادة 

لهذا املرض.

من  األول  للخط  االستجابة  عدم  ذلك  عن  يرتتب 
أطول  لفرتة  عالج  إىل  والحاجة  االعتيادية  األدوية 
الخدمات  تقدم  كام  أكرب.  بشكل  ومكثفة  وأعقد 
حيث  مركزية  بصورة  بالسل  الخاصة  الطبية 
املستشفيات  يف  بالعالج  كبري  بشكل  تعنى  أصبحت 
يجدون  املصابون  أصبح  فقد  لذلك،  ونتيجة  فقط. 

يف  وخاصة  الطبية  الرعاية  عىل  الحصول  يف  صعوبة 
لريفية. ا املناطق 

الدولية  املنظمة  حدود  بال  أطباء  منظمة  تعترب 
الرسيري  التنفيذ  يف  بنشاط  تشارك  التي  الوحيدة 
قريغيزستان.  يف  لألدوية  املقاومة  السل  لربامج  املبارش 
حيث  أوش،  إلقليم  التابعة  سو  كارا  مقاطعة  ويف 
يف  األعىل  بني  من  بالسل  اإلصابة  معدالت  تعترب 
العيادات  يف  الرعاية  عىل  املنظمة  فرق  تركز  البالد، 
يف  املرىض  يقضيها  التي  الفرتة  من  للحد  الخارجية 
ويهدف  بالعالج.  التزامهم  إمكانية  وتعزيز  املستشفى 
نجح  وقد  الصحية،  السياسة  عىل  التأثري  إىل  الربنامج 
املقاوم  السل  لعالج  الالمركزي  النهج  هذا  إدراج  يف 
يف  الصحة  لوزارة  رئيسية  اسرتاتيجية  ليكون  لألدوية 

املقبلة. السنوات  خالل  قريغيزستان 

منظمة  واصلت  فقد  الحاد،  السل  ملرىض  بالنسبة  أما 
يف  املرىض  وعالج  تشخيص  عملية  حدود  بال  أطباء 
ذلك  يف  مبا  رسيراً،   80 يضم  الذي  سو  كارا  مستشفى 
املتعددة.  لألدوية  املقاوم  بالسل  املصابني  لعزل  جناٌح 
تساعد  كام  واملخترب،  للصيدلية  الدعم  املنظمة  وتقدم 
مجال  ويف  املستشفى  يف  واملياه  النفايات  إدارة  يف 

العدوى. مكافحة 

مرض  ضد  عالجاً  السابق  يف  املرىض  من  العديد  تلقى 
مقاومًة  املرىض  هؤالء  ثلثي  من  أكرث  طور  وقد  السل، 
صعوبة  وجدوا  ألنهم  أو  العالج  توقف  بسبب  لألدوية 
من  شاملة  حزمة  إطار  ويف  الدواء.  أخذ  استمرار  يف 

قصة مريض

شاكر – مصاب بالسل املقاوم لألدوية املتعددة 

أنني  أن  أتوقع  أكن  مل  للعالج،  أخضع  كنت  "عندما 
تتناول  عندما  ولكن  النفسية،  للمساعدة  سأحتاج 
عصبياً  أصبحت  فقد  جانبية.  بآثار  تصاب  األدوية، 
النفيس  الدعم  كثرياً  ساعدين  لكن  اإلحساس،  وعديم 
واالجتامعي الذي تلقيته من منظمة أطباء بال حدود 
يف  العالج  من  أشهر  ستة  فبعد  عالجي.  فرتة  طوال 
وقدم  منزيل  يف  الطبيب  زارين  الخارجية،  العيادات 
يل:  وقال  البلغم.  الختبارات  النهايئ  التقرير  نتائج  يل 
شاكرياك.. لدي أخبار جيدة لك، نتائج االختبار ممتازة، 

وقد شفيت".

قريغيزستان
msf.org/kyrgyzstan | 2005 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 108 | اإلنفاق: 2.1 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف قريغيزستان

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

مقاطعة أوش

كاراسو

بيشيك

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

النفيس  الدعم  حدود  بال  أطباء  توفر  الرعاية،  خدمات 
تناول  عىل  املحافظة  يف  املصابني  ملساعدة  واالجتامعي 

العالجية.  الفرتة  وإكامل  أدويتهم 

تسليم مرشوع مكافحة السل داخل السجن

برنامجاً   2006 سنة  حدود  بال  أطباء  منظمة  افتتحت 
أحد  يف  السجناء  بني  بالسل  املصابني  وعالج  لتشخيص 
املرض  انتشار  معدل  الرتفاع  نظراً  بيشكيك  سجون 
اللجنة  إىل  املرشوع  تسليم  تم   ،2014 سنة  ويف  بينهم. 
والسلطات  الصحة  ووزارة  األحمر  للصليب  الدولية 
وعالجت  املنظمة  سجلت  وقد  السجن.  بإدارة  املكلفة 

سنوات. مثاين  مدى  عىل  مريض   3,000 عن  يربو  ما 

األرقام الطبية الرئيسية:

السل لعالج  يخضعون  مريض   620

كوت ديفوار
msf.org/cotedivoire | 1990 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 152 | اإلنفاق: 2.3 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف كوت ديفوار

IVORY COAST

IVORY COAST

كاتيوال

أبيدجان

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

ملستشفى  التابعة  األمومة  وحدة  بدأت 

الرعاية  توفري  يف  السنة  هذه  كاتيوال 

الطارئة  وللحاالت  العسرية  للوالدات 

السابقة والتالية للوالدة.

أولوية  لها  والتالية  للوالدة  السابقة  الرعاية  تشكل 

أن  إذ  ديفوار،  كوت  يف  الصحة  وزارة  إىل  بالنسبة 

 .2005 سنة  منذ  االرتفاع  يف  آخذة  األمهات  وفيات 
قابالت  بحضور  املنزل  يف  باإلنجاب  عادة  النساء  تقوم 
فعالة  طارئة  توليدية  رعاية  أي  دون  ومن  تقليديات 

مضاعفات. حدوث  عند 

وزارة  مع  بالتعاون  حدود  بال  أطباء  منظمة  افتتحت 
مستشفى  يف  والطفل  األم  لصحة  برنامجاً  الصحة 
عىل  يحتوي  الذي  املركز  ويشّكل   .2014 سنة  كاتيوال 
املنطقة  لكامل  الوحيد  اإلحالة  مستشفى  رسيراً   90
محدودة  قدرة  القريب  األمس  حتى  ميلك  كان  ولكنه 
وللرعاية  التوليدية  للرعاية  الطارئ  التأمني  عىل  جداً 
ُينقلن  كّن  امليسورات  النساء  وفقط  للوالدة.  التالية 
بواسطة  أكرب،  مستشفى  وهو  بوايك،  مستشفى  إىل 
الطبية  الرعاية  عىل  الحصول  أجل  من  إسعاف  سيارة 

. بة ملطلو ا

األمومة  وحدة  تأهيل  حدود  بال  أطباء  منظمة  أعادت 
وبنت  عمليات،  وغرفتي  كاتيوال  ملستشفى  التابعة 
ووّفرت  املستشفى،  يف  صحي  ورصف  مياه  شبكة 

الرعاية  صارت  لذلك،  ونتيجة  للقابالت.  التدريب 
أطباء  منظمة  إدارة  تحت  الصعبة  والوالدات  الطارئة 
وديسمرب/كانون  يوليو/متوز  بني  الفرتة  ويف  حدود.  بال 
كانت  منها  مئة  والدة،   1000 عىل  اإلرشاف  تم  األول، 

قيرصية. جراحة  تتطلب 

إيبوال يف البلدان املجاورة

ليبرييا  مع  الحدود  ُأغلقت  يبوال،  إ وباء  النتشار  نتيجة 
حالة  أي  عن  التبليغ  يتم  مل  أغسطس/آب.  يف  وغينيا 
بال  أطباء  ملنظمة  تابعاً  فريقاً  أن  غري   ،2014 سنة 
من  ليبرييا  مع  الحدودية  املنطقة  بزيارة  قام  حدود 
املحلية،  العمل  وفرق  السلطات  جاهزية  تقييم  أجل 
منظمة  وتعاونت  املحيل.  املجتمع  توعية  إىل  باإلضافة 
مركز  لبناء  الصحية  السلطات  مع  حدود  بال  أطباء 
أبيدجان  يف  يوبوغون  مستشفى  يف  إيبوال  وباء  إدارة 
دعمت  كام  احرتازي،  كتدبري  البالد(  مدن  )أكرب 
رسيع. استقصاء  وفرق  طّبيني  عاملني  تدريب  املنظمة 

62 أطباء بال حدود

قريغيزستان | كوت ديفوار



الكامريون
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   110,200
املالريا من  عولجوا  مريض   25,600

مراكز  يف  عولجوا  مريض   10,500
ية لتغذ ا

املستشفى يف  قبولهم  تم  مريض   3,300

Cameroon

Cameroon

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

أكونولينغا

ياوندي

الشامل

الرشق

أقىص الشامل

الجئون يف مخيم غبيتي عىل الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

رين
 با

ال
اني

 د
©

افتتحت منظمة أطباء بال حدود برنامجاً 
استجابًة  الكامريون  رشق  يف  للطوارئ 
أفريقيا  جمهورية  من  الالجئني  لتوافد 

الوسطى.

أدى النزاع الداخيل يف جمهورية أفريقيا الوسطى إىل توافد 

سنة  أخرى  بلدان  وإىل  الكامريون  إىل  الالجئني  آالف  مئات 

2014. وقد وصل ما يقارب 9,000 الجئ إىل الكامريون خالل 

فرتة 10 أيام يف شهر فرباير/شباط وحده. ويف نهاية السنة، 

أحيص ما يقارب 135,000 الجئ يف البلد.

حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  الثاين،  يناير/كانون  ويف 

املساعدات  تأمني  خالل  من  العامة  الصحة  وزارة  دعم  يف 

الطبية والغذائية والنفسية إىل مواقع يف غاروا بوالي وغادو 

من  يعانون  املرىض  أغلب  كان  وباتوري.  وغبيتي  بادزيري 

سوء التغذية واملالريا وااللتهابات التنفسية. كام تم تقديم 

الصحية  والرعاية  األولية  األمومة  وخدمات  الطبية  الرعاية 

املضيفة.  املجتمعات  ضمن  سنة  الـ15  دون  ما  لألطفال 

وساعدت منظمة أطباء بال حدود أيضاً يف حمالت التلقيح.

عدد  يجتازها  صغرية  حدودية  بلدة  وهي  بوالي،  غاروا  يف 

كبري من الالجئني للوصول إىل الكامريون، أجرت فرق أطباء 

اإلغاثة  مستلزمات  ووزعت  طبية  استشارات  حدود  بال 

وعملت عىل تأمني خدمات اإلصحاح وعىل توزيع املياه يف 

إىل  واإلصحاح  املياه  نشاطات  ُسّلمت  باسكول.  بون  موقع 

األول،  أكتوبر/ترشين  يف  إنرتناسيونال  سوليداريتي  منظمة 

فيام استمر فريق آخر بالعمل يف مستشفى املنطقة وأجرى 

ما يقارب ألف استشارة خارجية أسبوعياً يف السنة املاضية. 

أطباء  الربوتستانتي، فقد دعمت منظمة  املستشفى  أما يف 

زادت   ،2014 سنة  ويف  العالجية،  للتغذية  مركزاً  بال حدود 

عدَد األرسّة لتصل إىل 100 رسير بغرض استقبال عدد أكرب 

من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

أكتوبر/ترشين  إىل  فرباير/شباط  من  املمتدة  الفرتة  ويف 

يف  طبياً  مركزاً  حدود  بال  أطباء  منظمة  أدارت  األول، 

مخيم غادو بادزيدي الذي يقع عىل بعد 25 كيلومرتاً من 

ومساحة  العالجية  للتغذية  مركزاً  يضم  وكان  بوالي،  غاروا 

لألفراد  االجتامعية  النفسية  االستشارة  لجلسات  مخصصة 

باملياه  متعلقة  أنشطة  املنظمة  نفذت  كام  واملجموعات. 

مراقبة  عمليات  وأجرت  املخيم،  يف  اإلصحاح  وخدمات 

لألوبئة، وتصدت لبدء تفيش مرض الكولريا.

يف  العمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  مارس/آذار،  ويف 

 20,000 من  أكرث  فيها  ُسّجل  حدودية  بلدة  وهي  غبيتي، 

الجئ، حيث أجرت فرق املنظمة أكرث من 1,000 استشارة 

وشيدت  املراحيض،  وبنت  املياه،  وأمنت  أسبوعياً،  طبية 

متنقالن  فريقان  أّمن  وقد  مؤقت.  مخيم  يف  الحاممات 

الرعاية الطبية إىل تجمعات متفرقة صغرية من الالجئني يف 

الذين  املنطقة، كام أحالت طواقم أطباء بال حدود املرىض 

يحتاجون إىل عناية مركزة إىل مستشفيات يف باتوري أو يف 

يف  باتوري  منطقة  مستشفى  املنظمة  ودعمت  هذا  بريتوا. 

عالج املرىض املصابني بسوء التغذية الشديد واملعقد، وزادت 

عدد األرسّة إىل 150 رسيراً.

برنامج عالج قرحة بورويل ينتهي بعد مرور 12 عاماً

مركز  حدود  بال  أطباء  منظمة  سّلمت  يونيو/حزيران،  يف 

الصحة.  وزارة  إىل  أكونولينغا  يف  بورويل  قرحة  معالجة 

كبري  عدد  إلصابة  استجابًة  افتتَح  قد  املرشوع  هذا  وكان 

عن  عبارة  وهي  املنطقة،  يف  بورويل  بقرحة  األشخاص  من 

مرض مزمن ومدمر يصيب البرشة واألنسجة. أمنت املنظمة 

الجراح  وتضميد  الحيوية  واملضادات  املخربية  التشخيصات 

الفرق  وعالجت  الفيزيايئ،  والعالج  الجراحية  والعمليات 

 ،2002 سنة  املرشوع  بدء  منذ  مريض   1,400 يقارب  ما 

التوعية.  نشاطات  من  شخص   43,000 قرابة  استفاد  فيام 

وسيستمر مستشفى جنيف الجامعي يف سويرسا يف تدريب 

املزمنة  الجروح  معالجة  عىل  الكامريون  يف  الطب  طالب 

ورعايتها، وهذا يشمل قرحة بورويل. 

التقرير الدويل لعام  2014  63

الكامريون



األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   333,400
لعالجات  يخضعون  مريض   10,500

القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول  الخط 

عولجوا  مريض   2,800
جنيس عنف  حوادث  بعد 

64 أطباء بال حدود

كينيا

كينيا

يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  تستمر 

لبعض  الطبية  لالحتياجات  االستجابة 

سّكان  كينيا:  يف  ضعفاً  السكان  أكرث  من 

الفقرية،  والتجمعات  الالجئني  مخيامت 

املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  واملرىض 

البرشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب 

والسل، وضحايا العنف الجنيس.

الصوماليني،  من  أغلبهم  350,000 شخص،  من  أكرث  يعيش 

يف ظل ظروف معيشية صعبة يف داداب، أكرب تجمع طويل 

العودة  حول  ثاليث  اتفاق  بعد  العامل.  يف  لالجئني  األمد 

االختيارية )املوقع من قبل املفوضية السامية لألمم املتحدة 

 ،)2014 سنة  والصومال  كينيا  وحكومتي  الالجئني  لشؤون 

العودة إىل بلد متزقه الحرب  ميكن لالجئني أن يختاروا بني 

أو البقاء يف مخيامت مغلقة حيث يحصلون عىل مساعدة 

بالحد األدىن. تشكل مخاوف الخطف والرسقة واالعتداءات 

يف  يعيشون  الذين  السكان  عىل  ضغط  مصدر  الجنسية 

املخيامت ويحد غياب االستقرار بشكل كبري قدرة املنظامت 

اإلنسانية عىل تأمني الخدمات.

يف  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابعني  دوليني  عاملني  من  ما 

الحدود  من  كيلومرتاً   80 بعد  عىل  الواقع  داغاهايل  مخيم 

مع الصومال منذ سنة 2011 بسبب غياب االستقرار بشكل 

يحتوي  مستشفى  تدير  زالت  ما  املنظمة  ولكن  متزايد، 

عاملني  من خالل  استشفايئ  تغذية  ومركز  100 رسير  عىل 

محليني وإدارة عن بعد. يقدم املستشفى خدمات املعاينة 

مبا  والراشدين،  لألطفال  االستشفائية  والخدمات  الخارجية 

يف ذلك خدمات األمومة، والجراحة الطارئة، وعالج فريوس 

املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة  البرشية/  املناعة  نقص 

استشارات  داغاهايل  يف  طبية  نقاط  أربع  تقدم  والسل. 

الدعَم  النشاطاُت  تتضمن  كام  األساسية  الصحية  الرعاية 

النفيس. لقد أجرت الفرق شهرياً 15,000 استشارة خارجية 

و1,000 استشارة ما قبل الوالدة، وأدخلت 1,000 مريض إىل 

املستشفى. أصدرت منظمة أطباء بال حدود بياناً يف مارس/

غياب  وإىل  املالمئة  غري  الظروف  إىل  فيه  تشري   2014 آذار 

االستقرار يف داغاهايل وطالبت بالحصول عىل دعم أكرب من 

قبل الحكومة واملانحني ملخيامت داداب.

فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص

املناعة املكتسب

العالج  باي  هوما  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  برنامج  أّمن 

نقص  بفريوس  للمصابني  القهقرية  الفريوسات  مبضادات 

املناعة البرشية منذ سنة 2001. كان هوما باي املستشفى 

العام األّول يف كينيا الذي يقّدم العالج مجاًنا. وحالياً الربنامج 

 7,400 من  أكرث  الصحة. خضع  وزارة  إىل  التسليم  طور  يف 

 .2014 سنة  القهقرية  الفريوسات  مبضادات  للعالج  شخص 

أطلق برنامج جديد يف ندهيوا، حيث وجدت منظمة أطباء 

املناعة  نقص  بفريوس  الراشدين  إصابة  نسبة  أن  بال حدود 

جديدة  إصابات  معدل  مع  باملئة،   24 إىل  تصل  البرشية 

مقلق يبلغ 2 باملئة سنوياً. من أجل الحد من ذلك، سوف 

يتم تطبيق منوذج متكامل ومبسط للرعاية يف مراكز وزارة 

املرض  تشخيص  أجل  من  املحلية  املجتمعات  ويف  الصحة 

والتخفيف  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  ورعاية 

من الحمل الفريويس. سيمنح الدعم إىل السلطات الصحية 
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مرىض مصابون بالسل ينتظرون معاينتهم يف عيادة غرين هاوس يف ماتاري يف نريويب.

msf.org/kenya | 1987 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 603 | اإلنفاق: 17.4 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف كينيا

Kenya

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    
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قابلتان قانونيتان تتحدثان إىل والدة أنجبت لتوها يف عيادة كيبريا الجنوبية يف نريويب، وتعاينان الطفل جون.

لتحسني سبل الخضوع لفحص فريوس نقص املناعة البرشية، 

انتقال  ومنع  للرجال،  الطوعي  الطبي  التطهري  واقرتاح 

بال  أطباء  منظمة  كام سرتكز  الطفل.  إىل  األم  من  الفريوس 

نوعية  بالعالج، وعىل تحسني  واإللتزام  املتابعة  حدود عىل 

الرعاية يف األقسام اإلستشفائية ملستشفيات ندهيوا وهوما 

باي حيث تبقى نسب الوفيات عالية بني املرىض.

الرعاية الصحية يف املجمعات الفقرية يف نريويب

واإلدمان  الفقر  يساهم  إليستالندز،  الفقرية  األحياء  يف 

والجرمية وغياب املحاسبة يف مستويات عالية من العنف، مبا 

يف ذلك االعتداءات الجنسية. ميلك الضحايا فرصاً محدودًة 

جداً للحصول عىل الرعاية الطبية الطارئة يف هذا الجزء من 

املدينة. عملت منظمة أطباء بال حدود لسد هذه الثغرة من 

خالل مرشوعها يف عيادة الفندر هاوس يف ماتاري، التي تقّدم 

رعاية شاملة لضحايا العنف الجنيس والعنف ضد النساء، مبا 

يف ذلك تأمني خط ساخن عىل مدار الساعة والنقل بواسطة 

والعالج  الطبية،  االستشارات  املرىض  يتلقى  إسعاف.  سيارة 

املنقولة  واألمراض  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  نقل  ملنع 

جنسياً، واختبارات الحمل عندما تدعو الحاجة لذلك، وأخذ 

واإلحاالت  النفسية،  واالستشارة  قضائية،  ألغراض  العينات 

للحصول عىل الدعم االجتامعي والقانوين. ويف سنة 2014، 

حصل أكرث من 200 مريض عىل الرعاية الالحقة للعالج كل 

ما  كان  وربعهم  العدد،  هذا  نصف  القارصون  شّكل  شهر؛ 

يف  الحوادث  الستقبال  غرفة  جهزت  كام  سنة.  الـ12  دون 

الفندر هاوس إلدارة الطوارئ الطبية، وتأمني استقرار حالة 

الحاجة  تدعو  عندما  أخرى  مراكز  إىل  وإحالتهم  املرىض، 

لذلك.كام كان 300 مريض يحصلون عىل الرعاية شهرياً يف 

غرفة عالج الصدمات، أغلبهم بسبب اعتداءات جسدية.

منظمة  قررت  املنطقة،  يف  الصحية  الحاجات  تقييم  بعد 

إىل  السكان  وصول  عدم  معالجة  حدود  بال  أطباء 

أنشأت  املتخصصة.لذلك  الصحية  والرعاية  املستشفيات 

لسكان  إسعاف  سياريت  وخصصت  الحاالت  لفرز  مركزاً 

للمرشوع،  األوىل  الستة  األسابيع  ماتاري وإيستالي. وخالل 

بال حدود  أطباء  منظمة  بدأت  كام  مكاملة.   141 تلقي  تم 

لويس  ماما  مستشفى  يف  والطوارئ  الحوادث  قسم  بدعم 

البالغ  الوحيد املتوّفر لسكان إسيتالند  كيبايك – املستشفى 

والتدريب  والتجهيزات  بالعديد   – شخص  مليوين  عددهم 

الذين  املرىض  كشف  عىل  يرّكز  برنامج  استمر  واملتابعة. 

يعانون من السل املقاوم لألدوية وعالجهم يف غرين هاوس 

املريض  بعالج  بال حدود  أطباء  منظمة  وبدأت  ماتاري،  يف 

من خالل  لألدوية  املقاومة  الشديد  بالسل  املشّخص  األول 

الدواء الجديد للسل وهو بيداكويلني.

املالذ  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابعتان  عيادتان  تشّكل 

الوحيد للرعاية الصحية األساسية املجانية لسكان حي كيبريا 

الفقري. يتوّفر العالج لفريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة 

نقص املناعة املكتسب والسل واألمراض املزمنة، فيام يدير 

الفريق برنامجاً شاماًل للرعاية ما بعد العالج لضحايا العنف 

الجنيس. افتتحت منظمة أطباء بال حدود عيادة جديدة يف 

كيبريا الجنوبية، مقّدمة الرعاية الصحية األساسية وخدمات 

نقل  وخدمة  لألمومة  استشفايئ  قسم  يتوفر  كام  األمومة. 

تؤّمن  األخرى.  الطوارئ  وحاالت  التوليد  لحاالت  املرىض 

العيادة إدارة متكاملة ألمراض كفريوس نقص املناعة البرشية 

يف  العالجات  جميع  بإجراء  يسمح  ماّم  والربو،  والسكري 

مكان واحد، وهذا يحّسن من حصول املريض عىل الرعاية 

كام  واملتابعة.  والعالج  املبكر  التشخيص  ويسّهل  الطبية 

والدعم  واالستشارات  الصحي  التثقيف  جلسات  تتوفر 

االستشارات  من  باملئة   60 من  أكرث  متحورت  االجتامعي. 

يف عيادات منظمة أطباء بال حدود يف كيبريا حول األمراض 

التنفسية واإلسهال وأمراض الجلد، نتيجة االكتظاظ ورشوط 

النظافة املزرية وغياب الرصف الصحي يف الحي الفقري.

كينيا
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   12,300
وجامعية فردية  نفسية  استشارة   6,800

لقد أدت عقوٌد من غياب األمن يف كولومبيا إىل آثار مدمرة عىل الصحة النفسية للسكان. وهنا تقوم األخصائية النفسية التابعة ملنظمة 

أطباء بال حدود بتقديم استشارة نفسية ألحد املرىض.
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Colombia

Colombia

كاكويتا
نارينيو

بوينافينتورا
كاوكا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

ال يزال السكان الذين يعيشون يف املناطق 

املترضرة  واملناطق  كولومبيا  يف  الريفية 

من  متنعهم  عوائق  يواجهون  بالنزاعات 

الحصول عىل الرعاية الصحية.

باملناطق  محصوراً  املسلح  النزاع  كان  قريبة،  فرتة  وحتى 

الريفية، أما اليوم، تقوم مجموعات مسّلحة جديدة بتعزيز 

مواقعها يف املدن والضواحي ويزيد غياب األمن من مشاكل 

الحصول عىل الخدمات الطبية.

كاوكا  يف  برنامجها  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  واستمرّت 

االجتامعي  والتهميش  الفقر  أّدى  وكاكويتا، حيث  ونارينيو 

الوقاية منها  والعنف إىل نسب إصابة عالية بأمراض ميكن 

وإىل مشاكل نفسية، ومل تؤّمن  السلطات الصحية الخدمات 

الطبية يف املناطق هذه. تسرّي فرق منظمة أطباء بال حدود 

تشمل  الطبية  النقاط  يف  خدمات  وتقّدم  متنقلة  عيادات 

الرعاية الصحية األساسية والصحة النفسية والصحة اإلنجابية 

والجنسية والرعاية السابقة للوالدة وحمالت التلقيح ونظام 

كاوكا  يف  مامثل  برنامج  استمّر  الطوارئ.  لحاالت  إحالة 

النفسية  الصحة  دعم  عىل  آخر  برنامج  ورّكز  باسيفيكو 

لضحايا العنف، مبا يف ذلك العنف الجنيس يف كاوكا كورديريا.

الجنيس  والعنف  بالنزاعات  املترضرين  األشخاص  يستفيد 

النفسية  الصحة  خدمات  تكون  عندما  النفسية  واألمراض 

مدمجة يف الرعاية الصحية األساسية. تحّث منظمة أطباء بال 

حدود الحكومة عىل االعرتاف بالعنف الجنيس كحالة طوارئ 

طبية يك يتمكن الضحايا من الحصول عىل الرعاية الشاملة 

التي يحتاجون إليها. وقد افتتح الفريق برنامجاً جديداً يقّدم 

خدمات صحة نفسية إىل ضحايا العنف، باإلضافة إىل رعاية 

شاملة )صحة نفسية وطبية( إىل ضحايا العنف الجنيس يف 

بلدية توماكو يف نارينيو ويف بوينافنتورا.

إقفال مرشوع بوينافنتورا لعالج السل

الساحلية  بوينافنتورا  مدينة  يف  السل  عالج  برنامج  أقفل 

عولج   ،2010 سنة  الربنامج  إطالق  ومنذ  السنة.  نهاية  يف 

147 مريضاً من السل املتجاوب مع األدوية والسل املقاوم 

لألدوية يف املراكز التي تدعمها منظمة أطباء بال حدود التي 

سّلمت  السل.  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  أيضاً  دعمت 

بعض أوجه الربنامج إىل الربنامج البلدي ملراقبة السل وإىل 

املؤسسة االجتامعية الحكومية.

أقفل الربنامج يف كاكويتا هو أيضاً يف نهاية العام.

قصة مريض

أنجيال باتريسيا 

ومبتوري  مقتولني  وزوجها  أنجيال  شقيق  ُوجد 

األطراف سنة 2008.

"ما زال أوالدي يسألونني عاّم حصل لوالدهم، فأقول 

لهم دامئاً أّن عليهم أن يسامحوا يك يشعروا بالتحسن، 

هذه  اقرتاف  سبب  عن  ويسألون  غاضبون  لكنهم 

البكر  ابني  يشعر  وخالهم.  والدهم  بحق  الجرائم 

األخصائية  ساعدتنا  كثرياً.  إليهام  ويشتاق  باألىس 

يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  مع  تعمل  التي  النفسية 

تخطي األمل وأسدتني النصح إذ أنه يف بعض األحيان، 

ال أعرف كيف أفرّس األمور إىل األطفال. كام ميكننا أن 

نتحّدث معها برصاحة".

كولومبيا

66 أطباء بال حدود

كولومبيا



كمبوديا

تستمر منظمة أطباء بال حدود يف تأمني 

العالج ضد املالريا والسل، وهام مشكلتان 

طبيتان أساسيتان يف كمبوديا.

أكرث  حالياً  األرتيميسينني  عىل  ترتكز  التي  األدوية  تشكل 

بتدابري  أرفقت  ما  وإذا  املالريا،  ضد  فعالية  العالجات 

أخرى كاستخدام الناموسيات، نجحت يف الحد من املعاناة 

والوفيات التي تتسبب بها املالريا. لكن تم اكتشاف مقاومة 

معالجة  أكرب يف  إىل صعوبة  يؤدي  ما  األرتيميسينني،  لدواء 

املرض والقضاء عليه. تقع املناطق األكرث تعرضاً لخطر تطوير 

الحدودية،  والنائية  الفقرية  املناطق  الدواء يف  املقاومة ضد 

والنقص  السكان  تنّقل  املرض بسبب  مراقبة  حيث يصعب 

يف الرعاية الصحية. يف سبتمرب/أيلول وأكتوبر/ترشين األول، 

أجرت منظمة أطباء بال حدود مسحاً شمل أشخاصاً يعانون 

من مالريا مقاومة لألدوية يف 23 قرية يف منطقة يش سان، 

يف والية برياه فيهيار. كام ستشهد سنة 2015 تطوير مرشوع 

قائم عىل بروتوكول عالج محدد يهدف إىل القضاء عىل هذه 

عن  للبحث  فاعلة  عملية  بدأت  وقد  املرض.  من  الساللة 

الحاالت سنة 2014، ورشعت فرق التوعية الصحية يف رفع 

الوعي يف املجتمعات.

لكن تبقى نسب اإلصابة بالسل يف كمبوديا من أعىل النسب 

تابع ملنظمة أطباء بال حدود  برنامج  العامل. وقد استمر  يف 

من  الواليات  أكرب  تشام،  كامبونغ  يف  السل  بالعناية مبرىض 

الكشف  يف  تتمثل  األولوية  تزال  وال  السكان.  عدد  حيث 

الناس املعرضني لإلصابة به. ويف  املبكر عن املرض ومعاينة 

األوىل  املرحلة  حدود  بال  أطباء  منظمة  أنهت  مارس/آذار، 

وقد  خموم.  تبونغ  منطقة  يف  اإلصابات  عن  البحث  من 

قصة مريض

بني  من  عاماً،   76 العمر  من  تبلغ  التي  تيا،  كانت 

مرىض السل الذين كشف عنهم بعد عمليات البحث 

يف قرية كيان رومييت، وأدخلت إىل مركز املعالجة.

القرية  كبري  ملقابلة  حدود  بال  أطباء  منظمة  "جاءت 

املنظمة  فريق  إىل  التوجه  السكان  من  طلب  الذي 

صغرية  شاحنة  جاءت  السل.  عن  الكشف  أجل  من 

عليهم  الكشف  تريد  من  ونقلت  للمنظمة  تابعة 

عاينني  املستشفى  إىل  عندما وصلت  املستشفى.  إىل 

مل  بالسل...  مصابة  أنني  ذلك  بعد  يل  وقال  الطبيب 

أكن أعلم أنني مصابة بالسل ولكن منظمة أطباء بال 

حدود عرفت ذلك".

msf.org/cambodia | 1979 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 155 | اإلنفاق: 2.3 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف كمبوديا

متت معاينة جميع من هم ما فوق سن الـ55 عاماً – وهي 

ويف   – باملرض  اإلصابة  لخطر  املعرضة  العمرية  املجموعة 

بالسل.  مصاباً   4,903 أصل  من  شخصاً   138 كان  املحصلة 

البحث عن املصابني بالسل يف  ثانية من  كام بدأت مرحلة 

أكتوبر/ترشين األول.

األرقام الطبية الرئيسية:

السل عالج  يتلقون  مريض   1,300

Cambodia

Cambodia

بنوم بنه

كامبونغ تشام

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

برياه فيهيار

Kenya

Kenya

طرابلس

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

تجدد القتال يف ليبيا يف ربيع عام 2014، مام اضطر اآلالف إىل الفرار من منازلهم. وقد 
قوضت الفوىض وانعدام األمن عملية تقييم وإيصال املساعدات عىل مدار السنة.

msf.org/libya | 2011 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 71 | اإلنفاق: 2.2 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف ليبيا

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   390

ليبيا

النفسية يف  للصحة  افتتحت منظمة أطباء بال حدود مركزاً 

طرابلس سنة 2013 لتوفري الدعم الطبي والنفيس لألشخاص 

النزاعات  للمصابني مبشاكل صحية بدنية أو نفسية بسبب 

السابقة. وقد تم إجالء فريق املنظمة من طرابلس بشكل 

املدينة.  يف  املضطرب  الوضع  بسبب  يوليو/متوز  يف  مؤقت 

لتدهور  أكتوبر/ترشين األول ولكن نظراً  املوظفون يف  عاد 

الوضع األمني مل تستطع املنظمة االستمرار يف املرشوع مام 

أدى إىل إغالقه يف ديسمرب/كانون األول.

وقد استمرت أعامل العنف واالضطرابات بشكل واسع حتى 

نهاية السنة، وهرب عدد كبري من العاملني يف مجال الصحة، 

الصحية نقصاً يف اإلمدادات واألدوية.  املرافق  فيام شهدت 

وقد حال انعدام األمن دون الوصول إىل العديد من املناطق، 

خاصة يف املناطق الرشقية حيث ارتفع عدد الضحايا. قدمت 

والزاوية  لطرابلس  املساعدات  حدود  بال  أطباء  منظمة 

ويفرن وزوارة وجادو حيث تربعت باألدوية واملواد الطبية، 

مبا يف ذلك مستلزمات عالج جرحى الحرب.

أدت األزمة يف ليبيا إىل هروب اآلالف نحو أوروبا، حيث أن 

90 باملائة من املهاجرين نحو أوروبا ينطلقون من السواحل 

يتوقفون  الذين  وأولئك  ليبيا  يف  يعمل  من  ويعترب  الليبية. 

فيها كنقطة عبور نحو أوروبا أكرث عرضة النعدام االستقرار 

يف هذا البلد. ففي زوارة واملناطق املحيطة بها عىل الساحل 

الشاميل، حيث تنطلق أغلب القوارب املتجهة نحو أوروبا، 

الكلور  مثل  النظافة  مبستلزمات  حدود  بال  أطباء  تربعت 

بإدارة  املكلفة  املحلية  للجنة  الواقية  والقفازات  واألقنعة 

األزمات من أجل املساعدة يف التعامل مع عدد الجثث التي 

يلفظها البحر عىل شاطئ ليبيا.
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   245,200

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   7,200
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ترشح ممرضة تعمل مع منظمة أطباء بال حدود لالجئ سوري مصاب بالسكري عن التامرين اليومية الواجب اتباعها من أجل تحفيز 

الدورة الدموية. 

مليون   1.2 لجوء  إىل  التقديرات  تشري 
سوريا  من  وفلسطيني  سوري  الجئ 
إىل  سوريا  يف  يعيشون  كانوا  ولبنانيني 
لبنان منذ بدء النزاع السوري سنة 2011. 
املساحة  صغري  بلد  وهو  لبنان،  ويعاين 
نسمة،  ماليني  أربعة  سكانه  عدد  يبلغ 

للتعامل مع األزمة.

يعتمد  الصعبة،  املالية  واألحوال  العمل  فرص  قلة  ظل  يف 

الالجئون والعائدون بشكل كبري عىل املساعدات اإلنسانية 

رسمي  مخيم  أي  غياب  ونتيجة  الحياة.  قيد  عىل  للبقاء 

لالجئني استجابًة للنزاع السوري، يعيش عدد كبري جداً من 

ومزارع،  مشرتكة،  ومالجئ  رسمية،  غري  تجمعات  يف  الناس 

يحصلون  وال  قدمية،  ومدارس  التشييد،  قيد  وأبنية  وأقبية، 

عىل ما يكفي من الطعام واملياه واملأوى، كام أّن لالكتظاظ 

والتعرّض للظروف الجوية الصعبة أثراً سلبياً عىل صحتهم.

وقد  املشاكل،  أهم  إحدى  الصحية  الرعاية  نقص  يشّكل 

اضطر آالف األشخاص الذين سبق وحصلوا عىل عالج طبي 

منتظم يف سوريا ألمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والربو 

الحصول  يستطيعون  ال  إىل وقف عالجهم ألنهم  والسكري 

بعض  يف  له  وهذا  كلفته  تحّمل  ميكنهم  ال  أو  العالج  عىل 

األحيان عواقب وخيمة. كام مل تحظ النساء باملتابعة الطبية 

الالزمة خالل الحمل، فيام الرعاية التخصصية بعيدة املنال 

بالنسبة ألغلبية الالجئني.

الطبية  الرعاية  تقديم  بال حدود يف  أطباء  وتستمر منظمة 

املجانية ملن يحتاج إليها، بغض النظر عن الجنسية أو عن 

صفة اللجوء.

سهل البقاع

من  بالقرب  لبنان  إىل  وصلوا  الذين  من  كبري  عدد  بقي 

الحدود، يف مناطق كسهل البقاع حيث ال يوجد بنى تحتية 

منظمة  وتؤّمن  القامئة.  االحتياجات  سد  قادرة عىل  صحية 

أطباء بال حدود الرعاية الصحية األساسية وخدمات الصحة 

اإلنجابية، وعالج األمراض املزمنة، واالستشارات، ونشاطات 

التوعية الصحية لالجئني السوريني واللبنانيني الذين يعيشون 

بعلبك ومجدل  الفرق يف عيادات يف  أوضاعاً صعبة. تعمل 

عنجر )البقاع الغريب( وعرسال )شامل البقاع( والهرمل. وقد 

أجرت فرق أطباء بال حدود 113,000 استشارة خالل السنة 

يف وادي البقاع.

بريوت

العمل يف مخيم شاتيال  أطباء بال حدود يف  تستمر منظمة 

جنويب بريوت، وهو مخيم لالجئني الفلسطينيني يعود لسنة 

سوريا  من  جدد  فلسطينيون  الجئون  قدم  وقد   .1949

غري  الالجئني  عىل  الرتكيز  يتم  مؤخراً.  سوريون  والجئون 

املسجلني الذين ال يستفيدون من املساعدات الرسمية وعىل 

الالجئني املسجلني الذين ميلكون احتياجات طبية ال تدخل 

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تقّدمه  ما  ضمن 

الصحية  الرعاية  حدود  بال  أطباء  فرق  وتقّدم  الالجئني. 

األساسية لألطفال ما دون 15 عاماً، والعالج لألمراض املزمنة، 

النفيس. كام وضعت نظام إحالة للمرىض  الدعم  وخدمات 
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قابلة تعمل مع منظمة أطباء بال حدود تساعد يف والدة يف مخيم شاتيال جنوب بريوت.

قصة موظف

سمر اسامعيل مستشارة تعمل مع منظمة أطباء بال 

حدود يف مخيم شاتيال يف بريوت

مناطق  من  أراهم  الذين  الناس  من  كبري  عدد  "يأيت 

سورية تعرضت للقصف. البعض فقد أوالده أو أفراداً 

ما  بفهم  بدء  ذي  بادئ  أقوم  العائلة...  من  آخرين 

التي  السلبية  املشاعر  مصدر  ومعرفة  معهم  حصل 

تختلجهم، ونعمل عىل إدارة مشاعر الحزن بعد فهم 

املشاكل. ويعاين أغلب املرىض من صعوبة فهم سبب 

املعاملة التي تلّقوها".

كالجراحات  تخصصية  طبية  خدمات  إىل  يحتاجون  الذين 

ومن  صعب  حمل  من  يعانني  اللوايت  للنساء  القيرصية 

تعقيدات يف الوالدة.

طرابلس

فريق  يعمل  لبنان  شامل  الساحلية  طرابلس  مدينة  يف 

الزهراء يف  دار  بال حدود يف مستشفى  أطباء  ملنظمة  تابع 

منطقة أبو سمرا، حيث يؤّمن الخدمات الطبية، مبا يف ذلك 

عالج األمراض الحادة واملزمنة، وخدمات الصحة اإلنجابية، 

الذين  اللبنانيني  إىل  الروتينية  واللقاحات  واالستشارات، 

بغّض  السوريني،  الالجئني  وإىل  هشة  أوضاع  من  يعانون 

يف  مامثلة  خدمات  وتؤّمن  القانوين.  وضعهم  عن  النظر 

العبدة منذ أبريل/نيسان. كام تقدم منظمة أطباء بال حدود 

األمراض  ورعاية  واالستشارات  اإلنجابية  الصحة  خدمات 

الحادة يف مستوصفي جبل محسن وباب التبانة.

جنوب لبنان

يقّدم فريق صغري يف جنوب لبنان الرعاية الصحية األساسية 

تركز  حيث  طبية،  مراكز  ثالثة  املنظمة  وتدعم  لالجئني. 

األمراض  وعىل  سنة،   15 دون  ما  األطفال  عىل  أنشطتها 

اإلنجابية،  والصحة  النفسية،  الصحة  وخدمات  املزمنة، 

وصّحة األم. كام يوجد نظام إحالة للمرىض الذين يحتاجون 

وّسعت   ،2014 سنة  ويف  التخصصية.  الطبية  الرعاية  إىل 

منظمة أطباء بال حدود برنامج الرعاية الطبية الخاص بها يف 

مخيم عني الحلوة من أجل مساعدة الالجئني الفلسطينيني، 

أوضاع  من  يعانون  الذين  والسكان  السوريني،  والالجئني 

 4,800 من  أكرث  الفرق  وأجرت  صيدا.  منطقة  يف  صعبة 

استشارة نفسية، أي نحو ضعف عدد استشارات سنة 2013.
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فرق البناء تقوم بتشييد ما أصبح الحقاً أحد أجنحة مركز مكافحة إيبوال الثالث التابع للمنظمة والواقع يف ضواحي مونروفيا.

أول  سجلت  مارس/آذار،   31 يوم  يف 

يف  إيبوال  بفريوس  باإلصابة  مؤكدة  حالة 

ارتفع  يوليو/متوز،  نهاية  وبحلول  ليبرييا. 

عدد املرىض بشكل هائل، وبدأت تحدث 

حاالت وفاة يف الشوارع. 

نتيجة  عانت  قد  لليبرييا  الصحية  التحتية  البنية  كانت 

للحرب األهلية الطويلة، وعند تفيش فريوس إيبوال كانت 

هناك ثغرات كبرية يف مجال الرعاية. لقد أعطى انخفاض 

مارس/آذار  بني  بإيبوال  باإلصابة  املؤكدة  الحاالت  عدد 

أبريل  نهاية  بني  الحاالت  هذه  وغياب  وأبريل/نيسان، 

اإلغاثة  وملنظامت  ليبرييا  لسلطات  يونيو/حزيران  وبداية 

غري  املحيل  الصحي  النظام  كان  باألمان.  زائفاً  إحساساً 

الحاالت  عدد  يف  املهول  االرتفاع  مع  للتعامل  مستعد 

ويف  يوليو/متوز.  نهاية  يف  برسعة  الوضع  ساء  عندما 

 10 من  أقل  من  الحاالت  عدد  ارتفع  شهرين،  غضون 

الوباء  وبلغ  حالة.   1,000 من  أكرث  إىل  يونيو/حزيران  يف 

ذروته ما بني أغسطس/آب وأكتوبر/ترشين األول.

مقاطعتا مارغيبي ولوفا 

غري  إيبوال  حاالت  عن  تقارير  نرش  بعيد  أبريل/نسيان،  يف 

مؤكدة يف ليبرييا، بعثت منظمة أطباء بال حدود فريقاً صغرياً 

تقع رشق  التي  مارغيبي،  لوفا ومارغيبي. يف  إىل مقاطعتي 

مونروفيا، تم إنشاء وحدة عزل صغرية من قبل رشكة محلية، 

الخربة  تقديم  بدعمها عن طريق  بال حدود  أطباء  وقامت 

الفنية وتوفري تدريبات ملوظفي الصحة املحليني.

غينيا  بني  الحدود  من  مقربة  عىل  فويا،  مقاطعة  يف 

ووفرت  إيبوال،  إدارة  مركز  املنظمة  أنشأت  وسرياليون، 

التدريب للموظفني املحليني الصحيني، كام عملت عىل تأمني 

عمل نظم اإلنذار من أجل إحالة حاالت اإليبوال املشتبه بها. 

 Samaritan’s purse وعندما علقت املنظمة غري الحكومية

الدوليني  اثنني من موظفيها  إصابة  بعد  ليبرييا  عملياتها يف 

إدارة  عاتقها  بال حدود عىل  أطباء  منظمة  أخذت  باملرض، 

املركز وعملت عىل تعزيز قدرته االستيعابية إىل مئة رسير. 

ورسعان ما تجلت رضورة اتباع نهج شامل من أجل القضاء 

عىل فريوس إيبوال يف هذه املنطقة. قامت املنظمة يف هذا 

وأنشطة  الطبية،  الرعاية  خدمات  من  حزمة  بوضع  اإلطار 

وتتبع  الصحة  تعزيز  وخدمات  النفيس،  والدعم  للتوعية 

االتصال بني املصابني وغريهم. وقد استقبل املركز حوايل 700 

مريض، بينهم 394 تأكدت إصابتهم بالفريوس، يف حني سجل 

154 ناٍج. وقد أغلق املركز يف ديسمرب/كانون األول.

مونروفيا 

بتقديم  أنشطتها  املنظمة  بدأت  مونروفيا،  العاصمة  يف 

الدعم للسلطات وتدريب الطاقم الطبي يف مستشفيي جون 

كينيدي وإيلوى. كام تم إنشاء وحدة عزل يف مستشفى جون 

الثالث  إيبوال  إدارة  مركز  افتتح  آب/أغسطس،  يف  كينيدي. 

الذي تبلغ طاقته االستيعابية 120 رسيراً، إال أنه رسعان ما 

تم تعزيز هذه القدرة بعد استرشاء املرض. كان املركز يتوفر 

عىل 250 رسير بحلول نهاية سبتمرب/أيلول، حيث أصبح أكرب 

مركز إلدارة إيبوال عىل اإلطالق. خالل هذه املرحلة، كانت 

الفرق الطبية تستقبل يف املتوسط 152 مريضاً يف األسبوع، 

يف حني كان عليها رفض استقبال نحو 30 شخصاً يومياً ملجرد 

غياب ما يكفي من األرسة. 

إدارة  للمنظمة عىل  التابع  الرسيعة  االستجابة  فريق  عمل 

عيادات متنقلة وتدريب الكوادر الصحية املحلية يف مجايل 

خطر  من  التخفيف  أجل  ومن  العدوى.  ومكافحة  الفرز 

العدوى واستعادة ثقة الجمهور يف النظام الصحي، قدمت 

من  الوقاية  مجايل  يف  صحياً  مركزاً   13 إىل  الدعم  املنظمة 

العدوى ومكافحتها، وقد ارتفع هذا العدد يف وقت الحق إىل 

22 مرفقاً بسبب ظهور حاالت جديدة يف مناطق مختلفة. 

كام رشعت أطباء بال حدود يف بناء مستشفى جديد لألطفال 

يف املدينة يقدم خدمات مجانية. إضافة إىل ذلك، تم إنشاء 

الحاالت  لنقل  األول  ديسمرب/كانون  يف  اإلسعاف  خدمة 

املشتبه بها إىل مركز إدارة إيبوال. 

أغلق مستشفى ريدميبشن أبوابه يف وجه املرىض يف أكتوبر/

يف  الوحيد  املرفق  املستشفى  هذا  كان  وقد  األول.  ترشين 

العاصمة الذي يوفر الرعاية الطبية املجانية لحوايل 90,000 

شخص. ومن أجل متكني املستشفى من استئناف خدماته، 

افتتحت منظمة أطباء بال حدود مركز عبور بقدرة استيعابية 

بالفريوس،  بإصابتهم  املشتبه  املرىض  لفرز  تبلغ عرشة أرسة 

كام قدمت الدعم النفيس ألرس املصابني.

مقاطعة نهر سيس 

الصحي  الفريق  قبل  من  سيس  نهر  ملقاطعة  زيارة  بعد 

السيطرة  ومراكز  العاملية  الصحة  ومنظمة  بليبرييا  الخاص 

الثاين، ُطلب  نوفمرب/ترشين  والوقاية منها يف  األمراض  عىل 

منطقة  يف  عبور  مركز  إنشاء  حدود  بال  أطباء  منظمة  من 

غوزون. كان هذا املركز يجري اختبارات لألشخاص املشتبه 

إيبوال وإحالتهم إىل مراكز مونروفيا من  بإصابتهم بفريوس 

أجل تلقي الرعاية.

األرقام الطبية الرئيسية:

إيبوال إدارة  مراكز  إىل  أدخلوا  2,500 مريض 

إيبوال بفريوس  إصابتهم  تأكدت  منهم   1,600

فريوس  من  تعافوا  مريضاً   670
املراكز  من  تخريجهم  وتم  إيبوال 

70 أطباء بال حدود
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ديديه، الذي كان قد تعاىف من اإليبوال، بقي يف املركز لالعتناء بابنه إيليا ذي الثالثة أشهر. لقد أصيب بالفريوس الذي فتك بأمه.

العبور  مركز  كان  األول،  ديسمرب/كانون  من  الثامن  بحلول 

الصحية  والحمالت  االتصال  تتبع  عمليات  أن  غري  فارغاً، 

وبناء مناطق الفرز وتدريب العاملني الصحيني عىل إجراءات 

مكافحة العدوى استمرت يف ستة مراكز صحية يف املنطقة. 

ويف 15 ديسمرب/كانون األول، توىل رشكاء املنظمة يف مجال 

الصحة والفريق الصحي يف ليبرييا مسؤولية هذه األنشطة.

مقاطعة غراند باسا 

واحدة  مؤكدة  حالة  سجلت  الثاين،  نوفمرب/ترشين   22 يف 

عدد  بلغ  فقط  أيام  مثانية  وبعد  باسا،  غراند  مقاطعة  يف 

حدود  بال  أطباء  منظمة  قامت  أشخاص.  تسعة  املصابني 

بنرش فريق من 16 شخصاً إلنشاء قاعدة يف منطقة كيوين. 

 Concern منظمة  تولت  األول،  ديسمرب/كانون  نهاية  ويف 

بليبرييا  الخاص  الصحي  والفريق  الخريية   Worldwide

عملية املراقبة الوبائية وتتبع االتصال. لقد كان من املقرر 

وقف تشغيل مركز إدارة إيبوال ورحيل فريق منظمة أطباء 

بال حدود يف أوائل يناير/كانون الثاين 2015.

توزيع األدوية املضادة للمالريا 

وزعت منظمة أطباء بال حدود أدوية مضادة للمالريا عىل 

522,000 شخص يف مونروفيا ليس فقط لحاميتهم من املرض 

إىل  يتوجهون  الذين  املرىض  عدد  من  للتقليص  أيضاً  ولكن 

مراكز إدارة إيبوال ظناً منهم أنهم قد أصيبوا بالفريوس. تم 

تنفيذ جولتني لتوزيع األدوية يف خمس مناطق )مدينة نيو 

كرو، كالرا تاون، غاردنرسفيل، ومدينتا وست بونت ولوغان( 

بني أواخر أكتوبر/ترشين األول وديسمرب/كانون األول.

التطلع إىل املستقبل 

انخفضت حاالت إيبوال بشكل كبري يف نهاية العام. وبحلول 

لتفيش  نسبة  أدىن  عن  ليبرييا  أعلنت  األول  ديسمرب/كانون 

ذلك  ورغم  األكرث ترضراً.  الثالثة  البلدان  مع  مقارنة  املرض 

وغريهم،  املصابني  بني  االتصال  تتبع  عمليات  استمرت 

تحديد  أجل  من  الحدود  عرب  املرض  انتشار  خطر  ورصد 

وعالج أية حاالت جديدة. وبعد تراجع حدة أزمة إيبوال يف 

الصحية  للمتطلبات  االستجابة  الرضوري  من  أصبح  ليبرييا، 

بسبب  السكان  وفاة  تجنب  أجل  من  األخرى  لألمراض 

العديد  أغلقت  املالريا واإلسهال.  للعالج مثل  قابلة  أمراض 

يف  العاملني  من  العديد  هرب  أو  وتويف  املستشفيات،  من 

هي  السكان  من  قليلة  قلة  أصبحت  حيث  الصحة،  مجال 

التي تحصل عىل مستوى الرعاية التي تحتاج إليها.

قصة مريض

ألكسندر كوليي – أصبح ابنه الناجي رقم 1000 من فريوس إيبوال 
يف مراكز منظمة أطباء بال حدود 

"الحظت أن ابني أصبح يشعر بالتعب أكرث من املعتاد. كنت قلقا 
بشأنه. مل يكن يبدي أية أعراض مثل القيء أو اإلسهال، لكنه كان 
يبدو منهكا. اتصلت بالخط الساخن الخاص بإيبوال، فقامت منظمة 
أطباء بال حدود بنقله إىل مركز رعاية إيبوال هنا يف فويا لفحصه... 
عندما أكدت نتائج الفحوصات إصابته بالفريوس قضيت ليلة عذاب 
حقيقي... وبعد فرتة وجيزة، بدأ ابني يتعاىف شيئا فشيئا. لقد أصبح 

قادرا عىل الحركة. دعوت الله أن يشفيه من إيبوال، ولكني كنت قلقا ألن االحمرار مل يختفي من عينيه. كنت أريد 
فقط أن نجتمع معا مرة أخرى. وفجأة حدث يشء مدهش، يشء مل أستطع أن أصدقه إىل أن رأيت بأم عيني. مل أستطع 
أن أصدق ما حدث إىل أن رأيته يخرج من املستشفى. كنت قد رأيت مرىض إيبوال يبدون نشطني ويف اليوم التايل 
ميوتون. ففكرت أن كوليي أيضا سيكون واحدا ممن يسلمون الروح يف اليوم التايل. عندما رأيته أخريا يخرج من املركز، 

شعرت بفرحة عارمة. نظرت إليه وقال يل: أيب، أنا بخري". 

ود
حد

ال 
ء ب

طبا
خ/أ

زو
تري

يت أ
كا

 ©

التقرير الدويل لعام  2014  71

ليبرييا



تواجه النساء يف ليسوتو عقبات عديدة للحصول عىل رعاية األمومة، وهو ما يشكل 
مخاطر جمة عىل صحتهن.

msf.org/lesotho | 2006 :السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف ليسوتو

األرقام الطبية الرئيسية:

أرسي تخطيط  استشارة   6,600

الخط  لعالجات  خضعوا  مريض   5,900
القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول 

1,900 والدة

ليسوتو

شبكة  عىل  تتوفر  وهي  جبلية،  بتضاريس  ليسوتو  تتميز 
املناطق  سكان  من  الكثري  يستطيع  وال  محدودة.  طرق 
النقل إىل املرافق الصحية،  النائية تحمل تكاليف  الريفية 
األكفاء.  الصحيني  العاملني  عدد  يف  نقصاً  هناك  أن  كام 
ونتيجة لذلك، فإن حوايل 50 يف املئة من النساء يلدن يف 
انتشار  ارتفاع معدل  يتمثل يف  بيوتهن. وهناك تحدٍّ آخر 
 27 يبلغ  ليسوتو، حيث  يف  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
الثنائية  اإلصابة  تساهم  الحوامل.  النساء  بني  املئة  يف 
معدل  ارتفاع  يف  والسل  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
وفيات األمهات. وتواصل منظمة أطباء بال حدود الرتكيز 
لألمهات  الطبية  الرعاية  عىل  الحصول  فرص  تحسني  عىل 
فرقها  تعالج  األرسي، وكذلك  التخطيط  استشارات  وتقدم 

البرشية. املناعة  نقص  بفريوس  املصابني 

تقدم الفرق استشارات التخطيط األرسي والرعاية قبل وبعد 
جوزيف  سانت  مستشفى  يف  الطوارئ  وخدمات  الوالدة 
تقدم  كام  روما.  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  تدعمه  الذي 

هذه الخدمات يف ست عيادات صحية يف املناطق السهلية 
بلغ  النائية. وقد  عيادات يف منطقة سيمونكونغ  ويف ثالث 
سانت  مستشفى  يف  الشهر  يف  طفاًل   133 الوالدات  معدل 
جوزيف، فيام تم إيواء أكرث من 230 حاماًل يف مأوى األمومة 
املنظمة  تتوفر  كام  والدتهن.  لتسهيل  للمستشفى  املحاذي 
عىل سيارة إسعاف لنقل املرىض إىل املستشفى لتلقي العالج 

يف حاالت الطوارئ.

املوظفني  وتوجيه  بتدريب  حدود  بال  أطباء  منظمة  تقوم 
املحليني يف هذه املنشآت لتوفري الرعاية املتكاملة للمصابني 
املستشارون  ويقوم  والسل.  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
بتقديم  املجتمعية  الصحة  مجال  يف  والعاملون  املحليون 
ومتابعة العالج مبضادات الفريوسات القهقرية الذي حصل 
توسيع  تم  كام   .2014 سنة  شخص   1,550 من  أكرث  عليه 
هام  مختربي  مقياس  وهو  الفريويس،  الحمل  رصد  نطاق 
لفريوس نقص املناعة البرشية يف الدم ميكن من تقييم نسبة 

نجاح أو فشل العالج.

72 أطباء بال حدود

ليسوتو | مرص 

Lesotho

Lesotho

روما

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

مرص
msf.org/egypt | 2010 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 104 | اإلنفاق: 2.6 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف مرص

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   8,400

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   7,600

430 شخص تلقوا العالج بعد حوادث عنف جنيس

Egypt

Egypt

القاهرة
اإلسكندرية

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن     

أعداد  من  يزيد  اإلقليمي  االستقرار  غياب  يزال  وال 
 177,000 اجتاز   2014 سنة  ويف  واملهاجرين،  الالجئني 
من  انطالقاً  إيطاليا  إىل  املتوسط  األبيض  البحر  شخص 
املهاجرين  عدد  يقّدر  واملرصية.  الليبية  السواحل 
 193,000( نسمة  مليون  بنصف  مرص  يف  القاطنني 
قليلة  لهم صفة الجئ(، حيث ميلكون فرص عمل  منهم 
يعانون  ما  وغالباً  محدودة  مساعدة  عىل  ويحصلون 
عىل  حصلوا  الذين  من  كبري  عدد  كان  املضايقات.  من 
أو خالل  األم  وطنهم  يف  العنف  من ضحايا  املساعدات 
حدود  بال  أطباء  منظمة  فرق  لهم  وتؤّمن  رحلتهم. 
للذين  التخصيص  الطبي  الدعم  وتقّدم  النفيس  الدعم 

للتعذيب. تعرضوا  أو  الجنيس  العنف  من  عانوا 

حدود  بال  أطباء  منظمة  وّسعت   ،2014 سنة  ويف 
القاهرة،  يف  ثانية  عيادة  افتتاح  خالل  من  خدماتها 
والعيادة  املعادي  منطقة  يف  الجديدة  العيادة  وأجرت 
ساعد  كام  استشارة،   11,030 نرص  مدينة  يف  القامئة 
شخصاً   1,690 حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابع  فريق 
خالل  من  الشاميل،  الساحل  عىل  هشة  ظروفاً  يعيشون 

 1,435 وتوزيع  طبية  استشارة   1,000 من  أكرث  إجراء 

النظافة. مستلزمات  من  صندوق 

التهاب الكبد الفريويس

من  الصحة  وزارة  مع  حدود  بال  أطباء  منظمة  تتعاون 

يف   C النمط  من  الفريويس  الكبد  التهاب  مكافحة  أجل 

بنحو  باملرض  املصابني  السكان  نسبة  تقّدر  حيث  مرص، 

حني  يف  العامل،  يف  إصابة  نسبة  أعىل  وهي  باملئة،   14

الحصول  إمكانية  من  ومركزيتها  الرعاية  كلفة  تحّد 

المركزي،  رعاية  منوذج  تطوير  جرى  وقد  العالج.  إىل 

الصحي  الرعاية  نظام  يف  مدمجة  عيادة  افتتاح  وُينتظر 

.2015 سنة  الفيوم  محافظة  يف  القائم 

يف  والطفل  األم  لرعاية  عليان  أبو  عيادة  أقفلت 

الطبية  املراكز  إىل  املرىض  وأحيل  يونيو/حزيران، 

للجميع.  املطلوبة  الخدمات  تتوافر  حيث  املجاورة 

استشارة   40,000 يقارب  ما  أجرت  قد  العيادة  وكانت 

.2012 سنة  منذ 

والرشق  أفريقيا  من  القادمني  واملهاجرين  لالجئني  ومكوث  مرور  بلد  مرص  تشكل 
األوسط، وقد سّجلت ارتفاعاً كبرياً يف عدد الوافدين واملغادرين منذ عام 2011.



التقرير الدويل لعام  2014  73
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   173,500

املالريا لعالج  خضعوا  مريض   75,700

روتيني لقاح   15,000

مايل
msf.org/mali | 1992 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 883 | اإلنفاق: 9.5 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف مايل

Mali

Mali

كوتياال

غاو

متبكتو

باماكو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

طفلة تتلقى أدوية املالريا من قبل أحد كبار املجتمع يف إطار حملة مكافحة املالريا املوسمية يف منطقة غاو.
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الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  أصبح 
من  أجزاء  يف  للغاية  صعباً  األساسية 
بسبب   2014 سنة  خالل  مايل  شامل 
تواصلت  وقد  األمني.  الوضع  تدهور 
أهداف  ضد  الجهاديني  هجامت 
السالم  تؤد محادثات  عسكرية، فيام مل 

اتفاق. التوقيع عىل  إىل 

شامل مايل

املناطق  الطبية يف  املساعدة  املدنيون من طلب  يتمكن  مل 
االشتباكات  مناطق  أو  الفصائل  بعض  عليها  تسيطر  التي 
كان  الفرتة،  هذه  وخالل  املسلحة.  الجامعات  بني  العنيفة 
هناك نقص يف العاملني الصحيني كام كانت السلطات تفتقر 
وقد  األوبئة،  مثل  الصحية  لألزمات  لالستجابة  الوسائل  إىل 
عملت برامج منظمة أطباء بال حدود عىل سد الثغرات بني 

االحتياجات والخدمات الطبية املتاحة. 

قدم برنامج املنظمة الذي يدعم العديد من املراكز الصحية 
يف منطقة غاو أكرث من 47,750 استشارة طبية سنة 2014. 
بلدة  من  القريبة  املناطق  بعض  إىل  صعباً  الوصول  وبقي 
تابع  فريق  واصل  وقد  غاو.  منطقة  جنوب  أنسونغو، 
للمرىض  باملجان  والدواء  الصحية  الرعاية  تقديم  للمنظمة 
حالياً  يوجد  حيث  أنسونغو،  يف  اإلحاالت  مستشفيات  يف 
نقص يف عدد املوظفني الصحيني التابعني للحكومية لتغطية 
حدود  بال  أطباء  منظمة  قدمت  كام  السكان.  احتياجات 
السنة،  بداية  الحصبة  تفيش  خالل  الصحة  لوزارة  الدعم 

وأحالت 124 مريضاً إىل مستشفى غاو لتلقي العالج. 

منظامت  مع  بالتعاون  حدود  بال  أطباء  منظمة  وعملت 
أخرى لضامن استمرار إجراء الفحوص الخاصة بسوء التغذية 
يف  املوسمية  املالريا  من  الكيميائية  والوقاية  األطفال  لدى 
منطقة غاو. وتلقى أكرث من 40,000 طفل ترتاوح أعامرهم 
من  للوقاية  املالريا  أدوية  سنوات  وخمس  أشهر  ثالثة  بني 
هذا املرض خالل انتشاره املوسمي الذي يستمر ملدة أربعة 
املقيمني  السكان  الوصول إىل  الفرق يف  أشهر. وقد نجحت 

يف بيئة غري آمنة. 

قدمت منظمة أطباء بال حدود الدعم للمستشفى اإلقليمي 
يف متبكتو الذي يضم 65 رسيراً، حيث تم الرتكيز عىل حاالت 
الطوارئ الطبية والجراحية. وقد سجل يف املتوسط الشهري 
كام  والدة.  و150  املستشفى  إىل  أدخلت  حالة   700 نحو 
قدمت الفرق استشارات للمرىض الذين يعانون من أمراض 
عالج  أجل  من  باإلحاالت  الخاص  الصحة  مركز  يف  مزمنة 

أمراض مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم وتبعات القتال.

يف منطقة متبكتو، يعيش أكرث من 40 يف املائة من السكان 
عىل بعد أكرث من 15 كيلومرتاً عن أقرب مركز صحي. وقد 
مراكز  خمسة  يف  املوظفني  دعم  املتنقلة  الفرق  واصلت 
صحية بعيدة عن املركز تقدم الرعاية األساسية واللقاحات 
األمن  انعدام  أن  إال  التغذية،  بسوء  املتعلقة  والفحوصات 
 ،2014 سنة  املرافق  هذه  عىل  اإلرشاف  عملية  يعوق  كان 
كام أن مخاطر الطريق حّدت من إمكانية سفر املرىض إىل 

متبكتو لإلحاالت واالستشفاء.

جنوب مايل 

يف املناطق الجنوبية التي تتمتع نسبياً باألمن، ركزت أطباء 
بال حدود عىل صحة األطفال، خاصة عالج املالريا التي تعترب 

السبب الرئييس لوفيات األطفال )تم عالج 37,400 طفل(، 

باإلضافة إىل سوء التغذية الحاد الشديد يف كوتياال يف منطقة 

سيكاسو. وتقدم منظمة أطباء بال حدود الدعم لوحدة طب 

األطفال يف مركز كوتياال الصحي، والرعاية الصحية األساسية 

يف خمسة قطاعات صحية يف املنطقة. وقد ضاعفت املنظمة 

ذروة  خالل  األطفال  طب  وحدة  يف   400 إىل  األرسة  عدد 

برنامج  املنظمة  وتشغل  هذا  للمالريا.  املوسمي  االنتشار 

مكافحة املالريا املوسمية يف هذه املنطقة منذ ثالث سنوات، 

حيث قدمت خالل سنة 2014 العالج لنحو 183,970 طفاًل. 

التدريب للمسعفني املحليني ولطالب الطب،  الفرق  وفرت 

كام استمر العمل مبرشوع منوذجي لتقديم الرعاية الوقائية 

لألطفال يف منطقة كونسيغيال الصحية، حيث يقدم املرشوع 

أيضاً اللقاحات وتقوم الفرق بتوزيع الناموسيات. 

االستجابة لفريوس إيبوال

بعد ظهور حاالت مؤكدة لإلصابة بفريوس إيبوال يف أكتوبر/

ترشين األول، تم إرسال فريقي طوارئ إىل كايس وباماكو 

أطباء  منظمة  وقامت  إيبوال.  إدارة  مراكز  وتشغيل  إلنشاء 

بال حدود بتعزيز قدرة وزارة الصحة عىل كشف التنبيهات 

واالستجابة لها، وتدريب فرق االستجابة الرسيعة، واملشاركة 

مراكز  يف  للمرىض  العالج  وتقديم  الربوتوكوالت،  وضع  يف 

إدارة إيبوال ملنع حدوث اصابات جديدة. باإلضافة إىل ذلك، 

بوضع  األول  ديسمرب/كانون  من  األول  يف  املنظمة  قامت 

نظام لإلنذار املبكر للحاالت املشتبه فيها يف سيكاسو، وقدم 

استفاد منه  إيبوال  شاماًل حول  للمنظمة تدريباً  تابع  فريق 

95 عاماًل صحياً يف سيلينغي ويانفوليا.
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مدغشقر | املكسيك

مدغشقر

األرقام الطبية الرئيسية

املالريا عالج  تلقوا  670 مريض 

290 والدة

أطباء  منظمة  سّلمت  يونيو/حزيران،  يف 

مدغشقر  بال حدود مرشوعها يف جنوب 

إىل وزارة الصحة.

سكان  واجه   ،2009 عام  السياسية  األزمة  أعقاب  يف 

يف  والصحية  االقتصادية  للحالة  تدهوراً  مدغشقر 

عمليات  عدة  حدود  بال  أطباء  أجرت  وقد  البالد. 

يف  بيكييل،  يف  مرشوع  افتتاح  قبل  االحتياجات  لتقييم 

املرشوع  أنشطة  وترتكز   .2011 سنة  أندروي  منطقة 

أيضاً  الدعم  يقدم  والذي  بيكييل  مستشفى  يف  املقام 

الاليت  للنساء  الطبية  الرعاية  عىل  صحيني،  مركزين  يف 

أثناء  طارئة  وحاالت  طبية  مضاعفات  من  تعانني 

سوء  من  يعانون  الذين  لألطفال  وكذلك  الحمل، 

طفييل  )مرض  والبلهارسيا  السل  ومرىض  التغذية، 

واملالريا. للشفاء(  قابل 

 20,000 تلقى  املرشوع،  سري  فرتة  مدى  وعىل 

املئة  يف   42 فيها  مبا  طارئة،  استشارات  مريض 

الخمس  أعامرهم  تتجاوز  ال  الذين  لألطفال  موجهة 

مرىض  أربعة  كل  من  واحداً  أن  إىل  يشار  سنوات. 

بتقديم  أيضاً  فرقنا  قامت  وقد   . املالريا من  يعاين 

استقبال  تم  كام  للوالدة،  سابقة  استشارة   12,000

تشخيص  إىل  إضافة  املستشفى،  يف  طفاًل   1,460

بالسل. مريضاً   130 مجموعه  ما  وعالج 
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Madagascar

Madagascar

بيكيل

أنتاناناريفو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

األرقام الطبية الرئيسية

خارجية 21,200 استشارة 

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   2,000

جنيس عنف  حوادث  بعد  عولجوا  200 شخص 

املكسيك
msf.org/mexico | 1985 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 84 | اإلنفاق: 2.9 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف املكسيك

Mexico

Mexico

املنظمة تعمل  القرى حيث  أو  البلدات  أو      املدن 

أكابولكو

إكستيبيك

رينوسا

نويفو الريدو

تريا بالنكا

أباكسكو وبوجاي 

وتولتيتالن

تيكستال

سان بيدرو بوشوتال

الذين  واملهاجرون  املدن  سكان  يتعرض 

يعربون املكسيك يف طريقهم إىل الواليات 

واالبتزاز  االختطاف  ملخاطر  املتحدة 

واالعتداء الجسدي والنفيس وحتى خطر 

املوت.

بال  أطباء  منظمة  واصلت   ،2014 سنة  خالل 
والنفسية  األساسية  الصحية  الرعاية  توفري  حدود 
الطارئة  الحاالت  ومتابعة  املستشفيات  إىل  واإلحاالت 
مرحلة  يف  للعنف  الكثريون  تعرض  فقد  للمهاجرين. 
املوارد  من  القليل  هناك  أن  إال  رحلتهم،  من  ما 
متاماً  تنعدم  فيام  الجنيس،  العنف  لضحايا  املتاحة 
أكرث  املنظمة  فرق  وقدمت  النفسية.  الصحة  خدمات 
نفسية  استشارة  و1,000  طبية  استشارة   10,000 من 
وهيهيتوكا  وليتشرييا  وأباكسكو  إكستيبيك  من  كل  يف 

بالنكا. وتيريا  وبوخاي 

الدعم  خدمات  بتوفري  حدود  بال  أطباء  بدأت  كام 
يف  الشديد  للعنف  يتعرضون  الذين  لألشخاص  النفيس 
أعىل  تسجل  التي  أكابولكو  مدينة  يف  خاردين  كولونيا 

املكسيك. يف  القتل  جرائم  معدالت 

تحسني الرعاية يف حاالت الطوارئ يف والية تاماوليباس

الشديد  للعنف  تاماوليباس  والية  سكان  يعرتض 
أما  سنوات.  عرش  من  أكرث  منذ  باملخدرات  املرتبط 
الوحيد  املرفق  وهو  الريدو،  نويفو  يف  العام  املستشفى 
ومجانية  جيدة  طبية  رعاية  يقدم  الذي  املدينة  يف 
حيث  من  كبري  لضغط  تعرض  فقد  الضعفاء،  للسكان 
مع  حدود  بال  أطباء  منظمة  وعملت  املرىض.  أعداد 
الطوارئ  حاالت  يف  الرعاية  لتحسني  الصحية  السلطات 
مدار  عىل  املرىض  فرز  عمليات  بتنفيذ  البدء  خالل  من 
املوظفني،  وتدريب  الطوارئ،  غرفة  وتوسيع  الساعة، 
وقد  العالجات.  وتوحيد  واألدوية،  باملعدات  والتربع 
أكتوبر/ترشين  ويف  كبرياً،  تحسناً  املرىض  رعاية  شهدت 

رينوسا  يف  مامثلة  مشاريع  املنظمة  افتتحت  األول 
خدمات  إدخال  وتم  هريموسو.  وفايل  برافو  وريو 
يف  الجنيس  العنف  حاالت  يف  والرعاية  النفسية  الصحة 

.2014 سنة  أواخر  يف  ورينوسا  الريدو  نويفو 

إدراج عالج داء شاغاس 

حدود  بال  أطباء  منظمة  عملت  السنة،  هذه  خالل 
استجابة  لتنفيذ  الصحية  السلطات  مع  بالتعاون 
املكسيك  يف  منترش  طفييل  )مرض  شاغاس  لداء  شاملة 
منشأة  يف  الكافية(  العناية  عىل  يحصل  ال  ولكنه 
بوتشوتال  دي  بيدرو  سان  بلدية  يف  الصحية  الرعاية 
خدمات  توفري  تم  وقد  أواكساكا.  لوالية  التابعة 
فحصاً   3,145 ذلك  يف  )مبا  الوقائية  والتدابري  التعليم 
منظمة  قدمت  حيث  والعالج،  رسيعاً(  تشخيصياً 
هذه  يف  والتدريب  الفني  الدعم  حدود  بال  أطباء 
مراكز  خمسة  موظفي  تدريب  تم  وقد  املجاالت. 
الذي  شاغاس  لداء  العالج  لتوفري  املنطقة  يف  صحية 
يتسبب  ولكنه  سنوات  لعدة  أعراض  أية  يبدي  ال  قد 
الوفاة  إىل  يؤدي  وقد  باإلنهاك  مرتبطة  مضاعفات  يف 

يعالج.  مل  إذا 

املفقودين يف والية غرييرو 

أطباء  فرق  تعمل  األول،  أكتوبر/ترشين  شهر  منذ 
واالجتامعي  النفيس  الدعم  تقديم  عىل  حدود  بال 
وزمالء  أقرباء  من   400 من  يقرب  ملا  والعالجي 
 26 يوم  إغواال  يف  فقدوا  الذين   43 الـ للطلبة  الدراسة 

يلول. أ سبتمرب/
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لعالجات  يخضعون  مريض   43,300
القهقرية لفريوسات  مضادات  من  األول  الخط 

السل لعالج  يخضعون  مريض   400
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املهرة  الصحيني  العاملني  نقص  يعترب 
توفري  أمام  العوائق  أهم  بني  من 
يبلغ  حيث  مالوي،  يف  الصحية  الرعاية 
املوظفني  يخص  ما  يف  الشواغر  معدل 

الرسيريني حوايل 60 يف املئة.

حدود  بال  أطباء  منظمة  قدمت  سنوات،  عدة  مدى  عىل 

الدعم للنظام الصحي يف مالوي من أجل تعزيز االستجابة 

تدريب  خالل  من  وذلك  البرشية  املناعة  نقص  لفريوس 

عالج  مناذج  وتجريب  التقنية  املساعدة  وتقديم  العاملني 

مبتكرة للوصول إىل أكرب عدد ممكن من املصابني.

حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  أغسطس/آب،  يف 

متتد  بعمليٍة  شريادزولو  منطقة  يف  الصحية  والسلطات 

عام  يف  افتتح  الذي  الربنامج  لتسليم  سنوات  أربع  عىل 

نقص  فريوس  عالج  تبسيط  املنظمة  وتواصل   .1997

يقرب  ما  أصبح  سبتمرب/أيلول،  فمنذ  البرشية:  املناعة 

مضادات  يتناولون  الذين  املرىض  من  املئة  يف   50 من 

جدول  يف  مسجلني  شريادزولو  يف  القهقرية  الفريوسات 

املرىض  يقلل من عدد  أشهر، مام  مواعيد عىل مدى ستة 

ذلك،  إىل  باإلضافة  الصحية.  املراكز  يف  االنتظار  وفرتات 

مبادرة  طرف  من  ممول  مرشوع  بتنفيذ  املنظمة  تقوم 

أجل  من  الرعاية  نقاط  استخدام  طريق  عن  "يونيتيد" 

اختبارات قياس CD4، وهو مؤرش لقياس مستوى مناعة 

الفريويس  والحمل  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  املصاب 

شريادزولو.  يف  لفحصها(  العينات  إرسال  من  )بدالً 

صحية  مراكز  خمسة  أصبحت  العام،  نهاية  وبحلول 

أخرى  مراكز  أربعة  تقوم  فيام   ،  CD4اختبارات تجري 

الفريويس. الحمل  باختبارات 

تنفيذ  عىل  حدود  بال  أطباء  منظمة  ترشف  نسانجي،  ويف 

النساء  لجميع  للفريوس  املضادة  العقاقري  تقديم  سياسة 

املناعة  نقص  بفريوس  املصابات  واملرضعات  الحوامل 

ملنع  وذلك  الرسيرية،  حالتهن  عن  النظر  بغض  البرشية 

عىل  الفريق  يعمل  كام  أطفالهن.  إىل  الفريوس  انتقال 

كخطوة  صحياً  مركزاً   14 يف  السل  لعالج  برنامج  تطوير 

املناعة  نقص  وفريوس  السل  يغطي  مدمج  عالج  أفق  يف 

تحسني  عىل  املنظمة  تعمل  ذلك،  إىل  باإلضافة  البرشية. 

العالجية  والخدمات  والفحوص  االستشارات  جودة 

أحدهام فريوس  يحمل  الذين  واألزواج  الجنس،  لعامالت 

يف  واألشخاص  املراهقني  وكذلك  البرشية  املناعة  نقص 

بالفريوس.  اإلصابة  من  متقدمة  مراحل 

تم االنتهاء يف ديسمرب/كانون األول 2013 من عملية تسليم 

ثيولو  يف  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  لعالج  األول  الخط 

تعمل  حدود  بال  أطباء  فرق  تزال  ال  فيام  الصحة،  لوزارة 

عالجات  يقدمون  الذين  املحليني  املوظفني  تدريب  عىل 

ومن  للمرىض.  الفريويس  الحمل  واختبارات  الثاين  الخط 

سنة  وخالل   .2015 سنة  املرشوع  تسليم  استكامل  املزمع 

2014، وظف الفريق الصحي املشرتك بني منظمة أطباء بال 

املجموعات  يف  4,200 شخص  نحو  الصحة  حدود ووزارة 

حيث  القهقرية،  الفريوسات  مبكافحة  املعنية  املجتمعية 

عىل  بالتناوب  البرشية  املناعة  بنقص  املصابون  يقوم 

تم  وقد  املجموعة.  أعضاء  باقي  عن  نيابة  األدوية  جمع 

الفريويس  للحمل  مخربي  فحص   22,864 من  أكرث  تنفيذ 

وثيولو.  نسانغي  املرىض يف  لصالح 

املنح  برنامج  من  طالباً  اثنا عرش  تخرج   ،2014 سنة  خالل 

بال  أطباء  ملنظمة  التابع  الريفية  البرشية  للموارد  الدراسية 

التي  النائية  املناطق  الخريجون يف  حدود، وسيعمل هؤالء 

ونسانغي  ثيولو  من  كل  يف  املوظفني  يف  نقص  من  تعاين 

وشيخاوا. 

مرشوع السجن
افتتحت منظمة أطباء بال حدود مرشوعاً جديداً يف سجني 

موال يف ليلونغوي وشيشريي يف بالنتري. وقد تم تأكيد إصابة 

البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  وموظف  سجني   4,400

طريق  عن  املنقولة  واألمراض   B الكبد  والتهاب  والسل 

نقص  العالج ضد فريوس  تقديم  تم  وقد  الجنيس.  االتصال 

تم  كام  جنسياً،  املنقولة  واألمراض  والسل  البرشية  املناعة 

املنظمة  الكبد B. وتولت فرق  التهاب  تلقيح املصابني ضد 

أنشطة أخرى ترمي إىل تحسني وتوسيع الخدمات الصحية يف 

السجون، مبا يف ذلك توفري منح تدريبية ألربعة من موظفي 

والصيدليات  الطبية  االستشارات  غرف  وبناء  السجن، 

الخارجية  العيادات  خدمات  دعم  عن  فضاًل  واملختربات، 

العامة.

نقص  فريوس  اختبار  توفري  مرشوع  افتتح   ،2014 عام  ويف 

املناعة البرشية واألمراض املنقولة جنسياً لسائقي الشاحنات 

وعامالت الجنس يف موانزا وزاليوا، عىل مقربة من الحدود 

مع موزمبيق، وقد تأكدت إصابة أكرث من 300 عاملة جنس 

و50 سائق شاحنة.
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Malawi

Malawi

تشريادزولو

ليلونغوي

نسانجي
ثيولو

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

طبيب يفحص مريض يف مركز ثيولو الصحي الذي يبعد ثالث ساعات سرياً عىل األقدام عن قريته.
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موريتانيا | موزامبيق

األرقام الطبية الرئيسية:

للوالدة سابقة  استشارة   38,300

لعالجات  يخضعون  مريض   31,400
القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول  الخط 

للفحص  خضعن  امرأة   3,600
الرحم عنق  رسطان  عن  للكشف 

موزامبيق
msf.org/mozambique | 1984 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 370 | اإلنفاق: 7.8 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف موزمبيق

مابوتو

بريا

تيتي

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

تواصل منظمة أطباء بال حدود سّد أهم 

نقص  فريوس  عالج  مجال  يف  الفجوات 

املناعة البرشية والسل يف موزمبيق.

سجلت استجابة السلطات املحلية بعض التقدم يف السنوات 

ميثل  يزال  ال  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  أن  إال  األخرية، 

السبب الرئييس للوفيات بني البالغني يف موزمبيق، إذ تقدر 

وزارة الصحة أن 1.6 مليون شخص مصابون بالفريوس. كام 

تشهد موزمبيق خامس أعىل نسبة يف العامل لإلصابة الثنائية 

بداء السل وفريوس نقص املناعة البرشية، وهو ما أدى إىل 

خلق مشكلة داء السل املقاوم لألدوية املتعددة. 

تعمل فرق أطباء بال حدود منذ 2001 عىل دعم وزارة الصحة 

بفريوس  للمصابني  الشاملة  الصحية  الرعاية  تقديم  لضامن 

الصحية يف  املناطق  السل يف  البرشية ومرض  املناعة  نقص 

كامبفومو ونيهامنكولو )املعروفتني سابقا باسم شامانكولو(. 

ويتمثل الهدف يف النجاح خالل السنوات القليلة القادمة يف 

توفري الرعاية املتخصصة للحاالت املعقدة ومعالجة املشاكل 

الناشئة مثل املرىض الذين تقدموا للعالج من فريوس نقص 

الفريوس  بهذا  واملصابون  متأخر،  وقت  يف  البرشية  املناعة 

الذين مل ينجح معهم الخط األول للعالج املضاد للفريوسات 

مثل  االنتهازية  العدوى  من  بأشكال  واملصابون  القهقرية 

كابوزي  ساركوما  ورسطان  املتعددة  لألدوية  املقاوم  السل 

الذي يسبب يف ظهور بقع من األنسجة غري الطبيعية تحت 

مرشوع  يركز  الصحي،  مايو  دي  برميريو  مركز  ويف  الجلد. 

أطباء بال حدود عىل احتياجات املراهقني ويعمل عىل دعم 

الفريوسات  مبكافحة  تعنى  التي  املجتمعية  املجموعات 

القهقرية وتعزز تناول األدوية بشكل منتظم. 

الصحية  املراكز  يف  الفريويس  الحمل  اختبارات  نرش  جرى 

من  إطار  يف  شنغارا  ومقاطعة  مابوتو  مدينة  يف  العامة 

يف  أما  املرىض.  مراقبة  تحسني  إىل  يهدف  تجريبي  مرشوع 

أعضاء  مع  حدود  بال  أطباء  منظمة  فتعمل  تيتي،  إقليم 

الفريوسات  مبكافحة  تعنى  التي  املجتمعية  املجموعات 

البعض،  بعضهم  لدعم  بانتظام  يجتمعون  الذين  القهقرية، 

وبحلول  الصحية.  املراكز  من  األدوية  إحضار  ويتناوبون يف 

نهاية سنة 2014، كان أكرث من 10,500 شخص قد انضموا 

الجديد"  "املمر  مرشوع  أطلق  وقد  املجموعات.  هذه  إىل 

من  كبرية  أعداد  عبور  تشهدان  اللتني  وبريا  تيتي  مدن  يف 

يصعب  الذين  السكان  املرشوع  يستهدف  حيث  السكان، 

الشاحنات  وسائقي  الجنس  عامالت  مثل  إليهم  الوصول 

والعامل املوسميون. وقد تم اختبار وتقديم العالج ألكرث من 

2,000 شخص ضد فريوس نقص املناعة البرشية وغريه من 

األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس.

موريتانيا

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   175,800
1,800 والدة

جراحية عملية   260

msf.org/mauritania | 1994 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 346 | اإلنفاق: 4.4 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف موريتانيا

Mauritania

Mauritania

الحوض الرشقي

فاساال

باسيكونو

مبريا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق   

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

من  الجئ   51,000 من  أكرث  يعتمد 
لالجئني  مبريا  مخيم  يف  يقيمون  مايل 
عىل  كيل  شبه  بشكل  موريتانيا  يف 
قيد  عىل  للبقاء  الدولية  املساعدات 
عىل  الكثريون  يحصل  ال  فيام  الحياة، 

املناسبني. واملأوى  الغذاء 

شهدتها  التي  واألمنية  السياسية  األزمة  أجربت 

نحو  الفرار  عىل  املاليني  من  اآلالف   2013 سنة  مايل 

 ،2014 سنة  السالم  عملية  بدء  ورغم  موريتانيا. 

غياب  إىل  أدى  مام  مايل  األمن يف شامل  انعدام  استمر 

الجامعات  انقسمت  املنطقة.  يف  الحكومية  الخدمات 

وانتشار  العنيفة  الهجامت  أثنت  حني  يف  املسلحة 

منازلهم.  إىل  العودة  عن  الالجئني  الطرق  قطاع 

األساسية  الخدمات  حدود  بال  أطباء  منظمة  وتوفر 

إىل  باإلضافة  الطوارئ،  حاالت  يف  الصحية  والرعاية 

مخيم  يف  لالجئني  والتوليد  النساء  أمراض  خدمات 

املجاورة.  وفاساال  باسيكونو  مناطق  يف  وللسكان  مبريا 

الحكومية،  واملستشفيات  العيادات  دعم  خالل  ومن 

املناطق  يف  السكان  وصول  ضامن  املنظمة  استطاعت 

للمرة  املجانية  الطبية  الرعاية  إىل  اقتصادياً  املهمشة 

اإلجراءات  أغلب  كانت   ،2014 سنة  وخالل  األوىل. 

القيرصية  العمليات  يف  تتمثل  للحياة  املنقذة 

والعظمية. الحشوية  الجراحية  والعمليات 
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ميامنار

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   51,600
الخط  عالجات  يتلقون  مريض   34,700

القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول 

السل لعالج  يخضعون   1,300

ميامنار
msf.org/myanmar | 1992 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 1,146 | اإلنفاق: 14 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف ميامنار

Myanmar

Myanmar

يانغون

أراكان

تانينثاريي

كاشني

شان

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

مريض يخضع لعالج السل املقاوم لألدوية املتعددة يف عيادة أطباء بال حدود يف مدينة أنسني التابعة ليانغون، وهي أكرب عيادة لعالج 

متالزمة نقص املناعة البرشية والسل يف ميامنار.
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حدود  بال  أطباء  منظمة  مرشوع  ظل 
ملعظم  معلقاً  ميامنار  يف  راخني  والية  يف 
عاد  ولكن   ،2014 سنة  خالل  الوقت 
الصحية  الرعاية  لتوفري  العام  نهاية  يف 
يعانون  الذي  األشخاص  آلالف  األساسية 

بسبب األزمة اإلنسانية والطبية.

مرشوع  تعليق  عىل  فرباير/شباط  يف  السلطات  أقدمت 
خدمات  طويلة  فرتة  منذ  يقدم  حدود  بال  أطباء  ملنظمة 
الرعاية الصحية األساسية للمجتمعات األكرث ضعفاً  يف شامل 
منتصف  حتى  به  العمل  يستأنف  ومل  راخني،  والية  ورشق 
املنظمة  كانت  املرشوع،  تعليق  قبل  األول.  ديسمرب/كانون 
القرى  ويف  للنازحني  مخياًم   24 يف  طبية  خدمات  تقدم 

املعزولة يف مختلف أرجاء والية راخني. 

توفري  من  املنظمة  متكنت  يونيو/حزيران،  من  وابتداًء 
الطاقم الطبي يف املرافق التي تديرها وزارة الصحة يف والية 
الطبية  واملعدات  كاملركبات  املوارد  بعض  وتقديم  راخني، 
بلديت  يف  الصحة  لوزارة  التابعة  الرسيعة  االستجابة  لفرق 
نقص  فريوس  ملرىض  الدعم  قدمت  كام  وبوكتو.  سيتوي 
املناعة البرشية الذين كانوا يتلقون الرعاية يف السابق من 
منظمة أطباء بال حدود. وبعد االستئناف الرسمي لألنشطة، 
أقل من  استشارة يف  أكرث من 3,400  املنظمة  قدمت فرق 
شهر، خاصة لألشخاص الذين يعانون من األمراض الجلدية 

والتهابات الجهاز التنفيس، من بينهم 550 امرأة حامل.

نهاية  يف  حدود  بال  أطباء  مرشوع  أنشطة  كل  تستأنف  مل 
سنة 2014.

فريوس نقص املناعة البرشية وداء السل 

مع  التعاون  خالل  من  حدود،  بال  أطباء  منظمة  تبقى 

قصة مريض 

مرحلة  إىل  وصلت  قد  ما*  أن  الفحوصات  أظهرت 
وأنها  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  من  متقدمة 
مصابة أيضاً بالفريوس املضخم للخاليا. وقد أصبحت 
أول من استعمل عقار فالغانسيكلوفري من بني مرىض 

منظمة أطباء بال حدود.

 "لو مل أحرض إىل عيادة داوي، لكنت قد فارقت الحياة. 
بالنسبة للفريوس املضخم للخاليا، قال يل الطبيب إنه 
رأى  املكربة  العدسة  خالل  من  عيني  يف  نظر  عندما 
الكثري من اآلفات يف الشبكية. ولكن بعد أربعة أشهر 
من  أعاين  ومل  الصحية،  حالتي  تحسنت  العالج،  من 
أية آثار جانبية، وأنا اآلن أشعر بتحسن. يف املايض، مل 
يكن األمر عىل هذا النحو، فقد كان عيل أن أستلقي 
عىل ظهري طوال اليوم. اآلن أصبح بإمكاين أن أذهب 
إىل أي مكان بنفيس. وقد استعدت برصي، وأصبحت 
قادرة عىل قراءة الرسائل النصية عىل هاتفي املحمول. 
لكنت  املناسب،  الوقت  يف  العالج  عىل  أحصل  مل  لو 
بأنني  قد فقدت برصي يف غضون ثالثة أشهر. أشعر 
تناول هذا  فرصة  ألنني حصلت عىل  محظوظة جدا 

العالج الفموي".

* تم تغيري اإلسم

الرعاية يف مجال  توفر  التي  الرئيسية  الجهة  الصحة،  وزارة 
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ومرض السل يف ميامنار، 
حيث توفر مضادات الفريوسات القهقرية ألكرث من نصف 
عددهم  يبلغ  والذين  للعالج،  يخضعون  الذين  األشخاص 
حدود  بال  أطباء  منظمة  تقدم  شخص.   70,000 اإلجاميل 
برامج  خالل  من  واإليدز  السل  بفريويس  للمصابني  العالج 
متكاملة يف واليتي شان وكاشني، وكذلك يف يانغون وداوي يف 
منطقة تانينتاري. تقدم هذه الربامج كذلك العالج لألمراض 
التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس، إضافة إىل التثقيف 
انتقال  من  والوقاية  واالجتامعي  النفيس  والدعم  الصحي 
الثاين،  الجنني. يف نوفمرب/ترشين  عدوى اإليدز من األم إىل 
افتتحت منظمة أطباء بال حدود عيادتها التي تم تجديدها 
حديثاً يف مدينة أنسني يف يانغون. وتعترب هذه أكرب عيادة 
للعالج ضد اإليدز والسل يف ميامنار، حيث تقدم العالج ملا 

يقرب من 10,000 مصاب بهذين املرضني.

يف أواخر 2014، رشعت منظمة أطباء بال حدود يف تقديم 
الدعم لثالثة مراكز فحص واستشارة طبية يف مجال فريوس 
مع  بها،  املحيطة  واملنطقة  داوي  يف  البرشية  املناعة  نقص 
الرتكيز بصفة خاصة عىل الفئات التي يصعب الوصول إليها، 
مثل عامالت الجنس والعامل املهاجرين واملثليني. كام يقوم 
الدعم  بقيادة جامعات  أطباء بال حدود  مستشارو منظمة 

داخل هذه الفئات.

حدث تطور هام سنة 2014 يف مجال عالج الفريوس املضخم 
للخاليا الشبكية، وهو التهاب متصل بفريوس نقص املناعة 
يسبب العمى. يصاب نحو ربع حاميل فريوس نقص املناعة 
البرشية يف ميامنار بالفريوس املضخم للخاليا الشبكية. بعد 
إحدى رشكات  الطويلة مع  املفاوضات  سنوات عديدة من 
يف  ملرضاها  توفر  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  األدوية، 
واحدة  حبة  عن  عبارة  وهو  فالغانسيكلوفري،  دواء  داوي 
تؤخذ يومياً عن طريق الفم. ورغم توفره يف البلدان مرتفعة 

الدخل منذ سنة 2001، إال أنها املرة األوىل التي استطاعت 
فيها منظمة أطباء بال حدود استخدام هذا العقار، مع العلم 
أنه كان عىل املرىض يف السابق تحمل حقن مبارشة يف العني.

العيادات املتنقلة يف حاالت الطوارئ 

الشامل  يف  وكاشني  شان  واليتي  يف  القتال  استؤنف  عندما 
يف أبريل/نيسان، رشعت منظمة أطباء بال حدود يف تشغيل 

عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية للنازحني.
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   508,300

املالريا من  عولجوا  مريض   185,100

التغذية مراكز  يف  عولجوا  مريض   85,700

النيجر
 msf.org/niger | 1985 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 1,866 | اإلنفاق: 23.5 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف النيجر

Niger

Niger

مرادي

تاهوا

زيندر

تيال بريي

ديفا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

فر آالف السكان من بيوتهم يف منطقة بحرية تشاد جراء العنف الذي تفرضه جامعة بوكو حرام، وقد لجأ العديد منهم إىل منطقة ديفا 

يف جنوب رشق النيجر.

استمرت منظمة أطباء بال حدود يف تحسني 

من  للحد  متكاملة  برامج صحية  وتوسيع 

معاناة ووفيات األطفال يف النيجر.

األطفال  لدى  التغذية  لسوء  واسعاً  انتشاراً  النيجر  تشهد 
وبائية، ووصل إىل ذروته خالل ما يسمى  أبعاداً  الذي بلغ 
يف  الحصاد  مواسم  بني  ما  الفرتة  وهي  الجوع"،  بـ"فجوة 
الغذائية  املخزونات  تقل  عندما  وسبتمرب/أيلول  مايو/أيار 
الغذائية.  االحتياجات  لتلبية  كافية  غري  تصبح  أو  املنزلية 
البعوض  وانتشار  األمطار  موسم  مع  الجوع  فجوة  تتزامن 
الناقل للمالريا، وهي تركيبة قاتلة بالنسبة لألطفال الصغار، 
إذ أن الطفل الذي يعاين من سوء التغذية يكون أكرث عرضة 
أكرث  يكون  املريض  والطفل  املالريا،  مثل  باألمراض  لإلصابة 

عرضة لسوء التغذية.

الوطنية واملنظامت  السلطات  أطباء بال حدود مع  تتعاون 
غري الحكومية مثل فورساين وبيفيم/أليام للحد من وفيات 
البالد، مع  الخامسة يف عدة مناطق من  األطفال دون سن 
سوء  من  يعانون  الذين  األطفال  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز 
التغذية الحاد واملالريا. خالل 2014، قدمت املنظمة الدعم 
مادارونا  يف  خارجية  مراكز  ولعدة  داخلية  عيادات  لست 
وغيدان رومجيي )منطقة مرادي(، ويف بوزا ومادوا )منطقة 

تاهوا(، ويف ماغاريا )منطقة زيندر(.

 ومن أجل استكامل العالج بالوقاية، أطلقت أطباء بال حدود 
منطقة  يف  املوسمية  املالريا  من  الكيميائية  الوقاية  حملة 
الساحل )تاهوا وزيندر ومرادي( للعام الثاين عىل التوايل، إذ 
وصل عدد املستفيدين إىل 447,500 شخص. تتمثل الوقاية 
املضاد  العالج  إعطاء  يف  املوسمية  املالريا  من  الكيميائية 
للمالريا، وهي تستخدم برفقة الطرق الشائعة ملنع لسعات 
فعاليتها يف خفض  أثبتت  التي  الناموسيات،  مثل  البعوض، 
الخامسة  سن  دون  األطفال  بني  باملالريا  اإلصابة  معدل 

بشكل كبري.

منطقة زيندر 

برنامجها  حدود  بال  أطباء  منظمة  واصلت   ،2014 سنة  يف 
سن  دون  لألطفال  والغذائية  الطبية  بالرعاية  الخاص 
الخامسة يف مغاريا يف منطقة زيندر. وقد ركز الربنامج عىل 
سبعة  عن  فضاًل  مغاريا،  مبستشفى  األطفال  طب  وحدة 
سوء  تفيش  فرتة  خالل  صحية  نقطة   21 و  صحية  مراكز 
التغذية. يف عام 2014، استفاد أكرث من 65,000 طفل من 

توزيع علب التغذية التكميلية.

منطقة مرادي 

يف مدارونفا، تدير منظمة أطباء بال حدود عيادتني خارجيتني 
الذين  األطفال  لعالج  الداخليني  للمرىض  للتغذية  ومركزاً 
أربعة  عىل  ترشف  كام  الحاد،  التغذية  سوء  من  يعانون 

الحكومية  غري  املنظامت  منتدى  يديرها  خارجية  عيادات 
الصحية يف النيجر فورساين. وقد تم فحص أكرث من 137,000 
حيث  عدمه،  أو  التغذية  بسوء  إصابتهم  من  للتأكد  طفل 
منظمة  دعمت  كام  العالج.  لتلقي  طفل   14,500 استقبل 
يف  األطفال  طب  وحدة  يف  الصحة  وزارة  حدود  بال  أطباء 
عرش  ألحد  إضافية  مساعدة  ووفرت  ماداروفا،  مستشفى 
 .2014 سنة  املالريا  انتشار  موسم  ذروة  يف  صحياً  مركزاً 
من  الكيميائية  الوقاية  من  كاًل  الوقائية  األنشطة  وشملت 
 7,850 وتوزيع  لقاح   54,400 وتوفري  املوسمية  املالريا 
عىل  عيىس  دان  يف  املؤقتة  الرعاية  وحدة  تعمل  ناموسية. 
تخفيف الضغط عىل املراكز الصحية يف مدارونفا خالل ذروة 
معاناة  األكرث  لألطفال  الرعاية  تقديم  وعىل  التغذية،  سوء 

من املرض.
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طفل يخضع لفحص سوء التغذية خالل حملة الوقاية الكيميائية من املالريا املوسمية، الذي يتمثل يف إعطاء العالج املضاد للمالريا.

توفر منظمة أطباء بال حدود الدعم لخمسة مراكز صحية 
الخارجية  االستشارات  تقدم  حيث  رومجي،  غيدان  يف 
األطفال  يخضع  الخامسة.  سن  حتى  لألطفال  واللقاحات 
التغذية الحاد للفحوصات والعالج  الذين يعانون من سوء 
من  إدخال  يتم  فيام  املتنقلة،  العالجية  التغذية  مراكز  يف 
إىل  املصاحبة  األمراض  أو من  يعانون من مضاعفات طبية 
جناح األطفال يف مستشفى املقاطعة الذي تدعمه منظمة 
أطباء بال حدود. خالل سنة 2014، تلقى أكرث من 125,800 
طفل العالج يف العيادات الخارجية، فيام نقل نحو 10,000 
إىل املستشفى. خالل ذروة انتقال املالريا بني يونيو/حزيران 
حدود  بال  أطباء  منظمة  قدمت  األول،  وديسمرب/كانون 
الدعم لستة مراكز صحية إضافية من خالل توفري األدوية، 
وتدريب املوظفني واإلرشاف عىل األنشطة الطبية. وقد تلقى 
ما يقرب من 9,300 طفل العالج ضد املالريا، فيام قدمت 
 67,000 من  املوسمية ألكرث  املالريا  من  الكيميائية  الوقاية 

طفل ترتاوح أعامرهم بني ثالثة أشهر و59 شهراً.

منطقة تاهوا 

يف منطقة مداوا، تدعم أطباء بال حدود ستة مراكز صحية 
التغذية  الطفولة وسوء  أمراض  العالج ضد  لتوفري  متكاملة 
الحاد عىل مدار السنة. وقد تم استقبال أكرث من 4,800 طفل 
يعانون من سوء التغذية الحاد يف برامج للمرىض الداخليني، 
فيام تلقى أكرث من 13,660 العالج كمرىض خارجيني خالل 
2014. كام يتم توفري األنشطة النفسية واالجتامعية لضامن 
التنمية الصحية والشفاء من سوء التغذية. وقد قدم طبيب 
 2,000 من  أكرث  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابع  زائر  نفيس 
أنشطة  تنفيذ  من خالل  واألطفال  األمهات  لدعم  استشارة 
)العالقة  والحركية  النفسية  التنمية  يف  للمساعدة  تنموية 
بني الوظيفة املعرفية والحركة البدنية(، ومن خالل جلسات 

اإلرشاد الفردية والجامعية. 

يف منطقة بوزا، تقدم منظمة أطباء بال حدود الرعاية الطبية 
يف  مستشفى  يف  الخامسة  سن  دون  لألطفال  والغذائية 
بلدة بوزا ويف املراكز الصحية الستة التي تتوفر يف املنطقة. 
الصحية  الرعاية  تركيز  عدم  يعمل عىل  برنامج  أيضاً  هناك 
فيمكن  للمرشوع.  الثالث  الصحية  املناطق  يف  األساسية 
الصحية،  النقاط  العالج يف  تلقي  الحوامل  لألطفال والنساء 

وال يحتاجون سوى للحضور إىل املستشفى إن أحيلوا إليه.

كام رشعت منظمة أطباء بال حدود يف العمل مع األطفال 
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية وداء السل يف مادوا 
وبوزا. ففي بوزا، أجري تدريب أسايس ملوظفي املستشفى 
الحد من أرضار  البرشية بهدف  املناعة  حول فريوس نقص 

وصمة العار التي تلحق باملصابني.

وقد وسعت منظمة أطباء بال حدود حملة الوقاية الكميائية 
الحملة  غطت  حيث  املنطقتني،  يف  املوسمية  املالريا  من 
ترتاوح  طفل   237,000 عالج  وتم  الصحية،  املناطق  جميع 

أعامرهم بني ثالثة أشهر و59 شهراً.

مساعدة الالجئني من نيجرييا 

يف  حرام  بوكو  جامعة  تنفذها  التي  العنف  أعامل  أدت 
والية بورنو يف نيجرييا إىل فرار السكان من قراهم والعبور 
جنوب  يف  ديفا  منطقة  ذلك  يف  مبا  املجاورة،  البلدان  إىل 
نساء  ومعظمهم  الالجئني،  لتدفق  واستجابة  النيجر.  رشق 
تقديم  حدود  بال  أطباء  منظمة  بدأت  ومسنون،  وأطفال 
بداية  يف  وغسكريو  انغاروى  يف  الصحية  للمراكز  الدعم 
شهر ديسمرب/كانون األول من خالل تأمني الرعاية الصحية 
كام  الجدد.  للقادمني  اإلغاثة  مستلزمات  وتوزيع  املجانية 
ساهمت املنظمة يف االستجابة خالل تفيش وباء الكولريا بني 
الالجئني وسكان البلد املضيف يف ديفا، بعد أن تم اكتشاف 
حاالت يف مدينة ديفا يف شامتاري. وقد أنشأت فرق املنظمة 

مواقع لعالج الكولريا ونقاط لتقديم خدمة اإلماهة الفموية. 
كام دربت أطباء بال حدود موظفي املراكز الصحية املحلية 

يف مجال معالجة املياه بالكلور يف نقاط اإلماهة.

تفيش وباء الكولريا 

مع  حدود  بال  أطباء  منظمة  عملت  سبتمرب/أيلول،  يف 
وزارة الصحة لالستجابة لتفيش الكولريا يف كل من تاماسك 
ومادويا وبوزا وتاهوا ومرادي ومدارونفا. وقد قدمت فرق 
الطوارئ العالج لنحو 1,000 مريض يف غضون بضعة أسابيع، 
إميوسا، وهي  قدمتها  التي  التدخالت  أحد  كان ذلك  حيث 
فريق أطباء بال حدود لالستجابة الطبية الطارئة يف منطقة 
مراقبة  إىل  وتهدف  النيجر  يف  مقرها  يوجد  التي  الساحل، 

أفضل واالستجابة بشكل أرسع لحاالت الطوارئ الكربى.

تسليم مرشوع تيالبريي 

تم تسليم برنامج الرعاية الصحية لالجئني املاليني واملجتمع 
املضيف يف أباال يف منطقة تيالبريي، للهالل األحمر القطري 
يف يونيو/حزيران. وقد قدم ما مجموعه 20,777 استشارة يف 

إطار هذا الربنامج.

فّر آالف األشخاص من منازلهم يف منطقة بحرية تشاد بسبب 
لجأ  وقد  حرام.  بوكو  جامعة  تنفذها  التي  العنف  أعامل 

العديد منهم إىل منطقة ديفا جنوب رشق النيجر.

النيجر
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األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   28,300

الكولريا من  عولجوا  مريض   26,800

املستشفى أدخلوا  مريض   13,000

املالريا من  عولجوا  مريض   10,000

نيجرييا
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معالجة املاء بالكلور خالل تفيش الكولريا جنوب رشق نيجرييا 

من  العديد  يف  األمني  الوضع  تدهور 

مناطق نيجرييا خالل سنة 2014. وقد أثر 

صحة  عىل  كبري  بشكل  والتهجري  العنف 

السكان وأدى إىل خفض فرص حصولهم 

عىل الخدمات الطبية.

الرعاية  لتوفري  محاوالتها  حدود  بال  أطباء  منظمة  واصلت 

الصحية للمجتمعات املحلية املعوزة، إال أن بعض العيادات 

أغلقت بشكل مؤقت بسبب انعدام األمن.

الرعاية الصحية للنازحني 

للفرار من منازلهم بسبب عدم  السكان  اضطر اآلالف من 

االستقرار السيايس والهجامت املتكررة من قبل جامعة بوكو 

حرام والعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش النيجريي. 

عاصمة  مايدوغوري  يف  نازح   400,000 حوايل  استقر  وقد 

والية بورنو وحولها، إما مع عائالت مضيفة أو يف املخيامت 

التي أقيمت يف يوليو/متوز. وال تزال اإلمدادات الطبية وعدد 

األطباء محدوداً للغاية.

الرعاية  توفر  حدود  بال  أطباء  بدأت  أغسطس/آب،  يف 

للنازحني يف مخيمني من أكرب املخيامت. وقد دأبت عيادات 

سوء  مجال  يف  الفحوصات  تقديم  عىل  أسبوعية  متنقلة 

الحوامل.  للنساء  للوالدة  السابقة  الرعاية  وكذا  التغذية، 

 10,000 قدمت  قد  املنظمة  كانت  العام،  نهاية  وبحلول 
للمراقبة  نظام  ُأنشئ  كام  املخيامت.  كافة  يف  استشارة 
الصحية من أجل االستجابة لتفيش األمراض وإطالق حمالت 

التطعيم يف حاالت الرضورة.

حدث تفيش وباء الكولريا يف نهاية سبتمرب/أيلول. ويف غضون 
شهر واحد تم اإلبالغ عن 4,500 حالة إصابة و70 حالة وفاة 
بسبب الكولريا يف مايدوغوري. أنشأت أطباء بال حدود مركزا 
لعالج الكولريا بقدرة استيعابية بلغت 120 رسيراً، وافتتحت 
خمسة نقاط ملعالجة الجفاف عن طريق اإلماهة الفموية. 
دعمت  قد  املنظمة  كانت  األول/ديسمرب،  كانون  وبحلول 
الرعاية املقدمة لنحو 6,833 مريضاً، بينهم 40 يف املائة من 

النازحني الذين يعيشون يف املخيامت.

الرتكيز عىل خدمات التوليد 

يف مستشفى جاهون يف والية جيغاوا، حيث تعترب معدالت 

وفيات األمهات من بني األعىل عىل املستوى الوطني، واصلت 

أطباء بال حدود دعم برنامج الوالدات الطارئة، الذي استقبل 

ما مجموعه 7,980 امرأة، بزيادة بلغت 11 يف املائة مقارنة 

والدة.  حالة   5,700 يف  املساعدة  قدمت  2013.حيث  مع 

تم تطبيق تقنية "رعاية الكنغر"، وهي التقنية التي تعتمد 

عىل حمل النساء ألطفالهن دون مالبس لفرتة من الوقت، 

وذلك بعد أن تم توسيع مساحة جناح حديثي الوالدة. وقد 

التي  البيئات  يف  البدء  يف  الكنغر  رعاية  تقنية  استخدمت 

الخدج،  األطفال  حاضنات  قبيل  من  املوارد  يف  نقصاً  تعاين 

وقد أثبتت نجاعتها يف منو الرضيع وعافيته.
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مرىض يف مركز منظمة أطباء بال حدود لعالج الكولريا. تتطلب الحاالت الشديدة االستشفاء للقيام بإعادة التميه الوريدي. 

منظمة  بدعم  الناسور  مرض  يعالج مستشفى جاهون  كام 
قناة  يف  إصابات  هي  الوالدية  والنواسري  حدود.  بال  أطباء 
أو طويل مام  نتيجة مخاض معقد  ما تكون  الوالدة، عادة 
يؤدي إىل األمل وسلس البول وحتى وصمة العار بني أعضاء 
الرتميمية وكذلك  الجراحة  بال حدود  أطباء  تقدم  املجتمع. 
إعادة  عىل  النساء  يساعد  مام  واالجتامعي،  النفيس  الدعم 
من  امرأة   264 استفادت  وقد  مجتمعاتهن.  يف  االندماج 

جراحة الناسور خالل سنة 2014.

رعاية األطفال 

يف مستشفى نوما لألطفال يف والية سوكوتو، قدمت منظمة 
أطباء بال حدود الرعاية لألطفال املصابني مبرض نوما، وهو 
التهاب من نوع غرغرينا ينترش برسعة ويتسبب يف تشوهات 
ما  السادسة.  الوجه، وهو منترش بني األطفال دون سن  يف 
تزال األسباب الدقيقة لهذا املرض مجهولة حتى اآلن، ولكن 
سوء التغذية، وغياب النظافة ومياه الرشب غري املأمونة تعد 
من بني عوامل اإلصابة. أجرى االختصاصيون النفسيون 90 
جلسة جامعية و قدموا 12 استشارة فردية، كام تم إدخال 
50 طفال إىل املستشفى لتلقي العالج. وقدم الدعم الغذايئ 
والنفيس، ومن املزمع إجراء عمليات جراحية ترميمية سنة 
2015. يف حال تعذر العالج الطبي، قد يصل معدل الوفيات 

حالة   140,000 حوايل  يسجل  باملئة.   90 إىل  نوما  بسبب 
جديدة كل عام، معظمها من جنوب الصحراء الكربى. 1

من  يعانون  الذين  األطفال  عالج  أيضا  الفرق  واصلت  وقد 

ميكن  زامفارا.  والية  يف  قرى  مثاين  يف  بالرصاص  التسمم 

الكىل  الدماغ، ومشاكل  تلف  يسبب  أن  بالرصاص  للتسمم 

وقد يؤدي إىل املوت. ومع انخفاض عدد املرىض خالل السنة 

للتوعية  عيادات  ثالث  حدود  بال  أطباء  منظمة  أغلقت   ،

لكنها استمرت يف الضغط عىل الحكومة النيجريية ملساعدة 

عىل  فحوصات  موظفوها  أجرى  كام  املحليني.  القرويني 

الصفراء،  والحمى  السحايا  والتهاب  الحصبة  ضد  األطفال 

وقدموا العالج لنحو 3,560 طفل ضد املالريا باإلضافة ألكرث 

من 7,680 استشارة خارجية.

االستجابة لتفيش األمراض 

ملنظمة  التابعة  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  وحدة  عملت 
املبكر  اإلنذار  تقديم  عىل  نيجرييا  يف  حدود  بال  أطباء 
املعدية  األمراض  تفيش  لحاالت  الرسيعة  واالستجابة 
وكيبي  زامفارا  مثل  الغريب  الشامل  واليات  يف  املوسمية 
وديسمرب/كانون  يونيو/حزيران  بني  النيجر.  ويف  وسوكوتو 
من  شخص   6,000 من  ألكرث  العالج  الوحدة  قدمت  األول 

كبي(،  )والية  وأليريو  سوكوتو(،  )والية  غورونيو  يف  الكولريا 
ومادا وأنكا وشاغاي )والية زامفارا(. كام تم عالج نحو 330 
عمليات  وقد حدت  أليريو.  يف  السحايا  التهاب  من  شخص 
الرسقة والهجامت عىل القرى، خاصة يف والية زامفارا، من 

تحركات فريق الطوارئ ملدد قصرية ومتفرقة. 

احتواء إيبوال 

بفريوس  املرتبط  التقني  الدعم  حدود  بال  أطباء  قدمت 
إيبوال للسلطات يف كل من الغوس وبورت هارتكورت بني 
أكتوبر/ترشين األول وديسمرب/كانون األول، حيث ساعدت 
وتوفري  مع غريهم  املرىض  تواصل  وتتبع  العزل  عمليات  يف 
حالة   20 تسجيل  تم  وقد  العمومي.  والتعليم  التدريب 
بني  وفيات  ومثان  هارتكورت،  وبورك  الغوس  يف  مؤكدة 
املصابني. وقد تم اإلعالن عن انتهاء التفيش يف نيجرييا يف 20 

أكتوبر/ترشين األول.

العليا  للشفة  القناعية  السديلة  "عملية  حالة  تقرير   )1
 Medical Case والسفىل"، بيرت نتومبا ولويس كارتر، مجلة

.Reports 2009، 3:7312
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Haiti

Haiti

ليوغان

بورت أو برانس

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

الزلزال  عىل  سنوات  خمس  مرور  بعد 
تأهيل  أعيد  هايتي،  رضب  الذي  املدمر 
زالت  وما  فقط  جزئياً  الصحي  النظام 
عن  املنال  بعيدة  التخصصية  الخدمات 

عدد كبري من األشخاص.

استمرت منظمة أطباء بال حدود يف سّد الثغرات يف النظام 

قبل  ما  منذ  املنظمة  تسّدها  )ثغرات  هايتي  يف  الصّحي 

محلية  قدرات  بناء  عىل  املساعدة  ويف   )2010 عام  الزلزال 

هايتي  سكان  يحتاج  املحليني.  العاملني  تدريب  خالل  من 

إىل سبل أفضل للحصول عىل الخدمات الطارئة، مبا يف ذلك 

التوليد والوالدات املبكرة والجراحة ورعاية اإلصابات. تشّكل 

وغياب  التمويل  يف  نقص  هناك  لكن  دامئاً  تهديداً  الكولريا 

حدود  بال  أطباء  منظمة  تتدخل  ملواجهته.  فعالة  لخطة 

كبري  تفشٍّ  وقوع  دون  والحؤول  املرىض  ملعالجة  بانتظام 

للكولريا وبالتايل خسارة يف األرواح.

مركز درويار للحروق

األسباب  الصعبة  العيش  وظروف  املنزلية  الحوادث  تشكل 

واألطفال  النساء  تشكل  فيام  هايتي،  يف  للحروق  الرئيسية 

النسبة األعىل من الضحايا. وقد استمرت منظمة أطباء بال 

البالد،  يف  الحروق  ملعالجة  الوحيد  املركز  إدارة  يف  حدود 

سيتي  حي  من  بالقرب  درويار  مستشفى  يف  يقع  والذي 

بثالثة غرف  املركز  ُجّهز  برانس.  أو  بورت  الفقري يف  سوالي 

رسيراً.   35 إىل   30 من  املستشفى  سعة  وزادت  عمليات، 

وبهدف الرتكيز عىل معالجة الحروق، أغلقت منظمة أطباء 

بال حدود وحدة اإلصابات البالغة التي كانت تديرها داخل 

ملعالجة  املستشفى  مريضاً   481 دخل  وقد  املستشفى. 

حروقهم سنة 2014.

الخدمات الطارئة يف بورت أو برانس

يعد مركز مارتيسان للطوارئ وتأمني استقرار الحاالت مرفقاً 

مجانياً يعمل عىل مدار الساعة لتقديم املساعدة لألشخاص 

الطبية  الطوارئ  حاالت  من  حالة  أي  من  يعانون  الذين 

الناتجة عن العنف والحوادث والحروق ومضاعفات الوالدة. 

حالة   45,000 من  أكرث  املركز  استقبل   ،2014 سنة  وخالل 

أن  للمرىض  ميكن  حيث  أرسة  مثانية  املركز  ويضم  طوارئ. 

يبقوا تحت املراقبة كام يؤمن خدمة إحالة املرىض ونقلهم 

أخصائيو  ويوفر  مناسبة.  مستشفيات  إىل  إسعاف  بسيارة 

األطفال  طب  ميدان  يف  الرعاية  حدود  بال  أطباء  منظمة 

والطب الداخيل، وقد عالج الفريق أكرث من 25,000 مريض 

مصاب  و13,250  حوادث،  سببها  إصابات  من  يعانون 

مصاب  شخص   3,700 من  وأكرث  العنف،  أعامل  جراء  من 

بالكولريا.

تّؤمن منظمة أطباء بال حدود خدمات الطوارئ، مبا يف ذلك 

الجراحة ورعاية اإلصابات البالغة عىل مدار الساعة يف مركز 

ناب كينب يف تابار، رشق بورت أو برانس، والذي يضم 121 

رسيراً. ويضّم املركز ثالث غرف عمليات ووحدة عناية مركزة 

وقسم معاينات خارجية يفتح أبوابه ستة أيام يف األسبوع. 

حدود  بال  أطباء  منظمة  تدير   ،2014 سنة  منتصف  ومنذ 

برنامج تدريب عىل جراحة العظام يف املركز.

بال  أطباء  منظمة  قامت  عالية،  رعاية  معايري  تأمني  وبغية 

آلة  ذلك  يف  مبا  املركز،  داخل  تقنية  خدمات  بتوفري  حدود 

للتصوير باألشعة ومخترب وبنك دم وأدوات تعقيم وصيدلية. 

وخدمة  والنفيس  االجتامعي  الدعم  املنظمة  تؤمن  كام 

إعادة التأهيل من خالل الرعاية التالية للعمليات الجراحية 

والعالج الفيزيايئ من أجل تعزيز تعايف املريض بعد العالج 

حالة   9,880 من  أكرث  إىل  الفرق  استجابت  وقد  الطارئ. 

طوارئ وأجرت أكرث من 4,200 عملية جراحية سنة 2014.

الرعاية التخصصية لطوارئ التوليد

استمر مركز إحاالت طوارئ التوليد الواقع يف حي دملاس 33 

يف بورت أو برانس والتابع ملنظمة أطباء بال حدود )والذي 

املجانية عىل  التوليدية  الرعاية  تأمني  يضم 140 رسيراً( يف 

مدار الساعة للنساء الحوامل اللوايت يعانني من مضاعفات 

خطرة تهدد أرواحهن كمقدمات االرتعاج واالرتعاج والنزف 

يقّدم  الرحم.  ومتّزق  والعسري،  الطويل  واملخاض  التوليدي، 

ذلك  مبا يف  اإلنجابية،  الصحة  املركز مجموعة من خدمات 

الرعاية السابقة والتالية للوالدة، والتنظيم األرسي، والوقاية 

من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األم إىل الطفل، 

والدعم  املبكرة  الوالدة  حاالت  يف  الرعاية  إىل  باإلضافة 

النفيس. كام يضم املركز قساًم يحتوي عىل 10 أرسّة للنساء 

الحوامل املصابات بالكولريا. وخالل سنة 2014، شهد املركز 

معّدل 17 والدة يومياً، فيام استقبل 10,400 امرأة يف السنة 

عينها.

مستشفى شاتوالي

عقب زلزال يناير/كانون الثاين 2010، شّيدت منظمة أطباء 

الجراحية يف  العمليات  مؤقت إلجراء  مستشفى  بال حدود 

ليوغان، وهي منطقة ُدّمرت بنسبة 80 باملئة بفعل الكارثة. 

تطّور الربنامج فأصبح يعالج حاالت الطوارئ، ويركز بشكل 

السري.  الوالدة وعىل ضحايا حوادث  رئييس عىل مضاعفات 
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أم وابنها يف مركز درويار للحروق يف حديث مع أحد أفراد طاقم منظمة أطباء بال حدود.

األرقام الطبية الرئيسية:

جراحية عملية   14,600

9,500 والدة
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ارتفعت أعداد حاالت الكولريا يف شهر أكتوبر/ترشين األول، ولهذا قامت منظمة أطباء بال حدود بإنشاء مراكز لعالج الكولريا يف أحياء بورت أو برانس مثل ماتيسان. وتنتقل الكولريا عن طريق املياه واألغذية 

امللوثة أو عن طريق التامس املبارش مع األسطح امللوثة.

كام أمنت املنظمة الرعاية الطبية األساسية للنساء الحوامل 

ولألطفال ما دون الخمس سنوات.

والتزاماً بخطة إقفال املستشفى سنة 2015، بدأت منظمة 

سنة  منذ  شاتويل  يف  نشاطاتها  بتقليص  حدود  بال  أطباء 

الكولريا  معالجة  وحدة  أقفلت  فرباير/شباط،  ويف   ،2013

فقد  الثاين،  نوفمرب/ترشين  من  واعتباراً  منذ 2010،  القامئة 

بات النشاط يقترص عىل الخدمات الطارئة للنساء الحوامل 

وحديثي الوالدة واألطفال ما دون الخمس سنوات. لن يكون 

ولذلك  السلطات  إىل  للمستشفى  تسليم رسمي  من  هناك 

املنطقة  يف  أخرى  طبية  مراكز  قدرة  بتعزيز  الفرق  تقوم 

تحضرياً لإلقفال.

أطباء بال حدود 6,782  أدخلت منظمة  خالل سنة 2014، 

استشارة   2,617 وأجرت  شاتويل،  مستشفى  إىل  مريضاً 

استشارة   6,162 وكذلك  سنوات،  خمس  دون  ما  لألطفال 

سابقة للوالدة، وأرشفت عىل 3,298 والدة.

مواجهة الكولريا

بعد مرور أربع سنوات عىل الظهور األّول للكولريا يف البلد، 

ما زال النظام الصحي يف هايتي يعاين من نقص يف التمويل 

السكان  من  كبري  عدد  يزال  وال  واألدوية،  البرشية  واملوارد 

يعاين من النقص يف الحصول عىل املياه النظيفة واملراحيض 

املالمئة، ما يؤدي إىل تفشٍّ دورّي للكولريا، وهو مرض ساٍر 

يف  املرض  بتفيش  اليوم  التنبؤ  ميكن  املوت.  إىل  يؤدي  قد 

تبقى غري متحرضة، ومثة  السلطات  أن  األحيان، غري  أغلب 

نقص يف عدد مراكز معالجة الكولريا يف هايتي، فيام يعيق 

التمويل الدويل املحدود تأمني الرعاية الطبية واملياه النظيفة 

األشخاص  عدد  ارتفع  وعندما  الصحي.  الرصف  وخدمات 

منظمة  شّيدت  األول،  أكتوبر/ترشين  يف  بالكولريا  املصابني 

الكولريا يف أحياء مارتيسان  أطباء بال حدود مراكز ملعالجة 

عىل  أيضاً  الفرق  رّكزت  كام  العاصمة،  يف  وكارفور  ودملاس 

تعقيم  مجموعات  توزيع  ذلك  يف  مبا  االحرتازية،  التدابري 

التي طالت  التوعية  إلخ( وكذلك نشاطات  الدالء،  )الكلور، 

224,600 شخص يف حني وزعت الفرق 1,640 صندوق من 

 5,600 من  أكرث  حصل  عام،  وبشكل  التطهري.  مستلزمات 

شخص عىل عالج للكولريا بدعم من منظمة أطباء بال حدود.
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القسم الخاص لإلدارة الهندية يف كشمري

مومباي

بيهار

ماينبور

تريبورا

أندرا براديش

ناغاالند

شاتيسغار

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

تجاه  املنظمة  تتخذه  موقف  أي  عن  تعرب  ال  األماكن  وأسامء  الخرائط 
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مثة مستويات مرتفعة من حاالت سوء التغذية بني األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني ستة أشهر وخمس سنوات يف بيهار. وتقيس 

إسوارات سوء التغذية كتلك التي نراها يف هذه الصورة محيط عضد الطفل.

ال ميكن لعدد كبري من األشخاص يف الهند 

الحصول عىل الرعاية الطبية بسبب الفقر 

والتهميش ونقص موارد النظام الصحي.

قساًم  أن  للمقتدرين، غري  الجودة  عالية  الخدمات  تتوفر 

الرعاية  عىل  حتى  الحصول  ميكنه  ال  السكان  من  كبرياً 

مثل  أمراض  ضد  العالج  يشمل  وال  األساسية.  الصحية 

)داء  وكاالزار  والسل  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 

تهدف  ولهذا  جميعهم.  السكان  الحشوي(  الليشامنيات 

بناء  الثغرات وإىل  منظمة أطباء بال حدود إىل سد بعض 

القدرات يك يتمكن عدد أكرب من الناس من الحصول عىل 

إليها. يحتاجون  التي  الطبية  الرعاية 

سوء التغذية

يشّكل سوء تغذية األطفال حالة طوارئ صحية غري موثقة 

مع  العمل  حدود  بال  أطباء  منظمة  وتحاول  كامل،  بشكل 

الذين  األطفال  حصول  تعزيز  أجل  من  الصحية  السلطات 

والية  يف  داربهانغا  منطقة  يف  التغذية  سوء  من  يعانون 

فقرية  عائالت  من  األطفال  أغلبية  تأيت  العالج.  عىل  بيهار 

ويعيشون يف قرى تفتقر إىل خدمات صحية كافية يف أغلب 

األحيان. ويؤّمن برنامج منظمة أطباء بال حدود االستشارات 

الخارجية األسبوعية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

وخمس  أشهر  ستة  بني  أعامرهم  ترتاوح  والذين  الشديد 

وقد  األساسية.  للصحة  مركزاً   12 من خالل  وذلك  سنوات، 

أدرج أكرث من 3,500 مريض يف برنامج العالج الخارجي فيام 

إىل  بسيطة  تعقيدات  من  يعاين  300 طفل  من  أكرث  أحيل 

مركز تأمني استقرار الحاالت التابع ملنظمة أطباء بال حدود 

لالستشفاء سنة 2014.

داخل  املقامة  التغذية  لسوء  املركزة  العناية  وحدة  تشّكل 

مستشفى داربهانغا الطبي الجامعي والتي تديرها منظمة 

أطباء بال حدود، أّول وحدة من هذا النوع يف الهند. وكانت 

قد افتتحت أبوابها يف مارس/آذار ملعالجة األطفال ما دون 

الخمس سنوات الذين يعانون من سوء تغذية شديد والذين 

يعانون من تعقيدات طبية خطرة، واستقبلت أكرث من 250 

مريضاً خالل السنة، يف حني تستمر منظمة أطباء بال حدود 

رعاية  إدراج  أجل  من  الصحية  السلطات  مع  العمل  يف 

التغذية ضمن نظام الصحة العامة.

كاالزار

يشكل داء كاالزار حالة مزمنة يف مقاطعة فايشايل يف والية 

بيهار، وينتقل هذا املرض الطفييل عن طريق لسعة ذبابة 

مل  حال  يف  مميت  األحيان  أغلب  يف  وهو  املصابة،  الرمل 

الربنامج ألكرث من 1,000  استقبال  الرغم من  يعالج. وعىل 

مريض سنة 2014، إال أن عدد الحاالت املسّجلة يف الهند قد 

انخفض خالل السنوات األربع األخرية.

 ،2015 سنة  الهند  يف  كاالزار  داء  عىل  القضاء  وبهدف 

اعتمدت الحكومة دواء ليبوسومال أمفوترييسني B )جرعة 

واحدة( كأول خط للعالج يف أكتوبر/ترشين األول. وقد أىت 

هذا التغيري يف املقاربة عىل أثر حملة مرّكزة نفذتها منظمة 

جمعت  التي  املعطيات  عرض  شملت  حدود،  بال  أطباء 

العالج  عرب مرشوع إرشادي يهدف إىل إظهار سالمة مناذج 

حدود  بال  أطباء  منظمة  دعمت  كام  وفعاليتها.  الجديدة 

مناطق  يف  واملمرضني  األطباء  تدريب  خالل  من  السلطات 

ينترش فيها مرض كاالزار.

msf.org/india | 1999 :عدد طاقم املنظمة عام 2014: 657 | اإلنفاق: 10 مليون يورو | السنة التي عملت فيها املنظمة ألول مرة يف الهند

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   92,200
تغذية مراكز  يف  معالج  مريض   4,400

ومجموعات ألفراد  نفسية  استشارة   2,700

الخط  عالجات  عىل  يحصلون  مريض   1,500
القهقرية للفريوسات  املضادة  األدوية  من  األول 
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يقوم ممرض يعمل مع منظمة أطباء بال حدود بأخذ عينة دم للكشف عن املالريا، وهذه إحدى الخدمات التي تقدمها العيادة املتنقلة يف شاتيسغار.

العيادات املتنقلة

املاوية  واملجموعات  الحكومة  بني  القائم  النزاع  يصّعب 

وتيالنغانا  براديش  وأندرا  شاتيسغار  مناطق  سكان  عىل 

بال  أطباء  منظمة  واستمرت  الطبية.  الرعاية  عىل  الحصول 

حدود يف تقديم الرعاية الصحية من خالل العيادات املتنقلة 

األسبوعية يف قرى جنوب شاتيسغار، وإىل النازحني يف أندرا 

براديش وتالنغانا.

ويف شاتيسغار، رّكز مركز منظمة أطباء بال حدود يف منطقة 

تأمني خدمات  والطفل، من خالل  األم  بيجابور عىل صحة 

سرّيت  كام  األطفال.  وطب  الوالدة  حديثي  ورعاية  التوليد 

الفرق عيادات متنقلة لتأمني الخدمات الرئيسية والتخصصية 

إىل السكان القاطنني يف املناطق املجاورة. وقد أجريت أكرث 

من 63,200 استشارة وعولج 14,657 مريضاً من املالريا.

فريوس نقص املناعة البرشية والسل

تؤّمن  عيادة  حدود  بال  أطباء  منظمة  تدير  مومباي،  يف 

الرعاية النفسية االجتامعية والطبية للمرىض الذين يعانون 

البرشية،  املناعة  نقص  وفريوس  لألدوية،  املقاوم  السل  من 

والتهاب الكبد الفريويس B أو C، واملرىض الذين يعانون من 

أكرث من مرض من هذه األمراض. يحتاج هؤالء املرىض إىل 

التشخيص والرعاية والعالج التخصيص وهذه أمور ال يوفرها 

مع  املعلومات  الفرق  تتشاطر  كام  العام.  الصحي  النظام 

املنظامت املحلية ومع األخصائيني من أجل بناء القدرات.

تؤمن  عيادات  إدارة  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  استمرت 

البرشية والسل وعالجهام  املناعة  التشخيص لفريوس نقص 

والية  رشق  شامل  يف  وشانديل  شوراشاندبور  منطقتي  يف 

مانيبور، التي تسجل إحدى أعىل نسب فريوس نقص املناعة 

التعاون  البالد. وبدأت منظمة أطباء بال حدود  البرشية يف 

مع منظمة غري حكومية محلية لتقديم خدمات االستشفاء 

ملرىض فريوس نقص املناعة البرشية، كام قّدمت دعاًم إضافياً 

للعالج باملواد األفيونية ملتعاطي املخدرات عن طريق الحقن 

الوريدي. وبعد الكشف عىل املرىض، أكدت منظمة أطباء بال 

حدود أّن أكرث من 25 باملئة من مرىض فريوس نقص املناعة 

 .C البرشية يعانون أيضاً من التهاب الكبد الفريويس

الرعاية الصحية النفسية يف كشمري

تدير منظمة أطباء بال حدود برامج رعاية نفسية يف كشمري 

برامج يف رسيناغار وباراموال  منذ عام 2001، وهناك حالياً 

وباتان وسوبوري. وعادة ما يتوجه املرىض إىل املشاريع للقاء 

املستشارين وأخصائيي طب النفس الرسيري بعد إحالة من 

زيادة  وبهدف  املستشفيات.  يف  النفسيني  األخصائيني  قبل 

الوعي املحيل حول مسائل الرعاية النفسية، عملت منظمة 

إنتاج  أجل  من  كشمريية  إنتاج  مع رشكة  حدود  بال  أطباء 

برنامج تلفزيوين من 13 حلقة بعنوان "ألف باء ألف"، حيث 

أدى  ما  األول،  ديسمرب/كانون   18 يف  األوىل  الحلقة  ُبثت 

االستعالمات  عىل خط  هاتفياً  اتصاالً   80 تلقي  إىل  مبارشة 

التابع ملنظمة أطباء بال حدود لالستفسار وإبداء اآلراء. وبعد 

للحصول  حدود  بال  أطباء  عيادات  بزيارة  الناس  قام  ذلك، 

عىل معلومات إضافية ولطلب املشورة.

يف  سبتمرب/أيلول  شهر  وقعت  التي  الفيضانات  أرغمت 

عيادات  إغالق  بال حدود عىل  أطباء  منظمة  وادي كشمري 

الصحة النفسية التابعة لها يف كشمري ألكرث من شهر، غري أن 

الخدمات االستشارية توسعت الحقاً حيث افتتحت عيادات 

الفيضانات  وقوع  وبعد  وبانديبورا.  وكاكابورا  بولواما  يف 

والطعام  املياه  تضمنت  إغاثة  مواد  الفرق  وزعت  مبارشة، 

والبطانيات ومستلزمات النظافة.

حالة طوارئ بسبب املالريا

مالريا  حالة   50,000 من  أكرث  سجلت  السنة،  منتصف  يف 

تريبورا،  والية  من  مختلفة  مناطق  يف  أشهر  أربعة  خالل 

املحليني  الطبيني  العاملني  بال حدود  أطباء  منظمة  ودّربت 

إحالة  وعىل  ومعالجتها  البسيطة  املالريا  عن  الكشف  عىل 

من  أكرث  أجري  وقد  املركزة.  العناية  إىل  املعقدة  الحاالت 

5,200 اختبار كشف رسيع وعالجت فرق أطباء بال حدود 

أكرث من 2,300 مريض يف مناطق يصعب الوصول إليها يف 

الوالية.

تسليم مرشوع ناغاالند

لعبت منظمة أطباء بال حدود دوراً رئيسياً يف إعادة إحياء 

إذ  ناغاالند  والية  رشق  شامل  يف  مون  مقاطعة  مستشفى 

قامت بتحديث للمعدات وتدريب للعاملني. وُسّلم املرشوع 

إىل وزارة الصحة يف منتصف السنة بعدما أصبح املستشفى 

يعمل بشكل كامل.
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تيغوسيغالبا

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

العالج  حدود  بال  أطباء  منظمة  توفر 
وتركز  بالعنف  املترضرين  للسكان 

باألخص عىل ضحايا العنف الجنيس.

السيايس  االستقرار  غياب  من  سنوات  هندوراس  شهدت 

األنشطة  لذلك  نتيجًة  واجتاحتها  واالجتامعي  واالقتصادي 

اإلجرامية. وتعد العاصمة تيغوسيغالبا واحدة من أكرث مدن 

العامل عنفاً فيام تعترب الجرمية والخطف واالغتصاب وقائع 
يومية بالنسبة لكثري من السكان.

طورت منظمة أطباء بال حدود خدمة طوارئ بالتعاون مع 
الطوارئ  طب  توفر  حيث  تيغوسيغالبا،  يف  الصحة  وزارة 
والرعاية النفسية لضحايا العنف مبا يف ذلك العنف الجنيس. 
لألشخاص  الشاملة  الصحية  الرعاية  خدمات  تتوفر  وال 
الذين يتجاوزون مخاوفهم من تعرضهم لالنتقام ويطلبون 
املساعدة. وهذه الخدمة التي يحصل عليها الناس يف مكان 
واحد وبرسية وبشكل مجاين، متوفرة يف مركزين صحيني يف 
مستشفى تيغوسيغالبا الرئييس. ونظراً ألن الكثري من الناس 
وباألخص الشابات والفتيات ال يعلمون بتوفر هذه الخدمة، 
تركز عىل  للمنظمة  التابعة  الصحية  التوعية  بأن فرق  نجد 
أنشطة التوعية وبالتايل فقد ارتفع هذه السنة عدد ضحايا 

العنف الجنيس الذين يطلبون املساعدة خالل 72 ساعة. 

من   700 حدود  بال  أطباء  منظمة  عالجت   ،2014 سنة  يف 
الجنيس،  العنف  ضحايا  من   560 بينهم  العنف،  ضحايا 
الطبية  الرعاية  وتتضمن  نفسية.  استشارة   1,770 وأجرت 
لضحايا االغتصاب العالجات الوقائية التالية للتعرض لتجنب 
الوقاية ضد  البرشية وتوفري  املناعة  بفريوس نقص  العدوى 
الفريويس  الكبد  والتهاب  بالجنس  املنتقلة  األخرى  األمراض 
النفسية  الصحية  الرعاية  تتضمن خدمات  فيام  والكزاز،   B
االستشارات واإلسعافات األولية النفسية. يشار إىل أن حبوب 
هندوراس  يف  ممنوعة  أصبحت  قد  اإلسعافية  الحمل  منع 

منذ عام 2009، وقد بدأ الجدل يف مجلس النواب سنة 2014 
مستمراً  يزال  وال  الحبوب  بهذه  املتعلقة  السياسات  لتغيري 
النقاشات  يف  حدود  بال  أطباء  منظمة  شاركت  وقد  اليوم. 
وسلطت الضوء عىل التبعات النفسية والطبية للحمل الناتج 

عن االعتداءات الجنسية.

ال توجد حالياً إرشادات حول معالجة ضحايا العنف الجنيس 
يف هندوراس، ولهذا تحث املنظمة وزارة الصحة عىل تطبيق 

بروتوكول وطني. 

قصة مريض

أوريليا* مريضة عالجتها طواقم أطباء بال حدود يف 

تيغوسيغالبا بعد أن تعرضت لالغتصاب تحت تهديد 

السالح:

"قبل أن يعتني يب أطباء بال حدود كنت أمتنى املوت... 

من  جزءاً  خرست  قد  وبأنني  قذرة  بأنني  وشعرت 

حيايت، ولهذا مل أرغب يف الحياة. لكنني تلقيت العالج 

كثري  عىل  التغلب  يف  نجحت  وبفضلها  واالستشارات 

من املصاعب، فقد غريت حيايت".

* تم تغيري االسم

هندوراس

األرقام الطبية الرئيسية:

وجامعية فردية  نفسية  استشارة   1,800
العالج  تلقى  شخص   560

جنيس عنف  حوادث  بعد 

اليونان
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Greece
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كوموتيني إيفروس

أثينا

للمنظمة  تابعة  مشاريع  تضم  التي  املناطق    

املنظمة تعمل  حيث  القرى  أو  البلدات  أو  املدن    

جزر دوديكانيسيا

ال يزال املهاجرون وطالبو اللجوء يتعرّضون لالعتقال يف ظل 
نفاذ محدود إىل الرعاية الطبية أو الخدمات األساسية، فيام 
بقيت ظروف الحياة يف مراكز االعتقال مرتدية للغاية. وقد 
املالمئة  النظافة والتدفئة  االكتظاظ والنقص يف معايري  أدى 
واملياه الساخنة والتهوية إىل تفيش أمراض تنفسية ومعدية 
معوية وجلدية. ويف أبريل/نيسان، أصدرت منظمة أطباء بال 
حدود تقريرًا بعنوان )العذاب املسترت( يوّثق الواقع األليم 
الجسدية  اللجوء  وطالبي  املهاجرين  صّحة  عىل  لالعتقال 
الهواء  إىل  املعتقلني  من  كبري  عدد  يفتقر  حيث  والنفسية، 
الطلق، كام أشار التقرير إىل النواقص يف تأمني الرعاية الطبية 
طويلة  السلبية  اآلثار  إىل  باإلضافة  الطبي،  التقييم  وغياب 
األمد لالعتقال عىل صحة املهجرين وطالبي اللجوء بسبب 

النقص يف الرعاية الرضورية أو بسبب توقف العالج.

حدود  بال  أطباء  منظمة  أجرت  إيفروس،  منطقة  ويف 
االجتامعي  النفيس  الدعم  وقدمت  الطبية  االستشارات 
كوموتيني  يف  االعتقال  مراكز  يف  املوقوفني  لألشخاص 
وفيالكيو، ويف مراكز الرشطة يف فرييس وسوفيل. وقد وزعت 
فرق املنظمة ما يقارب 600 صندوق إغاثة ملساعدة الناس 
النظافة والصحة والكرامة.  الحفاظ عىل حد أدىن من  عىل 

النشاطات إىل املركز الوطني  ويف مارس/آذار، ُسّلمت هذه 
ألبحاث الصحة )إيكيبي(.

باملئة   80 42,000 شخص  من  أكرث  اجتاز   ،2014 سنة  ويف 
جزر  إىل  تركيا  من  إيجة  بحر  سوريا  من  تقريباً  منهم 
أو يف  العراء  النوم يف  العديد عىل  ُأرغم  دوديكانيسيا، وقد 
زنزانات الرشطة املكتظة، بانتظار نقلهم إىل الداخل اليوناين، 
يف غياب مراكز كافية ومناسبة الستقبالهم. ويف نهاية العام، 
أطلقت منظمة أطباء بال حدود عمليتي تدخل طارئ، حيث 
صندوق   2,000 من  أكرث  ووزعت  الطبية  الرعاية  أمنت 

تحتوي عىل فرش نوم ومستلزمات نظافة كالصابون.

يف سبتمرب/أيلول، وبالتعاون مه منظمتني يونانيتني، افتتحت 
منظمة أطباء بال حدود مرشوعاً يف أثينا يقّدم خدمات إعادة 
التأهيل الطبي، مبا يف ذلك العالج الفيزيايئ، لطالبي اللجوء 

واملهاجرين الذين وقعوا ضحية التعذيب.

الوافدين  الالجئني واملهاجرين  املعلومات حول  للمزيد من 
إىل أوروبا، راجع صفحات بلغاريا )ص26( وإيطاليا )ص50( 

ورصبيا )ص73(.

اللجوء  وطالبي  املهاجرين  آالف  وصل 
إىل اليونان سنة 2014، والعديد منهم يف 

طريقهم إىل شامل أوروبا.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   2,500
وجامعية فردية  نفسية  استشارة   490

86 أطباء بال حدود

هندوراس | اليونان
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أجرب مئات آالف اليمنيني عىل ترك بيوتهم جراء النزاع سنة 2014.
املعدالت املرتفعة للفقر والبطالة إضافة 

إىل انعدام األمن املستمر مسائل تصعب 

الرعاية  عىل  الحصول  اليمنيني  عىل 

الصحية.

األساسية  الصحية  الرعاية  حدود  بال  أطباء  منظمة  توفر 

األزارق  مديريتي  يف  للحياة  املنقذة  الجراحية  والرعاية 

وقعطبة يف محافظة الضالع حيث قدمت أكرث من 47,000 

استشارة خارجية يف عام 2014، كام تؤمن الجراحة الطارئة 

الضالع  العام يف مدينة  النرص  العنف يف مستشفى  لضحايا 

وقد أجرى الفريق حوايل 300 عملية جراحية هنا بني شهري 

بسبب  إجالؤهم  تم  حيث  وسبتمرب/أيلول  يونيو/حزيران 

انعدام األمن. 

عمران 

السالم  مستشفى  بدعم  عمران  يف  املنظمة  فرق  استمرت 

للمرىض  األمومة  وخدمات  الطارئة  الخدمات  وفرت  حيث 

الداخليني والخارجيني إضافة إىل املساعدة يف املخترب وبنك 

جراحية  عملية   2,300 من  أكرث  الفرق  أجرت  وقد  الدم. 

وقدمت 25,300 استشارة عاجلة كام أدخلت 5,200 مريض 

طفل   2,500 من  أكرث  والدة  عىل  وأرشفت  املستشفى  إىل 

خالل السنة. وملساعدة املجتمعات املحلية يف وادي عثامن 

ووادي يخرف وهام منطقتان نائيتان، دعمت املنظمة إعادة 

افتتاح مركز صحي يف شهر أبريل/نيسان ولكن انعدام األمن 

نوفمرب/ شهر  يف  نهائياً  وقفها  ثم  األنشطة  تعليق  إىل  أدى 

ترشين الثاين.

عدن

منظمة  تديرها  التي  الطارئة  الجراحات  وحدة  أعادت 

من  الطبية  اإلحالة  شبكات  بناء  عدن  يف  حدود  بال  أطباء 

تتعرض  ما  غالباً  مناطق  وهي  وشبوه  ولحج  والضالع  أبني 

للعنف وتشهد زيادة يف االحتياجات الجراحية، وقد قدمت 

الفرق أكرث من 2,000 استشارة طارئة وأجرت 1,600 عملية 

سجلت  كام  نفيس،  عالج  جلسة   5,600 وقدمت  جراحية 

 1,600 من  أكرث  املركزي  عدن  يف سجن  األسبوعية  العيادة 

أبني  يف  وجعار  لودر  مستشفيي  دعم  توقف  استشارة. 

ومتت  املناطق  هذه  يف  العنف  ضحايا  أعداد  قلة  بسبب 

إعادة تأسيس الشبكات وتقويتها ليك يتم إحالة املرىض إىل 

مستشفى املنظمة للطوارئ يف عدن.

االستجابة الطارئة الرسيعة 

شكلت منظمة أطباء بال حدود فريقاً لتقديم اإلغاثة الطبية 

كام  الطارئة،  الحاالت  من  وغريها  للعنف  التالية  الرسيعة 

تربعت باإلمدادات الطبية للعيادات واملستشفيات ووزعت 

النزوح  عىل  أجربوا  الذين  األشخاص  عىل  اإلغاثية  املواد 

بسبب النزاع كام تم تقديم الرعاية املبارشة لضحايا العنف 

 38 إىل  اإلغاثية  باملواد  أيضاً  املنظمة  وتربعت  والنازحني. 

مرفق صحي يف خمس محافظات مبا فيها العاصمة صنعاء، 

كام تلقى مئات النازحني دعاًم طارئاً مبارشاً.

معالجة تهميش مرىض فريوس نقص املناعة البرشية

البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  فريوس  حول  املعرفة  نقص 

نقص املناعة املكتسب بني خرباء الصحة العامة كان السبب 

دربت  وقد  اليمن.  يف  والتمييز  بالعار  للشعور  األسايس 

منظمة أطباء بال حدود طواقم سبعة مستشفيات يف إطار 

املناعة  نقص  فريوس  ملكافحة  الوطني  الربنامج  مع  عملها 

األشخاص  أعداد  كبرية يف  زيادة  تدخلها  ونتج عن  البرشية 

الحوامل،  النساء  فيهم  مبن  الفحص  إلجراء  تقدموا  الذين 

إىل  إدخالهم  تم  الذين  املصابني  املرىض  أعداد  أيضاً  وزادت 

املستشفى الجمهوري يف صنعاء. 

للمهاجرين  النفسية  الصحة  برنامج  املنظمة  أقفلت  وقد 

استقرار  مع  وذلك   2013 عام  انطلق  والذي  املعتقلني 

األخرى  املنظامت  وجاهزية  الجدد  الوافدين  أعداد 

إلدارة هذا الربنامج.

األرقام الطبية الرئيسية:

خارجية استشارة   91,000
جراحية عملية   4,300

الخط  لعالجات  يخضعون  مريض   720
القهقرية الفريوسات  مضادات  من  األول 



أطباء بال حدود هي منظمة دولية 

مستقلة خاصة وغري ربحية.

تتكون املنظمة من 21 مكتباً وطنياً رئيسياً يف أسرتاليا وأملانيا 

وجنوب  والدمنارك  والربازيل  وبلجيكا  وإسبانيا  وإيطاليا 

ولوكسمبورغ  وكندا  وفرنسا  وسويرسا  والسويد  أفريقيا 

واليونان  واليابان  والرنويج  والنمسا  املتحدة  واململكة 

أيضاً  ولديها  املتحدة،  والواليات  كونغ  وهونغ  وهولندا 

املتحدة  العربية  واإلمارات  وإيرلندا  األرجنتني  يف  مكاتب 

وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية واملكسيك والهند، فيام 

يقع املقر الدويل للمنظمة يف جنيف. 

بالكفاءة  تتمري  خدمات  تحقيق  إىل  سعيها  إطار  ويف 

والفعالية، أنشأت أطباء بال حدود عرش منظامت متخصصة 

مثل  محددة  أنشطة  مسؤولية  وتتحمل  "التوابع"  تسمى 

والطبية  الوبائية  واألبحاث  اإلنسانية  اإلغاثة  إمدادات 

تشمل  واالجتامعي.  اإلنساين  بالعمل  املتعلقة  واألبحاث 

هذه "التوابع" التي تعترب فروعاً مرتبطة باملكاتب الوطنية: 

MSF-Supply وMSF-Logistique لإلمدادات والخدمات 

اللوجستية، مركز إيبيسنرت للبحوث العلمية املتعلقة باألوبئة، 

Fondation MSF Belgique للعمل اإلنساين واالجتامعي، 

البرصي،  السمعي  لإلنتاج   Etat d’Urgence Production

مؤسسة   ،MSF Assistance، SCI MSF، SCI Sabin

 .Ärzte Ohne Grenzen، MSF Enterprises Limited

ومبا أن جميع هذه املؤسسات تابعة للمنظمة، فهي تدخل 

يف نطاق بيانات التقرير املايل واألرقام الواردة هنا.

الدويل  املستوى  حسب  املالية  املوارد  األرقام  هذه  توضح 

 2014 لسنة  املشرتكة  الدولية  األرقام  أعدت  وقد  املشرتك. 

مبا يتوافق مع معايري املحاسبة الدولية التي تتبعها املنظمة، 

املالية  التقارير  معايري  متطلبات  معظم  مع  تتوافق  والتي 

لتدقيق مايل مشرتك من رشكتي  األرقام  الدولية. وخضعت 

املحاسبة KPMG وErnst & Young، وفقاً ملعايري التدقيق 

املايل الدولية. ميكن الحصول عىل نسخة كاملة من التقرير 

إىل  باإلضافة   .www.msf.org موقع  من   2014 لعام  املايل 

ذلك، ينرش كل مكتب من املكاتب الوطنية التابعة للمنظمة 

املحاسبة  لسياسات  وفقاً  مدققة،  سنوية  مالية  بيانات 

والقوانني وقواعد التدقيق الوطنية للمنظمة. وميكن كذلك 

طلب نسخ من هذه التقارير من املكاتب الوطنية.

األرقام املذكورة توافق تقويم السنة امليالدية 2014، وجميع 

املبالغ املالية املذكورة هي مباليني اليورو.

مالحظة: األرقام الواردة يف هذه الجداول مقربة، ما ميكن أن 

يؤدي إىل بعض االختالفات عند جمعها.

أين أنفقت األموال؟

حقائق وأرقام

نفقات الربامج حسب طبيعتها

% 31   الطاقم املحيل   

% 21   الطاقم الدويل   

% 18    املواد الطبية واألغذية  

% 14    النقل والشحن والتخزين  

% 7   األعامل اللوجستية واإلمدادات املعنية 
     بالرصف الصحي                         

% 6    نفقات تشغيل العمليات  

% 2   االستشاريون والدعم امليداين  

% 1    التدريب والدعم املحيل  

نفقات الربامج حسب القارات

% 66    أفريقيا   

% 24    آسيا   

% 6    األمريكتان  

% 2    أوروبا   

% 1    أوقيانوسيا  

                      % 1    غري مخصصة  

خصصت أكرب فئة من النفقات لطاقم العاملني يف امليدان: 

تشمل نسبة 52 يف املئة من اإلنفاق تقريباً جميع التكاليف 

الطائرات  تذاكر  )ومنها  والدويل  املحيل  بالطاقم  املتعلقة 

والتأمني والسكن، الخ(.

واملعدات  األدوية  واألغذية:  الطبية  املواد  فئة  تشمل 

العالجية.  واألغذية  االستشفاء  ورسوم  والتطعيم  الطبية 

فئة  ضمن  فتقع  اإلمدادات  هذه  تسليم  تكاليف  أما 

والتخزين. والشحن  النقل 

تضم فئة الخدمات اللوجستية واإلمدادات املعنية بالرصف 

الصحي: مواد البناء ومعدات املراكز الصحية واملياه والرصف 

الصحي واإلمدادات اللوجستية.

88 أطباء بال حدود

حقائق وأرقام



كانت  التي  البلدان  أخرى”  “بلدان  عبارة  *تجمع 

أقل من مليون يورو. الربامج فيها  نفقات 

البلدان التي خصصنا لها أكرب النفقات

مليون يوروأفريقيا

83.3جنوب السودان 

70.1جمهورية الكونغو الدميقراطية 

53.0جمهورية أفريقيا الوسطى 

26.0سرياليون

23.5النيجر 

23.0ليبرييا

21.3إثيوبيا 

19.5تشاد 

18.7غينيا

17.4كينيا

13.6زميبابوي

11.8السودان

9.8نيجرييا

9.5مايل

8.7الكامريون

8.4سوازيالند

7.8موزمبيق

7.1مالوي

6.7جنوب أفريقيا

6.0أوغندا

4.4موريتانيا

2.6مرص

2.3كوت ديفوار

2.3بوروندي

2.2ليبيا

1.9بلدان أخرى*

ع ملجمو 462.2ا

مليون يورواألمريكتان

35.2هايتي

3.9كولومبيا

2.9املكسيك

1.2هندوراس

0.5بلدان أخرى*

ع ملجمو 43.7ا

مليون يوروأوروبا

5.5أوكرانيا

4.9االتحاد الرويس

2.1بلدان أخرى*

ع ملجمو 12.5ا

مليون يوروأوقيانوسيا

5.3بابوا غينيا الجديدة

ع ملجمو 5.3ا

مليون يوروآسيا والرشق األوسط

24.8أفغانستان

20.4العراق

17.8باكستان

16.6سوريا

15.6لبنان

14.0ميامنار

10.0الهند

9.9اليمن

8.4األردن

6.9الفلبني

5.9أوزبكستان

4.3فلسطني

3.1بنغالديش

2.3كمبوديا

2.2أرمينيا

2.1قريغيزستان

1.4طاجيكستان

أخرى* 3.1بلدان 

ع ملجمو 168.7ا

مليون يوروغري مخصصة

3.5أنشطة مشرتكة

3.2غريها

ع ملجمو 6.6ا

669.1مجموع نفقات الربامج
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 20142013كيف أنفقت األموال؟

النسبة املئويةمليون يوروالنسبة املئويةمليون يورو

65%66615.4%699.1الربامج

11%11108.8%113.9دعم برامج املقرات الرئيسية

3%330.2%31.1الشهادات/إذكاء الوعي

1%19.3%14.1أنشطة إنسانية أخرى

80%80763.7%858.1إجاميل املهمة االجتامعية

14%14131.6%147.2جمع التربعات

6%657.1%60.2اإلدارة والشؤون العامة

–0–0.6رضيبة الدخل

20%20188.8%207.9نفقات أخرى

100%100952.5%1,066.1إجاميل النفقات

7.9-9.7صايف أرباح/خسائر الرصف

223.948.1فائض/عجز

 20142013الوضع املايل عند نهاية السنة

النسبة املئويةمليون يوروالنسبة املئويةمليون يورو

81%82616.3%857.8النقود وما يعادلها  

11%1087.3%106.2أصول متداولة أخرى

8%861.7%88.3أصول غري متداولة

100%100765.3%1,052.3إجاميل األصول

0%03.1%3.2أموال مقيدة بشكل دائم 

83%81627.7%851.6أموال غري مقيدة

0%23.4%24.5أرباح أخرى غري موزعة

83%83634.2%879.3أرباح وأسهم غري موزعة

17%16131.1%173االلتزامات املتداولة

100%100765.3%1,052.3إجاميل االلتزامات واألرباح غري املوزعة 

% 89    األفراد     
% 9    املؤسسات العامة     
% 2    مصادر أخرى     

% 66   الربامج   
% 11   دعم برامج املقرات الرئيسية 

% 3   الشهادات/إذكاء الوعي 

% 1   أنشطة إنسانية أخرى 

% 14   جمع التربعات  

% 6   اإلدارة والشؤون العامة 

 2013 2014من أين جاءت األموال؟

النسبة املئويةمليون يوروالنسبة املئويةمليون يورو

89%89899.7%1,141.7األفراد

9%993.0%114.7املؤسسات العامة 

2%215.9%24.0مصادر أخرى

100%1001,008.5%1,280.3الدخل اإلجاميل

5.7
ماليني 
متربع خاص

90 أطباء بال حدود
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20142013إحصائيات املوارد البرشية
النسبة املئويةعدد أفراد الطاقمالنسبة املئويةعدد أفراد الطاقم

26%261,593%1,836األطباء

30%321,892%2,298املمرضون وغريهم

44%422,714%2,952القسم غري الطبي 

100%1006,199%7,086إجاميل املغادرات الدولية )لسنة كاملة(

النسبة املئويةعدد أفراد الطاقمالنسبة املئويةعدد أفراد الطاقم

85%8529,910%31,052الطاقم املحيل

8%82,629%2,769الطاقم الدويل

93%9332,539%33,821إجاميل املناصب امليدانية

7%72,493%2,661عدد املناصب يف املقر الرئييس

100%10035,032%36,482إجاميل الطاقم 

مصادر الدخل

يف إطار جهود منظمة أطباء بال حدود لضامن استقالليتها وتعزيز روابطها باملجتمع، نسعى 

إىل الحفاظ عىل مستوى مرتفع من الدخل الخاص. يف عام 2014، كانت نسبة 89 يف املئة 

من دخل املنظمة تأيت من مصادر خاصة. وذلك بفضل أكرث من 5.7 ماليني من املتربعني 

األفراد واملؤسسات الخاصة يف شتى أنحاء العامل. أما وكاالت املؤسسات العامة التي قدمت 

الدعم املايل إىل املنظمة، فشملت إدارة املساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية، 

وفرنسا  التشيك  وجمهورية  والدمنارك  وبلجيكا  وأيرلندا  وأملانيا  إسبانيا  بلدان  وحكومات 

وكندا ولكسمبورغ واململكة املتحدة والرنويج والسويد وسويرسا.

النفقات تخصص وفق األنشطة الرئيسية التي تؤديها املنظمة. وتشمل جميع فئات اإلنفاق 

عىل الربامج: الرواتب والتكاليف املبارشة والنفقات العامة املخصصة.

نفقات الربامج متثل نفقات امليدان أو نفقات املكتب الرئييس نيابة عن امليدان.

املهمة االجتامعية تشمل جميع التكاليف املتعلقة بالعمليات امليدانية )تكاليف مبارشة(، 

باإلضافة إىل تكاليف الدعم الطبي والتشغييل من املقر الرئييس التي تخصص مبارشة للعمل 

امليداين وأنشطة "الشهادات/إذكاء الوعي". ومتثل تكاليف املهمة االجتامعية 80 يف املئة من 

إجاميل تكاليف سنة 2014. 

املتاحة  املصادر  جميع  من  التربعات  لجمع  املرافقة  النفقات  تتضمن  األخرى  النفقات 

ومصاريف إدارة املنظمة إىل جانب الرضائب املدفوعة عىل األنشطة التجارية.

الطاقم املحيل         %85    
   الطاقم الدويل         %8

   عدد املناصب يف املقر الرئييس        %7

استثامر  املانحون  يطلب  حيث  األموال،  رؤوس  تشمل  قد  دائم  بشكل  املقيدة  األموال 

األصول؛ أو األصول املقيدة لالستخدام طويل األمد، بدالً من إنفاقها؛ أو مستوى الحد األدىن 

لألرباح غري املوزعة التي تلزم بعض أقسام املنظمة بالترصف بها.

األموال غري املقيدة هي أموال للمتربعني مل تخصص ومل تنفق، لكنها قابلة لإلنفاق وفق 

تقدير املنظمة وما تعتربه صالحاً لخدمة مهمتها االجتامعية.

األرباح األخرى غري املوزعة متثل رأسامل املنظمة والتعديالت الناتجة عن تحويل البيانات 

املالية إىل اليورو، يف حني ال تدخل األموال املقيدة وأموال املتربعني املخصصة التي مل يتم 

إنفاقها ضمن األرباح غري املوزعة، لكن يتم معاملتها عىل أنها دخل مؤجل.

تم االحتفاظ باألرباح غري املوزعة للمنظمة عىل مدى سنوات من خالل فائض الدخل عىل 

بشكل  املقيدة  األموال  )باستثناء  منها  املتوفر  الجزء  مثل   ،2014 عام  نهاية  يف  النفقات. 

دائم ورأسامل املؤسسات( ما يعادل 9.8 أشهر من نشاط السنة السابقة. أما الغرض من 

االحتفاظ باألرباح غري املوزعة فهو تلبية االحتياجات اآلتية: الحاجة إىل رأسامل عامل خالل 

السنة خاصًة وأن التمويل يأيت يف ذروات موسمية يف حني أن الحاجة إىل النفقات مستمرة؛ 

استجابة رسيعة لالحتياجات اإلنسانية سيتم متويلها من خالل حمالت جمع تربعات عامة 

مستقبلية و/أو متويالت من مؤسسات عامة؛ حاالت الطوارئ الكربى يف املستقبل حيث 

برامج  )مثاًل:  املدى  طويلة  الربامج  استدامة  ضامن  كافية؛  متويالت  عىل  الحصول  يتعذر 

الخاصة و/أو  الجهات  انخفاض مفاجئ يف متويالت  القهقرية(؛  للفريوسات  املضاد  العالج 

املؤسسات العامة الذي ال ميكن تعويضه عىل املدى القصري بخفض النفقات. 

يوظف معظم طاقم منظمة أطباء بال حدود )85 يف املئة( محلياً يف البلدان التي تتدخل فيها املنظمة. وال ميثل طاقم 
العاملني يف املقر الرئييس سوى نسبة 7 يف املئة من إجاميل عدد الطاقم.

www.msf.org :النسخة الكاملة من التقرير املايل متوافرة عىل موقع

نفقات الربامج باللون األحمر

التقرير الدويل لعام  2014  91

حقائق وأرقام



International Médecins Sans Frontières 
78 rue de Lausanne    Case Postale 116 
1211 Geneva 21    Switzerland 
T +41 22 849 84 84    F +41 22 849 84 04 
www.msf.org

Humanitarian Advocacy and 
Representation team  
(UN, African Union, ASEAN, EU, Middle East)   
T +41 22 849 84 84    F +41 22 849 84 04

MSF Access Campaign  
78 rue de Lausanne    Case Postale 116  
1211 Geneva 21    Switzerland 
T +41 22 849 8405    www.msfaccess.org

Australia Médecins Sans Frontières / 
Doctors Without Borders 
Level 4    1–9 Glebe Point Road 
Glebe NSW 2037    Australia 
T +61 28 570 2600    F +61 28 570 2699 
office@sydney.msf.org    www.msf.org.au

Austria Médecins Sans Frontières /  
Ärzte Ohne Grenzen 
Taborstraße 10    1020 Vienna    Austria 
T +43 1 409 7276    F +43 1 409 7276/40 
office@aerzte-ohne-grenzen.at  
www.aerzte-ohne-grenzen.at

Belgium Médecins Sans Frontières / 
Artsen Zonder Grenzen 
Rue Dupré 94    Dupréstraat 94 
1090 Brussels    Belgium 
T +32 2 474 74 74    F +32 2 474 75 75 
www.msf-azg.be

Canada Médecins Sans Frontières / 
Doctors Without Borders 
720 Spadina Avenue, Suite 402    Toronto  
Ontario M5S 2T9    Canada 
T +1 416 964 0619    F +1 416 963 8707 
msfcan@msf.ca    www.msf.ca

Denmark Médecins Sans Frontières / 
Læger uden Grænser 
Dronningensgade 68, 3.    DK-1420 København K 
Denmark 
T +45 39 77 56 00    F +45 39 77 56 01 
info@msf.dk    http://msf.dk

France Médecins Sans Frontières 
8 rue Saint Sabin    75011 Paris    France 
T +33 1 40 21 29 29    F +33 1 48 06 68 68 
office@paris.msf.org    www.msf.fr

Germany Médecins Sans Frontières / 
Ärzte Ohne Grenzen 
Am Köllnischen Park 1    10179 Berlin    
Germany 
T +49 30 700 13 00    F +49 30 700 13 03 40 
office@berlin.msf.org 
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Greece Médecins Sans Frontières / 
 

15 Xenias St.    115 27 Athens    Greece 
T + 30 210 5 200 500    F + 30 210 5 200 503 
info@msf.gr    www.msf.gr

Holland Médecins Sans Frontières / 
Artsen zonder Grenzen 
Plantage Middenlaan 14    1018 DD Amsterdam  
Netherlands 
T +31 20 520 8700    F +31 20 620 5170 
office@amsterdam.msf.org 
www.artsenzondergrenzen.nl

Hong Kong Médecins Sans Frontières 
無國界醫生 / 无国界医生 
22/F Pacific Plaza    410– 418 Des Voeux 
Road West    Sai Wan    Hong Kong 
T +852 2959 4229    F +852 2337 5442 
office@msf.org.hk    www.msf.org.hk

Italy Médecins Sans Frontières / 
Medici Senza Frontiere 
Via Magenta 5    00185 Rome    Italy 
T +39 06 88 80 60 00    F +39 06 88 80 60 20 
msf@msf.it    www.medicisenzafrontiere.it

Japan Médecins Sans Frontières /  
国境なき医師団日本 
Waseda SIA Bldg 3F    1-1 Babashita-cho 
Shinjuku-ku    Tokyo  162-0045    Japan 
T +81 3 5286 6123    F +81 3 5286 6124 
office@tokyo.msf.org    www.msf.or.jp

Luxembourg Médecins Sans Frontières 
68, rue de Gasperich    L-1617 Luxembourg 
Luxembourg 
T +352 33 25 15    F +352 33 51 33 
info@msf.lu    www.msf.lu

Norway Médecins Sans Frontières / 
Leger Uten Grenser 
Hausmannsgate 6    0186 Oslo    Norway 
T +47 23 31 66 00    F +47 23 31 66 01 
epost@legerutengrenser.no 
www.legerutengrenser.no

Spain Médecins Sans Frontières / 
Médicos Sin Fronteras 
Nou de la Rambla 26    08001 Barcelona    Spain 
T +34 93 304 6100    F +34 93 304 6102 
oficina@barcelona.msf.org    www.msf.es

Sweden Médecins Sans Frontières / 
Läkare Utan Gränser 
Fredsborgsgatan 24    4 trappor    Box 47021 
100 74 Stockholm    Sweden 
T +46 10 199 33 00    F +46 10 199 32 01  
info.sweden@msf.org 
www.lakareutangranser.se

Switzerland Médecins Sans Frontières / 
Ärzte Ohne Grenzen 
78 rue de Lausanne    Case Postale 116 
1211 Geneva 21    Switzerland 
T +41 22 849 84 84    F +41 22 849 84 88 
office-gva@geneva.msf.org    www.msf.ch

UK Médecins Sans Frontières /  
Doctors Without Borders 
67–74 Saffron Hill    London EC1N 8QX    UK 
T +44 20 7404 6600    F +44 20 7404 4466 
office-ldn@london.msf.org    www.msf.org.uk

USA Médecins Sans Frontières / 
Doctors Without Borders 
333 7th Avenue    2nd Floor    New York  
NY 10001-5004    USA 
T +1 212 679 6800    F +1 212 679 7016 
info@doctorswithoutborders.org 
www.doctorswithoutborders.org

Branch Offices

Argentina 
Carlos Pellegrini 587    11th floor    C1009ABK 
Ciudad de Buenos Aires    Argentina 
T +54 11 5290 9991    www.msf.org.ar

Brazil 
Rua do Catete, 84    Catete    Rio de Janeiro  
CEP 22220-000    Brazil 
T +55 21 3527 3636    F +55 21 3527 3641   
www.msf.org.br

Czech Republic 
Lékari bez hranic, o.p.s    Seifertova 555/47  
130 00 Praha 3 – Žižkov    Czech Republic 
T +420 257 090 150    www.lekaribezhranic.cz

India 
AISF Building    1st & 2nd Floor    Amar Colony, 
Lajpat Nagar IV    New Delhi 110024    India 
T +91 11 490 10 000    F +91 11 465 08 020   
www.msfindia.in 

Ireland 
9–11 Upper Baggot Street    Dublin 4    
Ireland 
T +353 1 660 3337    F + 353 1 660 6623  
www.msf.ie

Mexico 
Champotón #11    Col. Roma Sur  
CP 06760    Ciudad de México    Mexico 
T +52 55 5256 4139    F +52 55 5264 2557  
www.msf.mx

South Africa 
Orion Building    3rd floor    49 Jorissen Street 
Braamfontein 2017    Johannesburg    South Africa 
T +27 11 403 44 40    F +27 11 403 44 43  
www.msf.org.za

South Korea 
5 Floor Joy Tower B/D    7 Teheran Road 37-gil  
Gangnam-gu    Seoul 135-915    South Korea 
T +82 2 3703 3500    F +82 2-3703 3502   
www.msf.or.kr  

United Arab Emirates 
P.O. Box 65650    Dubai    UAE 
T +971 4457 9255    F +971 4457 9155  
www.msf-me.org 
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حول هذا التقرير
املساهمون

ماثيو  فرينانديز،  سيلفيا  كونتييس،  جيورجيو  بوسويت،  أندريا  بريالك،  بريجيت  بوشوارب،  تاليا  بيكر،  كورين  أمادو،  هاليامتو 

فورتول، دياال غسان، سارة إيف هاموند، سولني هونورين، كارم عيىس، أورييل الشانت، فيفيان يل، يوهان مارتينز، سايل مكميالن، 

روبن ملدروم، إيزابيل مريين، باو مرياندا، أوغستني موراليس، سوزانا أونورو، هيذر باغانو، فيكتوريا راسل، كاتلني ريان، فايث 

شفيكر مياندازي، مارتن سارل، اليساندرو سيكالري، شومبي تايش، كالرا تاريرو، سام تايلر، روين زكريا

شكر خاص لكل من

فالريي بابيز، ليال كامربا، كايت دي ريفريو، فرانسوا دومون، مارك غاستيلو إيتشيغوري، جان مارك جاكوبز، نيكول جونسنت، 

جريوم أوبرييت، إميانويل ترونك.

شكر خاص لجميع أعضاء املنظمة يف امليدان واملعنيني باألنشطة واإلعالم واالتصال الذين عملوا عىل توفري ومراجعة املقاالت 

يف هذا التقرير.

النسخة اإلنجليزية

مديرة التحرير: سارة شارتحرير 

كتابة: كارولني فيلدوي

دعم التحرير: روبري بارترام

تحرير الصور: برونو دو كوك

تصحيح النصوص: كريستينا بالغوفيتش 

النسخة العربية

تنسيق: سيمون سطيفو

ترجمة: برونو برميك وعزيز رامي

تحرير: سيمون سطيفو

تدقيق: حسني ناصوري 

تنضيد:  رامي توما

النسخة الفرنسية

 )Histoire de mots( تحرير: لوري بونفي

ترجمة:  Translate 4 U sarl )ألييت شابو، إميانيول بونس(

النسخة اإلسبانية

تنسيق: اليل كامربا

Nova Language Services :ترجمة

تحرير: سيسيليا فوريو

التصميم واإلنتاج:

ACW، لندن، اململكة املتحدة

 www.acw.uk.com



طبية  منظمة   )MSF( Médecins Sans Frontières/حدود بال  أطباء 

إنسانية دولية مستقلة تقدم اإلغاثة الطارئة إىل السكان املترضرين جراء 

والكوارث  الصحية  الرعاية  من  والحرمان  واألوبئة  املسلحة  النزاعات 

الطبيعية. توفر املنظمة املساعدات للسكان وفقاً الحتياجاتهم فحسب، 

وذلك برصف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو االنتامء السيايس. 

الفرنسية  العاصمة  يف  تأسيسها  تم  ربحية  غري  منظمة  حدود  بال  أطباء 

باريس عام 1971. أصبحت املنظمة اليوم حركة عاملية لديها أقسام وطنية 

والشؤون  واللوجستيات  الطب  أخصائيي  من  اآلالف  يعمل  بلداً.   23 يف 

اإلدارية عىل إدارة املشاريع يف 67 بلداً يف جميع أنحاء العامل. تتخذ منظمة 

أطباء بال حدود الدولية مقراً لها يف جنيف، سويرسا.

املكتب الدويل ملنظمة أطباء بال حدود 

78 شارع لوزان، صندوق الربيد 116، 1211 جنيف 21، سويرسا

الهاتف: 41228498400+، فاكس: 41228498404+

صورة الغالف

ممرض يدخل املنطقة عالية الخطورة يف مركز إدارة إيبوال يف كيالهون، يف سرياليون.
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